Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 1

A Benim Mor Çiçeğim

A Bre Sülüman Aga

A benim mor çiçeğim
Sen doldur ben içeyim
Ahdettim yemin ettim
Uğruna öleceğim

A bre Sülüman Aga
Tut çakal beygiri
Uralım yuları
Sıkalım kolanı

Güzelim görmeyeli
Hayli zamandır seni
Canım feda yoluna
Üzme artık bendeni

A bre Sülüman Aga
Boydalar oldu mi
Beni evereyler
Haberin oldu mi

Elmanın alına bak
Dön de bir dalına bak
Yaktın beni kül ettin
İnsafsız halime bak

Sülüman Aganın karısı
Sundurmadan bakıyor
Sülüman Aga ona
Altı patlar atıyor

Kaynak: Osman Pehlivan

Kaynak: Faruk Yılmaz

A Benim Söm Söm Yavrum

A Buğdeyim Buğdeyim

Iraktan gel ıraktan
Seviyorum yürekten
Bir kere öpemedim
O gül yüzlü yanaktan

A buğdeyim buğdeyim
Sereyim gurudeyim
Senin (de) Dudu (mudu da) dillerini
(Amanın da sürmeli Fadime'm)
Ben nerede unudeyim

(Ah) A benim söm söm yavrum
Biyocuk öpsem yavrum
A benim altın dişlim
Yanıyor benim içim
Sazı almış eline
Düğüne mi gidiyor
Oturmuş pencereye
Beni deli ediyor
(Ah) A benim söm söm yavrum
Biyocuk öpsem yavrum
A benim altın dişlim
Yanıyor benim içim
Sazı almış eline
Vuruyor tellerine
Kömür gözlü sevdiğim
Gurbanım dillerine
(Ah) A benim söm söm yavrum
Biyocuk öpsem yavrum
A benim altın dişlim
Yanıyor benim içim
Kaynak: Sezai Çağdaş
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Keklik sesi var
Kayalarda keklik sesi var
Söyleyin (de) bende nesi var
Söyleyin (de) bende nesi var (hey)
Şu güzelin (de) bende nesi var
Gel yavrum alaydım seni de seni
Kollarıma saraydım (amanın da) yar seni
Senin gibi oyunbaz
Cilvesine doyulmaz
Doyulmaz aman aman
Buğdeyimi biçeyim
Soğuk sular içeyim
Güzellerin (aman da) içinde
(A yarim de sürmeli Fadimem)
Ben yarimi seçeyim
Keklik doleşir
Kayalarda keklik doleşir
Şu güzel (de) kimlere doleşir
Şu güzel (de) kimlere doleşir (vay)
Şu güzel (de) kimlere doleşir
Gel yavrum alaydım seni de seni
Kollarıma saraydım (amanın da) yar seni
Senin gibi oyunbaz
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Cilvesine doyulmaz
Doyulmaz aman aman
Kaynak: İbrahim Bilgili

A Fadimem Hadi Senle Kaçalım
A Fadimem hadi senle kaçalım
Beyce de pazarında dükkan açalım
Ay laylilam ay laylilam ay laylam
A Fadimem iki değil üç değil
Benim bağrım demir değil tunç değil
Ay laylilam ay laylilam ay laylam

Sayfa 2

Gapaz vurur papağıma
Papak geçir kulağıma
Bir bakarsın gaçmağıma
O gelinde a gaynana
A gaynana a gaynana
O gelende a gaynana
Pervane Hasan olacam
Hayfımı ondan alacam
Eyeğımı nehte salacam
O ölende a gaynana
A gaynana a gaynana
O ölende a gaynana
Kaynak: Ayhan Kızılateş

A Gaynana (Pervane Hasan)

A Gız Senin Adın Dudu

Sen gız vedin mende aldım
Evlenende a gaynana
Başıma bir taş düşeydi
Onu alanda gaynana

A gız senin adın (da) Dudu
Kim taradı (da) kimler yudu
O da güzellerin de adı

A gaynana a gaynana
Onu alanda gaynana
Sabahnan gendim galkıram
Sobayı gendim yakıram
O horluyor men gorkuram
Sabah olanda gaynana
A gaynana a gaynana
Sabah olanda gaynana
Gündüz gezer akovanı
Gece ağrıyor dabanı
Belimde kırar yabanı
Men dinende a gaynana
A gaynana a gaynana
Men dinende gaynana
Gaynana dilin gurusun
Kaynata belin kırılsın
Menimde gözüm kör olsun
Onu alanda gaynana
A gaynana a gaynana
Onu alanda gaynana
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(Bağlantı)
Oğlan men men men men
Nedende sen yandım ben
Ben yanıyorum aman
Men men mendili de
Yakmış kandili de
Bulmuş dengini de
Oğlan men men men men
Nedensen yandım ben
Ben yanıyorum aman
A gız senin de adın da Nazik
Ak kollara da tak bilezik
Sen orada da aman bize yazık
Bağlantı
Kaynak: Abdullah Uluçelik

A Güzel Dolan Da Gel
A güzel dolan da gel
Çevreni saran da gel
Ben mayil oldum sana
Yaramı saran da gel
(Bağlantı)
Gurbanam gurbanam gül endama
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Sayfa 3

İnci diş galem gaş mah cemala
Oy beni beni beni
Keşke sevmeseydim seni
Ay ışığında gelme
Komşular görer seni
Bağlantı
Kaynak: Muharrem Akkuş

A İstanbul Sen Bir Han Mısın
A İstanbul (beyim aman) sen bir han mısın
Varan yiğitleri de (beyler aman) yudan sen misin
Gelinleri yarsız goyan (bidanem) sen misin
Gidip de gelmeyen (Beyler aman)
Yari ben neyleyim
Vakitsiz açılan da (Beyler aman)
Gülü ben neyleyim
A İstanbul (beyim aman) ıssız kalası
Taşına toprağına (beyim aman) güller dolası
O da bencileyin (aman) yarsız galası
Gidip de gelmeyen (Beyler aman)
Yari ben neyleyim
Vakitsiz açılan da (Beyler aman)
Gülü ben neyleyim

A gızım sana çember alayım mı
A çocuk sana
Sen deli m'oldun a ellerin yarı
Aman nerelerine de işte şuralarına
Yavrum nerelerine de işte şuralarına
A gızım sana gıreb alayım mı
A çocuk sana
Sen deli m'oldun a ellerin yarı
Aman nerelerine de işte şuralarına
Yavrum nerelerine de işte şuralarına
Kaynak: Yöre Ekibi

A Kızım Sana Potin Alayım Mı
(Erkekler)
A kızım sana potin alayım mı
(Kadınlar)
Al babacığım al
Potinimi alayım
Ayağıma giyeyim
Ben ablama gideyim
Şura şuralarıma
Bura buralarıma
İlle de şuralara hoş yakışır
(Erkekler)
A kızım sana küpe alayım mı

Kaynak: Hisarlı Ahmet

A Kızım Sana Potin Alayım Mı
A gızım sana potin alayım mı
A çocuk sana
Sen deli m'oldun a ellerin yarı
Aman nerelerine de işte şuralarına
Yavrum nerelerine de işte şuralarına
A gızım sana fistan alayım mı
A çocuk sana
Sen deli m'oldun a ellerin yarı
Aman nerelerine de işte şuralarına
Yavrum nerelerine de işte şuralarına
A gızım sana guşşağ alayım mı
A çocuk sana
Sen deli m'oldun a ellerin yarı
Aman nerelerine de işte şuralarına
Yavrum nerelerine de işte şuralarına
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(Kadınlar)
Al babacığım al
Ben küpemi alayım
Kulağıma takayım
Ben yengeme gideyim
Şura şuralarıma
Bura buralarıma
İlle de şuralara hoş yakışır
(Erkekler)
A kızım sana yüzük alayım mı
(Kadınlar)
Al babacığım al
Ben yüzüğümü alayım
Parmağıma takayım
Nişanlıma gideyim
Şura şuralarıma
Bura buralarıma
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İlle de şuralara hoş yakışır
Kaynak: Mehmet Görgülü

A Pınar Senin Ayakucunda Yatmalı
A pınar senin ayakucunda yatmalı
Başucundaki lale sümbülü kokmalı
A pınar senden şikayete gitmeli
Gelen güzelleri eğler durursun
Atımı bağladım alçacık hana
Acılı sözlerini söyledin bana
Ağlatmam derken ağlattın bana
Dindirin de ali gözün yaşını

Sayfa 4

Ab-ı Çeşmin (Hasta Hasan Divanı)
Ab-ı çeşmin göllerde sona da kaz da bir
Süsen sümbül mor menevşe bülbül öter yaz da bir
Vagıf dertten haberdardır Gevher’in kıymeti yok
Kul Karani Kara Zülal Aşık Ömer sözde bir
Kurbani Hak aşığıdır daima hamdan söker
Destine alıf kalemi hattına bir hat çeker
Çöllü İsmail baş tacı candan kasavet döker
Kerem ki yandı ateşe od da birdir közde bir
Molla Halis delaletten içti aşk badesini
Güftadi’ye vermiştiler ondan ziyadesini
Ufrani Hak aşığıdır geçilmez nidasını
Aşık Seyfi Usta Polat Deli Temo sazda bir

Kaynak: Havana Ayhan

A Sevdiğim Pir Misin
A sevdiğim pir misin
Şu yerlerde bir misin aman
Şu cihanda bir misin
Geceler on beş saat
Gel desem gelir misin aman
Açıl ey ömrümün varı
Bad-ı sabah olmadan
Gül cemalin sararıp solmadan
Gel yanıma yanıma
Salın da gel gir koluma aman
Salın da gel gir koluma
Öyle yarim öyledir
Şimdi zaman böyledir aman
Açıl ey ömrümün varı
Bad-ı sabah olmadan
Gül cemalin sararıp solmadan
Şu karşıki haneyler
Yıkılsın meyhaneler aman
Yıkılsın meyhaneler
Acep şehit olur mu
Yar yoluna ölenler aman
Açıl ey ömrümün varı
Bad-ı sabah olmadan
Gül cemalin sararıp solmadan
Kaynak: Yöre Ekibi
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İçmedim aşk badesini hem okuyam hem yazam
Böyle gitmez bu ülüzgar elbet gelir bir ayyam
Yılı minüçyüz on sekiz hesabı yok ki sayam
Çok aşıklar geldi geçti Hasta Hasan yüzde bir
Kaynak: Aşık Murat Çobanoğlu

Aba Da Bir Diba Da Bir Giyene
Aba da bir diba da da bir giyene
Güzel de bir çirkin de bir sevene
Yeşillim yeşillim yeşillim aman
Yeşil yaprak altında üşüdüm aman
Uzun olur gemilerin direği
Çatal olur efelerin yüreği
Yeşillim yeşillim yeşillim aman
Aç yorganı gireyim üşüdüm aman
Damdan dama uzatırlar eleği
Benim yarim şu Konya'nın meleği
Yeşillim yeşillim yeşillim aman
Yeşil yaprak altında üşüdüm aman
Damdan dama uzatırlar kalbırı
Bekarları haydi yatağından kaldırı
Yeşillim yeşillim yeşillim aman
Aç yorganı gireyim üşüdüm aman
Kömür gözlüm haydi inip gelir ovadan
Kaçırdım şahanı vardı gitti yuvadan
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Yeşillim yeşillim yeşillim aman
Yeşil yaprak altında üşüdüm aman
Varıp gider şu ovanın düzüne
Sürmeler mi çektin ela gözüne
Yeşillim yeşillim yeşillim aman
Aç yorganı gireyim üşüdüm aman
Kaynak: Yöre Ekibi

Aba Da Bir Kebe De Bir Giyene
Aba da bir kebe de bir giyene
(Aman aman giyene)
Güzel de bir çirkin de bir sevene
(Hey hey)
(Bağlantı)
Yeşilim aman aman üşüdüm aman aman
Ayağında meslim kunduralım hey
Yönünde bu tarafa döndürelim hey
Damdan dama uzatırlar sırığı
(Aman aman sırığı)
Üzüm diye kopartırlar koruğu
(Hey hey)
Bağlantı
Kaynak: İfakat Yaykar

Abacılar İnişi (Mevlüdem)

Sayfa 5

Abacılar Yokuşu (Mevlüdem)
Abacılar yokuşu
Saatimin gümüşü
Hiç aklımdan çıkmıyor
(Kaymak Mevlüdem)
O yarimin gülüşü
Arpa ektim yerlere
Yoldurmadım ellere
Onbeşinde yar sevdim
(Kaymak Mevlüdem)
Sezdirmedim ellere
Çaya vardım çayladım
Çayde balık avladım
Balık değil efkarım
(Kaymak Mevlüdem)
Ben o yarla oynadım
Kaynak: Halit Toptaş

Abalımın Cepkeni
Abalımın cepkeni safi sırma ilikli
Abalımı vuranlar on iki de Giritli
Abalım abalım başı aman belalım
Abalım abalım gözleri elalım
Yandım da efeler yandım abalı da zeybeğe
Yandım da dostlar yandım abalı da zeybeğe
Beşparmak dağından gece ben geçtim
Anadan babadan yardan vazgeçtim

Abacılar inişi
Saatimin gümüşü
Hiç aklımdan çıkmıyor (Kaymak Mevlüdem)
Hak oğlanın* gülüşü

Abalım abalım başı aman belalım
Abalım abalım gözleri elalım
Yandım da efeler yandım abalı da zeybeğe
Yandım da dostlar yandım abalı da zeybeğe

Çaya vardım çayladım
Çayda balık avladım
Balık değil maksadım (Kaymak Mevlüdem)
Ben yarimnen oynadım

Kaynak: Nazmi İlyas

Üç kemerin taşları
Cıvıl cıvıl öter kuşları
Hiç aklımdan çıkmıyor (Kaymak Mevlüdem)
O yarin bakışları
Kaynak: Hüseyin Ayalp
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Abdal Dediler
Tevellayi imamlardan getürdüm
Tavafın kabuldür Abdal dediler
Kırklar ile bir mecliste oturdum
Tavfın kabuldür Abdal dediler
Ayın geceleri erkan-ü sarır
Gökteki melekler secdeye varır
O demde dilekler hep kabul görür
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Tavafın kabuldür Abdal dediler
Ali binmiş Düldül'üne sürüyor
Onsekizbin alem mevcud görüyor
Şahım Ali daim dürmaz yürüyor
Tavafın kabuldür Abdal dediler
Hızır elim aldı arşa götürdü
Bir saatte Kerbela'ya yetirdi
Ol demde melekler şerbet getirdi
Tavafın kabuldür Abdal dediler
Genç Abdal'la Hacı Bektaş geldiler
Ol Sarı Saltık'ı Rum'a saldılar
Çok şükür dertlere derman oldular
Tavafın kabuldür Abdal dediler
Uryan Abdal eydür bir sözüm vardır
Ali'nin sırrında Muhammet nurdur
Aşk ile muhabbet sıtk ile sırdır
Tavafın kabuldür Abdal dediler
Kaynak: Uryan Abdal

Abdal Musa
Beylerimiz elvan gülün üstüne
Ağlar gelir şahım Abdal Musa'ya
Urum Abdalları postun eğrine
Bağlar gelir şahım Abdal Musa'ya
Urum Abdalları gelir dost deyü
Eğnimizde aba hırka post deyü
Hasteleri gelir derman isteyü
Sağlar gelir şahım Abdal Musa'ya
Hind'den bazerganlar gelir yayınır
Pişer lokmaları açlar doyunur
Bunda aşıkları gelir soyunur
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya
Meydanında dara durmuş gerçekler
Çalınır koç kurbanlara bıçaklar
Döğünür kudüm açılır sancaklar
Tuğlar gelir şahım Abdal Musa'ya
Her matem ayında kanlar saçarlar
Uyandırıp Hak çerağın yakarlar
Demine hu deyip gülbang çekerler
Nurlar gelir şahım Abdal Musa'ya
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Sayfa 6

İkrarıdır koç yiğidin yuları
Muannidi çeksem gelmez ileri
Akpınar'ın Yeşilgöl'ün suları
Çağlar gelir şahım Abdal Musa'ya
Ali'm almış Zülfekarın destine
Sallar durmaz Yezitlerin kasdına
Tümen - tümen Gene Ali'nin üstüne
Sırlar gelir şahım Abdal Musa'ya
Benim bir isteğim vardır Kerim'den
Münkir bilmez evliyanın sırrından
Kaygusuz'am ayrı düştüm pirimden
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya
Kaynak: Kaygusuz Abdal

Abdal Musa (Geldim)
Antalya Elmalı Tekke Köyüne
Pir Abdal Musa’ yı görmeye geldim
Niyaz edip türbesinin önünde
Özüm teslim edip durmaya geldim
Yüzüm sürem eşiğine köşküne
Yardım etsin mazlum ile düşküne
Kurban kesip dua edip aşkına
Helalinden lokma vermeye geldim
Uçan suyun berrak berrak akıyor
Gören canlar hayranlıkla bakıyor
Bağ içinde bülbülleri şakıyor
Bu sırrın özünü sormaya geldim
Çok gönül yapmışın döküp kırmadan
Değirmenin sola döner durmadan
Ezgini' yim son nefesim vermeden
Şu hikmeti hakka ermeye geldim
Kaynak: Ozan Ezgini

Abdal Musa Türbesinden Gelirim
Abdal Musa Türbesinden gelirim
Budala Sultan’da ibret görürüm
Oturak Baba’dan niyaz alırım
Selam gönderdiler Hacı Bektaş’a
Kafi Baba Finike’de belledim, bilirim
Niyaz eder, Mestan Şah’a gelirim
Keramet Baba’dan ilham alırım
Selam gönderdiler Hacı Bektaş’a
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Uçar su yeşil göl sırrı bilesiz
Sevindik Baba’yı seven çilesiz
Hem burada, hem Mısır’da Kaygusuz
Selam gönderdiler Hacı Bektaş’a
Duman Baba, Himmet Baba pir dedik
Çatal Baba, Haydar Baba er dedik
Siman Ümmü ile baltası gedik
Selam gönderdiler Hacı Bektaş’a
Veli Baba Isparta’da belledim
Sücaettin Veli’yi kalpte dinledim
Yunus ile Mevlâna’ya uğradım
Selam gönderdiler Hacı Bektaş’a

Sayfa 7

Kul Hüseyin, Hüseyin Gazi savaşta
Kırklar yola çıkmış, softa telaşta
Elli şehit Çorum’da, yüzon Maraş’ta
Selam gönderdiler Hacı Bektaş’a
Kement ile destur Salih Niyazi
Dârda ikrar alan Cemal Çelebi
Atatürk’le Hünkâr’a yaptılar niyazı
Türbesinden selâm Hacı Bektaş’a
Hasan Kara gelse Mehdi Ali’ler
Sahte dinciler zulmü yeniler
Bilip bilmediğim erler, veliler
Selam gönderdiler Hacı Bektaş’a
Kaynak: Hasan Kara

İdris Hünkar dedi tacından
Sarı İsmail ilham aldı yüceden
Kadıncık Ana'dan, Fatma Bacı'dan
Selam gönderdiler Hacı Bektaş’a
Lokman Perande’yle Genç Abdal candan
Taptuk Emre, Sarı Saltuk erkândan
Hasan Dede’yle Haydar Sultan’dan
Selam gönderdiler Hacı Bektaş’a
Hacı Bayram Veli kışı yaz eden
Pir Sultan, Kul Himmet Şah’dan söz eden
Balım Sultan ile Battal Gazi’den
Selam gönderdiler Hacı Bektaş’a
Ahmet Yesevi’den bize öğütler
Teslim Abdal, Derviş Ali yiğitler
Susuz Kerbelâ’da yanan şehitler
Selam gönderdiler Hacı Bektaş’a
Ali Kumral, Abdal Devran’dan
Elvan Çelebi’yle Ahi Evran’dan
Akşemsettin Pîr’den, Eyüp Sultan’dan
Selam gönderdiler Hacı Bektaş’a
Karaca Ahmet, Kızıldeli veliden
Doksan bin evliya, Anadolu’dan
Ehlibeyt katar tutmuş Ali’den
Selam gönderdiler Hacı Bektaş’a
Şahkulu ile Geyikli Baba gezenler
Hakk-Muhammet-Ali müşkül çözenler
Sivas’taki yanan aydın, ozanlar
Selam gönderdiler Hacı Bektaş’a
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Abdal Olsam Şallar Giysem
Abdal olsam şallar giysem ağnime
Gezen abdallara (da anam) eş deli gönül
Ta ezelden aşıkların kalbine
Değer iragipten (anam) taş deli gönül
Bir hüsnü güzele (anam) meylimi verdim
Kalbimde ikrarımda (anam) dilimde verdim
Ben dostu gördükçe (anam) artıyor derdim
Aksın gözlerimden (anam) yaş deli gönül
(Yeldirme)
(Ey dost) Sen özümü erenlerden ayırma
Zamane halkına sırrın duyurma
Alem sele gitmiş yanıp kayırma
Sen kendi sevdana coş deli gönül
Kaynak: Murtaza Kurt

Abdonun Mezarını
Abdo'nun mezarını kayadan oyun
Sağına soluna anam anam çiçekler koyun
Vurma zalim vurma yaram derindir
Eğer yaram sağalırsa mevlam kerimdir
Abdo'nun yanına Mircan'ı koyun
Vurma zalim vurma vurma yaram derindir
Eğer yaran sağalırsa mevlam kerimdir
Abdo'nun evleri saraya bakar
Abdo'mu vurmuşlar anam anam kanları akar
Vurma zalim Müslim vurma yaram derindir
Eğer yaram sağalırsa mevlam kerimdir
Anası duymuştur ağıtlar yakar ağıtlar yakar
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Vurma zalim vurma vurma yaram derindir
Eğer yaram sağalırsa mevlam kerimdir
Kaynak: Cemil Cankat

Abi (Köyden Geldim)
Köyden geldim köyden şehre
Ne bileyim bir hoş abi
Betonların arasında
Arıyorum bir kuş abi
Şaştım kaldım bu ne emek
Para mıdır her şey demek
İnsan demek gönül demek
Gönüllerse bomboş abi
Bir tek selam deva derde
Kolu komşu neymiş nerde
Ölsem ölüm kalır yerde
Deme bana savaş abi
Kaynak: Mustafa Yıldızdoğan

Abo (Ralin Altı Sular Akar)
Ralin altı sular akar
Arkadaşlar bana bakar
Aboy vuran cahil alçak
Beyler beyler ben vuruldum
Sarhoşlarlen eş bulundum
Yeşilikte otorerçen
Cül cibi kadehler doldororçen
Nazli yarlen konoşorçen
Beyler beyler
Sağ yanıma vurdu biçak
Sol yanima ceçti sicak
Var mi beni aciyacak

Sayfa 8

Abum Abum
Öğretmene varamadım,
Naylon çorap giyemedim
Muradıma eremedim
Abum abum kız abum
Gözün kör olsun abum
Beni yaktın sen abum
Allah'ından bul abum
Beni çobana verdiler
Onbin liramı yediler
Günahıma da girdiler
Kaynak: Çakır Usta

Abur Cubur Adam
İçi yalan dışı yalan
Her devirde dönek adam
Gün boyanmış kara yılan
Abur cubur Abdullah
Etme dedim tutma dedim
Dostluğu unutma dedim
Sana verdiğim lokmayı
Çabuk biter yutma dedim
Abur cubur adam
Ben seni nidem
Daha kendini bilmezsin
Kimdir yanındaki adam
Bir elinde kamerası
Sanırsın film anası
Her dolapta numarası
Abur cubur Abdullah
Etme dedim tutma dedim
Dostluğu unutma dedim
Sana verdiğim lokmayı
Çabuk biter yutma dedim

Beyler beyler
Tabudumdan kanlar akar
Cümle dostlar bana bakar
Cüzel Ayşem yaslar tutar
Beyler beyler
Kaynak: Aluş Nuş
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Abur cubur adam
Ben seni nidem
Daha kendini bilmezsin
Kimdir yanında ki adam
Der Mahzuni tövbe olsun
Böyle dost düşmana kalsın
Şeytanlar namazın kılsın
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Sayfa 9

Abur cubur Abdullah

Şerbet sunsam dirilin mi acaba

Etme dedim tutma dedim
Dostluğu unutma dedim
Sana verdiğim lokmayı
Çabuk biter yutma dedim

Kaynak: Aşık İzzeti

Abur cubur adam
Ben seni nidem
Daha kendini bilmezsin
Kimdir yanındaki adam
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Acaba (Ela Gözünden Akan)
Ela gözünden akan
Ateşli nazarların
Acaba acımadan
Kimi yakacak yarın
Dudakların acaba
Kimlerle öpüşecek
Kimler yarın acaba
Tuzağına düşecek
Anlıyorum bizlerden
İntikam alıyorsun
Lakin ey kadın bilsen
Nasıl alçalıyorsun

Aceb Ahir Zaman Oldu
Aceb ahir-zaman oldu gaziler
Büyük küçük birbirini beğenmez
Her mü'min münafık cennet arzular
Tanrı nasib ettiğini beğenmez
Kediler köpekler ile savaşır
Miçik deyu çarşı çarşı dolaşır
Mekbeti'si ehl-i ırz'a ulaşır
Orospular kendi erin beğenmez
Teklif ister bülbül güle konmağa
Pervaneler düşüp şem'a yağmağa
Oğlancıklar iştahından binmeğe
Doru ister atın kır'ın beğenmez
Babası anası koyun güttüren
Dağ başında kavalını öttüren
Kazma ile başın tıraş ettiren
Ahır-kar ayak berberin beğenmez
Ot kökü balta sapının eğrisi
Yine gitmez yüreğimin ağrısı
Sofuluk satar bazı eşek uğrısı
Aşıkların aşk eserin beğenmez

Kaynak: Sabahattin Ali

Acaba (Güzel Sana Bir Sözüm Var)
Güzel sana bir sözüm var diyemem
Söyler isem darılın mı acaba
Sensiz olsun bir lokmayı yiyemem
Bile gezsek kınlın mı acaba
Her ne derse hatırını kıramam
İki saat görmeyince duramam
El içinde yalınızca varamam
Tenha yerde sarılın mı acaba
Ah dilberim şu halimden bilirsen
N'olur bir kez selamımı alırsan
Teşrif edip hanemize gelirsen
Zahmet çekip yorulun mu acaba
İzzet der ki deli gönül yastadır
Silinmez kalbimiz her dem pastadır
İşitsem ki sevdiceğim hastadır
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Marifette kamil olan yiğitler
Mağrur olmaz kendi nefsin öğütler
İl içinde bilip gören şakirtler
Üstadın daha pirin beğenmez
Er olmaz kalbinde tutan gumanı
İsterse dolaşsun Hind'i Yemen'i
Der Katibi bizi beğenmeyeni
Deli gönül beğen derim beğenmez
Kaynak: Aşık Katibi

Acem Ellerinden Misafir Geldim
Acem ellerinden misafir geldim
Yol bilmenem sunam nerden gideyim
Şöyle bir yol elinize uğradım
Dilber Kerem eyle konuk al beni
Dolandım dağları bu yere düştüm
Yar senin derdinden odlara düştüm
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Çaresi bulunmaz dertlere düştüm
Dilber Kerem eyle konuk al beni

Sayfa 10

Mısır haznesini versem az olur
Beni de üstüne al Acem Kızı
Kaynak: Aşık Canani

Karac'oğlan der ki nasıl edeyim
Kaldır gerdanını seyran edeyim
Sunam seni nere koyup gideyim
Dilber Kerem eyle konuk al beni
Kaynak: Karacaoğlan

Acem Kızı
Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca
Eğlen Şanova'da kal Acem Kızı
Uğrun uğrun kaş altından bakınca
Can telef ediyor gül Acem Kızı
Seni seven oğlan neylesin canı
Yumdukça gözünden döker mercanı
Burnu fındık ağzı kahve fincanı
Şeker mi şerbet mi bal Acem Kızı
Kaynak: Çekiç Ali

Acem Kızı
Silkinip de Hanova'ya çıkınca
Eylen Hanova'da kal Acem Kızı
Uğrun uğrun kaş altından bakınca
Can telef ediyor gül Acem Kızı
Canım kurban olsun kıymet bilene
Belin ince boyun benzer fidana
Ateşine yandı Tarsus Adana
Getirdin başıma hal Acem Kızı
Silkinip de Hanova'ya çıkarsın
Misk ü amber gül yanağa takarsın
Kaş altından uğrun uğrun bakarsın
Can alır sendeki tel Acem Kızı
Seni saran oğlan neylesin canı
Yumdukça gözünden döker mercanı
Burnu fındık ağzı kahve fincanı
Şeker mi şerbet mi bal Acem Kızı
Yavru şahin gibi ben de döneyim
Yeleli de kıratıma bineyim
Berdül aynasında gökçek yanağın
Dudağından akar bal Acem Kızı
Canani aşık da der ki naz olur
Yavaş salın sonun belki hız olur
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Acem Kızı
Hey acem kızı
Buyur efendim
Boyların görem alayım seni
Boyların görem sarayım seni
Boylarım görüp neyliyen beni
Selvi de söğüt gördüğün yok mu
Hey acem kızı
Buyur efendim
Ağzını görem alayım seni
Ağzını görem sarayım seni
Ağzımı görüp neyliyen beni
İnce de mercan gördüğün yok mu
Hey acem kızı
Buyur efendim
Gerdanın görem alayım seni
Gerdanın görem sarayım seni
Gerdanım görüp neyliyen beni
Göllerde suna gördüğün yok mu
Hey acem kızı
Buyur efendim
Gözlerin görem alayım seni
Gözlerin görem sarayım seni
Gözlerim görüp neyliyen beni
Dağlarda ceylan gördüğün yok mu
Hey acem kızı
Buyur efendim
Dudağın görem alayım seni
Dudağın görem sarayım seni
Dudağım görüp neyliyen beni
Bahçada kiraz gördüğün yok mu
Kaynak: Beyzan Kaptan

Acem Ülkesinde Eyleşdim Galdım
Acem ülkesinde
(Uy amman amman yar amman amman)
Eyleşdim galdım sene gurban
(Bağlantı)
Gel gel hele hele gel
Gel gel yavaş gel
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Aman Allah ölürem gel
Aman Allah yanaram gel

Sayfa 11

Sağ olsun geliyor bizimde abilerimiz
Kaynak: Yöre Ekibi

Acem ülkesinde
(Uy amman amman yar amman amman)
Bir güzel gördüm sene gurban
Bağlantı
Kaynak: Muharrem Akkuş

Acemoğlu
Edirne'nin yolları taştan
Oğlum sen çıkardın beni baştan
Hem anadan hem gardaştan
Aman acemoğlu yandım acemoğlu

Acep (Bir İnsan)
Bir insan sevdalanıp sevdiği zaman
Gönül ehli yarin bulurmu acep
Aşk deryasında umman daldığı zaman
Gönül ehli yarin bulurmu acep
Bir insan mabet duyunca cananına
Gönül mehtaptan payın alırmı acep
Varıp divan durunca Hakkın divanına
Gönül Divandan tayin alırmı acep

Beşiktaş'ta evimiz mangır tutmaz cebimiz
Sağ olsun geliyor bizimde abilerimiz

Bir insan girse aşkın zırhlı babına
Gönül varırmı ola tadına acep
Bülbül olup girse o dostun bağına
Feryad figanı birdem dinermi acep

Kayadan bakan oğlan
Kakülü sarkan oğlan
Akşamda bize erken gel
Horozdan korkan oğlan

Bir insan ilmi irşada varsa durulsa
Gönülden kem gülleri derermi acep
Bir an olan rüya yıl kadar uzasa
Dört mevsimden haber verirmi acep

Beşiktaş'ta evimiz mangır tutmaz cebimiz
Sağ olsun geliyor bizimde abilerimiz

Kaynak: Aşık Larendeli

Aman acemoğlu
Yandım acemoğlu
Bizim evi sorarsan
Meramda Aşgan yolu
Beşiktaş'ta evimiz mangır tutmaz cebimiz
Sağ olsun geliyor bizimde abilerimiz
Karadut boyanır mı
Öpsem yar uyanır mı
Sen orada ben burada
Buna can dayanır mı
Beşiktaş'ta evimiz mangır tutmaz cebimiz
Sağ olsun geliyor bizimde abilerimiz
Edirne'nin yolları iki
Haydi bizim evde kaynana iki
Biri sansar biri tilki
Aman acemoğlu yandım acemoğlu
Beşiktaş'ta evimiz mangır tutmaz cebimiz
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Acep Bir Dağ Var Mı
Acep bir dağ var mı başı dumansız
Bir aşka düşmüşem vakit zamansız
Bu ne işimiş dağlar gışımış yolcum üşümüş
Yandım ataşına dinsiz imansız
Gece gündüz ağlar ağlar yanarım
Bu ne işimiş, yolcum üşümüş, gözler yaşımış
Kapıımışım yağmurlara taşkına
Bir durağım yoktur döndüm şaşkına
Bu ne işimiş dağlar gışımış süslüm üşümüş
Şuracıkta bir vefasız aşkına
Sular gibi çağlar çağlar ağlarım
Bu ne işimiş dağlar gışımış yolcum üşümüş
Ekberi kuş gonar mezar taşıma
Gayrı bakan olmaz gözüm yaşına
Bu ne işimiş dağlar gışımış yolcum üşümüş
Ben yasım çekerim kendi başıma
Karaları bağlar bağlar yanarım
Dağlar gışımış, yolcum üşümüş, gözler yaşımış
Söz: Ali Ekber Gülbaş (Ekberi)
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Acep Bir Dağ Var Mı
Acep bir dağ varmı başı dumansız
Bir aşka düşmüşüm vakit zamansız
Yandım ateşine dinsiz imansız
Sular gibi çağlar çağlar yanarım
Kapılmışım yağmurlara taşkına
Bir durağım yoktur döndüm şaşkına
Şuracıkta bir vefasız aşkına
Sular gibi çağlar çağlar yanarım

Sayfa 12

Yunus kabre vardık da Münkür-Nekir geldik de
Bana sual sordak da dilim döne mi Ya Rab
Kaynak: Yunus Emre

Acep Bu Ne Nesnedir
Acep bu ne nesnedir bu dert ile firak bana
Canımı serhoş eyledi aşk ağusu tiryak bana
Kimin direnci var ise derdine derman istesin
Kesdi benim direncimi derman oldu bu derd bana

Kaynak: Hurşit Arı

Acep Bir Karuban Hane Bu Dünya
Acep bir karuban hane bu dünya
Gelen gider konan göçer bu elden
Vefası yok sefası yok fani hülya
Gelen gider konan göçer bu elden
Civanları cefa ile eder pir
Ne gedeler güler bunda ne emir
Misafir hanedir ol pak-ı zemir
Gelen gider konan göçer bu elden

Aşk oduna yan der isen gönüllere gir der isen
Kara nurlar aydın ola ne kandil-ü çerağ bana
Gökten inen dört kitabı günde bin kez okur isen
Erenlere münkir isen didar ırak senden bana
Miskin Yunus erenlere tekebbür olma toprak ol
Topraktan biter küllisi gülistanı toprak bana
Kaynak: Yunus Emre

Acep O Dilberi Bulamaz Mıyım

Görülmemiş vefasızın vefası
Bu dar-ı mihnetin yoktur sefası
Ecel şerbetinin olmaz şifası
Gelen gider konan göçer bu elden

Güzel yare verdim ben hayalimi
Acep o dilberi bulamaz mıyım
Felek zulmeyliyor görün halimi
Yar ile şad olup gülemez miyim

Aman lütfi gibi gafil bulunma
Ölümdür akibet ferah salınma
Sonunda sen de ölürsün alınma
Gelen gider konan göçer bu elden

Nazlı güzel bilmez oldu halimden
Yitirdim turnamı uçtu elimden
Yari olan yiğit korkmaz ölümden
Dost zülfünden bir tel alamaz mıyım

Kaynak: Abdurrahman Demir

Yar görmüyor beni ne hale düştüm
Aşkın kazanında kaynayıp piştim
Coşkun seller gibi çağlayıp coştum
Yar ile sohbete dalamaz mıyım

Acep Bu Benim Canım
Acep bu benim canım azad ola mı Ya Rab
Yoksa yedi Tamu’da yana kala mı Ya Rab
Acep bu benim halim yer altında ahvalim
Varıp yatacak yerim akrep dola mı Ya Rab
Allah olıcak kazı bizden ola mı razı
Görüp Habibi bizi Şefi ola mı Ya Rab
Can hulkuma geldik de Azrail’i gördük de
Ya canımı aldık da asan ola mı Ya Rab

Gönlüm aşka düşmüş bir bülbül gibi
Çeşmimin yaşları çağlar sel gibi
Nazlı canan benden kaçar el gibi
Ne imiş maksadı bilemez miyim
Daimi'yim işte budur firakım
Gece gündüz bitmez derdu merakım
Ben bir pervaneyim yar da çırakım
Kapusunda köle olamaz mıyım
Kaynak: Aşık Daimi
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Sayfa 13

Acep Şu Yerde Var Mola

Yandım doktor bak bebeğe

Acep şu yerde var m’ola şöyle garib benceleyin
Bağrı başlı gözü yaşlı şöyle garib benceleyin

Yıkık yuvam kara yasta
Yalvarırım eşe dosta
Annesi bebekten hasta
Amman doktor bak bebeğe

Gezdim Urum ile Şam’u yukarı illeri kamu
Çok istedim bulam anu şöyle garib benceleyin
Kimseler garib olmasın hasret oduna yanmasın
Hocam kimseler kalmasın şöyle garib benceleyin
Söyler dilim ağlar gözüm gariplere göynür özüm
Meğer ki gökte yıldızım şöyle garib benceleyin
Nice bu derd ile yanam ecel ere bir gün ölem
Meğer ki sinimde bulam şöyle garib benceleyin
Bir garib ölmüy diyeler üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyaylar şöyle garib benceleyin
Hey Emre’m Yunus biçare bulunmaz derdime çare
Var imdi gez şardan yara şöyle garib benceleyin
Kaynak: Yunus Emre

Acı Biberim Acı
Acı biberim acı
Ocağa koydum sacı
Şimdi ki kızlar kaçıyor
(Bandırmalı güzelim)
Nedir bunun ilacı
El edersem eve gel
Göz edersem cama gel
Hiç birşeyler bilmezsen
(Bandırmalı güzelim)
Al testiyi suya gel
Penceresi tül perde
Perdenin ucu yerde
Yürek oynar can titrer
(Bandırmalı güzelim)
Seni gördüğüm yerde
Kaynak: Kemal Karasüleymanoğlu

Acı Doktor (Bak Bebeğe)
Berçenek'ten yaya geldim
Amman doktor bak bebeğe
Beşiğini elden aldım
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Kuru soğan yağsız aşım
Yırtık bağrım açık başım
Bir şey değil vatandaşım
Amman doktor bak bebeğe
Allah için bir merhem çal
Öldürür beni bu vebal
Param yok ceketimi al
Amman doktor bak bebeğe
Mahzuni Şerif çobandır
Meskenim dumanlı dağdır
Bebektir amma insandır
Amman doktor bak bebeğe
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Acı Günlerim (Şamatacı Günlerim)
Şamatacı Günlerim
Güneş Yüzü Görmedi Vay
Hacı Bacı Günlerim
Değirmenin Çarkı Yok
Bu Bahçenin Parkı Yok
Ali Gider Veli Gelir Külhana Vay
Birbirinden Farkı Yok
Acı Acı Günlerim
Göz Boyacı Günlerim
Ahı Vahınan Geçti Gitti
Hacı Bacı Günlerim
Bir İpte İki Cambaz
Zor Olur Oynayamaz
Dili Tatlı İçi Zehir Güzelim Vay
Böyle Kazan Kaynamaz
Böyle Kazan Kaynamaz
Acı Acı Günlerim
Şamatacı Günlerim
Ahı Vahınan Geçti Gitti
Hacı Bacı Günlerim
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Mahzuni Deli Gönlüm
Yine Yollara Düştü
Hacı Vurdu Bacı Durdu Acımadı Aleme
Kaygu Kullara Düştü
Acı Acı Günlerim
Şamatacı Günlerim
Ahı Vahınan Geçti Gitti
Hacı Bacı Günlerim
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Acılar İçimde Kaldı
Acılar içimde kaldı
Maziye baktım ağladım
Ömür bir akşam güneşi
Battıkça baktım ağladım
Tutuştu gönül çorağım
Bozuldu virane bağım
Kapandı yolum yolanım
Derdimi getirmem dile
Bitmez ki çektiğim çile
Feryadım yolcu benimle
Dağlara çıktım ağladım
Tutuştu gönül çorağım
Bozuldu virane bağım
Kapandı yolum yolanım
Kaynak: Lütfü Gültekin

Acıların Dolar Göze
Karşımda geceler vardı
Sonsuz derin uçurumlar
Yangınlar dağları sardı
Yolumu kara bulutlar
Uçan kuşun yuvasından
Kelebeğin kozasından
Yeşil yaprağın dalından
Ayrıldığı bir zamandı
Acıların dolar göze
Yaşın kirpiklerden yüze
Ağıtın dudaktan söze
Döküldüğü bir zamandı
Çok uzaktaydı baharlar
İçimizde acı izler
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Sayfa 14

Hüzne dönmüş sevdalar
Karlar altında filizler
Aydınlığa koşanların
Karanlıklar aşanların
Nazlı ürkek ceylanların
Vurulduğu bir zamandı
Kaynak: Cemal Gümüş

Acılarla Dopdoluyum
Bugün bana dokunmayın
Acılarla dopdoluyum
İçim dışım kan ağlıyor
Sancılarla dopdoluyum
Nideceğim nideceğim
Sensiz nasıl edeceğim
Bu diyardan bu ellerden
Başım alıp gideceğim
Boş sevdayla beni yordu
Kanadım kolumu kırdı
Beni can evimden vurdu
Acılarla dopdoluyum
Nideceğim nideceğim
Sensiz nasıl edeceğim
Bu diyardan bu ellerden
Başım alıp gideceğim
Düzelmez sevda enkazı
Duymaz mısın bu avazı
İçime düşürdün sızı
Acılarla dopdoluyum
Nideceğim nideceğim
Sensiz nasıl edeceğim
Bu diyardan bu ellerden
Başım alıp gideceğim
Kul Kevseri çabuk soldun
Neden böyle zalim oldun
Artık benim için öldün
Acılarla dopdoluyum
Nideceğim nideceğim
Sensiz nasıl edeceğim
Bu diyardan bu ellerden
Başım alıp gideceğim
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Sayfa 15

Kaynak: Aşık Kevseri

Pınar olup aktığıma acırım

Acımaz Yaratan Bile

İsmini yazarken adını bozdum
Teline vurmadan udunu bozdum
Hayatın en güzel tadını bozdum
Hala limon sıktığıma acırım

Gelen Vurur Giden Vurur
İnsanoğlu Garip Olur
Dert Gelir Beni Bulur
Acimaz Yaratan Bile
Ümitler Arzular Yalan
Ömrümüzü Çalar Zaman
Azraildir Canı Alan
Acımaz Yaratan Bile
Sevip Sevilmese insan
Kör Olsun Der Bahtı Yazan
Erken Ağaran Saçları
Mahsun Bakışları
Ağlatan Haykırışları
İşitmez Yaratan Bile
Kaynak: Ali Tekintüre

Acıpayam Yolları
Gine de yeşillendi Acıpayam yolları
Her tarafa yol ediyor Celalimin şanları
Bize de meskan olucek Aydın aman damları
Ağlama güzelim ağlama ben gine gelirim
Doğan aylar gibi de güzelim parlar gelirim
Milas ovasında bir dönüm darı
Darının yaprakları ayvadan sarı
Bize de çok mu gördünüz al gınalı yarı
Ağlama güzelim ağlama ben gine gelirim
Doğan aylar gibi de güzelim parlar gelirim
Kaynak: Hüseyin Kök

Acırım (Bana Yaramayan)
Bana yaramayan yaramazlara
Ben kendimi yaktığıma acırım
Çok değer verirdim o kurnazlara
Yüzlerine baktığıma acırım
Akıllılar delileri seçtiler
Düşünmeden köprüleri geçtiler
Biliyorum bizi nasıl içtiler
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Küçük balık büyüğünü yutmazdı
Yutsa bile boğazından gitmezdi
Ateş tarlasında ekin bitmezdi
Ben aklımı taktığıma acırım
Hey Aşık Deryami neyine kandın
Boşuna inandın boşuna yandın
Ömür boyu koca dağa tırmandın
Tepesine çıktığıma acırım
Kaynak: Aşık Deryami Baba

Acıyı Bal Eyledik
Bak şu bebelerin güzelliğine
Kaşı destan gözü destan
Elleri kan içinde
Kör olasın demiyorum
Kör olma da gör beni
Damda birlikte yatmışız
Öküzü hoşça tutmuşuz
Koyun değil şu dağlarda
San kendimizi gütmüşüz
Hor baktık mı karıncaya
Kırdık mı kanadını serçenin
Vurduk karacanın yavrulusunu
Ya nasıl kıyarız insana
Sen olmazsan öldürmek ne
Çürümek ne zindanlarda
Özlem ne ayrılık ne
Yokluk ne yoksulluk ne
İlenmek ne dilenmek ne
İlenmek ne dilenmek ne
İşsiz güçsüz dolanmak ne
Gün gün ile barışmalı kardeş kardeş
Duruşmalı koklaşmalı söyleşmeli
Korka korka yaşamak
Ne kahrolasın demiyorum
Kahrolma da gör
Beni kanadık toprak olduk çekildik
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Bayrak olduk döküldük
Yaprak olduk geldik bugüne
Ekmeği bol eyledik
Acıyı bal eyledik
Sıratı yol eyledik
Geldik bugüne
Ekilir ekin geliriz
Ezilir un geliriz
Bir gider bin geliriz
Beni vurmak kurtuluş mu
Kör olasın demiyorum
Kör olma da gör beni

Sayfa 16

Aç aç kolların gel gel yanıma
Seni esmerim saram canıma
Kalbim ister onu gelmez yanıma
O siyah gözlerin girer canıma
Bağlantı
Aç aç kolların gel gel yanıma
Seni esmerim saram canıma
Gönlüm seni sevdi gel gir koluma
Sırma da saçların saram boynuma
Bağlantı

Kaynak: H.Hüseyin Korkmazgil
Kaynak: Abdurrahman Kızılay

Aciz Kaldım Şu Gönlümün Elinden
Aciz kaldım şu gönlümün elinden
Benim gitmediğim yollarım kaldı
Cevr idi ki yüz döndürüp serime
Başıma gelmedik hallar mı kaldı
Taşkın sular gibi akıp çağlarım
Didarın görüben gönül eğlerim
Dünyaya geleli her dem ağlarım
Çeşmim karışmadık seller mi kaldı
Alları çıkarıp karalar geyip
Sen varıp illerin sözüne uyup
Bir gün ben kendime kıyarım deyip
Urgan atmadığım dallar mı kaldı
Karacaoğlan eydür dost bizim eller
Biter menevşesi dermeli güller
Dinledim hep sizi söyleşir iller
Benim düşmediğim diller mi kaldı

Aç Artık Dost Kollarını
Aç artık dost kollarını
Gel ey dostum yavaş yavaş
Yol karanlık gözüm görmez
Gel ey dostum yavaş yavaş
Dardayım gel artık ulaş
Muhabbet yolunu dolaş
Sensin dost yarama ilaç
Gel ey dostum yavaş yavaş
Haydar'ı Şah senin adın
Bilirim sende muradım
Çok peygambere uğradım
Gel ey dostum yavaş yavaş
Artık bana aç kolları
Yağmur geçti yağar dolu
Boynumda gezer dost kolu
Gel ey dostum yavaş yavaş

Kaynak: Karacaoğlan

Aç Aç Kolların Digel Yanıma
Aç aç kolların gel gel yanıma
Seni esmerim saram canıma
Çağırdım gelmedi naz eder bana
Gel benim esmerim naz etme bana
(Bağlantı)
Gel güzelim gel yanıma gel
Kolların boynuma sar
Vefasız oldum yolunda gezdim
Bulmadım bir çare sedalı kaldım
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Sanadır bu sözüm sana
Artık al ulu divana
Kavruldum dost yana yana
Gel ey dostum yavaş yavaş
Pir Sultan başk'yol bilmez
Senin bu yolundan dönmez
Alev oldu gayrı sönmez
Gel ey dostum yavaş yavaş
Kaynak: Pir Sultan Abdal
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Aç Kapıyı Ben Geldim Avanım
Aç kapıyı ben geldim avanım
Safa geldin hoş geldin ölüyom
El ediyor el ediyor
O yar beni del'ediyor
Ela (da) gözler kül ediyor
Çuha (da) yelken ekl'olur avanım
Çirkin seven dertl'olur ölüyom
Sen de yanuk ben de yanuk
Sular (da) akar boz bulanık
Eller (de) uyur ben uyanık
Severisen güzel sev avanım
Güzel merhametl'olur ölüyom
El ediyor el ediyor
O yar beni del'ediyor
Ela (da) gözler kül ediyor
Kaynak: Mistan Kürkçü

Aç Şu Kapıları Gel Leyla Leyla
Mecnun'a çevirdin ben Leyla derim
Aç şu kapıları gel Leyla Leyla
Hayalim içinde doğan güneşsin
Aç şu kapıları gel Leyla Leyla
Yoruldu dizlerim Leyla yolunda
Ölmek istiyorum senin kolunda
Leyla hayalimde döner dilimde
Aç şu kapıları gel Leyla Leyla
Yollarına düştüm yöneldim sana
Neden yaklaşmazsın kastin ne bana
Yollarını dönder sen benden yana
Aç şu kapıları gel Leyla Leyla
Sefil Berati'yim Mecnun'a döndüm
Gani ateşlenip bazı da söndüm
İkrarım sanadır sana güvendim
Aç şu kapıları gel Leyla Leyla
Kaynak: Aşık Berati

Açığım Yok Kapalım Yok Dünyada
Açığım yok kapalım yok dünyada
Ne ise ahvalim sorsunlar beni
Bir kimseye vebalim yok dünyada
İster sevip ister kırsınlar beni
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Sayfa 17

Dilim dönmez nedir gavur Müslüman
Duman ateş demek ateş de duman
Enelhak bağına girdiğim zaman
İster kesip ister yüzsünler beni
Allah kul yaratmış biri de benim
Kimden kaldı benim imanım dinim
Ne şeytan tanırım ne de peri cin
Konuşan insanim görsünler beni
Okudum Kuranı edep erkanı
Yaptığım secdenin kıblesi canlı
Gerdeksiz gecede bir delikanlı
Ölü bir geline versinler beni
Akarsu'yum boşa güldükten sonra
Azrail yok imiş öldükten sonra
Gönül tahtım harap olduktan sonra
Boş kuru hasıra sarsınlar beni
Kaynak: Muhlis Akarsu

Açık Gidecek (Seni Beklemekten)
Seni beklemekten yoruldun gülüm
Gelmezsen gözlerim açık gidecek
Bu aşka sım sıkı sarıldım gülüm
Bilmezsen gözüm açık gidecek
Düşürdün gönlüm'ü,aşka sevdaya
Bir kez olsun başın dizime daya
Yada kolların da şöyle uykuya
Dalmazsam gözlerim açık gidecek
Yağmura karışır gözümün seli
Ummana erişir sözüm mecali
Fıratla yarışır gözümün nehri
Silmezsen gözlerim açık gidecek
Boynuma takmadan ecel ipini
Viran eylemeden gönül bahrimi
Eğer bu bayramda gelip kapımı
Çalmazsan gözlerim açık gidecek
Hikmeti der sevdan her an kanım da
Deli yüreğim de tatlı canım da
Şu son nefesim de yanı başım da
Olmazsan gözlerim açık gidecek
Kaynak: Aşık Hikmeti
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Sayfa 18

Açıl Ey Ömrümün Varı

Sinen görünsün aslanım (Ben yandım)

Açıl ey ömrümün varı
Bad-ı sabah olmadan

Bağlantı

Atladım bağdan bağa
Başım değdi yaprağa
Gız yanında ölmezsem
Goymasınlar toprağa
Al beni burdan gaçır
Zaptiyeler gelmeden
(Devriyeler basmadan)
Atladım bağdan bağa
Başım değdi yaprağa
Gız yanında ölmezsem
Goymasınlar toprağa
Hafız mektepten geliyor
Edayınan nazınan
Atladım bağdan bağa
Başım değdi yaprağa
Gız yanında ölmezsem
Goymasınlar toprağa
Oynadırım gız seni
Dokuz telli sazınan
Atladım bağdan bağa
Başım değdi yaprağa
Gız yanında ölmezsem
Goymasınlar toprağa
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Açıl Ey Ömrümün Varı (Sallama)

Güzeller güzeller (Amman)
Nerde gezerler aslanım (Ben yandım)
Nerde düğün orda bayram (Amman)
Seyran ederler aslanım (Ben yandım)
Bağlantı
Kaynak: Hüseyin Say

Açıl Mor Menevşem Bahar Erişti
Açıl mor menevşem bahar erişti
Lale sümbül nergis reyhan yetişti
Benim kısmetime ak zambak düştü
Menevşem (oy) bir tanem (ey) haydi de haydi
Çadır almış nerelerden gelirsin
Benim sana yandığımı bilirsin
Çok da sürmez benim gibi olursun
Menevşem (oy) bir tanem (ey) haydi de haydi
Açılmış menevşem ne güzel olmuş
Lalesi sünbülü hep bize kalmış
Seni seven gözler uykuya dalmış
Menevşem (oy) bir tanem (ey) haydi de haydi
Kaynak: Nuri Üstünses

Açıl Ömrümün Varı
Açıl ömrümün varı (Yarim ey)
Bad-ı sabah olmadan
(Ömrüm belalım aslanım yürü yürü)

Açıl ey ömrümün varı (Amman)
Bad-ı sabah olmadan (Ben yandım)
Has bahçenin gonca gülü (Amman)
Sararıp da solmadan (Ben yandım)

(Bağlantı)
Atladım bağdan bağa
Başım değdi toprağa
Gız yanında ölmezsem
Goymasınlar toprağa

(Bağlantı)
Eşim eşim gel gel
Uğrun uğrun gel gel
Can yoldaşım gel

Al beni burdan gaçır (Yarim ey)
Zaptiyeler gelmeden
(Ömrüm belalım aslanım yürü yürü)
(Devriyeler bakmadan)

Yürü dilber yürü (Amman)
Saçın sürünsün aslanım (Ben yandım)
Aç beyaz gerdanın (Amman)

Bağlantı
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Hafız mektepten geliyor (Yarim ey)
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Edayınan nazınan
(Ömrüm belalım aslanım yürü yürü)

Sayfa 19

Eli bağlı namaz kıldırırlar mı
Yoksa Şah diyeni öldürürler mi
Açılın kapılar Şah'a gidelim

Bağlantı
Oynadırım gız seni (Yarim ey)
Dokuz telli sazınan
(Ömrüm belalım aslanım yürü yürü)
Bağlantı
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Açıldı Laleler Güller (Muş Ovası)
Açıldı laleler güller
Uzar gider Muş Ovası
Güzeller kolkola vermiş
Akıp gider Muş Ovası
(<i>Kaynaktaki dörtlük</i>)
Açıldı laleler güller
Güzel yerdir Muş ovası
Güzeller kolkola vermiş
Akıp gider Muş ovası
Yaz gelince çayır çimen
Güz gelince çöker duman
Aşıkları eder figan
Yanar gider Muş Ovası
(<i>Kaynaktaki dörtlük</i>)
Güz gelince çöker duman
Yaz gelince çayır çimen
Aşıkları eder figan
Yanar gider Muş Ovası
Karası akar boyunca
Muratsuyu gider ince
Dolaşır gider boyunca
Şen olasın Muş Ovası

Aslımız Muhammet kıyman cellatlar
Üstümüzde bite davacı otlar
Ölüm Allah emri ya eziyetler
Açılın kapılar Şah'a gidelim
Her nereye baksam yolum dumandır
Pirim bana küfür etse imandır
Zincir boynum sıktı halim yamandır
Açılın kapılar Şah'a gidelim
Sağlıklı mı ola dostun illeri
Karşıda görünen tozlu yolları
Şah'tan elçi gelmiş dem bülbülleri
Açılın kapılar Şah'a gidelim
Güzel Şah'ım çıktı m'ola köşküne
Can dayanmaz gayretine müşkine
Seni beni Yaradan'ın aşkına
Açılın kapılar Şah'a gidelim
Kapısı yok bacasından bakarım
Gözlerimden hasret yaşı dökerim
Şah'a giden bir bezirgan tutarım
Açılın kapılar Şah'a gidelim
Pir Sultan Abdal'ım güzel Şah canım
Ağlamaktır benim demim devranım
Arşta melek yerde çeşm-i efganım
Açılın kapılar Şah'a gidelim
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Açılın Zindanlar
Hızır Paşa bizi berdar eyledi
Kesti kollarımı kızak bağladı
İşiten muhipler hep kan ağladı
Açılın zindanlar pire gidelim

Kaynak: Düriye Keskin

Açılın Kapılar Şah'a Gidelim
Hızır Paşa bizi berdar etmeden
Açılın kapılar Şah'a gidelim
Siyaset günleri gelip çatmadan
Açılın kapılar Şah'a gidelim
Bunda bilmeyeni bildirirler mi
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Kalenin kapısı taştan demirden
Yanlarım çürüdü yaştan yağmurdan
Bir kimsem de yok ki dellal çağırtam
Açılın zindanlar pire gidelim
Kalenin kapısı taştan çıkılmaz
Penceresi yüce Şah'a bakılmaz
Bir ben ölmeyinen cihan yıkılmaz
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 20

Açılın zindanlar pire gidelim
Çıkarım bakarım kale başına
Mümin müslim olan gider işine
Bir ben mi düşmüşüm can telaşına
Açılın zindanlar pire gidelim
İlimi sorarsan köyümdür Banaz
Yakılsın yıkılsın ol kanlı Sivas
Bir ben ölmeyinen cihan yıkılmaz
Açılın zindanlar pire gidelim
Pir Sultan Abdal'ım hey Hızır Paşa
Yazılanlar gelir sağ olan başa
Hasret koydun beni kavim kardaşa
Açılın zindanlar pire gidelim

Sana layık rahmetine garg etmek
Bizlere de lazım oldu fark etmek
Görünmezden sebebini halk etmek
Yok şerikin haşa sensin bir Allah
Sürekci zalimdir bilmez amanı
Fark ettim liradır dini imanı
Anladım soyacak sako tumanı
Dardan kurtaracak bir Allah
Sırrı hikmetini kıldım temaşa
Birliğini inkar etmeyiz haşa
Kafir de yalvarsa boş salman boşa
Ruhsat da bir kemter derbeder Allah
Kaynak: Aşık Ruhsati

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Açılır Gonca Gül Yar
Açılır gonca gül yar
Seni sevse bülbül yar
Seni Mecnun görseydi
Düşüp ölmez miydi yar
Kaşların gözlerin sözlerin ne güzel
Gelişin ceylan gibi
Boylusun fidan gibi
Küçücüktün büyüdün
Dillere destan gibi
Kaşların gözlerin sözlerin ne güzel
Seni kırda görmüşler
Saçına tel örmüşler
Yedi gün düşünmüşler
Bana layık görmüşler
Kaşların gözlerin sözlerin ne güzel
Kaynak: Erol Sayan

Açlığı Seversen Sana Üç Oruç
Açlığı seversen sana üç oruç
Yarım lira borcum vardır ver Allah
Namerd kapısına eyleme muhtaç
Kerem eyle şu işimi gör Allah
Bir vakit kulunu koymazsın darda
Bir anda keşfolur yetmiş bin perde
Sen varken ahvalim demem bir ferde
Yok değil ya hazinende var Allah
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Açlık Ordusu Yürüyor
Açlık ordusu yürüyor
Yürüyor ekmeğe doymak için
Ete doymak için
Kitaba doymak için
Hürriyete doymak için
Yürüyor köprüler geçerek
Kıldan ince kılıçtan keskin
Yürüyor demir kapıları yırtıp
Kale duvarlarını yıkarak
Yürüyor ayakları kan içinde
Açlık ordusu yürüyor
Adımları gök gürültüsü
Türküleri ateşten
Bayrağında umut
Umutların umudu bayrağında
Açlık ordusu yürüyor
Şehirleri omuzlarında taşıyıp
Daracık sokakları karanlık
Evleriyle şehirleri
Fabrika bacalarını
Paydostan sonralarının
Tükenmez yorgunluğunu taşıyarak
Açlık ordusu yürüyor
Ayı ini köyleri ardınca çekip götürüp
Ve topraksızlıktan ölenleri
Bu koskoca toprakta
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Açlık ordusu yürüyor
Yürüyor ekmeksizleri
Ekmeğe doyurmak için
Hürriyetsizleri hürriyete
Doyurmak için açlık ordusu yürüyor
Yürüyor ayakları kan içinde

Sayfa 21

Yarenler aşkına da bir selam verdim
Durnam ben mahzunum avcı değilim
Eğer durnam varırsan bizim ellere
Selam söyle de orda açan güliere
Söyleyin geldi mi de esen yellere
Durnam ben mahzunum avcı değilim

Kaynak: Nazım Hikmet
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Açma Zülüflerin Yellere Karşı
Açma zülüflerin yellere karşı
Senin zülfün benim telim değil mi
Bülbül figan (feryad) eder güllere karşı
O yar benim gülüm gülüm değil mi
Sallama saçların (yar yar) sen de bulunsun
Ezrail misali (yar yar) canım alırsın
Etme bu cefayı (yar yar) kanlım olursun
Bu kul senin kulun değil mi

Ada (Dünyayı Güzellik Kurtaracak)
Bir kıyıdan baktım dünyaya
Ellerimde tuz avucumda sedef
Bir mavilik bir açıklık
Özgürlük hasreti
Yüreğime vuruyor
Nerede nerede insanlar
Dünyayı güzellik kurtaracak
Bir insanı sevmekle başlayacak her şey

Kaynak: Neşet Ertaş

Açmayın Pencereyi Esmesin Yeller
(Amanın)
Açmayın pencereyi kardaş esmesin yeller
Ciğerim delik delik olmuş da gine ne bilsin eller
Hasta olduğumuzu da bilmesin eller
Başım alıp gitmesem de de'lolmuş derler

0 üzüntü birden gelir
Yağmurlu havalarda
Yeniden kurarım dunyayı ben
Kederlerle
Kimseler aşık değil mi bu şehirde
Dünyayı güzellik kurtaracak
Bir insanı sevmekle başlayacak her şey

(Amanın)
O gelin kardaş bu gelin
Çiftçiyi çiftinden eder bu gelin
Yolcuyu yolundan eder bu gelin

Hava martılar ışıklı şehir
Sarhoş ediyor beni yosun kokusu
Hilesız kucaklamak istiyorum
Dünyayı şehri ve seni

(Amanın)
İki durna uçurdum da karşı konaktan
Eşini yitirmiş de aney kurban olam gene gelir ırmaktan
Aman bir sevdiğim geçti Barak'tan

Dünyayı güzellik kurtaracak
Bir insanı sevmekle başlayacak her şey

(Amanın)
Minnet eyler de gene bizim ele gelmez mi oy
Dönüp dönüp de bizim ele gelmez mi oy
Dertlim aman nazlım aman

Ada Sahillerinde Bekliyorum

Kaynak: Şerif Akbağ

Açtım Perdeyi Durnamı Gördüm
Açtım perdeyi de durnamı gördüm
Dost yüzünden artar efkarım derdim
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Kaynak: Zülfü Livaneli

Ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum
Yarim seni seviyor istiyorum
Beni şad et Şadiye'm başın için
Her zaman sen yalancı ben kani
Her zaman orta yerde bir mani
Her zaman sen uzakta ben müştak
Her telakki de bir hayalin yar
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Adalar'dan Moda'lara geçilir
Yar elinden zehir olsa içilir
Bu dünyada başa gelen çekilir
Beni şad et Şadiye'm başın için
Nerede o mis gibi leylaklar
Sararıp solmak üzre yapraklar
Bana mesken olunca topraklar
Beni yad et Şadiye'm başın için
Kaynak: Bilinmiyor

Ada Yolu Kestane
Ada yolu kestane
(Amanın) Dökülür dane dane
(Amanın) Dökülür dane dane
Kızlar yola dizilmiş
(Amanın) Alalım birer dane
Ada yolu yamandır
(Amanın) Ada yolu yamandır
Bolu Dağı dumandır
(Amanın) Bolu Dağı dumandır
Dostlar vurun sazlara
(Amanın) Eylenecek zamandır
Ada yolu düz gider
(Amanın) Ada yolu düz gider
Bir edalı kız gider
(Amanın) Bir edalı kız gider
O kız yolun şaşırmış
(Amanın) İnşallah bize gider

Sayfa 22

Adaköy deresi taşmış geliyor
Emine'm gırandan aşmış geliyor
Sallanı sallanı bir hoş geliyor
(Bağlantı)
Emine'm Emine'm yaylalar guşu
Ne yapalım Emine'm mevlanın işi
Emine'm Emine'm aslan Emine'm
Gel otur dizime yaslan Emine'm
Apdalın üstünde üç gece gezdim
Dayım Ali Beyden hileler sezdim
Alın Emine'yi canımdan bezdim
Bağlantı
Kaynak: Ahmet Başaran

Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere
Adalardan bir yar gelir bizlere
Aman Allah gözlere bak gözlere
İpek çorap varsın düşsün dizlere
Hoş yaratmış Allah pek şirindir billah
İşvebazdır vallah çapkınlardan kolla
Adaların ıssız tenha yolları
Boynumda kaldı o yarin kolları
Menekşeden biçilmiştir şalvarı
Hoş yaratmış Allah pek şirindir billah
İşvebazdır vallah çapkınlardan kolla
Kaynak: Yesari Asım Arsoy

Kaynak: Emin Barın

Adaçalın Öte Yanı Meredir
Adaçalın öte yanı meredir
Derdine yanıyom iki senedir
Gız senin anan da ne gavur ana
Seni orda beni burda meledir
Adaçal üstünde selvi değilim
Selvinin dalında bağlı değilim
Al bohçanı düş ardıma gedelim
Vallahi sevdiğim evli değilim

Adalardan Çıktım Yayan
Adalardan çıktım yayan
Gardaş atlı bacı yayan
Digel bu dertlere dayan
(Bağlantı)
Nenni nenni nenni nenni nen ni
Nenni nenni nenni bebek ey
Bebeğin beşiği çamdan
Yuvarlandı düştü damdan
Bey babası gelir Van'dan

Kaynak: Halit Rıfat Aydemir

Adaköy Deresi Taşmış (Emine)
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Bağlantı

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Bebeğin beşiği bakır
Yerinden kalkmıyor ağır
Ben sallarım takır takır

Sayfa 23

İyileri öldüren dünya

Bağlantı

Ne insanlar gelip geçti kapından
Memnun gelip giden var mı yolundan
Kimi fakir kim ayrılmış yarinden

Kaynak: Cafer Kırmızı

Bağlantı

Adalet Dediğin Bu Mu Savcı Bey?

Kimi Mecnun gibi dağda dolaşır
Kimisi de ölüm yokmuş gibi çalışır
Kimi meteliksiz kimi milyona karışır

Gel bu işten vaz geç yanlışa düşme
Senin adaletin bumu savcı bey
Mülkün temelinden yolundan şaşma
Senin adaletin bu mu savcı bey
Hani adaletti mülkün temeli
Ata dan öğrendim kendim bileli
Elbet her yanlışın vardır bedeli
Senin adaletin bumu savcı bey
Hak deyince hakkın almakmı kulun
Hakkın korumaktır yetimin dulun
O zaman bulursun erkanın yolun
Senin adaletin bu mu savcı bey
Haremine aldın biçare dulu
Yuvasından koptu değişti yolu
Sayende kırıldı kanadı kolu
Senin adaletin bu mu savcı bey
Bir dulu koynuna almakmı yasa
İfşa edermiyim eyleme tasa
Böylesi gidişte hak hukuk olsa
Senin adaletin bu mu savcı bey

Bağlantı
Kaynak: Ali Ercan

Adam Ağladan Oldum
Adam ağladan oldum
Ciğer dağladan oldum
Evvel baş bağlar idim
Şimdi bağladan oldum
(Bağlantı)
Duran ağabey Duran ağabey
Evine gelin olam
Duran ağabey Duran ağabey
Gulun gurbanın olam
Dağlara ektim ekin
Gaybettim elimdekin
Ne dostum ne düşmanım
Olmasın benim tekim
Bağlantı

Gayrı o tarağa sokma bezini
Yolundan ayrılma gel tut sözümü
TURANİ doğruya çalsın sazını
Senin adaletin bu mu savcı bey
Söz: Turanibaba

Zülüf sıra yüz örtmez
Sevda serimden gitmez
Senin bana ettiğin
Gavur islama etmez

Adaletin Bu Mu Dünya

Bağlantı

Güvenemem servetime malıma
Ümidim yok bugün ile yarına
Toprak beni de basacak bağrına

Kaynak: Mustafa Özgül

(Bağlantı)
Adaletin bu mu dünya
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya

Akılsız diyerek dost beni taşlar
Artık adam olmak dile kolaydır
Ne bilsin belayı belasız başlar
El davulu çalmak dile kolaydır
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Adam Olmak Dile Kolay
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Kim istemez nazlı yari sarmayı
Kim istemez her gün bayram görmeyi
Çocuk bile bilir akıl vermeyi
Hak'ka secde kılmak dile kolaydır
Evim yok barkım yok sermaye sıfır
Vücudum müslüman kaderim kafir
Sağımdan solumdan yağıyor küfür
Gayri rahat bulmak dile kolaydır
Ömrüm oruç geçti bayram görmedim
Mevla'm ayak vermiş bir gün gitmedim
Çok ham yetiştirdim kendim yetmedim
Kayadan su almak dile kolaydır
Mahzuni Şerif'im zordur bu dünya
Düşünce görülür Hanyayla Konya
Ne İngiliz koydum ne de Almanya
Gayri insan kalmak dile kolaydır
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Adam Yare Küser Mi
Ben gidersem karaları bağlama
Gitti diye için için ağlama
Küstüğümüzü yadellere söyleme
Adam yarin bir çift sözüne küser mi
Beri gel dedim benden ıradın
Siyah zülfün ak yüzüne taradın
Meğer ayrılmakmış yarim muradın
Ayrılalım ayrı düşen ölür mü
Giyme sen sevdiğim gayrı karayı
Çok doktorlar kapatamaz yareyi
Ayrılığa bulamadım çareyi
Ayrılalım ayrı düşen ölür mü

Sayfa 24

Nüfus cüzdanına şerh düşsen hakkı
Kimsenin kimsede kalmasın hakkı
Pusulası paslı tanımaz Hakk’ı
Mevzuata uygun tıkılamıyor
Adamlık borsası yok ki seçelim
İlaçla düzelse her gün içelim
Rüzgarla su verdik lodos biçelim
Topraklar nadasta ekilemiyor
En kurnazı odur herkes divane
Ekibine katmış birkaç avane
Sahte ışıklarda döner pervane
Beyinler protez takılamıyor
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Adana Köprü Başı
Adana köprü başı
Otur saraya karşı
Gel beraber gezelim
Dosta düşmana karşı
Vur çapayı çapayı
Vur kazmayı kazmayı
Kız başına bağlamış
Oyalı da ipek yazmayı
Pamuk içinde çiğit
Elinde altın divit
Hem sararmış hem solmuş
Bir kız için bir yiğit

Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Vur çapayı çapayı
Vur kazmayı kazmayı
Kız başına bağlamış
Oyalı da ipek yazmayı

Adamlık Karaborsa Mı

Kaynak: Selahattin Sarıkaya

Görüntüsü insan aldatır bizi
Adamlık ölçüp de dikilemiyor
Gözümüz aynı göz yüzü ay yüzü
Kalbine grafik çekilemiyor

Adana Vazgeçti

Belli ki dersini şeytandan almış
İki ayaklıktan sınıfta kalmış
Vicdanı harcamış hayale dalmış
Yanmış odun tekrar yakılamıyor
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Ben seni severken sen ele baktın
Mecnun gönlüm senden vazgeçti Leylam
Yanıkmıştım sana yar ayrı düştüm
Mecnun gönlüm senden vazgeçti Leylam
Yoruldum hayatta kaldım arada
Delik deşik ettin döndüm sarada
Kızgın yağ döktüler, kurt var yarada
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Mecnun gönlüm senden vazgeçti Leylam
Bugün gidiyorum ben Adana'dan
Sensin bu yüreğim vurup kanadan
Sana hayır gelmez Devran Baba'dan
Mecnun gönlüm senden vazgeçti Leylam
Söz: Devran Baba

Adana Yollarında
Adana yollarında
Pamuklar dallarında
Allah canımı alsın
Yarimin kollarında
Gel Adanalı kız
Güzel edalı kız
Adana yollarında
Gezemiyom yalınız
Gitti pamuk dalına
Sepet almış koluna
Sevdiğim kız geliyor
Hep salına salına
Gel Adanalı kız
Güzel edalı kız
Adana yollarında
Gezemiyom yalınız
Ormanda çalı mıyım
Çalının dalı mıyım
Adanalı dururken
Yabancı alır mıyım
Gel Adanalı kız
Güzel edalı kız
Adana yollarında
Gezemiyom yalınız
Kaynak: Abdurrahman Yağdıran

Adana'ya Bir Kız Geçti Gördün Mü
Ereğli'den çıktı sökün eyledi
Arayatı çifte hanı boyladı
Kahpe felek ne etti de eyledi
Adana'ya bir kız geçti gördün mü
Tekire vardım hava bulandı
Göçünönü Fındıklıyı dolandı
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Sayfa 25

Kavaklıdan çok güzeller sulandı
Buralardan Hüsnem geçti gördün mü
Yanar m'ola Adana'nın feneri
Avcıları dolanıyor kenarı
Sana diyom Kocahanın çınarı
Adana'ya bir kız geçti gördün mü
Ay doğmadan Akköprüyü geçtin mi
Gün çavmadan mah yüzünü açtın mı
Şekerpınarından bir su içtin mi
Adana'ya bir kız geçti gördün mü
On iki devem var on biri maya
Hüsnemin cemali benziyor aya
On ikisi gurbandır Hüsnem sana
Buralardan Hüsnem geçti gördün mü
Sana derim sana Gavur Sındığı
Çiftehandır güzellerin konduğu
Yıkılıp da din İslama döndüğü
Adana'ya bir kız geçti gördün mü
Ulukışla Çiftehanın başından
Korkar oldum boranından kışından
Güzelleri mor don giyer dışından
Adana'ya bir kız geçti gördün mü
Kaynak: Aşık Tahiri

Adana'ya Kar Yağmış
Adana'ya kar yağmış
Kar altında gül varmış
Benim yarim Urfalı
Antepli nerde kalmış
(Bağlantı)
Oy nedim nedim nedim
Meyvasız bağı nedim
Verin benim yarimi
Dünyada malı nedim loy
Evler gider narlığa
Güvenmeyin varlığa
Gün olur devran döner
Başın düşer darlığa
Bağlantı
Kaynak: Cemil Cankat
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Sayfa 26

Adana'ya Kar Yağmış

Bağlantı

Adana'ya kar yağmış
Karaltında gül kalmış (lo)
Benim yarim Urfalı
Antepli nerde kalmış (lo)

Adana'nın yolları taştan
Sen çıkardın beni baştan
Hem anadan hem kardaştan

Uy ne'dim ne'dim ne'dim
Meyvasız bağı ne'dim (lo)
Verseler yari bana
Dünyada malı ne'dim (lo)
Ay akşamdan ışıktır
Yüküm şimşir kaşıktır
Komşu kızın zapteyle
Bizim oğlan aşıktır
Uy ne'dim ne'dim ne'dim
Meyvasız bağı ne'dim (lo)
Verseler yari bana
Dünyada malı ne'dim (lo)
Evler göçtü narlığa
Güvenmeyin varlığa
Gün olur devran döner
Başın düşer darlığa
Uy ne'dim ne'dim ne'dim
Meyvasız bağı ne'dim (lo)
Verseler yari bana
Dünyada malı ne'dim (lo)
Kaynak: Ali Toprak

Adanalı (Adana'nın Yolları Taşlık)
Adana’nın yolları taşlık
Yok cebimizde beş para harçlık
Elden gitti kahpe de gençlik
(Bağlantı)
Ağam Adana'lı paşam Adana'lı
Evde duramıyom sana dadanalı
Sebebim sen oldun şişman delikanlı
Hey güllü hele hele güllü
Kız güllü hele hele güllü
Peştemalı püsküllü peştemalı sümbüllü
Adana'nın bayırına
Ağam at güverdim çayırına
Anam babam hayırına
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Bağlantı
Kaynak: Rukiye Hanım

Adanalı Esmer Olur Yan Bakar
Adanalı esmer olur yan bakar
Mersinliler çapkın olur can yakar
Yaktın beni yıktın beni sevdim seni
Zalim aldattın beni
Adanalı gel çıkalım dağlara
Seyredelim gül açılmış bağlara
Yaktın beni yıktın beni sevdim seni
Zalim aldattın beni
Kaynak: Bakır Yurtsever

Adatepe (Asiye)
Adatepe adatepe
Yağmur yağar sere serpe
Asiye'yi sele verdik
Daha yavruları görpe (ölem körpe)
Asiye'yi sele verdik
Yavruları galdı görpe
Bu vali de ağır vali
Kumandanı çağır vali
Gelinleri su götürmüş
Askerleri goyur vali
Gelinleri su götürmüş
Askerleri goyur vali
Kaynak: Sıddık Doğan

Adem (Biz Oruçta Sevap)
Biz oruçta sevap çağı atladık
Üç yüz altmış beş gün orucuz şimdi
Bir sevabı on ikiye katladık
Garantiye aldık cenneti Adem
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Sağ olsun beş vakit ağalar beyler
Emekli dul yetim dünyayı neyler
Dediler cennette huri taç eyler
Kim eder bizlere minneti Adem

Sayfa 27

Derdimend'im yok kimseye zararım
Lakin sözü muammalı sorarım
Geçmem hukukumdan hakkım ararım
Bu suale senden cevap isterim
Kaynak: Aşık Derdimend

Zaten bu dünyanın külfeti ağır
Koyun etti bizi büyük baş öğür
Gerçeğe dilsizsen,kulağı sağır
Kırkında bulursun cinneti Adem
Uyku delik deşik açlıksa tasa
Gece kabus oldu gündüzler kısa
Doğmak vacip diye emreder masa
Ölüm farz yaşamak sünneti Adem
Der İlhami bize bütün kör kazık
Utanmaz yüzünden bitersek yazık
Terazi mi bilmem tartan mı bozuk
Çiğnendi insanın himmeti Adem
Ölüm farz yaşamak sünneti Adem
Kaynak: İlhami Arslantaş

Adem Babamızdır Havva Anamız
Adem babamızdır Havva anamız
Allah bir Muhammet Ali'den beri
Topraktan kuruldu bizim binamız
Allah bir Muhammet Ali'den beri
Hünkar Hacı Bektaş Veli'den beri
Kendi cesedini kendisi yudu
Okudu Kuranı tabuta koydu
Devenin önünde çekti sır oldu
Allah bir Muhammet Ali'den beri
Hünkar Hacı Bektaş Veli'den beri

Adem Ata Neden Oluptur İcat

Altında Düldülü çıkan bülbülü
Elinde Zülfikar müminin gülü
Kadir kimler demiş Ali'ye ölü

Adem ata neden oluptur icat
Bu suale senden cevap isterim
On sekiz bin alem ne ile kuşat
Bu suale senden cevap isterim

Allah bir Muhammet Ali'den beri
Hünkar Hacı Bektaş Veli'den beri
Kaynak: Aşık Kadir

Nazar kıl her yana yakın ırak yok
Ne keremdir bir köşede durak yok
Aşikarda temel yoktur direk yok
Bu suale senden cevap isterim
Halk aşina temaşanın mestinde
Hep masiva agahinin kastinde
Ne ile ihyadır neyin üstünde
Bu suale senden cevap isterim
İşler bir acayip canı yakıyor
Neden kuvvet alıp nasıl şakıyor
Kaç melek tutuyor ve ne okuyor
Bu suale senden cevap isterim
Ona nazil olan bil hangi ayet
Kuvvetli pazuya nedir cesaret
Kaç parmak üzere oldu hareket
Bu suale senden cevap isterim
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Adem Gardaş Dedim (Naimem)
Adem gardaş dedim geldim yanına
Nasıl kıydın benim tatlı canıma
Hısımlarım komaz bunu (da) yanına
Doyamadım sana nazlı Naimem
(Bağlantı)
Annem annem annem beni vuran Adem
Doymadım sana nazlı Naimem
Yüksekten götürün benim (de) salımı
Düşmanlarım görmesin akan kanımı
Anneme söylemeyin garip halimi
Doyamadım sana nazlı Naimem
Bağlantı
Annem yoktur benim suyumu (da) verecek
Babam yoktur benim salıma girecek
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Gardeşlerim yoktur ahtımı alacak
Adem yaptıkların yanına mı kalacak
Bağlantı
Anneme söyleyin lambalar yakmasın
Güvey elbiselerimi askıya asmasın
Oğlum gelecek diye yollara bakmasın
Doyamadım sana nazlı Naimem
Bağlantı
Kaynak: Mursal Ünsal

Adem Huri Şu Dünyaya Gelmeden
Adem huri şu dünyaya gelmeden
Muhammed Ali'nin nurun gördün mü
Hak nasibin almış kudret eliyle
Hünkar Hacı Bektaş Piri gördün mü
Şu dünyayı hamur edip yuğuran
Dokuz baba dört anayı doğuran
Hitabı Elestte bize çağıran
Can içinde canan yarı gördün mü
Gel gidelim Seyit Ali izine
Yüz sürelim ayağının tozuna
Kırklar meydanında pir niyazına
Dara Mansur olan eri gördün mü
Men'aref sırrına sırdaş kandedir
Senden sana yakın yoldaş kandedir
Yol gösteren sana kardaş kandedir
Ol şahı alamet Çarı gördün mü
Türabi Baba'nın dilde imanı
On iki imam on yedidir erkanı
Mihrabü minberde Seb'ulmesani
Cemalinde pirin varı gördün mü
Kaynak: Aşık Turabi

Adem Miyim Hayvan Mıyım
Adem miyim, hayvan mıyım
Dünya kainattan kopup gelirken
Adem miyim hayvan mıyım
Ben neyim
Adem ile Havva vücut bulurken
Cennet miyim
Şeytan mıyım
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Sayfa 28

Ben neyim
İdris Nebi biçer iken hülleyi
Yüksekten geçerken insanlık payı
Muhtacı aşarken ulu deryayı
Gemi miyim
Kaptan mıyım
Ben neyim
Döküldü gazelim çürüdü bağım
Yıllar evvel göçmüş köyüm bucağım
Bugün doğdum varım yarın da yoğum
Aradaki yalanmıyım
Ben neyim
Kimler akıllanmış
Kimler bunamış
Eyüp derde düşmüş cahil kınamış
Halil İsmail'i boşa sınamış
Kasap mıyım
Kurban mıyım
Ben neyim
Aramızda yatar eroğlu erler
Erleri ne bilir köroğlu körler
Bana bu ellerde Mahzuni derler
Merdan mıyım
Mervan mıyım
Ben neyim
Şaşkınım düşkünüm perişanım ne haldeyim
Arıyorum soruyorum kendimi
Ben kimim ben neyim
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Ademi Balçıktan Yoğurdun Yaptın
Ademi balçıktan yoğurdun yaptın
Yapıp da neylersin bundan sana ne
Halk ettin insanı saldın cihane
Salıp da neylersin bundan sana ne
Bakkal mısın teraziyi neylersin
İşin gücün yoktur gönül eğlersin
Kulun günahını tartıp neylersin
Geçiver suçundan bundan sana ne
Katran kazanını döküver gitsin
Mümin olan kullar didara yetsin
Emreyle yılana tamuyu yutsun
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Sayfa 29

Söndür şu ateşi bundan sana ne

Vücut mülkün ahır değil han değil

Sefil düştüm bu alemde naçarım
Kıldan köprü yaratmışsın geçerim
Şol köprüden geçemezsem uçarım
Geçir kullarını bundan sana ne

Her yöne hakimdir Rabbimin dini
Din içinde kabul etmem bir kini
Kâfir diye ilan etseniz beni
Döşüm ziyarettir özüm kin değil

Behlül Dana'm eydür cennet yarattın
Nice kullarını cehenneme attın
Nicesin ateş-i aşk ile yaktın
Yakıp da neylersin bundan sana ne

Ey Sefil Selimi göremiyorsan
Deryadan çekinip giremiyorsan
Vazgeçip bir pir’e veremiyorsan
Taşıma o canı o can can değil

Kaynak: Behlül Dane
Kaynak: Sefil Selimi

Ademi-i Balçıktan
Adem-i Balçıktan Yoğurdun Yaptın
Yapıp Da Neylersin Bundan Sana Ne
Halk Ettin İnsani Saldın Cihana
Salıp Da Neylersin Bundan Sana Ne
Bakkal Mısın Teraziyi Neylersin
İşin Gücün Yoktur Gönül Eğlersin
Kulun Günahını Tartıp Neylersin
Geçiver Suçundan Bundan Sana Ne
Katran Kazanını Döküver Gitsin
Mümin Olan Kullar Didara Yetsin
Emreyle Yılana Tamuyu Yutsun
Söndür Şu Ateşi Bundan Sana Ne
Sefil Düştüm Bu Alemde Naçarım
Kıldan Köprü Yaratmışsın Geçerim
Şol Köprüden Geçemezsem Uçarım
Geçir Kullarını Bundan Sana
Ne Kaygusuz Abdal Der Cennet Yarattın
Cehenneme Nice Kulları Attın
Nicesin Ateş-İ Aşk İle Yaktın
Yakıp Da Neylersin Bundan Sana Ne
Kaynak: Kaygusuz Abdal

Ademin Gönlünde Yaşayan Hüda
Ademin gönlünde yaşayan Hüda
İnsandan seslenir sen ve ben değil
Kudret nidasıdır duyduğun nida
Tenin Rahman evi boş bir in değil
Başımı kesip de mızrağa takma
Köşküm hak köşküdür devirip yıkma
İmam hazineme kafanı sokma
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Adı Bahtiyar
Geçiyor önümden sirenler içinde
Ah eller üstünde
Çiçekler içinde
Tabutunda mor dağların büyüsü
Dudağında yarım bir sevdanın hüznü
Aslan gibi göğsü türküler içinde
Rastlardım avluda hep volta atarken
Cigara içerken
Yahut coplanırken
Sırtını duvara verip öyle tünerdi
Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi
Çocukça sevdiği çiçeğini sularken
Diyarbakır'lıymış kod adı: Bahtiyar
Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar
Beni tez saldılar o kaldı içerde
Çok sonra duydum ki
Yozgat’ta sürgünde
Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler
Mavi gökyüzünü ona dar etmişler
Iki dişi de kırıkmış öldüğünde
Gazetede çıktı üç satır yazıyla
Uzamış sakalı
Ve çatlamış sazıyla
Birileri ona "ölmedin" diyordu
Ölüm ilanında kan gülüyordu
Yüz-yüzeydim bir devrim enkazıyla
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yaralıyım yerde kalan sazı kadar
Kaynak: Yusuf Hayaloğlu
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Adı Sevda
Sevdasız yaşanmıyor sevde bil beni gardaş
Sevdikçe seviliyor bak da gör beni gardaş
Sevda sevda adı sevda
Yüreğimin tadı sevda
İçimde bir sızı sevda
Mızrabımın sazı sevda
Yokluğu ölümdür sorda duy beni gardaş
Ummanlara dalmışım ara bul beni gardaş
Kaynak: Sezgin Aydın

Adı Sevdiyardı Yurdu Yaralı
Adı sevdiyardı yurdu yaralı
Asiydi acar yanı bende kaldı
O doruklar kızıydı rüzgar kanatlı
Ben ona sevdalıyım zehir sevdalı
Dillerimi dinletemem
Hallerimi anlatamam
Konuşsam ayrılık olur
Gelsem sana kavuşamam
Sevdi yarim sen söyle
Ben susayım sen söyle
Beni al dağlara vur vur vur
Ne söylersen sen söyle
Sıcacıktı selamı bahar kokardı
Sesi munzurcaydı sözünde kaldı
O bir çığlık uçurumlarda
Karamıştı geceler pusudaydı
Kaynak: Ahmet Akyol

Adı Yok Tesellinin
Sarıda bir zemine
Yatırdılar ölümü
Ölüm bana ne eder
Öldürdüler gülümü
Karama yar karama
Alnımdaki karama
Bırak acıyıp gitsin
İlaç olma yarama
Genç yaşta omuzladın
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Sayfa 30

Acıların dağını
Çığlık çılık akan ırmak
Gün bulur yatağını
Elinde kınaları
Öyle durur gelinin
Zaman çıkar zaman durur
Adı yok tesellinin
Kaynak: Hüseyin İlbey

Adım Adım Hak Yoluna (Doğruca)
Adım adım hak yoluna varayım
Şahımın olduğu yeri gördün mü
Birdir derler cümlemizin anası
Şen olsun bizlerin sohbet hanesi
(Bağlantı)
Güvercinlik derler şara vardın mı
Şahımın olduğu yeri gördün mü
Ulu Bezirgan'ı gelip geçtin mi
Hamza pehlivanla güreş tuttun mu
Türlü kumaşları alıp sattın mı
Bağlantı
Pir Sultan'ım incitmeyin deliyi
Üstümüzden eksik etme doluyu
Horasan'da buldum derler yurdu sılayı
Bağlantı
Kaynak: Bektaş Bahtiyar

Adım Adım Hak Yoluna (Halka) 1
Açıldı cennet kapısı
Taze gevherdir yapısı
Kıldan incedir köprüsü
Geçebilirsen gel beru
Ben bahçelerin gülüyüm
Aynı bağın bülbülüyüm
Kırk kapının kilidiyim
Açabilirsen gel beru
Pir Sultan'ım doldum iman
Şah Sultan'ım doldum iman
Dağları bürüdü duman
İşte İncil işte Kur'an
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Okuyabilirsen gel beru
Kaynak: Bektaş Bahtiyar
Kaynak: Bektaş Bahtiyar

Adım Adım Hak Yoluna (Halka) 2
Açıldı cennet kapısı
Lal-ü gevherdir yapısı
Kıldan incedir köprüsü
Geçebilirsen gel beru

Adım Adım Hak Yoluna (Semah)
Bir ana bacıynan da hü bir müslüm bacı
Kalksın semah eylesin istekli canlarım canan
Semah eylesinler de hü niyaz eylesin
Kaldır indir kollarını kollarını
Kaynak: Bektaş Bahtiyar

Canımız melek canıdır
Tenimiz Selman tenidir
İçilen aslan sütüdür
İçebilirsen gel beri
Ben hocama kul olmuşum
Üstadtan öğüt almışım
Ben kanadın bağlamışım
Uçabilirsen gel beri
Ben has bahçenin gülüyüm
Ayn-i cemin bülbülüyüm
Kırk kapının kilidiyim
Açabilirsen gel beru
Pir Sultan'ım Haydar heman
Dağları bürüdü duman
İşte İncil işte Kur'an
Seçebilirsen gel beru
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Adım Adım Hak Yoluna (Karşılama)
Çıktım seyreyledim ben şu alemi
Bana da bir kanlı zalimden oldu
Kendi dilim ile buldum belayı
Sabır edemedim dilimden oldu
Güzeller karşıya yayını yaymış
Herkes sevdiğini gönülden sevmiş
Erenlerin sözü yolsuzu kesmiş
Yolsuz ağlar bana yolumdan oldu
(Ağlar yolsuz bana yolumdan oldu)
Pir Sultan'ım sen kuluna ne ettin
Şah Sultan'ım sen kuluna ne ettin
Herkes ne ettiyse kendini etti
Evrildi çevrildi turnalar öttü
Turnam ağlar bana tenimden oldu
(Ağlar turnam bana tenimden oldu)
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Adım Şirkan
Adım Şirkan
Kardelen ayazında öfkedir yüzüm
Ve namusum yüreğimdir
Kavgaya her girişimde
Ellerimi toprağa gömdüm
Adım Şirkan
Ben bir tek sana boyun eğdim
Yüreğimi gül diye ellerine verip
Gideceksen parçala bütün dallarını
Beni kendime vurdurma
Adım Şirkan
Bil ki senden rısına zindandır gönlüm.
Sen çocukluğumun ve körpe mahpusluğumun
Dinmeyen rüzgarında anlık bir düştün
Seni yüreğime gömdüm
Kaynak: Musa Cengiz

Adın Batsın
Yüreğime birgül çizdim kanlı yaş ile
Yaktın beni küle döndüm dumana döndüm
Nasıl edem nere gidem dertli baş ile
Bilemedim teli kırık kemana döndüm
Canımı aldın canabimden vurdun ya sen de
Küstüm sana faydası yok geri dönsen de
Sende vefasız çıktın
Sende hayırsız çıktın
Sende vicdansız çıktın
Adın batsın adın batsın
Kaynak: İbrahim Sadri

Adına Bir Çizik Çektim
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Yalanla yeminle nara yaktığım
Sözlerini bile bile unuttum
Usanmazdım saatlerce baktığım
Gözlerini bile bile unuttum
Unuttum adına bir çizik çektim

Ali alem böyledir böyle gelir böyle gider

Sana çok bağlıydım ümidim vardı
Onun için bu can sana yalvardı
Ömrümün üstünde yıllar yol aldı
İzlerini bile bile unuttum
Unuttum adına bir çizik çektim

Adile'min üç boncuklu hasırı
Adile'm olmuş düşmanların yesiri
Hiç yok mudur abeysinin hatırı

Yüreğime kazdım senin adını
Ben almadım alan alsın tadını
Terkeyledim en sevdiğim kadını
Yüzlerini bile bile unuttum
Unuttum adına bir çizik çektim
Kaynak: Aşık Nurşani

Kaynak: Celal Güzelses

Adile'min Üç Boncuklu Hasırı

(Bağlantı)
Gül mü sandım gül Adile'm solacak
Sen ölürsen gara (gara) yerler dolacak
Adile'min saçına (da) altın takmalı
Takıp takıp cemaline bakmalı
Adile'mle bir odada yatmalı
Bağlantı

Adını Sevdiğim Avşar Beyleri

Kaynak: Nimet Terzioğlu

Adını sevdiğim Avşar beyleri
Sana bir vezirlik yakışıp durur
Topla dizginleri tanı kendini
Karşıda düşmanlar bakışıp durur

Adiloş Bebe

Avşar beyi der ki gelsin göreyim
O da nasıl yiğit imiş bileyim
Armağan isterse canlar vereyim
Candan başka armağanım yok benim
Kaynak: Talip Özkan

Adil Efendi
Dedim Adil Efendi gel kıyma bana
Dedi insaf ettim geldim imana
Dedim bir busecik Kerem et bana
Dedi kamaştırır gözlerin yavaş
Dedim adülere niçin uyarsın
Dedi bu haberleri kimden duyarsın
Zalım didelerin kana boyarsın
Dedi aşık olan döker kanlı yaş
Karlı dağlar kalmayınca aradan
Haber aldım o kaşları karadan
Ver muradım yeri göğü yaradan
Koyma beni bu hasrete öleyim
Gah sefa buldu gönlüm ahinesi gahi keder
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Varamaz elim
Ayvasına narına can dayanamazken
Kırar boynumu yürürüm
Kurdun kuşun bileceği hal değil
Sormayın hiç
Laaaal
Kara ferman çıkadursun yollara
Yarin bahçesi tarumar
Kan eder perçem
Olancası bir tutam can
Kadasına belasına sunduğum
Ben öleydim looy
Elim boş
Ayağım pusu
Bir ben bileceğim oysa
Ne afat sevdim
Bir de ağzı var dili yok
Diyarbekir Kalesi
Açar
Kan kırmızı yediverenler
Ve kar yağar bir yandan
Savrulur Karacadağ
Savrulur zozan
Bak bıyığım buz tuttu
Üşüyorum da
Zemheri de uzadıkça uzadı
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Seni baharmışın gibi düşünüyorum
Seni Diyarbekir gibi
Nelere nelere baskın gelmez ki
Seni düşünmenin tadı
Hamravat suyu dondu
Diclede dört parmak buz
Biz kuyudan işliyoruz kaba kacağa
Çayı kardan demliyoruz
Anam sır gibi saklar siyatiğini
Yel der baharın geçer
Bacım ikicanlı ağır
Güzel kızdır bilirsin
İlki bu bir yandan saklı utanır
Ve bir yandan korkar
Ölürüm deyi
Bir can daha çoğalacağız bu kış
Bebeğim neremde saklayım seni
Hoş gelir
Safa gelir
Ahmed Arif'in yeğeni
Doğdun
Üç gün aç tuttuk
Üç gün meme vermedik sana
Adiloş Bebem
Hasta düşmeyesin diye
Töremiz böyle diye
Saldır şimdi memeye
Saldır da büyü
Bunlar
Engerekler ve çıyanlardır
Bunlar
Aşımıza ekmeğimize
Göz koyanlardır
Tanı bunları
Tanı da büyü
Bu namustur
Künyemize kazınmış
Bu da sabır
Ağulardan süzülmüş
Sarıl bunlara
Sarıl da büyü
Kaynak: Ahmed Arif

Af Eyle Bizi (Şeytanlar Pusu)
Şeytanlar pusu da nefisler düşman
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Yıla yıla geldik af eyle bizi
Günahlarımıza bin türlü pişman
Ola ola geldik af eyle bizi
Üstümüzde senet tapumuz yoktur
Varıp sığınacak yapımız yoktur
Gidilecek başka kapımız yoktur
Bile bile geldik af eyle bizi
Terkettik şer olan işlerimizi
Huzurunda eğdik başlarımızı
Gözümüzden akan yaşlarımızı
Sile sile geldik af eyle bizi
Yoktan varedensin böyle biliriz
Ezel den ebede öyle biliriz
Akıl vermeseydin neyle biliriz
Bula bula geldik af eyle bizi
Alemin süsünde gözler takılı
Konuşturdun dağı taşı çakılı
Şu nefsin elinden yarım akılı
Çele çele geldik af eyle bizi
Şerafettin der ki fikirler olsun
Verdiğin nimete şükürler olsun
Sazın da sözün de zikiler olsun
Çala çala geldik af eyle bizi
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Aferin Beyim Aferin
Sanki Hiç Hak Yememişsin
Aferin Beyim Aferin
Hak Yiyerek Doymamışsın
Aferin Beyim Aferin
Az Kazançla işin Olmaz
Sanma Bunu Kimse Bilmez
Az Kazanç işine Gelmez
Aferin Beyim Aferin
Sıfırdan Başladım Dersin
Viski içer Havyar Yersin
Sana Veren Bana Versin
Aferin Beyim Aferin
Hep Namuslu Görünürsün
Renkten Renge Bürünürsün
Bu Çiftlikte Barınırsın
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Aferin Beyim Aferin

Sayfa 34

Bunun için ağlıyorsun
Ne olursun affet beni

Kaynak: Nuray Hafiftaş

Affe (Kaleden İnişelim)
Kaleden inişelim
Koç gibi döğüşelim
İndir Affem şalvarı
İnciri bölüşelim
Kalenin ocağında
Mum yanar bucağında
Al canımı Allah'ım
Affe'nin kucağında
Kuşhaneden çıkalım
Affe'ye türkü yakalım
Affem elma göndermiş
Yimiyelim kokalım
Kaleden inek inek
Şalvarı benek benek
Beni baştan çıkartan
Orta boylu bir melek
Kaleden inmem diyor
Lahuri giymem diyor
Olursa canfes olsun
Koynuna girmem diyor
Köprünün altı diken
Yaktın beni gül iken
Mevlam da seni yaksın
Üç günlük gelin iken
Köprünün altı ırmak
Su akar parmak parmak
Yenide adet olmuş
Kız oğlana yalvarmak
Şu derenin alıcı
Kınalı parmak ucu
Yarim güveyi oluyor
Ben olayım sağdıcı

Ben seni güçlü bilirdim
Sana kavuşmaktı derdim
Seni her geçene sordum
Ne olursun affet beni
Kalbin bana kırgın mıdır
Elin kolun yorgun mudur
Gönlün bana dargın mıdır
Ne olursun affet beni
Bana olan sevgin çok mu
Gözlerinde uykun yok mu
Hiç sormadım karnın tok mu
Ne olursun affet beni
Kemal Yıldız üzülüyor
Bak yüreğim sızılıyor
Gözlerim seni özlüyor
Ne olursun affet beni
Kaynak: Kemal Yıldız

Afganlının Bebekleri Ağlıyor
Gözlerini açmış savaş içinde
Afganlının bebekleri ağlıyor
Feryatları kulakları tırmalar
Afganlının bebekleri ağlıyor
Bir deliye kucak açtı mollası
Kıymetliymiş bir sapığın kellesi
Yaktı yıktı Amerika’n güllesi
Afganlının bebekleri ağlıyor
Elin oğlu gökyüzünü arşınlar
Yağmur gibi yağar oldu kurşunlar
Bir de açlık yaraları perçinler
Afganlının bebekleri ağlıyor
Kara karga leş kokusu seziyor
Tarih kötü destanını yazıyor
Yiğit yaram çok derinden azıyor
Afganlının bebekleri ağlıyor

Kaynak: Selahattin İnal
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Affet Beni (Biliyorum)
Ağlıyorsun biliyorum
Hata ettim üzdüm seni
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Afiyon'un Ortasında Galesi
Afiyon'un (aman aman) ortasında galesi
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(De var galesi aman)
Üzerinde (aman) vardır gızlar gulesi
(De var gulesi)
Zümrüt gibi (aman aman) yeşillenmiş ovası
(Da var ovası aman)

Yar olam kölelerin olam

(Bağlantı) (1)
Ay karanlık (aman) gece vurdular beni
(De vay beni)
Yarin yazmasına sardılar beni
(De ah beni)

Ağ elime mor kınalar yakdılar
Gaderim yok gurbet ele saddılar
On iki yaşımda gelin ettiler
Ağlar ağlar gözyaşımı silerim (of of)

Galecik'ten (aman aman) ayva gelir gar gelir
(De vay gar gelir aman)
Gümüş yüzük (aman) parmağına yarin dar gelir
(De dar gelir)
Bende sandım (aman aman) meyhaneden
Efem yar gelir (de vay yar gelir aman)
(Bağlantı) (2)
Ay karanlık (aman) göremedim (aman) yolumu
(Da vay yolumu)
(Ah) Bilemedim (aman) cerrah kesti
(Benim) golumu (Da vay golumu)
Kaynak: Abdullah Uluçelik

Ağ Deveyi Düzde Gördüm
Ağ deveyi düzde gördüm
Sürmeyi gözde gördüm
On iki gelin sevdim
Cilveyi kızda gördüm
Ah Ali'm gadan belan alam
Yar olam kölelerin olam
Ağ devem düzde kaldı
Yüküm Tercan'da kaldı
Oğlanı kan bürümüş
Meylim o kızda kaldı
Ağ Ali'm gadan belan alam
Yar olam kölelerin olam
Al ata sarı kolan
Leyli kurbanın olam
Nasıl askere gider
Taze nişanlı olan
Ah Ali'm gadan belan alam
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Kaynak: Şefik Torungil

Ağ Elime Mor Kınalar Yaktılar

Merdimenden endim endim yıkıldım
Mevlam izin verdi gine dikildim
Her çiçekten aldım aldım takındım
Gırmızı gül sendi galdı tamahdım (of of)
Yüce dağ başındın asmalı pınar
Asması yıkılmış suları harlar
Galındı kal kal süpürgü çaldığım evler
Başım alıp gurbet ele giderim (of of)
Kaynak: Süleyman Uğur

Ağ Elime Mor Kınalar Yaktılar
Ağ elime mor kınalar yaktılar
Kaderim yok gurbet ele attılar
On iki yaşımda gelin ettiler
Ağlar ağlar gözyaşımı silerım of, off
Merdivenden indim indim yıkıldım
Mevlam izin verdi yine dikildim
Her çiçekten aldım aldım takındım
Kırmızı gül sende kalıdı tamahım of off
Yüce dağ başında asmalı pınar
Asması yıkılmış suları kurlar
Kalındı süpürge çaldığım evler
Başım alır gurbet ele giderim of off

Ağ Elleri Sala Sala Gelen Yar
Ağ elleri sala sala gelen yar
Nasıl geçireyim seni ele ben
Ben bir şahin olsam sen bir balaban
Taksam cırnağımı gitsem çöle ben
Koyunları kuzu ile karışık
Yüze küskün ama kalbi barışık
Siyah perçemi zülfü dolaşık
Yeni düştüm düzen tutmaz tele ben
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Alırım ahdimi koymam Ağ gelin
Kaynak: Karacaoğlan

Ağ Gelin (Yol Üstü Uğradım)
Yol üstü uğradım ben bir geline
Dedim neden akar terin ağ gelin
Nazar ettim ince kemer beline
Dedim çık meydana görün ağ gelin
Gel gelin eninle yiyip içelim
Konup konup yaylalara göçelim
Aşk uğruna candan serden geçelim
Dedim cennet olsun yerin ağ gelin
Gönül aşk yükünü çeker götürür
Seni saran yiğit aklın yitirir
Döner döner yolun suya getirir
Dedim suyun sonu derin ağ gelin
Çiğdem çiçek bitsin gezdiğin yerde
Seni seven yiğit kim bilir nerde
Bu Ferman Baba’yı düşürdün derde
Dedim bini değer birin ağ gelin

Ağ gelin de oturmuş taşın üstüne
Taramış zülfünü de kaşın üstüne
Bir selamın geldi de başım üstüne
Kendin gelin de salınışın kız gibi
Ağ gelin sürmelim sen bilin
Yüze dağ başında da yayılır yılan
Göç etmiş hanesi de evleri viran
Var mı bu dünyada eşini bulan
Alırım ahdimi koymam Ağ gelin
Kuş gibi üstünde dönerim gelin
Ağ gelin sürmelim sen bilin
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Ağ Gül İle Kırmızı Gül
Cem-i çiçeklerin hası
Ağ gül ile kırmızı gül
Deli gönül eğlencesi
Ağ gül ile kırmızı gül

Kaynak: Ferman Baba

Ağ Gelin De İndi M'ola Yayladan

Demi demi şirin demi
Gelir geçer dünya gamı

Ağ gelin de indi m'ola yayladan
Ağ gelin oy oy
Aman kaşın değil de gözün beni ağladan
Ağ gelin sürmelim
Sana bu güzellik Kadir Mevla'dan ağ gelin oy of of
Aman ölürüm sevdiğim alırım seni
Ağ gelin sürmelim

Talip olmak pirindendir
İrenk almak gülündendir
Muhammed' in terindendir
Ağ gül ile kırmızı gül

Ağ gelin de oturmuş taşın üstüne
Ağ gelin oy oy
Aman taramış zülfün dökmüş kaşın üstüne
Ağ gelin sürmelim
Bir arzun varısa başım üstüne ağ gelin oy of of
Aman ölürüm sevdiğim alırım seni
Ağ gelin sürmelim

Pir Sultan'ım ey gaziler
Alnımızda al yazılar
Talip de Pir'in arzular
Ağ gül ile kırmızı gül

Kaynak: Bahri Altaş

Demi demi şirin demi
Gelir geçer dünya gamı

Demi demi şirin demi
Gelir geçer dünya gamı
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ağ Gelin Sürmelim

Ağ Kara Sarı Yaşıl Kırmızı

Ağ gelin de indi'mola yayladan
Kaşın değil de gözün beni söyleden
Bu güzellik de sana kadir mevladan

Ağ kara sarı yaşıl kırmızı
Heresi bir sınaqla bağlnır
Biri hesretimizi hatırladır
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Biri derdimizi hatırladır
Bağlantı
Biri derdimizi biri arzımızı
Haresinde bir ma'na arayıb
Kim bilir kim sınamış
Kim bunu ilk defa demiş
Kara matem kırmızı bayram
Üreyimin sevinci
Senin yadigarındır
Ruhumu çağıran da
Senin intizarındır
Sen derdimden habersiz
Sen neş’eli kedersiz
Gören deyir
Bu göyçek
Hansı bahtav erindir
Gördüyümüzden artık görmek istemesen
Her reng adice boyadır
Renglerin de musikisi kimi ahengi var
Ağrının sevincin ümidin de
Rengi var
Kaynak: Resul Rıza

Ağ Keçi Gelmiş De Oğlağın İster
Ağ keçi gelmiş (de) oğlağın ister
N'olur Allah n'olur bir oğlan göster
Oğulsuz gelini kınar mı eller
(Bağlantı)
Aynalı beşik sallamadı kollarım
Nen çalmadı çürüyesi dillerim
Bir elekçi gelse eleğin alsam
Uğrünü uğrünü höllük elesem
Aynalı beşiğe (de) oğlan belesem
Bağlantı
Bir oğlum olsa (da) versem hocaya
Okuya okuya çıksa heceye
Mücdeciler gelse bizim peceye
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Kaynak: Aysel Sezer

Ağ Saçım Gara Saçım
Ağ saçım gara saçım
Neydi benim suçum
Sürüden ayrıldı
Bir gara goçum
Ağ gülüm gara gülüm
Söylesene bülbülüm
Ne dedim de darıldın
Lal olsun benim dilim
Ağ gülün dalındayım
Yarin hayalindeyim
Sanma beni unuddu
Ben dalar ardındayım
Ağ goyun gara goyun
Beni derdime goyun
Ben bu detle ölürsem
Adımı detli goyun

Ağacı Budamadım (Oy Dağlar)
Ağacı budamadım (da)
Büyüdü çıkamadım
Yetirdim nazlı yari (de)
Aradım bulamadım
Oy dağlar
Kavaktan eser yeller (de)
Gelen dert beni beller
Yar beni kodu gitti (de)
Acıdı bana eller
Oy dağlar
Kaynak: Bilinmiyor

Ağacın Eyisi Özünden Olur
Ağacın eyisi özünden olur
Yiğidin eyisi sözünden olur
İl için ağlayan gözünden olur
Ağlama hey gözü yaşın sevdiğim
Yavrı keklik gibi kaynar eğlenir
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Mis kokulu yağlar ile yağlanır
Sabah akşam türlü yazma bağlanır
Eğip geçer yeşil başın sevdiğim

Hani yarin odası
Yara nazar ediyler
Gelsin bana gadası

Karacaoğlan der ki hoşça salınsın
Dursun yol üstünde bacı alınsın
Çözüver düğmeni göğsün görünsün
Nokta nokta benli döşün sevdiğim

Bahçada dolu gazel
Kardaş gurbette gezer
Şapkasını yan eğmiş
Gurbette melul gezer

Kaynak: Karacaoğlan

Kaynak: Sadullah Karatekin

Ağaç Başı (Celal Türküsü)

Ağaçlıktan Arar Gelir

Ağaç başı kuş burni
Oldum yarin düşküni
Yalın ayak baş açık
Yola düştüm kış güni

Ağaçlıktan arar gelir
Pınarlara sorar gelir
Gergefini örer gelir

Celalım aman aman
Celalım can gurban
Dereler buz bağlamış
Dibi yarpuz bağlamış
Beni bir gelin vurdu
Yaramı kız bağlamış
Celalım aman aman
Celalım can gurban
Dere geliyor dere
Kumunu sere sere
Al götür beni dere
Yarin olduğu yere
Celalım aman aman
Celalım can gurban
Kaynak: Selahattin Alpay

Ağaç Başında Karga
Ağaç başında karga
Cahildim düştüm tora
Beni tora salanı
İmansız girsin gora
Gayalar gölgelendi
Güzeller suya indi
Üç güzelden bir öpüş
İmanım tazelendi
Altın yüzük modası
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Telli yarim tüllü yarim
Top zülüflü güllü yarim hey
Ağaçlığın arasında
Top güllerin sırasında
Melek bunun neresinde
Telli yarim tüllü yarim
Top zülüflü güllü yarim hey
Pınarın başında durmuş
Top gülleri orda dermiş
Her geçene beni sormuş
Telli yarim tüllü yarim
Top zülüflü güllü yarim hey
Kaynak: Gündüz Haramyemez

Ağalar Da Kış M'olacak
(yar yar) Ağalar da kış m'olacak
(yar havar) Dağlar dumanlı dumanlı
Haber gelmiş nazlı yardan
Galbin gümanlı gümanlı
Gül topladım deste deste
Gülü yolladım dosta
Gülü bahçacıdan iste
Bahça zamanlı zamanlı
Kaynak: Abdo Şahin

Ağalar Dinleyin Şu Bezirganı
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Ağalar dinleyin şu bezirganı
Bize haber verir ellerimizi
Hasan için gidek Güllü Nigar'a
Gonca iken derek güllerimizi
Düğünüm var haber salın komşuya
Nişanlandım Döne Hanı Hoylu'ya
Emir verin hazırlansın orduya
Ördek gibi yüzek göllerimizi
Yanarım ağalar yerlerim diken
Babamın öcüdür belimi büken
Düğün kurulmadan günümüz varken
Göz oyanlar görsün sellerimizi
Döktüler babanın gözü kanını
Söndürmeli zalim hanımanını
Almalıyız bunun intikamını
Estirsin kıratım yellerimizi
Kulak verin Köroğlu'nun sözüne
Düğün kuracağım yılın güzüne
Söz verdim emmimin iki kızına
Hoylu Hasan çalsın tellerimizi
Kaynak: Köroğlu

Ağalar Gurbetten Geldim
Ağalar gurbetten geldim
Geldim ki nazenin gitmiş
Bir daha saz almam ele
Salınıp gezenim gitmiş
Aynasın verin dizine
Sürmesin çeksin gözüne
Siyah zülfün mah yüzüne
Tarayıp düzenim gitmiş
İçmişem ezel şarabı
Gine kavuştur yarabbi
Destinde aşkın kitabı
Okuyup yazanım gitmiş
Bir dahi içmenem bade
Sırrımı vermenem yade
Uçtu gövel kaldı yada
Göllerde gezenim gitmiş
Emrah'ım ben de varırsam
Düşmandan hayıf alırsam
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Sayfa 39

Vadem yeter ben ölürsem
Kabrimi kazanım gitmiş
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Ağalar Gurbetten Geldim 1
Ağalar gurbetten geldim
Geldim ki nazanım gitmiş
Sılam bana hor göründü
Salınıp gezenim gitmiş
İçmişim ezel şarabı
Yine kavuştur yarabbi
Destinde aşkın kitabı
Okuyup yazanım gitmiş
Hasret içtim elde bade
Oldu efganım ziyade
Ördek uçtu kaldı ada
Göllerde yüzenim gitmiş
Bir dahi saz almam ele
Mailim ben tatlı dile
Top zülfünü ince bele
Tarayıp düzenim gitmiş
Bir dahi içmeyem bade
Kuzum seni vermem yade
Süt beyaz üstüne sade
Giyinip tozanım gitmiş
İstemem bahçeyi bağı
İçirdiler bana ağı
Beyaz fese penhe bağı
Bağlayıp gezenim gitmiş
Bu dünya böyle kalırsa
Küffardan öç alınırsa
Va'de gelüben ölürsem
Mezarım kazanım gitmiş
Dün gece gördüm düşümde
Civan duruyor karşımda
Tarihim mezar taşımda
Okuyup yazanım gitmiş
Emrah eder nedir bela
Baba düştüm gurbet ele
Yine saz alayım ele
Eyveh ki nazanım gitmiş

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Emrah der ki hele hele
Baba kalk gidelim yola
Bir daha saz almam ele
Sazımı düzenim gitmiş
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Ağam Ağam (Yolçı Hoyratı)
Ağam ağam ağam ağam ağam oy ağam
Yatmamışam oy ağam
Ğem yüküne dayağam (ey ey)
Alem şirin yukuda
Men aşkından sayağam
Men derdinden sayağam
Gel di gel ağam
Di gel paşam di gel
Men özüm ziylemiren
Dert derde deger ziyler
Ağam ziyler paşam ziyler
Di gel gözlerim ağam
Çağırdım çağlar oldı
Didem kan ağlar oldı (ey ey mine boylum)
Hepsiyarın aşkından
Meskenim dağlar oldu
Neynim neynim
Di gel ağam gel gel
Ğaribem yol tanımam
Özün bezen özün düzen özün gel
Mene zulmeden öz ağam oğlu

Sayfa 40

Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Ağam Dere Düzleri (Köyler)
Ağam dere düzleri paşam dere düzleri
Yayılır öküzleri yayılır öküzler
Arpaşen’in kızları Arpaşen’in kızları
Arpa rengi yüzleri arpa rengi yüzleri
Ağam dere düzleri paşam dere düzleri
Yayılır öküzleri yayılır öküzleri
Altınbulak kızları Altınbulak kızları
Çarık çorap yüzleri çarık çorap yüzleri
Ağam dere düzleri paşam dere düzleri
Yayılır öküzleri yayılır öküzleri
Sinotlu’nun kızları Sinotlu’nun kızları
İs kokuyor yüzleri is kokuyor yüzleri
Ağam dere düzleri paşam dere düzleri
Yayılır öküzleri yayılır öküzleri
Sivinli’nin kızları Sivinli’nin kızları
Çopur çopur yüzleri çopur çopur yüzleri
Ağam dere düzleri paşam dere düzleri
Yayılır öküzleri yayılır öküzleri
Aburlu’nun kızları Aburlu’nun kızları
Durgun durgun yüzleri durgun durgun yüzleri
Ağam dere düzleri paşam dere düzleri
Yayılır öküzleri yayılır öküzleri
Gülistan’ın kızları Gülistan’ın kızları
Çamur çamur yüzleri çamur çamur yüzleri

Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Ağam Ağam Öz Ağam
Ağam ağam ağam ağam öz ağam
Öz ağam fikrin sabit gez ağam
Muhabbet muhabbet ölümcedir
Deme gözden uzağam leylim
Di gel gözüm gel men sene gözüm demem
Tene düşer kör olur
Men sene gülüm demem
Gülüm ömrü kem olur
Billah men sana derviş demem
Post giyer abdal olur
Billah men sene reyhan demem
Yaprak döker dal olur
Men men sene begim diyerem
Daim begler beg olur leylim
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Ağam dere düzleri paşam dere düzleri
Yayılır öküzleri yayılır öküzleri
Hoştülbent’in kızları Hoştülbent’in kızları
Ayna tabak yüzleri ayna tabak yüzleri
Kaynak: Ganime Kızılateş

Ağam Lütfeyle Mevla'yı Seversen
Ağam lütfeyle Mevla'yı seversen
Gel ağlatma beni iller içinde
Hakk'ı alem cümle bizi söyleşir
Dasıtan (destan) eylendik diller içinde
Ben seni seveli her giz gülmedim
Akıdup çeşmimin yaşın silmedim
Çok gülistan gezdim amma görmedim
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Sencileyin gonca güller içinde
Kaynak: Ercişli Emrah

Ağam Seccadesini Sermiş Çayıra
Ağam seccadesini sermiş çayıra
Paşam seccadesini sermiş çayıra
Kadir mevlam cümlemizi kayıra
Korkarım ki seni benden ayıra
(Bağlantı)
Yol verin yol verin dumanlı dağlar
Elleri kınalı bir gelin ağlar
Ağam Enginlimisin Urfalımısın
Ağam Urfalı Enginlimisin
Sen bize gelmeye yeminlimisin
Çanakkalesinden evlimisin
Bağlantı
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Ağam Süleyman Paşam Süleyman
Boyu boylardan küle ömrüm Süleyman
Benzirsen konca güle boyuva hayran
Yıkıpsan babam evi ömrüm Süleyman
Yüzeme güle güle boyuva hayran
(Bağlantı)
Ağam Süleyman Paşam Süleyman
Evleri köprü başında boyuva kurban
Gözüv kişmişe benzer ömrüm Süleyman
Arak içmişe benzer boyuva hayran
Yüzü kış benzi sarı ömrüm Süleyman
Gözden düşmüşe benzer boyuva hayran
Bağlantı
Yerişi kaza benzer ömrüm Süleyman
Boyu rakkaşa benzer boyuva hayran
Bir gün seni görmesem ömrüm Süleyman
Bir kış bir yaza benzer boyuva hayran
Bağlantı
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Ağam Yar Paşam Yar (Di Gel Gel)
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Sayfa 41

Ağam yar, paşam yar
Leblebi goydum tasa di gel gel
Leblebi goydum tasa di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Doldurdum basa basa di gel gel
Doldurdum basa basa di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Benim yarim çok güzel di gel gel
Benim yarim çok güzel di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Azucuh boydan gsa di gel gel
Azucuh boydan gısa di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Gel gidelim gidelim di gel gel
Gel gidelim gidelim di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Ormanın derinine di gel gel
Ormanın derinine di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Çoh paralar yedürdüm di gel gel
Çoh paralar yedürdüm di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Muhtarın gelinine di gel gel
Muhtarın gelinine di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Dere boyu giderim di gel gel
Dere boyu giderim di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Gara goyun güderim di gel gel
Gara goyun güderim di gel gel
Ağam yar, paşam yar
O goyun benim olsa di gel gel
O goyun benim olsa di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Derelerin uzunu di gel gel
Derelerin uzunu di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Aldım Çerkez gızını di gel gel
Aldım Çerkez gızını di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Çekemedim nazını di gel gel
Çekemedim nazını di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Vurun vurun vurunalım di gel gel
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Vurun vurun vurunalım di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Tahdaları gıralım di gel gel
Tahdaları gıralım di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Usdası bizim köyden di gel gel
Usdası bizim köyden di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Yeniden yabduralım di gel gel
Yeniden yabduralım di gel gel

Sayfa 42

Duyan yok söyleme başında bin türlü bela olsa
Emin olma ki sakın bir şahsa hatta evliya olsa
Sokar akrep gibi fırsat bulunca akraba olsa
Bütün ebnay-ı adem zehirli mare dönmüştür
Muvakkaktir eğer hükmeylersen dünyaya ser ta ser
Çıkar elinden ahırı bin yerinden bağlasan çember
Cihane sığmamışken bir mezara sığdı İskender
Varıp baksan o da şimdi yıkık bir gare dönmüştür
Kaynak: Kazancı Bedii

Ağam yar, paşam yar
Ay ışıdı ışıdı di gel gel
Ay ışıdı ışıdı di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Horozlar çığrışırdı di gel gel
Horozlar çığrışırdı di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Benim sevdiğim oğlan di gel gel
Benim sevdiğim oğlan di gel gel
Ağam yar, paşam yar
Çarşuda çaluşurdu di gel gel
Çarşuda çaluşurdu di gel gel

Ağamın Bindiği Arap Atıdır
Ağamın bindiği arap atıdır
Yiğidin yediği şahin etidir
A kız senin kocan bu kadar mı kötüdür
Kötü kaderine derman olayım
Deli poyraz gine sürdü buludu
Sularımız günden güne ılıdı
Hani a sevdiğim gül sinenin kilidi
Onu açan eller kara yerde çürüdü

Ağasar Denen Yere
Ağasar denen yere
Diyorlar Şalpazarı
Anlatayım ben size
Buradaki yaşamı
Yayla şenlikleri çok
Gençler burda eylenir
Sevenler birbirini
Şenlik sonu evlenir
Yaylanın soğuk suyu
Deldi bağrımı deldi
Üç günlük gelin iken
Bana selamı geldi
Tonya Cezaevi'nde
Geçürdüm orda güzü
Bahçasının dibinde
Yallık ederler yallık
Bu işte böyle bitti
Olsun sizlere sağlık
Kaynak: Yanık Ahmet

Kaynak: Mustafa Kara

Ağarmış Saçların Bir Dağ Başında
Ağarmış saçların bir dağ başında kara dönmüştür
O dağın dameninde gözlerim enhare dönmüştür
Tenimde cevher-i can çekilmez bir bare dönmüştür
Bütün muy-i siyahım bembeyaz ezhare dönmüştür
Felek gayet dönek dünya bir cellat müthiştir
İçinden çıkması hayli müşkilatlı bir iştir
Dünya sanki bir değirmen çark-ı eyyamı bir iştir
İçinde ademoğlu ufak bir çavdara dönmüştür
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Ağasar Dereleri Aksa Yukarı
Ağasar dereleri aksa yukarı aksa
Seni vermem ellere Tonya üstüme kalksa
Ağasar dereleri bir yabanın belinde
Yar bizim fermanımız anan baban elinde
Ağasar dereleri bulanık akayisun
Gözlerumun içine sevdalı bakayisun
Ağasar dereleri aksın yukarı aksın
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O incecik bellere ha bu uşak sarılsın

Sayfa 43

Ürüyamda seni bana vermişler
(Ağgülüm gülüm yar gülüm gülüm)

Kaynak: İrfan Ruhi Eren

Ağasar'ın Balını (Uy Asiye)
Ağasar'ın balını (da)
Gel salını salını
Adam cebinde daşır
Senin gibi gelini
Oğol Nazim'im oğol
Sis Dağı'nın başları (da)
Kesme kesme daşları
Adamı öldürüyü
Nazlı yarin gaşları
Oy Asiye Asiye
Tütün goydum kesiye
Anam seni verecek de
Bi bağ pırasiye
Bi evlek pırasiye
Oğol Nazim'im oğol
Sis Dağı'nın başları (da)
Küfür küfür esiyu
Baban bu yıl gurbanı
Çifter çifter kesiyu
Oğol Nazim'im oğol
Kaynak: Ömer Akpınar

Ağgül Seni Camekanda Görmüşler
Ağgül seni camekanda görmüşler
Siyah saçın sırma ile örmüşler
Ürüyamda seni bana vermişler
Beni bırakıpta kor gidermisin
Acı poyraz gibi deli esmedim
Kaderime küstüm sana küsmedim
Ben o yardan umudumu kesmedim
Beni bırakıpta kor gidermisin
Kaynak: Aşık Veysel

Ağgül Seni La-mekanda Görmüşler
Ağgül seni la-mekanda görmüşler
(Ağ gülüm gülüm yar gülüm gülüm)
Siyah saçın sırma ile örmüşler
(Yar eğlen eğlen dur eğlen eğlen)
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Beni böyle yakar kor gider misin
(Yar eğelen eğelen dur eğlen eğlen)
Evvel sevip sornra terk eder misin
(Ağgülüm gülüm yar gülüm gülüm)
Hasret koyma yollarına gözümü
(Ağgülüm gülüm yar gülüm gülüm)
Aşk elinden harab ettim özümü
(Yar eğleneğlen dur eğlen eğlen)
Mevlayı seversen güldür yüzümü
(Ağğülüm gülüm yar gülüm gülüm)
Beni böyle yakar kor gider misin
(Yar eğelen eğelen dur eğlen eğlen)
Evvel sevip sornra terk eder misin
(Ağgülüm gülüm yar gülüm gülüm)
Turna telim katar katar gezende
(Ağgülüm gülüm yar gülüm gülüm)
Dağ üstünde mor menekşe üzende
(Yar eğlen eğlen dureğlen eğlen)
Ağgül seni yar sineme dizende
(Ağgülüm gülüm yar gülüm gülüm)
Beni böyle yakar kor gider misin
(Yar eğelen eğelen dur eğlen eğlen)
Evvel sevip sornra terk eder misin
(Ağgülüm gülüm yar gülüm gülüm)
Kaynak: Orhan Bahçıvan

Ağılın Altı Kenger (Mahmut Bey)
Ağılın altı kenger
Çoban koyunu dönder
Gurban olam Mehmet Bey
Mahmut Bey'i tez gönder
Ölürem ben ölürem
Zara'ya tel verirem
Mahmut Bey'i alıram
Zara yolu bu mudur
Harkı dolu su mudur
Dedim ki tez gelesin
Tez geldiğin bu mudur
Öyledir yar öyledir
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Aşk adamı söyledir
Dert adamı ağladır
Ağam binmir kır ata
Paşan binmir kır ata
Cemi dolu mazdata
Gurban olam Mahmut Bey
Ben etmedim horata
Ölürem ben ölürem
Zara'ya tel verirem
Mahmut Bey'i alıram

Sayfa 44

Yazılarda ince sisler sürünür
Osman başı ala renge bürünür
Yoncaları yenilecek zamandır
Kuzgeçe’de horozların ötende
Dallarında taze yaprak bitende
Ne burada, nede daha ötende
Tam içinde olunacak zamandır
Yamaçlarda sultan navruz kokuşur
Hekemat’ta eşkiceler çıkışır
Mezarlıkta gıdiklerin tokuşur
Karlı pekmez yenilecek zamandır

Kaynak: Zaralı Halil

Ağın (Bir Çökse Yerde)
Bir çökse yerde kurulmuşsun Ağın
Heybetli ve yüksek hiç yoktur dağın
Tepelerle çevrilmiş solun ve sağın
Bahçe ve bağlarla yem yeşilsin Ağın
Her mahallen senin olmuş otağın
Kuzgeçe Uzungil Ali Uşağın
Andiri Ekirek Vahşen uzağın
Lollar Koçan senin merkezin Ağın
Hem çoktur senin bahçen ve bağın
Nar dut kayısı üzüm yaprağın
Mişmişle çirin armutla gahın
Badem cevizde sende hem çoktur Ağın
Yamaçların kıraçların bütün taprağın
Elma erik armutla doludur bağın
Derelerin kaplar söğüt kavağın
Her yanın yeşil şirinsin Ağın

Kazıklarda çizmelerin çezilir
Masuralar iki sıra dizilir
Yöz on arşın çezme nasıl gezilir
Sütlü kaymak yenilecek zamandır
Beydemir der vardım kırk üç yaşına
Bırak saçı aklar düştü kaşına
Beni senden koğanların başına
Yumruk yumruk vurulacak zamandır
Böğürtlen deresi koyu serindir
Fellahlarda kollarını gerindir
Nerde olsa gönül Ağın yerindir
Eğin ağzı çalınacak zamandır
Kaynak: İsmail Beydemir

Ağın'dan Çıktım (Ankaralı Ahmet)
Ağın'dan çıktım ağrıyor başım
Samsor'un derede serildi leşim
Yanıma gelmiyor Sabri kardaşım
Vahşen'i dolaştı bir kuru başım

Kaynak: Faruk Aydın

Ağın'da Bahar
De be deli gönül, ne güne durun
Hodri meydan denilecek zamandır
Payam çiçeğine dayanmaz burun
Çelebi’ye inilecek zamandır
Gün pulur’dan bizim ele doğanda
Karanlığı ala dağ’dan koğanda
Gün burnuna çiğ damlası yağanda
Hoşirik’e inelecek zamandır

Mağarada yattım taşa dayandım
Bir körük vurdular hemen uyandım
Yedinci bıçakta kana boyandım
Samsor'un derede bir sürü koyun
Vuruldu yürekten devrildi boyum
Gelin arkadaşlar elbisem soyun
Validem duymadan kabire koyun
Nişanlıma deyin gelin etsinler
Gelinim başına siyah örtsünler
Gelen düğüncüler yaslı gitsinler

Hop’un başı nede güzel görünür
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Sayfa 45

Samsor'un derede bir dut bahçesi
Ahmet'i kesmişler aslan parçası
Hacıgül'den çıkmış kanlı bohçası
Yusuf'tan da çıktı kanlı bohçası

Gidip de dönülmez yaban ellere
Hasretin türküsü düşer dillere
Yanıp da tutuşan kor gönüllere
Ateşi sorarsan kül ağır gelir

Bir körük vurdular delindi tepem
Kardaş bıyıklaran gülsuyu sepem
Cenazen görmedim yüzünü öpem

Yazıp duruyoruz kime bilmece
Karanlığı öldürür mü gülmece
Gayesiz yaşantı ise bulmaca
Meyveyi tartarsan dal ağır gelir

Kaynak: Pakize Gündüz

Ağır Ağır (Üstadından Öğüt)
Üstadından öğüt istersen gönül
Var otur yanında kal ağır ağır
Herkesin ağzından akmaz şeker bal
Düşünde edebin al ağır ağır
Bakarsın yok iken var olduk neden
Vücut yavaş yavaş tam olur beden
Çekirdek topraktan biten bir fidan
Büyüdükçe açar dal ağır ağır
Kimi gider bir namerde kul olur
Kimi fakirlikten yanar kül olur
Yağmur yağar damla damla göl olur
Kimi böyle yığar mal ağır ağır
İşini acele eyleme hemen
Biraz sebreyle ki devrolsun zaman
Aleme bak sen de al elen keman
Elin arkasından çal ağır ağır

Her can olmuş sanki kapalı kutu
Yalınayak gezip düşlüyor yatı
Kavgaya tutuşup devirdik atı
Aktör yorgun ise rol ağır gelir
Yollar daralınca dereden geçtik
Sorulunca denge cihana taçtık
Alınganlıklarda yeni çağ açtık
Lütfen bile desen dil ağır gelir
Uyanmak vaktidir derin uykudan
Malkoç Ali yorgun bildik öyküden
Sağ gezenle bağım derin duygudan
Can uçunca tenden sal ağır gelir
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Ağır Halay (Karşıda Yara Gurban)

Kötü işten vazgeç kimse kınamaz
Terk et edavatı baktın yaramaz
Bakarsın bir kimse hasır bulamaz
Sonunda da giyer şal ağır ağır

Karşıda yara gurban
Vay lele lele lele hele lele le
Terlemiş yüze gurban
Yar göynüm senin ömrüm
Bezenmiş toydan gelmiş
Vay lele lele lele hele lele le
Gaş gara göze gurban
Yar göynüm senin ömrüm

Zülali perinden öğüt al bari
Başın aşağı tut bakma yukarı
Günde yüzbin çiçek döşüren arı
Kovanında yapar bal ağır ağır

Değirmen boş dolanır
Suyu sarhoş dolanır
Yardan bir kuşağ gelmiş
Belime beş dolanır

Kaynak: Aşık Zülali

Kaynak: Yöre Ekibi

Ağır Gelir

Ağısar Dereleri Aksa Yukarı

Aldırmayın taşlı yaslı yollara
Teraziye vursan gül ağır gelir
Semaya açılan mahzun ellere
Kelam ile sorsan hal ağır gelir

Ağısar dereleri
Aksa yukarı aksa
Vermem seni ellere
Tonya üstüme kalksa
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Ağısar dereleri
Bulanık akayisun
Gözlerumun içine
Sevdalı bakayisun
Ağısar dereleri
Aksun yukari aksun
O incecuk bellere
Ha bu uşak dolansın

Sayfa 46

Gör ne haldayım aney aney aney
Yavrumu vurdular da aney
Karşı bayırda
Beyaz kollarını da sermiş aney
Kıra bayıra
Uyan yavrum uyan da aney aney aney aney
Gör ne haldayım yavrum aney aney aney
Kaynak: Nizipli Deli Mehmet

Kaynak: İrfan Ruhi Eren

Ağıt (Tanırlı Hüseyin)
Bilmeden gelmiştim anam anam
Bozyer köyüne
Kara gün karşımda durmuş ağlıyor of
Yürü yalan dünya doymadım sana
Ömrün nihayete ermiş ağlıyor oy
De deyim oy ne deyim oy kader
Bozyerin etrafında anam anam
Bağlar höyükler höyükler of
Dilim dönmez anam diye sayıklar oy
Toprağa mal oldu kaytan bıyıklar
Kirpikler ümidin kırmış ağlıyor oy
De deyim oy ne deyim oy kader
El attım döşüme anam anam
Vay anam noldu
İki avcumada al kanım doldu
Körpe yavrularım babasız kaldı
Oturup boynunu burmuş ağlıyor oy
(Hısım akrabayı dermiş ağlıyor)
De deyim oy ne deyim oy kader
Nazlı bir insandım anam anam
Değildim efe
Kurudu dillerim varmadı of"a
Of of
Haber gitmiş arkadaşım (Berçenekli) Şerif'e
Sazını döşüne burmuş ağlıyor oy
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Ağızlığım Kehribar
Ağızlığım kehribar
Uzaktan göründü yar
Geçti gitti yanımdan
Baktıklarım kaldı kar
(Bağlantı)
Oldu mu yar oldu mu
Bu yaptığın doğru mu
Hiç bakmadın yüzüme
Şimdi gönlün oldu mu
Çok bekledim geriye
Döner bakar mı diye
Gidem dedim ardından
Korktum söz olur diye
Bağlantı
Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Ağızlığım Lületaşı
Ağızlığım lületaşı
Yarim ince kalem taşı
Gelin olmuş gidiyor yar
Kimler siler gözüm yaşı
Tabakamı açtım baktım
Bir cigara sardım yaktım
Gidiyorsun buralardan
Beni kimlere bıraktın

Ağıt (Yavrumu Vuranlar)

Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Yavrumu vuranlar da aney
Ataşta yana
Kuruya kolları da aney
Mum gibi söne
Uyan yavrum uyan da aney aney aney aney

Ağla (Dinle Sevdiceğim)
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Dinle sevdiceğim yazarım name
Oku mektubumu yar diye ağla
Yarim uzaktadır gelemem deme
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Sayfa 47

Gurbette sevdiğim var diye ağla

Di gel anam gel kekliğim aman kekliğim aman gel

Bu uzak yollara erilmez deme
Yarsiz boş sarayda durulmaz deme
Mektupla yaralar sarılmaz deme
Yalnızca durması zor diye ağla

(<i>Farklı kaynak</i>)
Ağla gönül yine bugün ağlamanın zamanı geldi vay
Yas matem tutup kara bağlamanın zamanı geldi vay

Mektup ile hal hatırı sorayım
Nasip olsun cemalini göreyim
Tel tel zülüflerin tutup öreyim
Bu dünya başıma dar diye ağla

Di gel anam gel dertliyim aman
Dertliyim anam gel gel
Felek bahtıma kara dedi harap etti ömrümü vay
Gel kurtar ecel bu canımı gitmek zamanı geldi vay

Civani söylüyor derdim var benim
Yarden ayrı uzak yurdum var benim
Esen rüzgarlara sordum yar benim
Bozuldu saçlarım ör diye ağla

Di gel anam gel dertliyim aman
Dertliyim anam gel gel

Kaynak: Aşık Civani

Ağla Gözüm Ağla

Ağla Anam Ağla (Mustafa)

Ağla gözüm ağla, dağlar karalı bu gün
Çağla yaşım çağla, gönlüm yaralı bu gün
Kar yağmış saçlarıma, ömrüm boralı bu gün hey can
Aklım nereli bu gün kurban deli miyim ben

Gelinim geleli de altı ay olmadı
Kilimimin de daha ciciği solmadı
Yorganımın da sifili yunmadı
Ağla anam ağla ağlamanın günüdür
Yarın elin gızı gider bizi unudur
Yiğin biter de beçeneğin sazları
İndir sürüyü de yayılsın Mustafa'nın yozları
Zeynebim getir de görmesin gözleri
Ağla anam ağla ağlamanın günüdür
Yarın elin gızı gider bizi unudur

Kaynak: Mehmet Ali Erdem

Ellerin bahçesinde gülden bana ne canım
Bir gül için ağlarsın, elden sana ne canım
Ben bu yoldan dönemem, lanet dönene canım hey ca
Aklım nereli bu gün kurban deli miyim ben
Mahzuni ah diyerek yandı gel hele canım
Başıma bir güvercin kondu gel hele canım
Ağustosda gönlümüz dondu gel hele canım
Düştüm dünya yoluna kurban hey can
Aklım nereli bu gün deli miyim ben

Mustafa'mın davarı da ahraçta top yatar
Sarı zilleri de goygun goygun öter
Esir gelmiş Mustafa'm da yuvamda döner

Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Ağla anam ağla ağlamanın günüdür
Yarın elin gızı gider bizi unudur

Bu ayrılık sana da mı kar etti
Ağla sazım ağlanacak zamandır
Bu hasretlik her günümü zay'etti
Ağla sazım ağlanacak zamandır

Kaynak: Sultan Aslan

Ağla Gönül (Kekliğim)
Ağla gönül gene bugün ağlamanın zamanı geldi
Yas matem giyip kara bağlamanın zamanı geldi
Di gel anam gel kekliğim aman kekliğim aman gel
Felek bana kara dedin harap ettin ömrümü
Gel kurtar ecel bu canı gitmek zamanı geldi
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Ağla Sazım Ağlanacak Zamandır

Zalim felek çilesine doyurdu
Terkettirdi bana sılayı yurdu
Çetindir çekilmez ayrılık derdi
Ağla sazım ağlanacak zamandır
Soldu gönlümdeki al yeşil bağlar
Hasret ateş olmuş yüreğim dağlar
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Her nerde gördüysem Garip'ler ağlar
Ağla sazım ağlanacak zamandır

Sayfa 48

Gönül kuşum kanatlanıp uçmuyor
Çoğu kişi sılasından göçmüyor
Mecnun’a yurt olan çöller ağladı

Kaynak: Neşet Ertaş
Kaynak: Cemal Durmuş

Ağla Sevdiğim
Karşıma geçipte bana bakardın
Cennet gülü gibi bir aşk kokardın
Bir saat gelmesem yola bakardın
Bak yine yollara ağla sevdiğim
Akşam oldu yine sardı karanlık
Kuş tüyünde yatsam olur samanlık
Ezdi yüreğimi zalım ayrılık
Beni hayal edip ağla sevdiğim
Söz: Kazım Alkan

Ağladı (Çıktık Köyümüzden)
Çıktık köyümüzden hep ayrı ayrı
Gelip geçtiğimiz yollar ağladı
Mekan tuttuk Ankara’yı Bursa’yı
Sahipsiz koyulan eller ağladı
Güzeldi her yanı seyre dalardık
Sürüleri yaylalara salardık
Davul zurna bağlama da çalardık
Sazında pas tutan teller ağladı
Geçim derdi deyip dağıldık yurda
Şimdi görev bitti işim ne burda
Çocukken oynayıp gezdiğim kırda
Uzak yol bekleyen kullar ağladı
Kimi haber bekler gelmiyor posta
Hasret kaldık yurda ahbaba dosta
Her ruhlar kararmış gönüller hasta
Mektuba yapışan pullar ağladı
Zaman mı değişti bizlere n’oldu
Kardeş bacı ana baba terk oldu
Her andıkça didelerim yaş oldu
Gözlerden boşalan sellere ağladı
Dağı taşı her yanını özledim
Hasretimi yüreğimde gizledim
İçin için yandım candan sızladım
Özümden savrulan küller ağladı
Cemal ne söylesen sözün geçmiyor
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Ağladı (Efkar Tepesi)
Efkar Tepesine geldi hayali
Boğazıma sarıldı da ağladı
Yıkılmış bedeni perişan hali
Öldü öldü dirildi de ağladı
Kızarmadan koparılmış nar gibi
Mayısta kurumuş bir pınar gibi
Yıldırımlar çarpmış dev çınar gibi
Düştü yere serildi de ağladı
Görmesini bilen göz aptallaştı
O nasıl damlaydı o nasıl yaştı
Yanaklarındaki dereler taştı
Göz arkları yarıldı da ağladı
Öyle donup kaldım taş kesildim taş
Açtı kollarını dedi gel yaklaş
Dedim utanırım gelme uzaklaş
Sözlerime darıldı da ağladı
Ne bir selam ne bir mektubun değdi
Gönlün nerelerde ve kiminleydi
Yıllar önce aklın fikrin nerdeydi
Sitemiyle kırıldı da ağladı
Tanıdım karşıdan yürümesini
Okşadım saçını duydum sesini
Aşkın kenetleşmiş kelepçesini
Sıktı sıktı yoruldu da ağladı
Gördüm Efkar Tepesine çıktı da
Seyretti Artvin’e baktı baktı da
Çoruh Nehri gibi aktı aktı da
Karadeniz duruldu da ağladı
Kaynak: Osman Kaya

Ağladı Bana (Diyar Diyar)
Diyar diyar belde belde gezdiğim
Yollar hüngür hüngür ağladı bana
Ekmeksiz katıksız susuz kaldığım
Çöller hüngür hüngür ağladı bana

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Zalim ayrılıktır içim dağlayan
Çevreleyip yanım yolum bağlayan
İlkbaharda boz bulanık çağlayan
Seller hüngür hüngür ağladı bana
Dilerim kurusun zalimin kökü
Aldı yarimizi çektirdi çeki
İhsani vurdukça sazda on iki
Teller hüngür hüngür ağladı bana
Kaynak: Aşık İhsani

Ağladı Yar Ağladı
Ağladı yar ağladı
Karaları bağladı yar dılo can
Yare yalan söyledim
Yalanlara aldandı yar dılo can
Ağlarken yar ağlamadı
Derdime derman olmadı
Yar bana gardaş olmadı yar dılo can
Ağlarken yar ağlamaz
Derdime derman olmaz
Yar bana gardaş olmaz yar dılo can

Sayfa 49

Ağladıkça
Dağlarda öfkeli başım
Serhat'ta hep akşam oluyor
Nasipsiz kıştan mı
Yağmurdan mı yoksa aşktan mı
Ağladıkça dağlarımız yeşerecek
Görecek göreceksin
Ağladıkça ağladıkça
Geceyi tutacağız göreceksin
İlk yazda bitti telaşım
Alnımda hep kavga duruyor
Vakitsiz hırstan mı
Bahardan mı yoksa aşktan mı
Ağladıkça bozkırlar yeşerecek
Görecek göreceksin
Ağladıkça ağladıkça
Güneşi tutacagız göreceksin
Kaynak: Ahmet Kaya

Ağladıkça Ahımızı Artırdın

Bağladı yar bağladı
Kara gözlü karayı yar dılo can
Aldı benim gönlümü
Bir zalıma bağladı yar dılo can

Ağladıkça ahımızı artırdın
Bizden ne düşmanlık gördün ey felek
Çok kimseyi muradına erdirdin
Beni yarı yolda koydun ey felek

Ağlarken yar ağlamadı
Derdime derman olmadı
Yar bana gardaş olmadı yar dılo can
Ağlarken yar ağlamaz
Derdime derman olmaz
Yar bana gardaş olmaz yar dılo can

Hicran ateşinle yaktın dağlattın
Başıma karalı çevre bağlattın
Elleri güldürdün beni ağlattın
Ahırı intikam aldın ey felek

Görmedi yar görmedi
Gözüm yari görmedi yar dılo can
Yare ömrümü verdim
Kıymetimi bilmedi yar dılo can
Ağlarken yar ağlamadı
Derdime derman olmadı
Yar bana gardaş olmadı yar dılo can
Ağlarken yar ağlamaz
Derdime derman olmaz
Yar bana gardaş olmaz yar dılo can
Kaynak: Bilinmiyor
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Gel yetiş Eflatun halim pek yaman
Başımdan çıkıyor ateşli duman
Lütfü kereminden etmedin ihsan
Beni defterinden sildin ey felek
Felek benim ile davaya durdun
Ne gönlümü aldın ne hatır sordun
Neden hışma gelip bir sille vurdun
Kolum kanadımı kırdın ey felek
Soldurdun gülümü ne ettin ettin
Baykuş gibi talih bağımda öttün
Mihnet kazanında suyum ısıttın
Kara kanlar ile yuydun ey felek
Zülal der gurbete çektin yolumu
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Dünyada kim görmüş böle zulümü
Bülbül oldum çektin aldın gülümü
Bana kahretmeğe doydun ey felek

Sayfa 50

Yıllanmış sevdamı içime attım
Mutluluk maskesin yüzüme taktım
Yaşanan günlere özlemle baktım
Hasret'i çileye kattım ağladım

Kaynak: Aşık Zülali

Ağladım (Dün Gece Uzun Uzun)
Dün gece uzun uzun
Seni andım ağladım
Sonu yok yolumuzun
Ona yandım ağladım
Kim bilir acımızı
Bu yasak aşkımızı
O eski şarkımızı
Çaldım çaldım ağladım
Dolaştım sokaklarda
Ağaran şafaklarda
Seni senden uzakta
Sardım sardım ağladım
İmrendim sevenlere
Sarılıp gidenlere
El ele gezenlere
Baktım baktım ağladım
Benimsin bende değil
Ellerim sende değil
Yanmamak elde değil
Yandım yandım ağladım
Tuza bastım yaramı
Aşkla açtım aramı
Sensiz son sigaramı
Yaktım yaktım ağladım

Gidişin vurgundu yaş doldu gözüm
Acılar içinde kavruldu özüm
Bir gün de bir asır eskidi yüzüm
Başımı yastığa koydum ağladım
Kaynak: Kerim Bülbül

Ağlama (Büyük Ağam)
Büyük ağam sıra bizde mi şimdi
Şimdi kullar nerde sen nerde kaldın
Azaldı malların biraz aşındı
Şimdi mallar nerde sen nerde kaldın
Balınan yağınan besleniyordun
Ben ağayım deyin sesleniyordun
Ala karlı dağa yaslanıyordun
Şimdi hallar nerde sen nerde kaldın
Taş çektirdin atlarınan yoluna
Faydan yoktur emrindeki kuluna
Hep asıldın köyündeki duluna
Şimdi dullar nerde sen nerde kaldın
Seçimde oy için gelirler ilden
Hiçbir sual soran olur mu kuldan
Eller ne görünür ne bilir haldan
Şimdi eller nerde sen nerde kaldın
Bir torba un verdin oy aldın gittin
Aldığın oyları söyle ne ettin
Vatanı milleti kimlere sattın
Şimdi keller nerde sen nerde kaldın

Kaynak: Ahmet Selçuk İlkan

Ağladım (Kelime Utanır Tarife)
Kelime utanır tarife seni
Toprak kabul etmez yırtar kefeni
Her şeyinle sevdim zalim ben seni
Başımı taşlara vurdum ağladım
Aklımı zorluyor yaptığın hile
Ateşte şeytanda yok böyle çile
Taş olsa susmaz gelirdi dile
Sevdanın zehrini tattım ağladım
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Ceylani sen gayri sus biraz uslan
Yaşın kemal oldu ardına yaslan
Eskinin itleri olmuşlar aslan
Şimdi yallar nerde sen nerde kaldın
Kaynak: Aşık Ceylani

Ağlama (Talih Bizi Ağlattı)
Talih bizi attı gurbet ellere
Kara günler gelir geçer ağlama
Al sazı ellere dokun tellere
Kara günler gelir geçer ağlama
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Sayfa 51

Kaderimiz böyle yazılmış ferman
Aşkın yarasına olur mu derman
Boş yere üzülüp kendini yorman
Kara günler gelir geçer ağlama

Ekşitme yüzünü dosta düşmana
Harmanda buğdayı bulurum birgün
Dönme gül yüzünü zorda dostuna
Harmanda buğdayı bulurum birgün

Seyit Meftuni'yi derde koyunca
Gurbet elde geçer ömrü boyunca
Almadı dünyada lezzet doyunca
Kara günler gelir geçer ağlama

Ağlama (sevdiğim) dersim toprağa taşa
Kar mı yağdırdılar yediğin aşa

Kaynak: Seyit Meftuni

Ağlama Ceylan Balası
(Bağlantı)
Ağlama ceylan balası
Sızlama ceylan balası
Gider gözüv garası
Soyunum bak canıma
Hepsi de sevdağ yarası
Bu dağlar olmasaydı
Lalası solmasaydı
(Çiçeği solmasaydı)
Ölüm Allah'ın emri
Ayrılık olmasaydı
Bağlantı
Bu dağların ardı var
Gönlümün muradı var
Gözlerinden anladım
Sende sevda derdi var
Bağlantı
Bu dağlar güzel dağlar
Başını duman bağlar
Bir derde düşmüşem ki
Halimi gören ağlar
Bağlantı
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Ağlama Dersim
Ağlama (sevdiğim) dersim oy gelirim sana
Çıkarım karşına zozanda karda
Ceylanın gezdiği sarp kayalarda
Ayağına tırnak olurum birgün
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Ay gelin olunca dağda ovada
Sofranda zeytinin olurum birgün
Kara puşi beli sarma başına
Yiğidin aslanın olurum birgün
Kaynak: Emre Saltık

Ağlama Gözleri Kızarmış Dostum
Ağlama gözleri kızarmış dostum
Tek damla yaşın düşmesin yere
Bak tek güzelliğimiz gönlümüz
Sana bir öğüt ağlama boşyere
Ne olursa olsun hiçbirşey değmez
Senin bir damla göz yaşına
Ağlayana kimse boyun eğmez
Kimse bakmaz kimsenin yaşına
Ne kadar kötülük pislik varsa
Sen herşeyi temiz öğren
Eğer yüzüne gözyaşı yağarsa
Seni garip zanneder her gören
Ağlama sakın dostum ağlama
Korkmayana zarar gelmez bunu bil
Sevgini hep söyle sakın saklama
Aklından korkuyu gözünden yaşı sil
Kaynak: Aşık Dadaş

Ağlama Gözlerim Mevla Kerimdir
Ağlama gözlerim Mevla kerimdir
Her daim rüzigar böyle de kalmaz
Dermansız dert olmaz sabreyle gönül
Geçer bu ahuzar böyle de kalmaz
Aşkın seyyahıyım gezerim hayli
Yüz bin mihnet çeksem kesmezim meyli
Bir misal eylerim zulmeti leyli
Doğar şemsi nehar böyle de kalmaz
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Ne kadar çok olsa dağların karı
Eritir Huda'nın hoş rüzigarı
Yetişir bağların ayvası narı
Açılır nevbahar böyle de kalmaz
Adem Seyfullah yedi buğdayı
Kıldı ihtiyarsız nehyi Huda'yı
Bilirdi affeder bayı gedayı
Rahmeder o Gaffar böyle de kalmaz
Ferman Huda'nındır emrolsa ondan
Nuh u Nebiyyullah geçer tufandan
Çıkar her deryanın yolu bir yandan
Görünür bir kenar böyle de kalmaz
Kaldı ateş içre İbrahim Halil
Tevekkül babını eyledi delil
Ateşi gülistan eyledi celil
Gördüler söndü nar böyle de kalmaz
İsmail'in kurban olacak çağı
Ağlaştı dünyanın taş ile dağı
Hiç kulu keser mi kulun bıçağı
Çün koçu kurban var böyle de kalmaz
Var mı Eyyup gibi çeken cefayı
Cefayı çekmeyen bulmaz sefayı
Akibet bir derde bin bir şifayı
Verir Perverdigar böyle de kalmaz
Her ne ise haktır Kalu Bela'dan
Kalem böyle çalmış Arşı Ala'dan
Gel Hıfzı umudun kesme Mevla'dan
Bu çarkı berkarar böyle de kalmaz
Kaynak: Recep Hıfzı

Ağlama Güzçiçeğim Ağlama
Ağlama güzçiçeğim ağlama ne olur
Herşeyin zamanı var zamanla olur
Gün gelir mutluluk bizi de bulur
Ağlama güzçiçeğim ağlama ne olur
Ben çok ağladım ikimizin yerine
Esir düştük şu feleğin eline
Sen aldırma gözlerimin seline
Ağlama ay ışığım ağlama ne olur
Aşk yoludur bu ileden geçer
Sensiz perişanım herkesten beter
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Sayfa 52

Bu ayrılık artık canıma yeter
Ağlama ceylan gözlüm ağlama ne olur
Herşeyi terk ettim ümidim kırık
Bu bizim aşkımız tedavisiz hastalık
Belki dayanamam tutar hıçkırık
Ağlama merih kekliğim ağlama ne olur
Kaynak: Güner Kaymak

Ağlama Kazibe'm
Ağlama Kazibe'm
Sızlama Kazibe'm
Ben yine gelirim
Yedi seneye varmadan
Kazibe'm ben yine dönerim
(Bağlantı)
Kazibe'm (hey) güler oynar
Kazibe'm (hey) döner oynar (Kazibe'm)
Söğütler altında (da)
Kazibe'm aşlama ocağı
Yedi senedir bekledim
Bulamadım bucağı
Bağlantı
Kaynak: Sabahattin Türkoğlu

Ağlama Meryem Ağlama
Ağlama Meryem ağlama
Korkmasın akılsız baştan
Kaçarsın gönülsüz işten
Onlar anlamaz seni içten
Ağlama Meryem ağlama
İçindeki sevgileri bağlama
Söylersen dertlerini ağlama
Meryem gurbete aldırma
Yusuf der yolunu ara
Buluruz derdine çare
Ağladın durdun kem dillere
Yüreğin inçindi gurbetlerde
Kaynak: Yusuf Ter

Ağlama Sen Gülüm Benim
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Sayfa 53

Kara gündür gelir geçer
Ağlama sen gülüm benim
Bir gün gelir güller açar
Ağlama sen gülüm benim

Bana göre yar mı yok
İstedim sen olaydın

Çok acılar göreceğiz
Birbirine öreceğiz
Tüm bunları süreceğiz
Ağlama sen gülüm benim

Ağlamak Hicrana Çare Olsaydı

Hiç kimseye takılmadan
Dayanarak yıkılmadan
Söylüyorum sıkılmadan
Ağlama sen gülüm benim
Ne düşmana ne de dosta
Sır verip de olma hasta
Görmeyeyim seni yasta
Ağlama sen gülüm benim
Gurbet ele güven olmaz
Yiğit olan saçın yolmaz
Ağlamakla torba dolmaz
Ağlama sen gülüm benim
Der ki Harun kara yüze
İnanma sen yalan söze
Varsın gülsün eller bize
Ağlama sen gülüm benim
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Kaynak: Celal Güzelses

Ağlamak hicrana çare olsaydı
Nil nehri gözyaşım olsa yanmazdım
Çiçeğimi şayet Mevla yolsaydı
Aşkın hazanında solsa yanmazdım
Ah dinde vefalı sandığım güzel
Allah'ın emriyle yandığım güzel
Güvenip sırtımı döndüğüm güzel
İhanet etmeyip ölse yanmazdım
Aşkın heyecanıyla atan bu yürek
Zulmünle ağlıyor utan bu yürek
Feryadı figana katan bu yürek
Söylesen günahın bilse yanmazdım
Bilmem nasıl bir alev düştü bu öze
Küllenen yaramı döndürdün köze
Hasretinle nasır bağlayan göze
Yaş yerine kanlar dolsa yanmazdım
Bir keskin hançeri alıp eline
Vurup duruyorsun daha derine
Saplayıp bıraktın kendi yerine
Bir vakitsiz ecel gelse yanmazdım

Ağlama Yar

Kaynak: Hebil Akan

Ağlama yar ağlama
Mavi yazma bağlama
Mavi yazma tez solar
Ciğerimi dağlama

Ağlamanın Vakti Geçti

Bugün ayın üçüdür
Girme bostan içidir
Dudakların bal kaymak
Dilin badem içidir
Elma al olanda gel
Ayva nar olanda gel
Hasta düştüm gelmedin
Bari can verende gel
Elmada al olaydın
Selvide dal olaydın
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Esti Bahar Yeli Söküldü Seller
Gidiyorum Kömür Gözlüm Ağlama
Ayrılığın Derdi Yaktı Sinemi
Kemend Atıp Yollarımı Bağlama
Suna Boylum Bağlama
Ayrılığın Derdi Yaktı Sinemi
Kemend Atıp Yollarımı Bağlama
Ben Ölürüm Ağlama
Sevdiğim Sılada Gezer Salınır
Bir Of Çeksem Karşı Dağlar Delinir
Mezarımız Gurbet Elde Bulunur
Ağlamanın Vakti Geçti Ağlama
Suna Boylum Ağlama
Ciğerlerim Bölük Bölük Bölünür
Ağlamanın Vakti Geçti Ağlama
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Kömür Gözlüm Ağlama
Ben Ölem Ağlama

Sayfa 54

Konmaz dallarıma talih kuşları
Gönül sarayının temel taşları
Söküldükçe ağlamaya başladım

Kaynak: Karacaoğlan

Ağlamasın (Ömrüm Hitam Bulup)
Ömrüm hitam bulup dosta gidende
Fuzuli yaş döküp el ağlamasın
Ruhum uçup gider ne kalır tende
Dudak ağlamasın dil ağlamasın
Bir vakit geldi mi kalmaz hiçbir kul
Ne bahçe şad olmuş inan ne sümbül
Boşa figan eder biçare bülbül
Bülbül ağlamasın gül ağlamasın
Dostun çağrısına hürmet edilir
Saygın varsa dost şerbeti tadılır
Dost çağrısı dost yoluna gidilir
Teneşir yaş döküp sal ağlamasın
Ruhum bedenime elveda derse
Kabirde melekler sual ederse
Eğer ruhum dost bağına giderse
Ayak ağlamasın yol ağlamasın
Gidecek Dumani dostun yoluna
Çifte melekleri sağı soluna
Yaradan zulmetmez kendi kuluna
Mezarım başında kul ağlamasın

Felek Gülhani'yi saldı hışıma
Gam kasavet yuva yaptı başıma
Her nereye gitsem kader peşime
Takıldıkça ağlamaya başladım
Kaynak: Gürünlü Aşık Gülhani

Ağlamaz Mı (İsmi Hamdullah'tı)
İsmi Hamdulah'tı gürbüz er idi
Aşıklara sadıklara yar idi
Ta baştan ayağa münevver idi
İnci mercan gevher la'l ağlamaz mı
Açardı dükkanı gevher satardı
Dertli olanlara derman katardı
Dudu kumru kafeslerde öterdi
Kumrudan ayrılan dal ağlamaz mı
Vara idim türbesinin başına
Yüz süreydim toprağına taşına
Yaktın şu sinemi aşk ataşına
İsmini zikr eden dil ağlamaz mı
Sene bin iki yüz altmış üç oldu
Varam dedim varamadım suç oldu
Don değişti şu dünyadan göç oldu
Kervanı kesilen bel ağlamaz mı

Kaynak: Aşık Dumani

Ağlamaya Başladım
Dertlerim sineme kanlı ok gibi
Çakıldıkça ağlamaya başladım
Bir adım atmaya yoktur dermanım
Yıkıldıkça ağlamaya başladım
Bir teselli veren olmadı bana
Eridim tükendim hep yana yana
Saçlarıma beyaz düştü bu sene
Döküldükçe ağlamaya başladım
Karanlık geceler ruhumu sıkar
Hayat mengenesi belimi büker
Benin seven dostlar hep teker teker
Çekildikçe ağlamaya başladım

Aşık Veli'm eyder derdim yüz oldu
Gecinden isterdik gayet tez oldu
Yaz bahar ayları döndü güz oldu
Bağa gazel düşse gül ağlamaz mı
Kaynak: Aşık Veli

Ağlar (Bir Usul Bilmez)
Bir usul bilmez insan elinden
Usul ağlar erkan ağlar yol ağlar
Bülbülün figanı gonca gülünden
Bülbül ağlar diken ağlar gül ağlar
Kamil olanların bellidir yeri
Aşk yoluna koydum can ile seri
Hakk'ın didarını görenden beri
Çöğür ağlar cura ağlar tel ağlar

Gözümden akıttım kanlı yaşları
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Kaçan cuşa gelse akar bu seller
Açılmış laleler kırmızı güller
Çalır davlumbazlar seslenir diller
Şahin ağlar murad ağlar dil ağlar
Eyi ile konuş olasın eyi
Felek eyi bilir paşayı beyi
Bu çerhin elinden elaman deyi
Hünkar ağlar vezir ağlar kul ağlar
Şah Hatayi'm neler geldi dilinden
Hakikat kulağın çözme belinden
Nice özün bilmez derviş elinden
Hırka ağlar dülbent ağlar şal ağlar

Sayfa 55

Yare yar olanlar bana yar ise
Dursa benim ilen bile yürüse
Ya çekilen nedir gam ile gussa
Yar elinden yarası var gönlümün
Bahri olmayanlar ummana dalmaz
Akar şu gözlerimin yaşı kurumaz
Her tabip yaraya merhem saramaz
Yar elinden yarası var gönlümün
Sefil Kul Himmet'im kime ne deyim
Kime derdim yanıp halim şu deyim
Kimi kimden kime şekva edeyim
Yar elinden yarası var gönlümün

Kaynak: Şah Hatayi
Kaynak: Kul Himmet

Ağlar (Ne Hikmettir)
Ne hikmettir bu dünyaya
Gelen ağlar giden ağlar
Soralım yoksula baya
Aslı nedir neden ağlar
Ömrümün defterin dürdüm
Hak-i paye yüzüm sürdüm
Bir acayip kale gördüm
Burcu baru beden ağlar
Bir deveci yeder deve
Yularından seve seve
Birbirinden eve eve
Deve ağlar yeden ağlar
Seyrani'ye acep n'olmuş
Derunu dert ile dolmuş
Kimi etmiş kimi bulmuş
Bulan ağlar eden ağlar

Ağlar Gezerim (Aşkın Derdine)
Aşkın Derdine Düşeli
Mecnunum Dağlar Gezerim
Katram Kaynayıp Coşalı
Sel Oldum Çağlar Gezerim
Pîr Eşiğin Bildim
Kabe Hatası Var İse Tövbe
Derd İle Erdim Eyyüb'e
Yarimi Bağlar Gezerim
Kimi Beydir Kimi Geda
Cümlesine Yaren Hüda
Yusuf'umdan Düştüm Cüda
Yakub'um Ağlar Gezerim
Seyrani Aşkın Tur'unda
Tecelli Gördüm Nurunda
Gerçeklerin Huzurunda
Çürüğüm Sağlar Gezerim

Kaynak: Aşık Seyrani
Kaynak: Aşık Seyrani

Ağlar Da Gezerim Dağlar Başında
Ağlar da gezerim dağlar başında
Yar elinden yarası var gönlümün
Gündüz hayalimde gece düşümde
Yar elinden yarası var gönlümün
Felek soldurdu da açılan gülüm
Ötmez oldu aşk bağında bülbülüm
Eğer dostlar sorarsanız ahvalim
Yar elinden yarası var gönlümün
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Ağlarım (Be Güzel)
Be güzel senin derdinden
Her gün ah çeker ağlarım
Ah eyleyip inleyüben
Göz yaşı döker ağlarım
Çağırırım gani deyu
Unutmasın beni deyu
Kimi görsem seni deyu
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Sayfa 56

Yüzüne bakar ağlarım

Ben kendi derdimi yazar ağalarım

Aşık'ım uğradım derde
Düştüm bir söyünmez od'a
Hakk kadı olduğu yerde
Sinimden çıkar ağlarım

On altı yaşımda dert beni buldu
Gül yüzlü sevdiğim bir hayal oldu
Dost elinde gönül yanıp kavruldu
Derdin deryasında yüzer ağalarım

Kaynak: Kul Aşık

Kederi der ömrüm akıp gidiyor
Yar yarama tuzu ekip gidiyor
Bedenimde şimşek çakıp gidiyor
Perişan halime kızar ağalarım

Ağlarım (Ben De Bu Dünyaya)
Bende bu dünyaya geldim geleli
Talihim yüzüme gülmez ağlarım
Ömür boyu günüm geçti çileli
Kimse gözyaşımı silmez ağlarım

Kaynak: Aşık Kederi

Ağlarım (Gurbete Çıkalı)

Küçük yaşta çektim derdi kahırı
Öz elimle zaten içtim zehiri
Yazık gitti gençliğimin baharı
Gitti daha geri gelmez ağlarım

Gurbete çıkalı kırıldı gönlüm
Bir zaman şadolup gülmez ağlarım
Genç yaşımda neler geldi başıma
Daha ne gelecek bilmez ağlarım

Üstündağ’ım çok türkü var söylenmez
Deli gönül hiç bir dağda eğlenmez
Yaram çok ağırdır asla eylenmez
Tabip buna çare bulmaz ağlarım

Ne imiş feleğin ettiği işler
Ayrılık ötüyor gökteki kuşlar
Hasret kaldı bize kavim kardeşler
Kardeşten bir haber gelmez ağlarım

Kaynak: Orhan Üstündağ

Genç yaşımda verdin bin türlü bela
Mevla dert vermesin ben gibi kula
Bin ikiyüz doksan göründü sıla
Sıla bize nasip olmaz ağlarım

Ağlarım (Bilsem Ne Oldu)
Yarim sen gideli bilsem ne oldu
Gurbet ellerinde yanar ağlarım
Bu ayrılık bize Mevla'dan geldi
Gurbet ellerinde yanar ağlarım
Yarimin yolunda boynum bükerim
Üç yıl oldu hasretini çekerim
Nazlı yari görür diye beklerim
Gurbet ellerinde yanar ağlarım
Yetir artık Kemal derdin söyleme
Eski dert üstüne dertler ekleme
Nazlı yarı görür diye bekleme
Gurbet ellerinde yanar ağlarım
Kaynak: Kemal Yıldız

Ağlarım (Garip Gurbet Elde)
Garip gurbet elde perişan halde
Derbeder olmuşum gezer ağalarım
Defterim kalemim düşmüyor elde
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Ne oldu ağalar bana ne oldu
Tuna seli gibi gözlerim doldu
Çifte benli yarım uzakta kaldı
Felek bizim halden bilmez ağlarım
Said'im derdine yanmaz mı cihan
Gözümden akıttım kan ile figan
Mürevvet-kânisin Sultan Hamid Han
Yalan dünya sana kalmaz ağlarım
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Ağlarım (Kader Duvar Örmüş)
Kader duvar örmüş yollarımıza
Ferhat dağlarında kaldım ağlarım
Ömür saatimde olmuş arıza
Bozuk diye yere çaldım ağlarım
Göçmen kuşlar uçarsanız ülkemi
Bir soluk Yozgat'ta eğlenin emi
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Hasret pınarından gönül helkemi
Ta ağzına kadar doldum ağlarım
Sefil Ersun gücüm yare yetmiyor
Kahpe felek hiç numara yutmuyor
Cerrah aciz kaldı sargı tutmuyor
Dost dilinden yara aldım ağlarım
Kaynak: Sefil Ersun

Ağlarım (Yaptı Duvarları)
Yaptı duvarları dikti ağacı
Daha bura gelmez bu gamlı bacı
Ciğerime koydu zehirden acı
Yüreğimde ayrılık var ağlarım
Bu işin başını İbrahim yaptı
Hemen aceleyle yerleri sattı
Gitti de muhtarın kolundan tuttu
Yüreğimde ayrılık var ağlarım
Firkatli Fadime dertli Elmas'ı
Emine Miyase koydunuz nası
Gidin de unutun kardeşler bizi
Yüreğimde ayrılık var ağlarım
Kaynak: Emine Karadeniz

Ağlarım (Yedi Yaştan Bu Ana Dek)
Yedi yaştan bu ana dek
Bir ham hülyaya ağlarım
Dayanır mı buna yürek
Düşmüşem paya ağlarım
Çarhı gördüm bana netti
Ahım asumana yetti
Çalıştım beyhude gitti
Emeğim zaya ağlarım
Felek vurdu sitem taşı
Delindi bağrımın başı
Ah ettikçe didem yaşı
Döner bir çaya ağlarım
Sevda canda bıraktı iz
Oynar bize Ali Cengiz
Yüzü gül halları nergis
Saçı Leyla'ya ağlarım
Sabit Müdam sevda zordur
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Sayfa 57

İçimde sönmeyen kordur
Hakkın bir ismi Gafur'dur
Dönüp mevlaya ağlarım
Kaynak: Aşık Müdami

Ağlarım (Yirmi Sene Gurbet Kahrı)
Yirmi sene gurbet kahrı az mıdır
Bilmem ki ne için gezer ağlarım
Mevsimi şaşırdım bahar yaz mıdır
Ayları yıllara dizer ağlarım
Derdimi diyemem yürekten doldum
Yitirdim aklımı gayrı del'oldum
Hasret gözyaşına düştüm boğuldum
Azraile mektup yazar ağlarım
Devran Baba ayrı kalmış yurdundan
Hasta yatağına düşmüş derdinden
Ölse ağlayanı yoktur ardından
Vefasız dostlara kızar ağlarım
Kaynak: Devran Baba

Ağlarım Çağlar Gibi
Ağlarım çağlar gibi (mavili mor)
Derdim var dağlar gibi
Gönüller mahzun olmuş (mavili mor)
Bozulan bağlar gibi
Maviler giymez idim (mavili mor)
Gönüller bilmez idim
Gönül ateşten gömlek (mavili mor)
Bilseydim giymez idim
A kız saçın iki kat (mavili mor)
Gel birini bana sat
Git annenden izin al (mavili mor)
Gel bu gece bizde yat
Kaynak: Fahri Vardar

Ağlarım Gülenim Yok
Ağlarım gülenim yok
(Kardaş) Gözyaşım silenim yok
Başım alır diyar diyar gezerim
(Vallah) Arkam sıra dur gitme diyenim yok
Yeri ağam yeri yeri
Yaralıyam nasıl edim ben
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Kaşların hilaldır
(Oğul) Gözlerin belalıdır
Yar sevdim murad almadım
(Vallah) Yüreğim yaralıdır
Yeri ağam yeri yeri
Yaralıyam nasıl edim ben
Kaynak: Mehmet Özbek

Ağlarım İçin İçin
Ağlarım için için zalım zalım zalım hey
Giderim o yar için zalım zalım zalım
Hem gider, hem ağlarım zalım zalım ...hey
Bilmem bu dert ne için zalım zalım ...
Masa üstünde yanlız zalım zalım ... hey
Hoş geldin küçük baldız zalım zalım zalım
Sen gitte ablan gelsin zalım zalım ... hey
Ben kalmışam yanlız zalım zalım zalım
Yüzüğün kaşı elmas zalım zalım ... hey
Suya düşer ıslanmaz zalım zalım zalım
Genç ömrümü heder ettim zalım zal. .. hey
El gızıdır inanmaz zalım zalım zalım

Ağlarım Yaşım Gider

Sayfa 58

Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Ağlarsa Anam Ağlar
Martinimi yağladın mı
Karadağ’ı boyladın mı
Yalınayak başı kabak
Nöbetlerde ağladın mı
Kara çadır is mi tutar
Beylik martin pas mı tutar
Ağlar ise anam ağlar
Osmanlılar yas mı tutar
Kaynak: Mehmet Demirci

Ağlarsın (Bırakıp Giderken)
Bırakıp giderken beni virane
Sormadın halimi şimdi sana ne
Yalanmış meğerse senin bahane
Gözlerin yaşarır ağlarsın bir gün
Verdiğin sözlerin hani nerede
Nerede aşkımız şimdi nerede
Yaşatır hasreti sensiz bedende
Geçmişi anarken ağlarsın bir gün

Ağlarım yaşım gider
Dursam yoldaşım gider
Geçmenem nazlı yardan
Bilsem de başım glder

Yalnız kaldığımda hayalin gelir
İsmini anarken sözler tükenir
Karşımda görürsem nefes kesilir
Beni hatırlayıp ağlarsın bir gün

Ağlama ceyran balası
Sızlama ceyran balası
Gider gözün karası
Soyunum bak canıma

Kaynak: Erhan Saka

Hepsi de sevda yarası
Özüm şıh özüm molla
Nedir bunun çarası
Ağlar ağladı meni
Çapraz bağladı meni
Ağlama ceyran
Ağlarım ağlar kimin
Derdim var dağlar kimin
Yüz yerden yaralıyam
Gezerem sağlar kimin
Ağlama ceyran
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Ağlasın (Bir Ah Edeceğim)
Bir ah edeceğim dağa taşlara
Aks eylesin feryadımız ağlasın
Can ciğer dayanmaz bu ateşlere
Evim mülküm bünyadımız ağlasın
Gelin helallaşak hoca hacılar
Bugün yüreğimden çıkmaz acılar
Halalar bibiler hanım bacılar
Dayı yeğen efradımız ağlasın
Nerde kaldı yaptığımız bu emek
Çalışmıştım gözyaşları dökerek
Layık mı gurbette ahın çekerek
Ehli ahval evladımız ağlasın
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Sayfa 59

Der Zülali yazmış taktir mukadder
Kalk kardeş istiyor ihtiyar peder
Fatiha isterler mahşere kadar
Kabr içinde ecdadımız ağlasın

Anam ne zor imiş yardan ayrılmak
Sılada sevdiğim ağlasın dağlar
Hayali gözümde hep ırmak ırmak
Zülfü perişanım çağlasın dağlar

Kaynak: Aşık Zülali

Kaynak: Aşık Çağlari

Ağlasın (Mektup Yetişen De)

Ağlaştık Durduk

Mektup yetişen de vefalı yara
Ahvalimi senden sorsun ağlasın
Bensiz seyretmesin bağı bahçeyi
Derdi sinesinde dersin ağlasın

Koyulduk sılanın yoluna doğru
Varıncaya kadar ağlaştık durduk
Hasretlik yakarken döş ile bağrı
Yarıncaya kadar ağlaştık durduk

Dert elinden oldu vücudum yara
Kaderim böyledir elde ne çare
Bir önünü beyaz birini kara
Hergün gözyaşıyla örsün arasın

Dualar okuyup çıktık uzaktan
Türküler söyledik yaktık uzaktan
Yaklaşınca şöyle baktık uzaktan
Görünceye kadar ağlaştık durduk

Hasreti'yem sinemdedir dağlarım
Günden güne karaları bağlarım
Ben ki yare hasret kaldım ağlarım
O da benim gibi varsın ağlasın

Memleket havası esti serince
Bir heyecan sardı bizi derince
Yollar tükenirken inceden ince
Girinceye kadar ağlaştık durduk

Kaynak: Aşık Hasreti

Tanıdım o kaşı gözü elamı
Gönül dökmek ister dosta kelamı
Her gördüğümüze bir Hak selamı
Verinceye kadar ağlaştık durduk

Ağlasın (Yine Gurbete Yolculuk)
Yine gurbete yolculuk var bugün
Bizim eller yada kalsın ağlasın
Akşam oldu hüzünlendim üzüldüm
Bacım bohcamı yapsın ağlasın
Ayrılık hırkasını ben giyince
Yaylığıyla göz yaşarını silince
Helal et hakkını ana diyince
Can anam kapıya çıksın ağlasın
Dedim gurbete gidiyorum bende
Ozan Ergün'em arzum kalırsa sende
Elimde bavulum çıkıp gidende
Sevdiğim peşimden baksın ağlasın
Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Ağlasın Dağlar (Sazım Alıp)
Sazım alıp gidem karlı dağlara
Garip anam şimdi ağlasın dağlar
Seherde bir haber salım o yara
Tarayıp zülfünü bağlasın dağlar
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Hayli zaman açık tuttuk arayı
Nedendir niçindir sorman orayı
Bacıyı gardaşı ana babayı
Sarıncaya kadar ağlaştık durduk
Konu komşu toplandık bir araya
Hepsini de düzdü gönül sıraya
Dostlar merhemini döküp yaraya
Sürünceye kadar ağlaştık durduk
Gönüller hep birdi hep aynı safta
Zaman nasıl geçti bilmedik tafda
Şerafetim dostlar köyde üç hafta
Duruncaya kadar ağlaştık durduk
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Ağlatır Beni
Sevdiğim intizar eyleme bana
Zaten kötü kader talihim kara
Elimi uzatsam mor güllü dala
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Sayfa 60

Geçti bahar deyip ağlatır beni

Kaynak: Aşık Veli

Halimi sorarlar sağolsun dostlar
Ne bilsin halden yadyaban ne anlar
Yardan ayrı kalmış nice civanlar
Dertlerin açıpta ağlatır beni

Ağlatırsın (Garip Garip)

Kader böyle imiş git selametle
O gün gele yaşlı gözlerim güle
Alman insaf etmez kalkmaz bu vize
Deyip sızlayan yar ağlatır beni
Gün gelip şu ayrılık son bulunca
Kara tiren acı siren vurunca
Mutluluktan gözlerim yaş dolunca
Dökülen damlalar ağlatır beni
Sevdiğim son sözüm bu değil sana
Daha nice gazel vurur bağıma
Sensiz geçip giden gençlik çağıma
Kıyan şu yıllar ağlatır ağlatır beni
Kaynak: Ünal Akbaba

A bülbülüm garip garip
Ötme beni ağlatırsın
Yadlar arasına varıp
Yatma beni ağlatırsın
Bülbül gibi zardır işim
Akıttım çeşmimin yaşın
Hışımlanıp hilal kaşın
Çatma beni ağlatırsın
Aşık olan neyler varı
Ağlamaktır anın karı
Sevdiğim karşımda bari
Gitme beni ağlatırsın
Miskin Aşık sana kuldur
Ezelden bildiğim haldır
Ya azat et ya da öldür
Satma beni ağlatırsın

Ağlatırsan Beni Yoluna Ağlat

Kaynak: Kul Aşık

Ağlatırsan beni yoluna ağlat
Beni nagah yere ağlatma Ali
Didemin yaşını deryaya çağlat
Kuru çaylarına çağlatma Ali

Ağlatırsın Beni Canım

Giriftar eyledin beni bu derde
Bu aylarda bu sahrada bu yerde
Bin derman verseler vermem bu derde
Yarem açıp canım sağlatma Ali
Cevrin bana mıdır yoksa yare mi
Hançer vurup sızılatma yaremi
Hasan Hüseyin için sar bu yaremi
Yaremi rakibe bağlatma Ali
Bağlarsa yaremi efendim bağlar
Eşiğine düşmüş bir geda ağlar
Ahımdan tutuştu dereler dağlar
Yolun yüce bele uğratma Ali
Bir derde düşürdün derman et yeter
İman bülbülleri çığrışıp öter
Bunca ağlattığın Veli'yi yeter
Ya öldür ya güldür cevretme Ali
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Ağlatırsın beni canım
Gözün yaşı silinmez mi
Çıkıp servi hıramanım
Karşımızda salınmaz mı
Hey nazlım ahdından dönme
Narı aşka düşüp yanma
Zaman böyle kalır sanma
Gönül senden alınmaz mı
Yad ile sürer safalar
Böyle m'olur bivefalar
Nedir bize bu cefalar
Yoksa sensiz olunmaz mı
Mağrur olma cihan fani
Sensin ol Yusufi Sani
Behey canımın da canı
Bana bir dost bulunmaz mı
Gönül uğradı bir derde
Onulmaz aşkım var sende
Köroğlu der sizin yerde
Aşık kadri bilinmez mi
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Sayfa 61

Geldi Acem Can Ağladı
Kaynak: Köroğlu

Ağlatma Gelem
Etme Kurban Olayım Dost
Ağlatma Gelem Gelem
Tutup Elim Kollarımı
Bağlatma Gelem Gelem
Yarama Boşa Melhem
Sürme Kar Etmez Dost Dost
Bir De Sen Çektirme Yeter
Sevdan Bende Yanar Tüter
Cehennem Narından Beter
Ağlatma Gelem Gelem
Yarama Boşa Melhem
Sürme Kar Etmez Dost Dost
Nurşeniyem Bu Töremi
Yakanlar Yaktı Çıramı
Sinemde Gizli Yaramı
Kanatma Gelem Gelem
Yarama Boşa Melhem
Sürme Kar Etmez Dost Dost
Kaynak: Aşık Nurşani

Ağlattı Beni (Kara Bahtım)
Kara bahtım kem kaderim
Yandırdı ağlattı beni
Şekvaya kime giderim
Kandırdı ağlattı beni
Durmuş bakar taş başından
Yavru ceylanın peşinden
Ateşimi gözyaşından
Söndürdü ağlattı beni
Özeri döndüm deliye
Aşkım geldi pahalıya
Gül diye kuru çalıya
Kondurdu ağlattı beni
Kaynak: Aşık Özeri

Ağlayalım Atatürk'e
Ağlayalım Atatürk'e
Bütün Dünya Kan Ağladı
Başbuğa Olmuştu Ülke
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Şüphesiz Bu Dünya Fani
Tanrının Aslanı Hani
İnsi Cinsi Cem'i Mahluk
Hepisi Birden Ağladı
Doğu Batı Cenup Şimal
Aman Tanrı Bu Nasıl Hal
Atatürk'e Oldu Zeval
Yas Çekip Mebusan Ağladı
İskenderi Zülgarneyin
Çalışmadı Buncaleyin
Her Millet Atatürk Deyin
Cemiyeti Akvam Ağladı
Atatürkün Eserleri
Söylenecek Bundan Geri
Bütün Dünyanın Her Yeri
Ah Çektiler Tan Ağladı
Fabrikeler İcat Etti
Atalığın İspat Etti
Varlığın Türke Terketti
Döndü Çark Devran Ağladı
Bu Ne Kuvvet Bu Ne Kudret
Varıdı Bunda Bir Hikmet
Bütün Türkler İnönü İsmet
Gözlerinden Kan Ağladı
Tren Hattı Tayyareler
Türkler Giydi Hep Karalar
Semerkantı Buharalar
İşitti Her Yan Ağladı
Siz Sağolun Türk Gençleri
Çalışanlar Kalmaz Geri
Mareşal Fevz'askerleri
Ordular Teğmen Ağladı
Zannetme Ağlayan Gülmez
Aslan Yatağı Boş Kalmaz
Yalınız Gidenler Gelmez
Her Gelen İnsan Ağladı
Uzatma Veysel Bu Sözü
Dayanmaz Herkesin Özü
Koruyalım Yurdumuzu
Dost Değil Düşman Ağladı
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Kaynak: Aşık Veysel

Ağlayamazsın (Ben Yaramı)
Ben yaramı acılarla tuzladım
Sen benim dilimce ağlayamazsın
Yüreğimi kızgın korla dağladım
Sen benim dilimce ağlayamazsın
Bir ömür boyunca dağlanır yürek
Göğsüm kalkan olur ellerim kürek
Sefahat içinde zevkle gülerek
Sen benim dilimce ağlayamazsın

Sayfa 62

Başına bağlamış aldır valası
Aldı beni kaşlarının karası
Hasan ile Hüseyin'in anası
Dost beni gönder de var andan ağla
Başına bağlamış al ile sarı
Arkamızca etme ah ile zarı
Koca Pir Sultan'ın gül yüzlü yarı
Dost bizi gönder de var andan ağla
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ağlayı Ağlayı Geldim Kapına

Köşkünde kadınla alem içinde
Derdin saklı değil kalem içinde
Yüreğin yok ise elem içinde
Sen benim dilimce ağlayamazsın

Ağlayı ağlayı geldim kapına
Güzellik tahtına sultan olan yar
Bir hastayım düştüm senin tapuna
Her aşık derdine Lokman olan yar

Yüreğim dayanmaz bir dilenciye
Yalvarır yakarır medet et diye
İlhamiyim yokluk bana hediye
Sen benim dilimce ağlayamazsın
Bir masum yarasın bağlayamazsın

Olur olmaz bağın gülün dermezem
Sensiz cennet olursa da girmezem
Ben senden gayriye gönül vermezem
Sensiz gönlümdeki mihman olan yar

Kaynak: İlhami Arslantaş

Ağlayan Gözlerim Gülmüyor
Ağlayan gözlerim gülmüyor gayri
O yar gözyaşımı silmedi benim
Bu gözyaşlarımı kimler silecek
Ağlayan gözlerim bir gün gülecek
Doktorlar derdimi nerden bilecek
O yar gözyaşımı silmedi benim
Bu gözyaşlarımı kimler silecek
Kaynak: Abdullah Nail Bayşu

Ağlayı Ağlayı Durma Karşımda
Ağlayı ağlayı durma karşımda
Dost beni gönder de var andan ağla
Kirpikleri top top etmiş kaşında
Dost bizi gönder de var andan ağla
Dostun zülüfleri bölük bölüktür
Menim ciğerciğim delik deliktir
Muhabbetin sonu tez ayrılıktır
Dost beni gönder de var andan ağla
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Nice methedeyim nazik bedensin
Aslın huri midir bilmem nedensin
Hasılı sevdiğim cihanda sensin
Mısr-ı melahette Kenan olan yar
Evc-i asumana çıkardım seda
Yoluna canımı eyleyim feda
Birşey nasip etmiş herkese hüda
Sensin ben aşığa ihsan olan yar
Der Halil kanımı şarap edersin
Yakıp ciğerimi kebap edersin
Böyle birgün beni harap edersin
Bana fitne ahir zaman olan yar
Kaynak: Bursalı Halil

Ağlayı Ağlayı Selman'a Geldim
Aman hey erenler mürvet sizindir
Öksüzüm yetimim amana geldim
Garibim bi-kesim himmet sizindir
Ağlayı ağlayı Selman'a geldim
Şah'ın bahçesinde ben garip bülbül
Efkarım mükedder halim pek müşkül
Koparmadım asla, kokladım bir gül
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Kafir oldum ise imana geldim
Gönül şahinini saldım havaya
Yüzüm sürüp geldim ol hakipaya
Gönül sefinesin vermezim zaya
Kıblegahım Şah-ı Merdan'a geldim
Biz Muhammet Ali kullarındanız
Nesl-i Al-i Aba soylarındanız
İmam-ı Cafer'in mezhebindeniz
Server Muhammed'e peymana geldim
İkilik perdesi yoktur özümde
Birliktir gönlümde özüm sözümde
Gece gün düşmüşüm Hak niyazında
Pir Sultan Abdal'ım meydana geldim
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ağlayıp Gezerim Yar Senin İçin
Gül Yüzünü Görmediğim Günlerde
Ağlayıp Gezerim Yar Senin İçin
Sen Leyla'msın Mecnun'unum Çöllerde
Ağlayıp Gezerim Yar Senin İçin
Adın Vardır Ah Çektiğim Zarımda
Çoktandır Yanmışım Aşkın Narında
Sensiz Kalır İsem Rüyalarımda
Ağlayıp Gezerim Yar Senin İçin
Solarsa Gönlümde Açılan Gülüm
Hayat Acı Gelir Bükülür Belim
Seni Benden Evvel Alırsa Ölüm
Ağlayıp Gezerim Yar Senin İçin
Kaplani Çileli Sensiz Dünyada
Koymuştur Canını Yoluna Feda
Gönül Verirsen Yabana Yada
Ağlayıp Gezerim Yar Senin İçin
Kaynak: Hasan Kaplani

Ağlıyor (Düşün Gönül)
Düşün gönül devr-i dünya işini
Yastık elden gitti başım ağlıyor
Nazar kıl dünyanın car köşesine
Akar gözlerimden yaşım ağlıyor
Dolaşır sinnimiz bellidir yeri
Dahi arz edemem devleti varı
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Sayfa 63

Çalışmaz cesedim kalmıştır geri
Dolaşır peşime işim ağlıyor
Giden gün ömürden gitti bilemem
Her gidip gelenden haber alamam
Yediğim taamdan lezzet bulamam
Bozuldu damağım dişim ağlıyor
Sefil Heyran kendin hayale daldın
Sarardı gül benzin bak nice soldun
Arayıp pirliği nerede buldun
Gece hayalımda düşüm ağlıyor
Kaynak: Aşık Heyrani

Ağlıyor (Suçsuz Yere)
Suçsuz yere bir hücreye atıldım
Kırıldı kalemler ferman ağlıyor
Kendi dostlarımca taşa tutuldum
Bendeki dertlere derman ağlıyor
Malımı mülkümü ettiler tapu
Sonunda yüzüme kapandı kapı
Kendinden olunca baltanın sapı
Toprak sancılandı orman ağlıyor
Aşıklar çalardı yanık sazları
Şahballı ordaydı bahar yazları
Yaylada yas tutmuş yörük kızları
Çıkrık boynun bükmüş kirmet ağlıyor
Kaynak: Hilmi Şahballı

Ağlıyor (Ya Rab Bu Ne Ölüm)
Ya rab bu ne ölüm bu nasıl zulüm
Sığmaz yüreklere içler ağlıyor
Çiçeği burnunda giden bu gülüm
Toprağa karışan saçlar ağlıyor
Hiçbir can dayanmaz böyle bir zara
Mahşere kalmıştır bendeki yara
Hey mezarcı kazma vurma toprağa
Sen görmezsin toprak taşlar ağlıyor
Ötme bülbül ötme bağlar yaslıdır
Bugün Ardanuç'ta dağlar yaslıdır
Kalan bir Kerem'dir giden Aslı'dır
Ovalar yaylalar göçler ağlıyor
Efkari sen gamsız kalmazsın birgün
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Ortada bur tabut bu nasıl düğün
Her kimin yüzüne baktımsa bugün
Çekilir yürekler içler ağlıyor
Kaynak: Aşık Efkari

Ağrı Dağı
Sana derler Ağrı Dağı
Ne yamandır başın senin
Belirsizdir yazın kışın
Hiç tükenmez kışın senin
Rüzgarlara dest olmuşsun
Dertlilere dost olmuşsun
Hep dağlardan üst olmuşsun
Erciyeş'tir eşin senin
Eksik olmaz karın yağar
Bulutlar birbirin kovar
Evvel güneş sana doğar
Cevahirdir taşın senin
Kerem eydür geldim gittim
Şu fani dünyaya nettim
Ululara sual ettim
Kimse bilmez işin senin
Kaynak: Aşık Kerem

Ağrı Dağın Eteğinde
Ağrı dağın eteğinde
Uçan güvercin olsam
Türkü olsam dillerde
Diyar diyar dolansam
Başımdaki sevdayı
Karlı dağlara mı yansam
Bu bendeki aşk değil cano cano
Söyle bana nere gidem
Oy ben nidem nasıl edem
Başım alıp nere gidem
Bu bendeki aşk değil cano cano
Söyle bana nere gidem
Sen orada ben buda başım yine belalarda
Koyma beni buralarda cano cano
Söyle bana nere gidem
Başındaki sevdayı...
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Sayfa 64
Söz: Çoban Ali

Ağrı Dağından Uçdum
Ağrı dağından uçdum
Çayır çimene düşdüm
Ne belalı başım var
Vefasız yare düşdüm
Kışlanın önü pınar
Hep kuşlar ona konar
Bugün yari görmedim
Yüreğim ona yanar
Dağda hayladım kurdu
Atım terledi durdu
Karşıdan gelen dilber
Beni yürekten vurdu
(Beni ciğerden vurdu)
Kaynak: İsmail Ersoy

Ağrıdağından Nazım'a
Bir bardaklık türküde demlendim
Bir sazın telinde dillendim
Anadolu’mun rüzgarında serinlendim
Ağrıdağı’ndan Nazım’a
Gönlümce şiirlendim
Bir papatyada ballandım
Ay ışığında yıldız böceğine çaldım
Dolu vurdu her yanımdan kanadım
Ağrıdağı’ndan Nazım’a
Gönlümce Şiir saldım
Bir söğüdün yapraklarında estim
Mordağım da çiğdem çiğdem dikildim
Harmanımda güneşlendim, aylandım
Ağrıdağı’ndan Nazım’a
Gönlümce Şiir yazdım
Bir güle gonca oldum, allandım
Bir geline duvak oldum, pullandım
Ara sıra bir kuş oldum, yollandım
Ağrıdağı’ndan Nazım’a
Gönlümce selam saldım
Kaynak: Hanife Saban

Ağrılarım Ağrılarım
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Ağrılarım ağrılarım
Sızlıyor bak ağrılarım
Ağrım benim başımdadır
Sızlıyor bak ağrılarım
Alamadım alamadım
Ben muradım alamadım
Silinecek benim adım
Sızlıyor bak ağrılarım
Baş ağrısı baş ağrısı
Çekiyorum baş ağrısı
Yaşım on sekize geldi
Sızlıyor bak ağrılarım
İsmimi sorarsan Orhan
Dertler ise burhan burhan
Ben derdimi kime yanam
Sızlıyor bak ağrılarım

Sayfa 65

Dalımda bir heybe gözyaşı dolu
Uzadıkça uzar gurbetin yolu
İstersen ardımda çalma davulu
Gidenler dönmüyor ah anadolum
Dağların başına duman sis çökmüş
Her geçen bu yolda gözyaşı dökmüş
Bakarım yavrular boynunu bükmüş
Gitmek zor geliyor ah anadolum
Çekeriz çileyi çekeriz kahrı
Adımız garibe çıkmıştır gayrı
Anadan babadan bacıdan ayrı
İçimiz kanıyor ah anadolum
Kimi zevk peşinde sefaya dalmış
Kimisi yokluktan derten bunalmış
kimi sakat kimi arada kalmış
Yoksulluk ar geliyor vah anadolum

Kaynak: Kemal Yıldız

Ağzın Dilleri (Kırılır Kalemler)
Kırılır kalemler ferman kesilir
İnsanız diyenler diri yüzülür
Alnımıza kara yazı yazılır
Sürünerek gelir hakkın kulları
Maşuk olmayınca yıllar biter mi
Dostluk dergahında duman tüter mi
Kurtlar sofrasına çile katar mı
Uluyarak gelir itin dölleri
Bağlar talan olmuş bülbül görünmez
Dil dara çekilmiş sual sorulmaz
Ben neyim sen nesin gayrı bilinmez
Ağlayarak gelir firdevs gülleri
Kadir-i garib'im yolum bellidir
Yaşım onyedidir yolum bellidir
Kerbeladan uçan turnam tellidir
Kudurarak gelir ağzın dilleri

Hainler maskeyi yüzüne çekmiş
Doğrunun gözleri ırmakmış selmiş
Yiğitler namerde boynunu eğmiş
Gücümüz yetmiyor ah anadolum
Kaynak: Nuri Can

Ah Anam (Gurbet Girdi)
Gurbet girdi kanımıza
Çare yoktur yolumuzda
Vursan başın taştan taşa
Gitme vakti geldi anam
Ah anam garip anam
Gül kokulu güzel anam
Bu ayrılık yedi beni
Tut elimden gelem aman
Büyüttün besledin beni
Terkedipte gittim seni
Dinlemedim sözlerini
Gene beni sevdin anam

Kaynak: Kadir Tanrıkulu
Kaynak: Sezgin Aydın

Ah Anadolum (Yükledin Yükümü)
Yükledin yükümü gurbet ellere
Dur diyen olmadı ah anadolum
Kor düştü yanıyor bak yüreklere
Su veren kalmadı vah anadolum
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Ah Ben Ölende
Ah ha bu dağın o yüzünde neyim var
Ah beriki yüzünde nazlı yarim var
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Ah ben ölende acep bana kim ağlar
Ah anam ağlar bacım ağlar yar ağlar
Ah bir çift turna gördüm yolda yorulmuş
Ah avcı vurmuş kol kanadı kırılmış
Ah o da benim gibi yardan ayrılmış
Ah ben ölende acep bana kim ağlar
Ah anam ağlar bacım ağlar yar ağlar
Ah bir çift turna gördüm allı karalı
Ah avcı vurmuş kol kanadı yaralı
Ah o da benim gibi yardan yaralı
Ah ben ölende acep bana kim ağlar
Ah anam ağlar bacım ağlar yar ağlar
Kaynak: Bekir Karadeniz

Ah Bir Ataş Ver
Ah bir ataş ver cigaramı yakayım
Sen salın (sallan) gel ben boyuna bakayım
Uzun olur gemilerin direği
Ah çatal olur efelerin yüreği
Ah vur ataşı gavur sinem ko yansın
Arkadaşlar uykulardan uyansın
Uzun olur gemilerin direği
Ah çatal olur efelerin yüreği

Sayfa 66

Ah Dağlar Serin Dağlar
Ah dağlar serin dağlar
Kuzular meler ağlar
Dost aklıma gelende
Yanar yüreğim sızlar
Yar vuruldum vuruldum
Senin kara kaşına
Ne yazılar yazılmış
Ha bu garip başıma
Karşıdan el eyleme
Yar beni del'eyleme
Öldürürsen sen öldür
Kötüye kul eyleme
Yar vuruldum vuruldum
Senin kara kaşına
Ne yazılar yazılmış
Ha bu garip başıma
Koyun kuzu yayılır
Yaylanın beleninden
Nedir bu çektiklerim
Şu feleğin elinden
Yar vuruldum vuruldum
Senin kara kaşına
Ne yazılar yazılmış
Ha bu garip başıma

Kaynak: Çetin Bozalan

Ah Buğdayım (Derenin Kenarında)
Derenin kenarında anık toplarım anık
Çıksam yüksek dağlara ağlasam yanık yanık
Ah buğdayım buğdayım sereyim kurutayım
Unut deyesun yarim ben seni nasıl unutayım
Yarim yatma uykuya rüya görürsün rüya
Şeker olsam karışsam yarim içtiğin suya
Ah buğdayım buğdayım sereyim kurutayım
Unut deyesun yarim ben seni nasıl unutayım
Atma beni vurursun yar kolların kırılsın
Evvel bendiz durmazdın şimdi nasıl durursun
Ah buğdayım buğdayım sereyim kurutayım
Unut deyesun yarim ben seni nasıl unutayım

Meler kuzular meler
Yüreklerimi deler
Uzaklaştım sıladan
Hep düşmanlarım güler
Yar vuruldum vuruldum
Senin kara kaşına
Ne yazılar yazılmış
Ha bu garip başıma
Kaynak: Hüseyin Dilaver

Ah Edeyim (Diyar-ı Gurbette)
Diyar-ı gurbette Cezayir'lerde
Eller bayram etsin ben ah edeyim
Ağ gerdan üstünde siyah tellerde
Teller bayram etsin ben ah edeyim

Kaynak: Nigar Fettahoğlu

Kırmızı güllerin dalları yerde
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Mevlam uğratmasın kimseyi derde
Yaz bahar ayında bulanık selde
Seller bayram etsin ben ah edeyim
Kırmızı güllerin yanıp tütende
Virane bahçede bülbül ötende
Salınıp sevdiğim yola gidende
Yollar bayram etsin ben ah edeyim
Kısmet olur ben sılaya varırsam
Sağ selamet hak selamın verirsem
Vadem yeter gurbet elde ölürsem
Çöller bayram etsin ben ah edeyim
Sefil Kul Himmet'im dert bana yeter
Bunca sefalatim sevdiğim beter
Yüce dağbaşında menemşe biter
Dallar bayram etsin ben ah edeyim
Kaynak: Kul Himmet

Ah Edeyim (Eşinden Ayrılıp)
Eşinden ayrılıp hasret kalanlar
Eller bayram etsin ben ah edeyim
İnip inip ak gerdana yayılan
Teller bayram etsin ben ah edeyim
Dostun bahçesinde güller biterse
Şakıyıp dalında bülbül öterse
Salınıp sevdiğim bağa giderse
Yollar bayram etsin ben ah edeyim
Mecnuni der yarin sevdalı serde
Ben nerede kaldım sevdiğim nerde
Evvel bahar yaz ayları gelende
Seller bayram etsin ben ah edeyim
Kaynak: Aşık Mecnuni

Ah Edip Ağlama Zülfü Siyahım
Ah edip ağlama zülfü siyahım
N'olur gözyaşını sil de gidelim
Gönül vurgunuyum yaram çok derin
N'olur gözyaşını sil de gidelim
Ağlamak yakışmaz o gül yüzüne
Yalandır inanma elin sözüne
Dünyada başkası yoktur gözümde
N'olur gözyaşını sil de gidelim
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Bir seher vaktinde düşsek yollara
Türkümüz söylenir dilden dillere
Ancak kavuşuruz bizim ellere
N'olur gözyaşını sil de gidelim
Akarsu'yum yar ağlarken gülemem
Yollar uzak bu sene de gelemem
Anladım ki bu evlerde duramam
N'olur gözyaşını sil de gidelim
Kaynak: Muhlis Akarsu

Ah Edip Çırpınan Bülbüle Döndüm
Ah edip çırpınan bülbüle döndüm
Biçare dolaşır güle varamam
Aramaktan bitkin düştüm yorgunum
Kendime gelip de dosta varamam
Bilen var mı acep aşkın bağını
Beyhude geçirdim gençlik çağını
Aşrmaya uğraştım karlı dağını
Susuz bir çöldeyim göle varamam
Sefil Selimi'yim can üze üze
Sarpları geçtim de ulaştım düze
Avcıyım basarım izlerden ize
Hasbahçeye giden yola varamam
Kaynak: Sefil Selimi

Ah Edip İnlerim Gurbet İlinde
Ah edip inlerim gurbet ilinde
Uzaktan göründü benim bağlarım
Yine garip kaldım gurbet ilinde
Sevgilimi her gün anar ağlarım
Neyleyim köşkü neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca
Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde
Talihim düşürdü beni bu derde
Gözümü kapladı bir kara perde
Evimi yurdumu anar ağlarım
Neyleyim köşkü neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca
Kaynak: Kadri Şençalar

Ah Elinden Zülf-i Kemendim
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Ah elinden zülf-i kemendim benim
Müjen urdu sinem yaralandı gel
Güzel başın içün ağlatma beni
Dilber gam başımdan aralandı gel
Gamdan hasar oldu mekanım yurdum
İşidüp avazım dinlemez virdim
Bir değil beş değil on değil derdim
Yaralar baş verdi sıralandı gel
Aceb gafil midir gelür mü Leyla
Bu gam bu kasavet kalur mu böyle
Çok tuz ekmek yedik gel helal eyle
Bu garibin gönlü zarelendi gel
Gevheri yar gelür haftada ayda
Sevüp ayrılması vermeyor fayda
Başım yastıktadır gözlerim yolda
Gözümün beyazı karalandı gel
Kaynak: Aşık Gevheri

Ah Elmadan Elmadan
(Haydi de haydi) Ah elmadan elmadan
(Haydi de haydi) Bir dal kestim elmadan
(Haydi de haydi) Beni yare kavuştur
(Haydi de haydi) Hüda canım almadan
(Haydi de haydi) Kemerim yele yele
(Haydi de haydi) Yolladım gurbet ele
(Haydi de haydi) Yolladıysam kemeri
(Haydi de haydi) Götür ver ince bele
(Haydi de haydi) Bayırda dut dizildi
(Haydi de haydi) Dalı üzüm üzümdü
(Haydi de haydi) Gören maşallah desin
(Haydi de haydi) Oynayanlar dizildi
Kaynak: Yöre Ekibi

Ah Gidi Yavrular (Elden Ne Gelir)

Sayfa 68

Yatakta yataram kalkmıyor kollar
Gene bahar geldi açmadı güller
Yavrular ortaya döktüğümüz diller
Çalıp dinliyorum elden ne gelir
Mehmet’im küçüktür hala okuyor
Bu hasretlik ciğerimi yakıyor
Ananız gözünden yaşlar akıyo
Ağlarım sızlarım elden ne gelir

Ah Guzum Sabah Ettin
(Ah guzum) Sabah ettin çektiklerin uğrunda
Düşman yatmış sevdiğinin goynunda
Gizli muhabbetin olsaydı sende
Gezdirirdin bir yadigar goynunda
Bidanem bidanem sevdim seni ikidanem
(Ah guzum) Ben bir güzeldim elmalar gibi
Sarardı gül benzim ayvalar gibi vay
Ağustos ayında meyveler gibi vay
Ne yaman aşkına düşürdün beni aman
Ah aman aman öldürdün beni yar
Kaynak: Fadik Altun

Ah Gülüm (Yolum Yalnızlığa)
Yolun yalnızlığa düştü
Kar üstünde yürüyorsun umarsız
İnsansız sıcaksız acımasız doğadasın
Ah gülüm dostum kardeşim
Sar dağları şimdi
Ah gülüm dostum kardeşim
Soluğun bulutlarda
Yavuklundur dağlar taşlar
Ve açkurtlar bekler aşağılarda
Sen dağlarda ben zindanda
Yalnız değiliz

Ah gidi yavrular benim yavrular
Düşürdüz gurbete kendi özüzü
Hasret kaldım ben de sisin yüzüze
Ağlarım sızlarım elden ne gelir

Ah gülüm dostum kardeşim
Sar dağları şimdi
Ah gülüm dostum kardeşim
Soluğun bulutlarda

Buralar soğuktur beni açmıyor
O sizin babaza sözüm geçmiyor
Baba vatanıdır köyden geçmiyor
Ağlarım sızlarım elden ne gelir

Bir koyaktan bir koyağa
Bir sarı bulutun üstünden
Cıvıldaşan kurşunlarda
Gülümse yurduna
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Ah gülüm dostum kardeşim
Sar dağları şimdi
Ah gülüm dostum kardeşim
Soluğun bulutlarda

Sayfa 69

İmam-ı Seyyid-i ekber
Ah Hüseyin vah Hüseyin

Kaynak: Grup Yorum

Pir Sultan haber ver dosttan
Bülbül ötüyor kafesten
Hem gül ağlar hem gülistan
Ah Hüseyin vah Hüseyin

Ah Hamamcı Bu Hamama

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ah hamamcı bu hamama güzellerden kim gelir
Ah ne bileyim ay efendim (aman)
Günde yüzbin can gelir
Ardında cariyesiyle (aman)
Önünde sultan gelir

Ah Ki Ah Viyana

Yağma yağmur esme rüzgar (aman)
Yolda yolcum var benim
Serimi sevdaya salan (aman)
Yar ile cengim var benim

Ah ki ah Viyana
Bu bayram sabahında
Gurbet sensin, bayram desen
Türk yoğunluğuyla, yine sensin
Acı, tatlı, özleyişle hasret
Kavuşma, sevgisiyle medeniyet
Geleceğe emeğiyle yövmiye
Yarınlara kesintisiz ışık
Güzelliğiyle sensin Viyana

Kaynak: Hisarlı Ahmet

Ah Hüseyin Vah Hüseyin
Alemlerin serverisin
Ah Hüseyin vah Hüseyin
Şehitlerin serdarısın
Ah Hüseyin vah Hüseyin
Hasan Hüseyin'in yari
Muhammed'in gözü nuru
Hem Ali'nin yadigarı
Ah Hüseyin vah Hüseyin
Zuhur oldun İmam Zeynel
Muhammet Bakır'dan evvel
Didene yanayım gönül
Ah Hüseyin vah Hüseyin
İmam Cafer'dir yarimiz
Musa-i Kazım şahımız
Budur şems ile mahımız
Ah Hüseyin vah Hüseyin
Ali Musa ilim hüner
Muhammet Taki el sunar
Hüseyin'im deyip yanar
Ah Hüseyin vah Hüseyin
Ali Taki Hasan Asker
Muhammet Mehdi ser-defter
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Ah ki ah Viyana
Bu Bayram sabahında
Ezan sesi yerine kulaklarımda
Balyoz gibi vuruyor kampana
Gözlerim kapıda arıyor babamı
Namaz sonrasında başlayan bayramı
Öpülecek eller sırada, duaları sırada
Binbir temennilerle esen sensin
Beni yiyip bitiren de sen, yine sensin
Kaynak: Gülşen Şenderin

Ah Laçin Vah Laçin
Araz üste buz üste
Kebap yanar köz üste
Koy beni götürsünler balam
Bir ela göz kız üste
Ah laçin vah laçin
Gel seni götürem gaçim
Apuşka'dan taş gelir
Humar gözden yaş gelir
Seni mene verseler balam
Allah'a da hoş gelir
Ah laçin vah laçin
Gel seni götürem gaçim
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Ah Le Ana (Su Kenarı Pıtırak)
(Bağlantı)
Ah le ana le ana
Üç bacılar bir ana
Le ana le ana
Ağlarlar yana yana
Su kenarı pıtırak (Le ana le ana)
At minderi oturak (Üç bacılar bir ana)
Sen al beni ben seni (Le ana le ana)
El dilinden kurtulak (Üç bacılar bir ana)

Sayfa 70

Ah le yar yar
Geceler kara zindan
Ah le yar yar
Bir parçacık canım kaldı
Onu da sen al
Kaynak: Yücel Arzen

Ah Nayim Nayim

Bağlantı

Ah Nayim Nayim Nayim
Başı belalı Nayim
Çıksam dağlar başına
Çağırsam Nayim Nayim

Su kenarı burmalı (Le ana le ana)
Gölgesinde durmalı (Üç bacılar bir ana)
İki yar sevenleri (Le ana le ana)
Hançer ile vurmalı (Üç bacılar bir ana)

Başındaki puşudur
Diyarbekir işidir
Belinde tarabulus
O da çapkın işidir

Bağlantı

Kaynak: Hüseyin Ateş

Kaynak: Hüsamettin Subaşı

Ah Ne Bakarsın Hayın Hayın

Ah Le Yar

Ah ne bakarsın hayın hayın yüzüme (aman aman)
Ben mayil oldum gül yüzünün rengine (aşnam rengin
Ah gör ne yare açtın dertli gönlüme (aman aman)

Sana olan duyguları bir bilebilsen
Anlayabilsen belki severdin
İçimdeki duyguları bir bilebilsen
Belki benimdin
Sana sevdiğim diyemem
Yalan yalan yalan yalan
Vallahi yalan inan ki yalan
Ah le yar yar
Yine başımda sevdan
Ah le yar yar
Geceler kara zindan
Ah le yar yar
Bir parçacık canım kaldı
Onu da sen al
Aklıma düştü gözlerin bir bıçak gibi
Ah silah gibi cehennem gibi
Söylenmemiş türkümdün sen
Unutmam seni unutamam ki
Sana sevdiğim diyemem
Yalan yalan yalan yalan
Vallahi yalan inan ki yalan
Ah le yar yar
Yine başımda sevdan
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Kıyma bre aşnam bana yazık değil mi (aşnam değil m
Ah çek ançerin akıt benim kanımı (aşnam kanımı)

Ah ne giyersin mor cepkenin her güne (aman aman)
Ah ben yanmışım gül yüzünün rengine (aşnam rengi
Ah üç beş ahbap edinmişim kendime (aman aman)

Kıyma bre aşnam bana yazık değil mi (aşnam değil m
Ah çek ançerin akıt benim kanımı (aşnam kanımı)
Kaynak: Kemal Altınkaya

Ah Ne Olur Bizim Köyde
Ah ne olur bizim köyde
Herkesi okur göreydim
Altmışı bulmuş babamda
Bir günlük fikir göreydim
Göreydim ben de güleydim
Dindiren yok mu acımı
Süren yok mu ilacımı
Köyden on yaşlı bacımı
Kilimler dokur göreydim
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Göreydim ben de bileydim
Demeyin ki ne var bunda
Kanlı kılıç durmaz kında
Elbistan'ın ovasında
Gümüşle bakır göreydim
Göreydim ben sevineydim
Bitmez kadere inandık
İnandık inandık yandık
Hep şükürü biz öğrendik
Bir bey'de şükür göreydim
Göreydim mutlu olaydım
Sanmayın Mahzuni yandı
Ne usandı ne de caydı
Bütün fakirler doyaydı
Kendimi fakir göreydim
Göreydim gurur duyaydım
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Ah Öleydim (Yarimin İzindeyim)
Yarimin izindeyim
Dönmedim sözümdeyim
Maden arkada kaldı
Mehramaz düzündeyim

Sayfa 71

Şu gelen kimin kızı
Feracesi kırmızı
(Yar yandım aman)
Gerdanında beş beni var
Sandım seher yıldızı
Kaynak: Genç Osman

Ah Su Yolu Su Yolu
Ah su yolu su yolu
Boş gider gelir dolu (amman)
Desti kulpun kırılsın
İncinmesin yar kolu
Seherdir seçemedim
Deryadır geçemedim (amman)
Gönül bir tel ibrişim
Dolaşmış açamadım
Seherde uyananlar
Gelsin bağrı yananlar (amman)
Yaralı bülbül gibi
Daldan dala konanlar
Kaynak: Şahin Yılmaz Dokuzoğuz

Ah Suda Yüzer Balıklar

(Bağlantı)
Ah öleydim öleydim
Seni nerden bulaydım
Senin yanı başında
Can vereydim kalaydım

Ah suda yüzer telli pulli balıklar balıklar
İskelede yanar tüter sarhoşlar bekarlar

Bakır Maden'e vardım
Köprü başında durdum
Çıktım Arpa meydana
Yar yar diye bağırdım

Varın sorun benim yarim uyur mu
Altın saat aman kosteğinde durur mu

Bağlantı

Ah Şu Dağlar Sular Çağlar

Kaynak: Fatih Kısaparmak

Ah şu dağlar sular çağlar
Bu halime cihan ağlar
Aman ne imiş ne imiş imiş
Gizli sevda çekmesi ateşten gömlek
Nelerim var nelerim var
Şu kalbimin içinde sönmez ateşlerim var

Ah Öleyim Vah Öleyim
Ah öleyim vah öleyim
Esmeri nerde göreyim
(Yar yandım aman)
Esmer yarimin yanında
Ben bayılayım öleyim
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Yansın yansın şu Ohri'nin evleri
Yaktı beni aman o yarimin gözleri

Kaynak: Zekai Sadık

Ah Tren Kara Tren
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Ah tren kara tren
Odur yari götüren
Gitti yarim gelmedi
Budur beni bitiren

Sayfa 72

Her beni görenler divane sanar
Gece gündüz durmaz kadehler sunar
Gülüm saki şerbet süzdü süzüyor

Kumralım güzelim amman
Yandım billah
Seversen mektup yolla

Zülfün kemendiyle asıldım dara
Düşmüşüm dertlere bilmem ne çare
Gözüm ister tende canım apara
Ellerim fetvası yazdı yazıyor

Ay doğar ayan beyan
Yoluna girdim yayan
Gül yüzlüm yeşil gözlüm
Yanına geldim uyan

Uzakta ararken yakında buldum
Hamdolsun gönlümün pasını sildim
Usandım fenadan gerçeğe geldim
Gönlüm bu dünyadan bezdi beziyor

Kumralım güzelim amman
Yandım billah
Seversen mektup yolla

Kaynak: İbrahim Erdem

Kaynak: Mustafa Sami Arı

Ah u Feryat Eder Gülün Dalında

Ah Ya Benim Kırmızıca Gülüm
Ah ya benim kırmızıca gülüm (Aman)
Sağ yanına eğmiş dalın
Kime arz edeyim halim (Aman aman)

Ah u feryat eder gülün dalında
Bülbülün feryadı zarı vatandır
Derd ü hasret koymuş kendi halinde
Her garibin öz efkarı vatandır

(Bağlantı)
Ah eller de dost diller de
Diyarı gurbet illerde (Aman aman)
Namım kalsın şu yerlerde

Beni gurbet ele düşürdü kısmet
Ne tükenmez hasret bu nasıl kısmet
Kimseye yar olmaz diyar-ı gurbet
Herkesin sevdiği yarı vatandır

Açtım bahçe kapısını (Aman aman)
Koktum gülün goncesini
Sardım belin incesini (Aman aman)
Bağlantı

Gedai gurbete düşse bir insan
Gitmez hayalinden vuslatı cinan
Yeri gülşen olsa gülse her zaman
Fikri zikri yine dar-ı vatandır
Kaynak: Aşık Gedayi

Ah u Figan Dilber Senin Elinden
Ah u figan dilber senin elinden
Hasretin bağrımı ezdi eziyor
Öldür kurtulayım tatlı dilinden
Firkatin bağrımı ezdi eziyor
Kaşların karası nutkumu bağlar
Hasretin canımı dağladı dağlar
Kimisi gülüyor kimisi ağlar
Kimisi yolundan azdı azıyor
Sensiz durmaz ey yar içerim yanar
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Kaynak: Mürüvvet Çakırel

Ah Yalan Dünya
Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın
Bende gülmedim yalan dünyada
Sen beni gönlünce mutlumu sandın
Ömrümü boş yere çalan dünyada
Ah yalan dünyada yalan dünyada
Yalandan yüzüne gelen dünyada
Sen ağladın canım ben ise yandım
Dünyayı gönlümce olacak sandım
Boş yere aldandım boş yere kandım
Rengi gönlümde solan dünyada
Ah yalan dünyada yalan dünyada
Yalandan yüzüne gelen dünyada
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Sayfa 73

Ah yoksulluk seni seni
Bilirim sevdiğim kusurun yoğdu
Sana karşı benim hayalim çoğdu
Felek bulut oldu üstüme yağdı
Yaşları gözüme dolan dünyada
Ah yalan dünyada yalan dünyada
Yalandan yüzüne gelen dünyada
Ne yemek ne içmek ne tadım kaldı
Garip bülbül gibi feryadım kaldı
Alamadım eyvah muradım kaldı
Ben gidip ellere kalan dünyada

Yoksulların yüzü gülmez
Dilekleri kabul olmaz
Satarım ya kimse almaz
Ah yoksulluk seni seni
Beni namertlere muhtaç
Bir gün tokum kırk gün de aç
Hayatımı eyledin felç
Ah yoksulluk seni seni

Ah yalan dünyada yalan dünyada
Yalandan yüzüne gelen dünyada

Meçhuli'yem benim fakir
Fakirlere katık şükür
Fakirim görüldüm hakir
Ah yoksulluk seni seni

Kaynak: Neşet Ertaş

Kaynak: Aşık Meçhuli

Ah Yine Geldi Geçti Yar

Ah Yollar (Yürür İken)

Ah yine geldi geçti yar geldi geçti
Ah anam bağrım yar yar deldi geçti

Yürür iken bu yollarda
Takıldığım çok taş oldu
Derman bitince kollarda
Yüküm bana sırdaş oldu

Agam nice şah nice sultan gel ben ölem
Hele kurban tacı tahtı yar yar bıraktı geçti
Agam elinden elinden
Zalimin elinden elinden
Nere gidem derdinden

Ah Yoksulluk Seni Seni
Bıktım artık senden yeter
Ah yoksulluk seni seni
Ah çektikçe ahım artar
Ah yoksulluk seni seni
Diyar diyar dolaştırdın
Köle edip çalıştırdın
Kötü söze alıştırdın
Ah yoksulluk seni seni
Su sararmış gülde benim
Sarpa düşen yolda benim
Neyim eksik elde benim
Ah yoksulluk seni seni
Berrak suyum bulandırdın
Devri daim dolandırdın
Kapı kapı dilendirdin
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Bu da biter der geçersin
Şerri görür de kaçarsın
Başka bir kapı açarsın
Tercihimiz gardaş oldu
Kapılar nedense paslı
Ardında engeli yaslı
Göl bulanık hava puslu
Ölçü bize yoldaş oldu
Yangınımız çok derinde
Ateş kavurur serinde
Taşlar ağırdır yerinde
Azim bize yandaş oldu
Bilek-yürek birleşince
Yolda mani körleşince
Kanar yarayı deşince
Rıza bize adaş oldu
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Aha Dama Çıkam Mı (Nazike)
Aha dama çıkam mı
Nazike Nazike
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Nişanlıma bakam mı
Le vay le vay Nazike
Nişanlım evde yoksa
Nazike Nazike
Dam başına yıkam mı
Le vay le vay Nazike
Makaslıkta asılı
Nazike Nazike
Evrikolar kesili
Le vay le vay Nazike
İkimiz bir mahleli
Nazike Nazike
Nasıl durah küsülü
Le vay le vay Nazike
Kermek'in pınar başı
Nazike Nazike
Yavrumun kalem kaşı
Le vay le vay Nazike
Düğün harmana geldi
Nazike Nazike
Durmaz gözümün yaşı
Le vay le vay Nazike
Kaynak: Selahattin Alpay

Sayfa 74
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Aha Gidiyorum Zalim Üstüne
Aha gidiyorum zalim üstüne
İster gelen olsun ister olmasın
Hem de Pir Sultan’dan aldım desturu
İster bilen olsun ister olmasın
Çalışıp çırpınıp bunca zamandır
Karnım doymaz oldu bu nice haldır
Gönlün varsa haydı benimle saldır
İster çilen olsun ister olmasın
Ezilmek büzülmek korku hal değil
Midemize inen bulgur bal değil
Ölüm para değil hem de pul değil
İster ölen olsun ister olmasın
Dostu olan haber salsın dostuna
Can Yoksul yürüyor ölüm üstüne
Kanlı ellerini zalim postuna
İster silen olsun ister olmasın
Kaynak: Can Yoksul

Aha Gidiyorum Yine Gül Yüzlüm

Aha Kılıç Aha Meydan

Aha gidiyorum yine gül yüzlüm
Korktuğum başıma geldi bu sene
Garip anam kırk yıl döndü dövündü
Ağladı saçını yoldu bu sene bu sene

Aha kılıç aha meydan buralar
Ben o yarin kölesiyim kime ne
Seni benden beni senden ayıran

Garip eller bu sene bu sene
Yitik canlar bu sene bu sene
Daracık başımda kıvrılan yollar
Maraş'ta birleşip ayrılan kollar
Ağlaya ağlaya yorulan kullar
Katıla katıla güldü bu sene bu sene
Canım eller bu sene bu sene
Verimsiz oldu bu sene bu sene
Çiçek diye soğan yedi arılar
Kovanları acı acı zarılar
Bana benzemezse benim yavrular
Desene Mahzuni öldü bu sene bu sene bu sene
Güzel yavrum bu sene bu sene
Canım eller bu sene bu sene
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Dilerim ki kapı kapı dilene
Muhannet gelin
Derdin mi derin kötü yarin
Şahin idim guz kayaya tünedim
Çalındım çırpındım kalkmaz kanadım
Ben bahtımı bir zalimde denedim
Taşa bassam belli olur izlerim
Dağlar kış imiş
Yolcu üşümüş bu ne işimiş
Kaynak: Ufuk Erbaş

Ahçik (Ahçiği Yolladım)
Ahçiği yolladım Urum eline
Eser bad-ı sabah zülfün teline
Gel seni götürem İslam eline
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Serimi sevdaya salan o Ahçik
Aman o Ahçik civan o Ahçik
Vardım kiliseye baktım haçına
Gönlümü bağladım sırma saçına
Gel seni götürem islam içine
Serimi sevdaya salan o Ahçik
Aman o Ahçik civan o Ahçik
Vardım kiliseye hac suda döner
Ahçiği kaybettim yüreğim yanar
Ben dinen dönersem el beni kınar
Serimi sevdaya salan o Ahçik
Aman o Ahçik civan o Ahçik
Kaynak: Enver Demirbağ

Ahdım Varmış Gibi Sana
Sıcak sıcak bakışın var kirpiğinin gölgesinde
Esip esip üşütüyor bakışların üzerimde

Sayfa 75

Huna da yazıklar olsun
Zalımların saltanatı
Tedirgin eder milleti
Hele böyle bir şöhreti
Şana da yazıklar olsun
Bizimle çağlayıp aktı
Dönüp gönül evim yıktı
Her taraktan bezi çıktı
Ona da yazıklar olsun
Bozulmuş lezzeti tadın
Bilmedin aşnayla yadın
Halimizden anlamadın
Sana da yazıklar olsun
Dertli Divani ölmezsem
Gidip te geri dönmezsem
Eğer gerçeği bilmezsem
Bana da yazıklar olsun
Kaynak: Dertli Divani

İçimde sevdan kök salar bilesin ki örük örük
Lime lime böldümse de her parçası dağdan büyük

Ahım Var (Ne Anlamı Var)

Versem sana bir fincandan sana akan gözyaşımı
Gül yaprağı ellerinle tutar mısın bu sevdamı

Ne Anam Ne Babam Ne Bacım Kaldı
Ne Eşim Ne Dostum Ne Kardaş Kaldı
Yaktılar Yıktılar Yuvamdan Oldum
Artık Yaşamanın Ne Anlamı Var

Akşam sabah seni anmak hoş olsa da senin için
Bilemezsin beni nasıl kavuruyor için için
İzin ver de bir damla su bu yanan yürek üstüne
Serin serin akıversin senden bana sine sine
Aynalar hep senden yana seni söyler bütün kuşlar
Titrer durur içim yanar yazdıkça seni parmaklar
Iraktır iklimin bana savur ılık nefesinle
Mahkum etme beni canan üleş bu canı benimle

Ahım Var Ahım Var Yarab Ahım Var
Dilimde Bin Öfke Bin isyanım Var
Şimdi Ne Arayan Ne Soranım Var
Artık Yaşamanın Ne Anlamı Var
Bir Çiçek Gibiydik Soldurdun Bizi
Bir Beden Gibiydik Ayırdın Bizi
Birer Birer Aldın Sevdiklerimi
Artık Yaşamanın Ne Anlamı Var
Kaynak: Naci Eray

Ahdım varmış gibi sana alır seni rüyalarım
Her gecenin sabahında yine açar acılarım
Kaynak: Abidin Toprak

Ahdine Vefa Etmeyen
Ahdine vefa etmeyen
Cana da yazıklar olsun
Damara kan iletmeyen
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Ahırında Bu Dert Beni Öldürür
Ahırında bu dert beni öldürür
Ey olmaz yaram dert dert üstüne
Halimi görenler aklın şaşırır
Gitti şadım geldi gam gam üstüne
Tabiplerden şifa kaldı az kaldı
Yandı ciğer kebap oldu köz kaldı
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Sayfa 76

Zamana dey habdan bile naz kaldı
Daha dolmaktadır dert dert üstüne

Mevlam ayırmasın imanla kur'an
Kabirde yoldaşın bul diyecekler

Ben feleğin tatlı günün görmedim
Her zaman ağladım bir dem gülmedim
Aktı gitti gözyaşlarım silmedim
Silmeden usandım yaş yaş üstüne

Kabir dedikleri karanlık gece
Sağ yanında talkın veriyor hoca
Sorgucu melekler gelirse yanca
Rabbini nebini bil diyecekler

Kaynak: Turan Engin

Said'im erişmiş ahzı tahsile
Karşında görünür firdevsi ala
Ahzı tahsil için kaderim böyle
Narın cemalini gör diyecekler

Ahırköy'ün Meşeleri
Ahırköy'ün meşeleri (amucam oğlu)
Dolu gelir şişeleri (amucam oğlu)
Ahırköy'ün heydeleri (amucam oğlu)
Dilber olur güzelleri (amucam oğlu)
Aldın aldın alasıya (amucam oğlu)
Alış vermez veresiye (amucam oğlu)
Kaynak: İhsan Köycü

Ahiret (Her Daim Her Daim)
Her daim her daim korkup kaçarken
Gel kulum namazın kıl diyecekler
Devredip alemi durmaz gezerken
Gel kulum canını ver diyecekler
Azrail eline düşerse canın
Arşı asumana çıkar figanın
Dünyada kazandın kıymetli malın
Gel kulum hesabın gör diyecekler
Mevt iline gitmiş ahvayı bazlar
Kabirde kar etmez vefasız sözler
Sahip olup hakka sadık olanlar
Bu kulun ruhuna yan diyecekler
Kabirden gelmekte mahşerin yolu
Seksen bin senedir hakkın divanı
Allahım evvelden halkettin anı
Narımla yeter mi geç diyecekler

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Ahirim Sensin
Cahildim dünyanın zevkine gandım
Hayale aldandım,boşuna yandım
Seni ilelebet benimsin sandım
Ölürüm sevdiğim zehirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin
Sözüm yok şu benden gırıldığına
Gidip başka dala sarıldığına
Göynüm inanmıyor ayrıldığına
Gözyaşım sel oldu zehirim sensin
Evvelim sen oldun,ahirim sensin
Söz: Neşet Ertaş

Ahirim Sensin
Cahildim dünyanın zevkine gandım
Hayale aldandım,boşuna yandım
Seni ilelebet benimsin sandım
Ölürüm sevdiğim zehirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin
Sözüm yok şu benden gırıldığına
Gidip başka dala sarıldığına
Göynüm inanmıyor ayrıldığına

Birikmiş mahşere binlerce alem
Der nefsim nefestir hazreti adem
Bir ümidim sende hey gani yezdan
Habibin yarını sal diyecekler

Gözyaşım sel oldu zehirim sensin
Evvelim sen oldun,ahirim sensin

Musalladan verir zatına selam
Vefasız dünyada eyleme kelam

Ahlat'ın Altında Küçük İskele
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Kaynak: Neşet Ertaş
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Sayfa 77

Ahlat'ın altında küçük iskele
On sekiz yaşımda gittim askere

Oy Ana Oy Ben Ne Edeyim
Bu Derd İle Nerelere Gideyim

(Bağlantı)
Yol ver (Oy yol ver oy) başı dumanlı dağlar
Yol ver (Oy yol ver oy) göğsü çimenli dağlar

Bulbul Öter İlga Eder Dalini
Ordek Yuzer Dalga Eder Gölini
Gittun Mesken Ettin Kerum Elini
Bundan Sonra Daha Koymam Ahmedum

Yüksek minareden attım kendimi
Çok aradım bulamadım dengimi
Bağlantı
Yüksek minarede kandiller yanar
Kandilin şavkına bülbüller konar
Bağlantı

Yaz Gelende Yaylalarun Yeşili
Kış Gelende Misirlarun Seçili
Bizum Köyün Kız Gelini Puşili
Bundan Sonra Puşi Takmam Ahmedum
Nokta Ana Etsun Bir Tava Helva
Toplanıp Yesinler Emine Heva
Ağlama Validem Yüreğün Sava
Bir Tükenmez Derde Düştüm Ahmedum

Kaynak: Necla Eker
Kaynak: Nokta Ana

Ahlat'ın Başındayım
Ahlat'ın başındayım
On altı yaşındayım
Kınamayın vay dostlar
Gül kızın peşindeyim
Güley güley
Gül hanım
Gel otur benim canım
Sensin benim dermanım
He canım he malım
Ahlat'ın kara taşı
Yandı bağrımın başı
O yar burdan gideli
Durmaz gözümün yaşı

Ahmet Ahmet Diye
Ahmet Ahmet diye geldin yanıma
Nasıl kıydın benim tatlı canıma
Kardeşlerim kor mu senin yanına
Aman Allah kabir bana dar geldi
Genç yaşımda ölüm bana zor geldi
Sarı Ahmet'i getirdiler yumaya
Elim varmaz teneşire koymaya
Dilim varmaz Ahmet ölmüş demeye
Aman Allah kabir bana dar geldi
Genç yaşımda ölüm bana zor geldi
Kaynak: Süleyman Boyacıoğlu

Güley güley
Gül hanım
Gel otur benim canım
Sensin benim dermanım
He canım he malım
Kaynak: Zeki Ergezen

Ahmedum
Çıkamadum Çolvaroşun Duzina
Düğün Olur Gelinine Kızına
Gelin Edup Bakamadum Yuzina
Senden Sonra Gelin Görmem Ahmedum
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Ahmet Bey'in Küheylan Atı Var
Ahmet Bey'in (de) bir küheylan atı var (aman aman)
(Ah) O giderse onun bende teki var (aman aman)

Ahmet Bey'in (de) benden başka nesi var (aman ama
Saklan dağlar Ahmet Bey'in kışından (aman aman)
Hiç sevdalar geçmedi mi başından (aman aman)
Kaynak: Ali Çavuş

Ahmet Kaya'ya
Ağladıkça bahar oldu dağların
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Toprağına küsme Ahmet geri gel
Gurbet eller burdan güzel değildir
Yaban elden esme Ahmet geri gel
Gelemez misin dönemez misin
Gözüm nice üzgünsün gülemez misin
Kolay değil gurbet elin yarası
Yoktur bizim ile onun arası
Bu memleket ata dede mirası
Hemen ümit kesme Ahmet geri gel
Gelemez misin dönemez misin
Gözüm nice üzgünsün gülemez misin
Mahzuni barışın yoluna kurban
Ahmet mızrabına teline kurban
Hangi dil bilirsen diline kurban
Sen yeter ki susma Ahmet geri gel
Gelemez misin dönemez misin
Gözüm nice üzgünsün gülemez misin
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Ahmet'im Handa Handadır
Ahmet'im handa handadır handa
İki de elleri kandadır kanda
Ahmet'in gönlü bendedir bende
Al şu mumları eline yak demedim mi
Karşılardan da bak demedim mi
Akşama yolun uzak kal demedim mi
Ahmet'im oturmuş batlıcan oyar
Batlıcan rengine bastonun boyar
Sen kimin yarisin her yanın oynar
Al şu mumları eline yak demedim mi
Karşılardan da bak demedim mi
Akşama yolun uzak kal demedim mi
Kaynak: Sıdıka Çamlıdağ

Ahmet'in Saçları Kınalı
Ahmet’in saçları kınalı
Ahmet oyun oynuyor
Vursun davul çalsın zurna
Artık düğün oluyor
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Sayfa 78

Ahmet’e gönül vereli
Oldum divane deli
Aylar geçti yıllar geçti
Ben seni sevdim seveli
Garip halimi görenler
Hatırımı sormuyor
Vursun davul çalsın zurna
Artık düğün oluyor
Kaynak: Sıdıka Ahmet

Ahrette Göç (Bir Gizli Sırrımı)
Bir gizli sırrımı demedim yara
Herşeyden habersiz canım sevdiğim
Çarkı alem beni düşürdü dara
Nefes nefes biter günüm sevdiğim
Kurtuluş yok nere kaçacaksınki
Kanatlansan nere uçacaksınki
Bir sabah gözlerin açacaksınki
Dünya senin ahret benim sevdiğim
Vah tuh diye Şahballı’ya bakarlar
Götürürler bir çukura sokarlar
Üç beş gün peşimden ağıt yakarlar
Sonra toprak olur tenim sevdiğim
Kaynak: Hilmi Şahballı

Ahu Dilber Senin Metahın Oldum
Ahu dilber senin metahın oldum
Goncalar açılmış hüsnün elinden
Şevk ile ötüyor gece gündüz
Dinle nağmeleri can bülbülünden
Aşkın kitabına hüsnün yazarım
Ahu gözlerinde kaldı nazarım
Geceler aşkınla ağlar gezerim
Değirmenler döner çeşmim yaşından
Tutmuşam bu rahı sabitem billah
Severem Haydar'ı anlarım hercan
Kimi kızılbaş der kimi akkülah
Gezer bu ilhamı halkın dilinde
Teslimem Rıza'ya bağladım kendim
Dönmezem aşkından zülfün kemendim
Yeşil ördek avcısıyam efendim
Seyyadi aşk oldum dostun gölünde
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Kaynak: Aşık Seyyadi

Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber
Ahu gözlerini sevdiğim dilber
Sana bir sözüm var diyemiyorum
Bilmem deli miyim Mecnun gezerim
Sırrımı yadlara veremiyorum
Ak memenden emdiceğim azıktır
Tarama zülfünü gönlüm bozuktur
Öksüzüm garibim bana yazıktır
Destursuz yanına varamıyorum

Sayfa 79

Felek koymaz gidem yari arıyam
Gelen giden yolculardan soruyam
Ne talihsiz başım var ki gurbette
Gene hergün efkarlıyam gamlıyam
Doğan der ki eyvah diye yara yan
Mevla'm büyük bulur elbet arayan
Yar aşkına yar uğruna yanıyam
Gene hergün efkarlıyam gamlıyam
Kaynak: Doğan Güllüoğlu

Ahu Gözlüm (Gel De)

Helal olsun al yanaktan emdiğim
El uzatıp gonca gülün derdiğim
İnce belin usul boyun sardığım
Alışmış kollarım duramıyorum

Ahu gözlüm yoksa ayrılık mı var
Bir daha konuşak biz bize gel de
Gene gurbet ile hasretlik mi var
Son olsun oturak diz dize gel de

Karac'oğlan der ki Hasanpaşalı
Aşk sevdası gönlümüzden taşalı
Sen gibi güzele gönlüm düşeli
Uyuyup uykuya kanamıyorum

Sen orada ben burada duramam
Engeller arada murat alamam
Aylar geçer yıllar geçer bulamam
Doya doya bakam göz göze gel de

Kaynak: Karacaoğlan

Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber
Ahu gözlerini sevdiğim dilber
Sana bir sözüm var diyemiyorum
Bilmem deli miyim Mecnun gezerim
Sırrımı ellere veriyorum
(Derdimi ellere diyemiyorum)

Papur gönlüm kaldı o nazlı yarda
Uzatıp elini ne olur ver de
Ölüm var ayrılık var hele kaderde
Bari helallaşak yüz yüze gel de
Kaynak: Abdullah Papur

Ahu Gözlüm Tut Elimden

Helal olsun al yanaktan aldığım
El uzadıp gonca gülün derdiğim
İnce belini datlı dilini sevdiğim
Gırılsın gollarım saramıyorum

Ahu gözlüm tut elimden
Vaz geçmeden emelimden
Aşkın beni temelinden
Yıkmadan gel yakmadan gel

Al yanaktan aldıcağım azıktır
Darama zülfünü gönlüm bozuktur
Öksüzüm garibim bana yazıktır
Destursuz yanına varamıyorum

Derde salmadan başımı
Noksan etmeden işimi
Damla damla gözyaşımı
Dökmeden gel akmadan gel

Kaynak: Neşet Ertaş

Göz deymeden yapımıza
Yıkılmadan tapımıza
Kara deve kapımıza
Çökmeden gel ihmadan gel

Ahu Gözlüm (Efkarlıyam)
Ahu gözlüm gene senden ayrıyam
Daştan daşa başım vurup ağlıyam
Dertli başa gelen hasret çekilir
Gene hergün efkarlıyam gamlıyam
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Feymani'yim kaçma benden
Usanmadı gönül senden
Ecel tatlı canı tenden
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Çekmeden gel çıkmadan gel
Kaynak: Aşık Osman Feymani

Ahu Kimi Gözlerin

Sayfa 80

Ahvalim Yazsam Anlar mı Dağlar
Ahvalim yazsam anlar mı dağlar
Sahralara düştü yine yollarım
Kemlik düştü yine yollarım bağlar
Tipi, boran, karlı oldu yollarım

Ahu kimi gözlerin
Şirin-şirin sözlerin
Sen menimsen men senin
Niye lazım sözlerin
Canım gözüm ay sözüm
Sensiz men nece dözüm

Emrah'ım der öldüğümü bilseler
Suyumu ısıtsalar, tenim yusalar
Salacamı yol üstüne koysalar
Baykuş öter, viran oldu bağlarım

Sensen menim öz gülüm
Çemendeki bülbülüm
Men senden el üzmerem
Sensen menim sevgilim
Canım gözüm ay sözüm
Sensiz men nece dözüm

Karar kıl gönül ikrara
Mürşitler Şahı Hünkara
Kâmil olup Hak yoluna
Varan bilsin ahvalimiz
Hey dost hey dost Ahvalimiz

Ay gız dur gel yanıma
Gadan-balan canıma
Men senden el üzmerem
And olsun vicdanıma
Canım gözüm ay sözüm
Sensiz men nece dözüm
Kaynak: Davud Memmedbeyov

Ahüzar Benim (Ötme Bülbül)
Söyleyin bülbül’e ötmesin dalda
Onun ahuzarı nâr gonca gülde
Bin nazrım kaldı nazlı gelinde
Ötme bülbül ötme ahüzar benim
Her seher her sabah bizim bahçede
Ahüzar eylersin halin nicede
Açma yaralarım kanar içerde
Ötme bülbül ötme ahüzar benim
Senin ahdın güller benimse Sunam
Göç etti gönülden dost telli turnam
Çağlıyan göz yaşım dertlerim umman
Ötme bülbül ötme ahüzar benim
Çağlari der kaldım ahüzar ile
Figan eylersin dost intizar ile
Ahvalin var ise git güle söyle
Ötme bülbül ötme ahüzar benim

Ahvalimiz (Karar Kıl Gönül İkrara)

Arif ile kıl pazarı
Göresin aşkı nazarı
Bülbül olup zarı zarı
Yanan bilsin Ahvalimiz
Hey dost hey dost Ahvalimiz
Çirkin ile aç arayı
Melhem ile sar yarayı
Sıratı geçip sılayı
Bulan bilsin Ahvalimiz
Hey dost hey dost Ahvalimiz
Dost yolunda olak sefil
Düşünme hiç boşa gafil
Çağlari’m der söze dahil
Olan bilsin Ahvalimiz
Hey dost hey dost Ahvalimiz
Kaynak: Aşık Çağlari

Ahvalimiz (Sömürerek Kene Oldu)
Sömürerek kene oldu bir camız
Bitti bizim kanımız dermanımız
Biz ekmeği ekmek yedi canımız
Ağzımızdan geçip gitti tat bizim
Suratıma bakıp - bakıp bir garip
Suçlu durur sıçan yemiş çürük ip
Dağarcıkta soğan ekmek mustarip
Sadece bir yavan yemez it bizim

Kaynak: Aşık Çağlari
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Zemheride aman vermez hal yaman
Erzak biter takat yetmez yol duman
Ekmek bakan katık olur el aman
Başbakandır başımızda et bizim
Dostlar böyle işte bu ahvalimiz
Kırık dökük atıklara talimiz
Korkan kurbağadan durdu dilimiz
Küçük dili yuttuksa da öd bizim
Der İlhami Ankara da pusarık
Sırtımızın kırk yerinde kırk sırık
Gönül ayna naçar kalbimiz kırık
Ne yapmalı bela bizim dert bizim
Başımızda mert değil namert bizim
Kaynak: İlhami Arslantaş

Ak Bakırlar Susuz Kaldı
Ak bakırlar susuz kaldı
Kız annesi kızsız kaldı
Yüksek evler ıssız kaldı
(Bağlantı)
Sarsam uyanmaz uyanmaz
O kız bizi biyenmez

Sayfa 81

Ayrılık günümüz bugün
Bağlantı
Güveyi bahçede gezer
Sarığına güller dizer
Güveyi gelinden güzel
Kaynak: Remziye Güven

Ak Bilekte Sarı Akik
Ak bilekte sarı akik
Zülfün de gerdana dökük
Gözün melul kaşın yıkık
Dostum neler duydun bugün
Yüce dağdan bakınırdın
Lale sümbül takınırdın
Seni benden sakınırdım
Sen ellere uydun bugün
Kani Karac'oğlan kani
Veren alır tatlı canı
Ummadığım kara donu
Yar karşımda giydin bugün
Kaynak: Karacaoğlan

Evleri var dört direkli
Bir yarim var taş yürekli
Yanakları al pembeli
Bağlantı
Evleri var su başında
Benleri var sol kaşında
Saramadım genç yaşımda
Kaynak: Osman Şanlıtuna

Ak Bakraçlar Susuz Galdı
Ak bakraçlar susuz galdı
Büyük evler ıssız kaldı
Gız anası gızsız kaldı (hey anam)

Ak Buğdayım Buğdayım
Ak buğdayım buğdayım
Sereyim gurudayım
Kaç senelik yarimi
Ben nasıl unudayım
(Bağlantı)
Nina yarim nina ninay nom
Nina yarim nina ninay nom
Gökte yıldız yüz dirhem
Kaştır gözü süzdüren
Sizin çapkın oğlandır
Beni böyle gezdiren
Bağlantı

(Bağlantı)
Oğlun güveyi olayı (hey anam)
Gelin evine geleyi
Atımın guyruğu düğüm
Yüreğime vurdu düğün
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sakız koydum sahana
Şavkı vurdu cihana
Herkes sevdiğini gördü
Düğün bayram bahane
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Sayfa 82

Bağlantı
Bağlantı
Bugün hava busarık
Başımdan düştü sarık
Eğil bir yol öpeyim
Şimdi yolda susarık

Minare dolan dolan
Oğlan kurbanın olam
Beni sana verseler
Kapında kölen olam

Bağlantı
Bağlantı
Bahçalarda sıyırma
Sırrımı ellere duyurma
Duyurursan sen duyur
Nişanlımdan ayırma
Bağlantı
Kaynak: Fatime Kılınç

Ak Çalının Dibinde
Ak çalının dibinde
Gavağa bak gavağa
Sevdiğim gelin olmuş (le le)
Duvağa bak duvağa
Ak çalının dibinde
Cevize bak cevize
Sevdiğim gelin olmuş (le le)
Çeyize bak çeyize

Kaynak: Bekir Karakaş

Ak Devem Düzden Gelir
Ak devem düzden gelir
Yükü Kıbrıs'tan gelir
Bir oğlan hasta düşmüş
İlacı kızdan gelir
Deveyi düzde gördüm
Sürmeyi gözde gördüm
Çok şükürler Allah'a
Seni bu güz de gördüm
Kahve Yemen'den gelir
Bülbül çimenden gelir
Ak topuk beyaz gerdan
Hergün yabandan gelir
Kaynak: Cevdet Türkay

Ak çalının dibinde
Daşlara bak daşlara
Sevdiğim gelin olmuş (le le)
Gaşlara bak gaşlara
Kaynak: Haydar Ağababa

Ak Çuha Kara Çuha
Ak çuha kara çuha
Çuha kenarı yuka
Kaç gündür görmemişem
Az kaldı canım çıka
(Bağlantı)
Oy deloy loy loy loy
Vay deloy loy loy loy
Altın yüzük var benim
Parmağıma dar benim
Şu karşıki evlerde
İnce belli yar benim
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Ak Düştü (Öyle Bir Sevda)
Fırtınası Hiç Dinmedi
Hazan Değil Kış Bendeki
İnat Etti Güldürmedi
Öyle Bir Sevda Bendeki
Diken Oldu Yollarıma
Keder Oldu Yıllarıma
Ak Düşürdü Saçlarıma
Öyle Bir Sevda Bendeki
Zincirsiz Bir Tutsak Etti
Kuru Dalda Yaprak Etti
Kaya idim Toprak Etti
Öyle Bir Sevda Bendeki
Kaynak: Ahmet Zeki Kansız

Ak Düştü Saçlarına
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Belki ak düştü saçlarına
Belki sevmekten yorgunsun
Sevgiden yoksun
Belki eski bir plakla
Maziye yanıyorsun
Haklısın hayat eskisi kadar
Avans vermiyor
Kaçar adım yaşamaktan bıkkınsın
Umutların gülmüyor artık yüzüne
Fallarda bile çıkmaz oldu mutluluk
Ömür geçip gidiyor mu
Neresinden yakalasak hayatı
Biliyorum artık senden boş verdin
Bıraktın kendini
Hiç kimse anlamadı seni
Sevemedi olduğun gibi
Denize bırakılmış istiridyedeki inci tanesi
Ve anasından ayrılmış bir çok kadar yalnızsın
Oysa ne umutların vardı senin ne hayallerin
Kimselerin göremediği düşlerin vardı hani
Onları hangi zalim sevgilide bıraktın
Bak genç yaşında ak düştü saçlarına
Yorgunsun sevmekten sevgiden yoksun
Hayli zaman oldu sesini duymayalı
Gizli gizli mektup yazmayalı çok oldu
Kapanmış bir telefon kaldı yasakların
Ve sevinçlerin pişmanlığın zaman zaman
Yarım yamalak yaşanmışlığın
Herşeye rağmen sevmek güzeldi
Güzeldi dalıp dalıp gitmek uzaklara
Umudetmek, beklemek çok güzeldi
Hiç kimseye güvenmiyorsun artık
Kimseye dönemezsin sırtını
Oysa ne çok dostun vardı senin
Ne çok arkadaşın
Gecelerce gezdiğin sabahladığın
Çare aradığın dertlerine
Hani elli gram beyaz leblebiyle
İki kişi bir büyüğü devirdiğiniz
Dostun vardı senin arkadaşın ve
Paran vardı paylaştığın
Şimdi gücüne gidiyor aranıp sorulmamak
Bir selam bile gönderenin yok
Hep yollarda gözlerin artık bekleme
Herkes yarı yolda koyupta gitti seni
Çok geç anladın yalan olduğunu sevmelerin
Sevilmeninse bir talan
Görmek istemedin sırtındaki hançeri
Koynundaki yılanı besledin
Kendini kandırdın hep
İhanetin yağmuruyla ıslandın
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Kimse farketmese de erken yaşlandın
Şimdi uzaklarda hüzzam bir şarkıdır
Seni ağlatan yalnızlığın kıyısında
Ve eski fotoğraflar
Yazık çok geç artık
Maziye bir bakıver neler neler bıraktık
Ak düştü saçlarına
Sevmekten orgunsun
Sevgiden yoksun
Şimdi eski bir plakla geçmişe yanıyorsun
Kaynak: Selahattin Altınbaş

Ak Elleri Sala Sala Gelen Yar
Ak elleri sala sala gelen yar
Nasıl getireyim seni ele ben
Ya bir şahin olsam ya bir balaban
Taksam cıynağıma gitsem yola ben
Şahinimi salmış idim yabana
Mail oldum ben bir kaşı kemana
Sevdim ise yarim sevdim kime ne
Ne etmişim şu koğlaşan ele ben
Koyunları kuzu ile karışık
Yüze küskün amma gönül barışık
Siyah perçemlidir zülfü dolaşık
Yeni düştüm düzen tutmaz tele ben
Der Said'im görür zatı zad ile
Aldırdım yarimi bir ispat ile
Göksu sülenbetli tosun at ile
Yâr terkimde hep gideyim çöle ben
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Ak Enteri Geyme Dedim
Ak enteri geyme dedim geymişsin
Yakasını oyma dedim oymuşsun
El sözüne uyma dedim uymuşsun
El sözüne uyan gönül şaşırır
Elin oğlu dağdan dağa aşırır
Evleri var bir kayanın düzünde
Böyle göz gaş m'olur gomşu gızında
Gavur annen duramadı sözünde
Çok yalvardım sözlerime gelmedi
Küçük gızım senin olsun demedi
Sabahınan esen seher yelleri
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Yakın iken ırak ettin yolları
Tamahtınan büyüttüğüm gülleri
Bir kerecek koklamadan soldurdun
Vardın gittin bir kötüye yoldurdun
Kaynak: Süleyman Uğur

Ak Fasulle Oldu Mu
Ak fasulle oldu mu
Ambarlara doldu mu
Yolladığım pabuçlar
Ayağına oldu mu
Ak fasulle soyulmaz
Gökte yıldız sayılmaz
Dirmil'den yar sevenin
Hiç kolları yorulmaz
Kaynak: Behiç Çine

Ak Güvercin Olaydım
Ak güvercin olaydım
Pencerene konaydım
Penceren de pek yüksek (a gülüm)
Yar dizine konaydım
Keten gömlek dört enden
Yar ne vazgeçtin benden
Vaz geçeceğini bileydim (a gülüm)
Gönlümü alırdım senden
Keten gömlek sekiz kat
Dördünü giy dördünü sat
Benden başka seversen (a gülüm)
Kalkma döşeklere yat
Kaynak: Emine Balkanlı

Ak Kapı Kara Kapı
(Kız Tarafı)
Karanfil katar katar
Ucu sulara batar
Sizin tembel oğlunuz
Baba eline bakar
(Oğlan Tarafı)
Camilerde direk ister
Söylemeğe yürek ister
Sizin çirkin kızınız
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Kapularda börek ister
(Kız Tarafı)
Deniz gibi tekneli
Üstüne güller ekmeli
Sizin cavur (gavur) oğlunuz
Nesine zahmet çekmeli
(Oğlan Tarafı)
Bahçelerde gül ağacı
Dibindedir ilacı
Sizin deli kızınız
Karabiberden acı
(Kız Tarafı)
Ateş düştü Tavas'a
Şevki (şavkı) vurdu boğaza
Biz kızımız vermeyiz
Kekik yağcı kavaza
(Oğlan Tarafı)
Ak kapı kara kapı
Yeşil billurun sapı
Siz kızınız vermezsen
Sürünsün kapı kapı
(Kız Tarafı)
Bürümcek kumaş dokumam
Ben cahilim okumam
Aşı karanfil duruken
Deli şebboyu sokunmam
(Oğlan Tarafı)
Bahçede koca yemiş
Dalları yere değmiş
Sizin çirkin kızınızın
Kulağını keme (fare) yemiş
(Kız Tarafı)
Ocak başında kutu
İçinde dolu koku
Kızımız altın topu
Oğlunuz keme bo
(Oğlan Tarafı)
Bacanın altı yemiş
Günden yanı erimiş
Otuz iki meyve içinde
En tatlısı yar imiş
(Kız Tarafı)
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Ateş düştü kamışa
Su neylesin yanmışa
Sizin güzel oğlunuz
Kızımıza yanmışa
Alayı alın düze
Görüşelim yüz yüze
Arada sevgi varmış
Kızı verdik biz size

Sayfa 85

Hakikatlı yar olsa
Geceyi böler gelir (vay)
Of güzelim sümbülüm bir gülüm aman
Aman aman ben yandım aman
Ak koyun karakoyun
Yaremi derin oyun (vay)
Ben bu dertten ölürsem
Adımı dertli koyun (vay)

Kaynak: Yöre Ekibi

Ak Katır Dosttan Gelir (Kerimem)
Ak katır dosttan gelir (Kerimem)
Yükü Burgaz'dan gelir
Kızları sevda tutmuş (Canlarım Kerimem)
Dermanı bizden gelir
Kollarında bilezik (Kerimem)
Çok aradım bulamadım (Canlarım Kerimem)
Yok senin gibi nazik
Kollarında gök boncuk (Kerimem)
Çok aradım bulamadım (Canlarım Kerimem)
Senin gibi kıvırcık

Of güzelim sümbülüm bir gülüm aman
Aman aman ben yandım aman
Kaynak: Aşık Hafız Süleyman

Ak Koyunum Kuzuludur
Ak koyunum kuzuludur
Alnı kara yazılıdır
Çok bekletmeyin komşular
İçim çok sızılıdır
Minarede taş mı olur
Bundan iyi kaş mı olur
Bundan iyi kaş olsa
Hovardalar baş mı olur

Kaynak: Bilinmiyor

Ak Kolların Sala Sala Yürüyen

Ak Koyunum Yüz Olsa 1

Ak kolların sala sala yürüyen
Nasıl getireyim seni ele ben
Ben bir şahin olsam sen bir balaban
Alsam cırnağıma çıksam yola ben

Ak koyunum yüz olsa
Güttüm yerler düz olsa
Ben koyunu güderim
Arkadaşım kız olsa

İlinizde yok mu idi kadılar
Ak ellerin altın tasta yudular
Seni bana yeşil ördek dediler
Onun için dolaşırım göle ben

Ak fasille oldu mu
Ambarlara doldu mu
Yolladığım pabuçlar
Ayağına oldu mu

Hemene de Karacaoğlan hemene
Çanlı kervan indirmişim Yemene
Sevdim ise ben yarimi kime ne
Nettim ola şu koğlaşan ile ben

Karamuğun gazeli
Ayşem dünya güzeli
Ona kebe kestirdim
Etekleri kozalı

Kaynak: Karacaoğlan

Kaynak: Yöre Ekibi

Ak Koyun Meler Gelir

Ak Koyunum Yüz Olsa 2

Ak koyun meler gelir
Dağları deler gelir (vay)

Ak koyunum yüz olsa
Güttüm yerler düz olsa
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Ben koyunu güderim
Arkadaşım kız olsa
Kalede yılan öter
Dibinde güller biter
Esmer yarin koynunda
Çiçeksiz meyve biter
Dabancamı doldurdum da atmaya
Yarim çıkmış karşıdan da bakmaya
İkimiz de bir boydayız bir denkte
Doyulur mu sarılıp da yatmaya
Kaynak: Yöre Ekibi

Ak Koyunun Aklığı
Ak koyunun aklığı
Südünün koyaklığı
Bizi öksüz bırakan
Bir ananın yokluğu
Çıktım ceviz dalına
Dalları almaz beni
Benim yarim küçücük
Kolları sarmaz beni
Tenekede katıran
Yan gelip de oturan
Yandım basma değil mi
Hovardayı batıran
İki duru bi duru
İliyende su duru
Ayşe kızı sorarsan
Kısmet bekleyip duru
Kaynak: Hüseyin Dursun

Ak Kuğular Sökün Etti
Ak kuğular sökün etti yurdundan
Koç yiğitler yatamıyor derdinden
Sabah namazında belen ardından
Saydım altı güzel indi pınara
Üçü orta boylu gayetle güzel
Üçü uzun boylu gözlerin süzer
Dedim akça ceyran gölde ne gezer
Al kınalı keklik indi pınara
Karacaoğlan gene coştu bulandı
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İnip aşkın deryasını dolandı
Güzel gitti diye pınar ağladı
Acıdı yüreğim yandı pınara
Kaynak: Karacaoğlan

Ak Meleğim Göç Eylemiş Yurdundan
Ak meleğim göç eylemiş yurdundan
Havalanmış mihnet etsem iner mi
Can çıkmazsa unutulmaz bu tenden
Alev almış ateş dahi söner mi
Dertli olanlara elbet ßr gelir
Geniş dünya tek başına dar gelir
Ellere yaz, bahar bana kış gelir
Ben yanarım, eller beni kınar mı
Metini'yem daha giymem alları
Viran olsun Çamşığı'nın elleri
Sele verem dağı, taşı çölleri
Aklı olan bu dünyaya kanar mı
Söz: Ali Metin

Ak Meleğim Göç Eylemiş Yurdundan
Ak meleğim göç eylemiş yurdundan
Havalanmış minnet etsem iner mi
Can çıkmazsa o kurtulmaz bu demden
Alev almış ateş dağı söner mi
Dertli olanlara elbet zar gelir
Geniş dünya tek başına dar gelir
Ellere yaz bahar bana kış gelir
Ben yanarım eller beni kınar mı
Nesimi'yem daha giymem alları
Viran olsun Çamşıhı'nın elleri
Sele verem dağı taşı çölleri
Aklı olan bu dünyaya kanar mı
Kaynak: Nesimi Çimen

Ak Pınar Yapısına (Eminem) 1
Ak pınar yapısına
Gün doğmuş kapısına
Emine'm çiçek yollamış
Uyandım kokusuna
Güzelim güzelim çiçek geldi yakından
Yaprakları haber verdi bana burcu kokundan
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 87
Kaynak: Mehmet Balkan

Ak pınara varaydım
Emine'mi göreydim
Emine'min yoluna
Canlar verip öleydim
Güzelim güzelim çiçek geldi yakından
Yaprakları haber verdi bana burcu kokundan
Kaynak: Hasan Öder

Ak Pınar Yapısına (Eminem) 2
Ak pınar yapısına
Gün doğmuş kapısına
Eminem çiçek yollamış
Uyandım kokusuna
Ak pınara varayım
Eminemi göreyim
Eminemin yollarına
Canımı kurban edeyim
Çaya vardım çayladım
Çayda balık avladım
Eminemin yoluna
Çifte kurban adadım
Çaylardan çaylamazdım
Gülerdim ağlamazdım
Böyle olacağını bilseydim
Seviler bağlamazdım
Kaynak: Mustafa Korkmaz

Ak Sineye Vardım

Ak Söğüt Altında Bir Güzel
Ak söğüt altında bir güzel gördüm
Aşkın ateşiyle yandırdı beni
Şu dağlarda yere konmaz kuş idim
Tuttu kanadımdan kondurdu beni
Böyle olacağın hiç sanmaz idim
Türlü vaidlere aldanmaz idim
Her söze billahi inanmaz idim
Bir çift söz söyledi kandırdı beni

Ak Taş Diye Belediğim
Ak taş diye belediğim
Tülbendime doladığım
Tanrıdan dilek dilediğim
Mevlam şu taşa bir can ver
Tarlalarda olur yaba
Savururlar gaba gaba
Merzifon'da Piri Baba
Mevlam şu taşa bir can ver
Yoldan geçen yolcu gardaş
Ben kimlere olam sırdaş
Kırşehir'de Hacı Bektaş
Mevlam şu taşa bir can ver
Bebeksiz oldum divane
Hep ağlarım yane yane
Konya'da ulu mevlane
Mevlam şu taşa bir can ver

Ak sineye vardım (annem annem)
Koyun yaymaya (ey ey)
Koyun değil merem (annem annem)
Yari görmeye (aslanım)

Yüksekte şahin yuvası
Alçakta Avşar ovası
Gelsin yavrumun babası
Emzireyim nenni nenni

Bilmem hayal mıdır (annem annem)
Bilmem düş müdür (ey ey)
Mektubun gelmiyor (annem annem)
Yollar kış mıdır (aslanım)

Bebek uyandı bakıyor
Sevinci içim yakıyor
Gözlerimden yaş akıyor
Emzireyim nenni nenni

Yine yeşillendi (annem annem)
Niğde bağları (ey ey)
Bize mesken oldu (annem annem)
Gurbet elleri (aslanım)

Kaynak: Selahattin Sarıkaya
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Ak üzümü üzümü (de)
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Deşirirler güz günü
Siyah saçlı değilim (de)
Benim ki yar üzgünü
(Bağlantı)
Galdır kollarını yavrum
Oynat parmaklarını
Gız sana gurban olurum (da)
Sevdir yanaklarını
Bahçelerde boz erik (de)
İkimizde güzellik
Gız seni bana verseler (de)
Düşman bağrı ezerik
Bağlantı
Bugün hava pusarık (da)
Başta durmayo sarık
Eğil bir yol öpeyim (de)
Belki yolda susarık
Bağlantı
Havuzun ortasından (da)
Bak ovaya ovaya
Acep gızlar der m'ola (da)
Biz de varsak gocaya
Bağlantı
Kaynak: Ali Kayıkçı

Ak Üzümün Salkımı
Ak üzümün salkımı
Ayşe de aldı aklımı
Bir şeftali vermezsen
Helal etmem hakkını (Sar Ayşe'm beni)
Yeşil boya yapısı
Ayşe de satar sakızı
Portakala benziyor
Can Ayşe'nin kokusu (Sar Ayşe'm beni)

Sayfa 88

Akan Sular Ben Olsam
Akan sular ben olsam
Bulanırsam bulansam
Virseler sevdiğimi (gonduralım)
Dilenirsem dilensem (gonduralım)
(Bağlantı)
Sarı lira virelim gandıralım
Yönünü de bu tarafa döndürelim
Gül koydum çeçeriye
Yar geldi penceriye
Yare gurban olalım (gonduralım)
Alalım içeriye (gonduralım)
Bağlantı
Kaynak: Veli Öksüz

Akar Abıhayat Biter Yemişler
Akar abıhayat biter yemişler
Aslan gibi bu dağlarda kalmalı
Yürü oğlum burda aslanlar yatar
Aslan yatağında aslan olmalı
Yarın burdan kalkıp gitmeli düze
Allah yardım ede burada bize
Almalı kervanı çıkmalı yüze
Bu dağlarda mesken tutup kalmalı
Topuzu çekmeli yola durmalı
Bezirgan bozmalı çerçi vurmalı
Sonunu düşünme n'olup n'olmalı
Kovan aslan gibi alıp gelmeli
Deli Yusuf derler benim adıma
Rahmetme bir kulun asla dadına
İşte nasihatım budur zatına
Kesmeli kervanı alıp gelmeli
Kaynak: Köroğlu

Akar Gözyaşlarım

Mor basmadan yazması
Ayşe de gızlar yosması
Ayşe gelin gidiyor
Ağlamasın anası (Sar Ayşe'm beni)

Gülyüzlü sevgilim yıpratma beni
Ağarır saçlarım belim bükülür
Yalnız bırakma bir başıma beni
Akar gözyaşlarım sağanak dökülür

Kaynak: Hüseyin Dülgerhan

Aşkımızı anlamaz eller ne bilsin
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Bahçemde acılan çiçeksin gülsün
Dön artık meleğim yüzümüz gülsün
Akar gözyaşlarım sağanak dökülür
Gidişin yüreğimde yara açıyor
Aşkının ateşiyle sinem yanıyor
Bilmeyenler beni deli sanıyor
Akar gözyaşlarım sağanak dökülür
Yad ellere derdimi nasıl söyleyim
Kime yalvarayım eman dileyim
Dünya'nın malini sensiz neyleyim
Akar gözyaşlarım sağanak dökülür
Aşkımıza kuyu kazan kahrolsun
Bizi ayırmak isteyene yuh olsun
Bu gidişin ilelebet son olsun
Akar gözyaşlarım sağanak dökülür
Sensiz olamam ben biliyor musun
Aşkımıza kıymet veriyor musun
İki gözüm beni seviyor musun
Akar gözyaşlarım sağanak dökülür
Ozan Güner hasretinden sarardı
Vefasız yar hiç halimi sormadı
Başım döndü iki gözüm karardı
Akar gözyaşlarım sağanak dökülür
Kaynak: Güner Kaymak

Akarsunun Sazı Korkmaz Kimseden
Beylerin elinde halkın dümeni
Uçuruma doğru yol alır gider
Onlar arı olmuş biz de bir çiçek
Onlar dalımıza bal alır gider

Sayfa 89

Hey dost tel alır gider
Söz: Muhlis Akarsu

Akasyalar Açarken
Yar yolunu kolladım
Beyaz mendil salladım
Ona çiçek yolladım
Akasyalar açarken
Yarim gelir yanıma
Kanı kaynar kanıma
Neşe katar canıma
Akasyalar açarken
Yarimle ben yüz yüze
Otururuz diz dize
Sevişiriz göz göze
Akasyalar açarken
Kaynak: Yesari Asım Arsoy

Akayı Daşlı Dere
Akayı daşlı dere
Vura vura daşlara
Cesuleyim sevdiğim
O gözlere gaşlara
Gurbanım daşlı dere
Gülüne çiçeğine
Kız senin türkilerun
Derd oldu yüreğime

Hey dost bal alır gider

Oy dere daşlı dere
Derman ol derdumuze
Mevlam sabırlar versin
Sevduğum ikimuze

Bizim yaramızın merhemi bizde
Aman bir olalım kalmasın sözde
Sakın unutmayın umudum sizde
Yoksa umudumu sel alır gider

Suğut ed daşlı dere
Derdumi dinlesana
Gurban olayım mevla
Bizi gavuştursana

Hey dost sel alır gider

Kaynak: Hasan Tunç

Uyanalım hiçbir şeyden yılmadan
Beyler hakkımızda ferman yazmadan
Akarsu'nun sazı korkmakz kimseden
Vurunca mızrabı tel alır gider

Akbelenden Aşağı (Hörü Kız)
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Akbelenden (de) aşağı sallandım yaya
Hörü kız zeytin silkiyor arbılmış dala
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(Bağlantı)
Aman da hörü kız gelin mi oldun ellerin kına
Bakışların değişmiş dargın mı ola dargın mı ola
Akbelenden (de) aşağı zeytin tarlası
Hörü kızın gözleri zeytin tanesi
Bağlantı
Kaynak: Hasan Kalkan

Akça Ferikler İnce Ferikler
Akça ferikler ince ferikler
(Koro)
Toplanın gızlar toplanın
Dizilin gızlar dizilin
(Erkekler)
Goca karılar tarlaya nasıl giderler
(Kadınlar)
Hah bele bele giderler
Akça ferikler ince ferikler
(Koro)
Toplanın gızlar toplanın
Dizilin gızlar dizilin
(Erkekler)
Goca garılar tarladan nasıl dönerler
(Kadınlar)
Hah bele bele dönerler
Akça ferikler ince ferikler
(Koro)
Toplanın gızlar toplanın
Dizilin gızlar dizilin

Sayfa 90

Sen tabip ol bende verem
Sen avcı ol bende ceren
Al kurbanın eyle gülüm
Gülüm gülüm akça gülüm
Akça gülüm pakça gülüm
Ko narına yansın gönül
Aşk meyine kansın gönül
Uyurken uyansın gönül
Keman cümbüş neyle gülüm
Gülüm gülüm hakça gülüm
duygu duygu aşkça gülüm
Gözün üstü kaş olayım
Kirpiğinde yaş olayım
Gidersen yoldaş olayım
Koma burada böyle gülüm
Gülüm gülüm akça gülüm
Gonca gonca aşkça gülüm
Gönül açan güle benzer
Gül dalında yele benzer
Aşk sazında tele benzer
Kabul etmez hiyle gülüm
Gülüm gülüm akça gülüm
Akça gülüm pakça gülüm
Nedir bunca işve nazın
Yazmış bir kez yazın yazın
Yaprak düşse bitmez hazın
Kime sevdan söyle gülüm
Gülüm gülüm akça gülüm
Duygu duygu aşkça gülüm
Kaynak: Nuri Can

Akçaalan Yolunu Duman Mı Aldı
Akçaalan yolunu duman mı aldı
Özencim var idi karnımda kaldı

(Kadınlar)
Delikanlılar tarlayı nasıl biçerler

Aha yarim aha yarim çalı gazeli
Şu zamane gızları çalım güzeli

(Erkekler)
Hah bele bele biçerler

Akçaalan yolunda sarıvedim kalemi
Düş peşime ben çekiverem çileni

Kaynak: Faruk Kaleli

Aha yarim aha yarim sen ne diyon
Oluverdim asker de ben gidiyom

Akça Gülüm
Sen Aslı ol ben de Kerem
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Akçaalan yolunda buluvedim bir iğde
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Mektuplar yolladım okut da dinle
Aha yarim aha yarim söğüdün kökü
A zalımın kızı da huyların kötü

Sayfa 91

Etrafın yıkar gider (dön oynayı oynayı)
Senede bir yar sevdim (hele hele nanayı)
O da beni terkeder (dön oynayı oynayı)
Kaynak: Fatma Yılmaz

Kaynak: Yöre Ekibi

Akçadağ'ın Düzüne
Akçadağ'ın düzüne
Buğday ektim yüzüne
Ben gönlümü kaptırdım
Bir hayının kızına
Akçadağ köyü yazı
Şu gelen kimin kızı
Beni bir güzel vurdu
Açtı galbime sızı
Ekinler ekiliyor
Bülbüller ötüşüyor
Yarimden mektup gelmiş
Yüreğim tutuşuyor
Kaynak: Abdullah Gülhani

Akçavlu Çayları Helimem
Akçavlu çayları Helimem bulanık akar
Helimem oturmuş aman aman yollara bakar
Senin de bakışların Helimem adamı yakar
Yandın mı sol yanı benlim aman aman yandığın mı var
Senin de benden başka aman aman sevdiğin mi var
Derindir kuyusu Helimem urgan erişmez
Soğuktur suları aman aman bir tas içilmez
Senin de mektubunla Helimem derdim alışmaz
Yandın mı sol yanı benlim aman aman yandığın mı var
Senin de benden başka aman aman sevdiğin mi var

Akçeşmenin Taşları
Akçeşmenin taşları
(Baygın Habibem)
Civir civir kuşları
Halkalı şeker kırmızı fındık
(Baygın Habibem)
Kara kara kaşları
Vardım çeşme başına
(Baygın Habibem)
Yazı yazdım daşına
Kızlar gelsin okusun
(Baygın Habibem)
Akıl koysun başına
Yola çıkma baş'açık
(Baygın Habibem)
Arpalar kara kılçık
Eğer gönlün var ise
(Baygın Habibem)
Al bohçanı yola çık
Kaynak: Hasan Çakı Efe

Akdeniz Yakası Aydın Elleri
Akdeniz yakası aydın elleri
Kuşlar gider bizim dede sultana
Cemalin görünce yürüdü dağlar
Taşlar gider bizim dede sultana
Katardan ayrılan turna sürüler
Her andıkça sinelerim sızılar
İrili ufaklı emlik kuzular
Koçlar gider bizim dede sultana

Kaynak: Yöre Ekibi

Akçayım Boydan Boya
Akçayım boydan boya (hele hele nanayı)
Gezerim köyden köye (dön oynayı oynayı)
İsterisen sar beni (hele hele nanayı)
Akçayım doya doya (dön oynayı oynayı)
Akçayım akar gider (hele hele nanayı)
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Elim aydır dört kitabtan eveli
Seydoğlu Bedrettin Bektaşi Veli
Ortaklar adına bileyim seni
Dağlar gider bizim dede sultana
Kaynak: Feyzullah Çınar

Akıl Ermez Yaradanın Sırrına
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Akıl ermez yaradanın sırrına
Acep bilmem kime indi bu kurban (koç kurban)
Üç ayağı bağlı birisi boşta
İsmail Nebi'ye indi bu kurban (koç kurban)
Cihanda söz iken özü çoğ iken
Davud sofradayken Musa yoğ iken
İsmail'e inen kurban sağ iken
Muhammed Ali'ye indi bu kurban (koç kurban)
Bu yolun aslıdır güruh-u nacı
Adem'le Havva'da kaldı bir ucu
Hızır Nebi'deydi ipinin ucu
Pir Bektaş Veli'ye indi bu kurban (koç kurban)

Sayfa 92

Özgür bir şafağın doğduğu yerde
Bu günden okurum yarınım nerde
Her derdin çözümü inanın serde
İlim deryasında yüzerim doymam
Saltanatın tadı olsa turfanda
Hep nazarım vardır ilim irfanda
Bir insan zihnine girdiği anda
Elimden geleni fikrimde koymam
İlhami'yim engin denğindir yürek
Mal mülk değil serde zenginlik gerek
Gelin tüm gençliği bu bağda derek
Özümden ser verir sözümden caymam

Kaynak: Hasan Hüseyin Aslan
Kaynak: İlhami Arslantaş

Akıl Gel Beri Gel Beri 1
Akıl gel beri gel beri
Gir gönüle nazar eyle
Görür göz işitir gulak
Söyler dile nazar eyle
Baştır gövdeyi götüren
Hayat menzile yitiren
Türlü maharet bitiren
İki ele nazar eyle
Aşık isen alıp satma
Helalına haram katma
Yolun eğrisine gitme
Doğru yola nazar eyle
Şah Hatayi'm eydür gani
Veren mevlam alır canı
Evvel kendin kendin tanı
Sonra ele nazar eyle
Kaynak: İsmail Nar

Akıldır Sermayem Yolumdur Bilim
Akıldır sermayem yolumdur bilim
Evrendeki pulun hatırın saymam
Aklı kullanırım neşreder dilim
Boynumu vuracak satırı saymam
Düşünür tartarım akıl karı mı
Ortaya koyarım bütün varımı
Yürekten süzerim vicdan arımı
Ufkuma çıkacak gafile uymam
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Akıyordu Dere
Akıyordu dere
Çaresiz türküler yakıyordu
Beyaz köpükleriyle yıkayıp taşları
Uçurum pusularının siyah eylül kışları oy
İdam ilmiği gibi dizildi tepelere oy
Dağların beşiğine gelip dayanmıştı ölüm oy
Saçlarına kar yağıyor vadide ışıkların
Dağlardan akıp gelen kanlı hıçkırıkların oy
Kırık ezgilerini duyarsınız sularda
Bu ölüm şarkısı değil bu uykularda oy
Akıyordu dere
Ağıtlı türküler yakıyordu
Kanlı köpükleriyle yıkayıp taşları
Gözbebeklerinde yar ana çocuk yaşları oy
Yedi acıyla birden dağlanan küçük dere oy
İnatla koşuyordu denizin olduğu yere oy
Dağların sevdaya çağrısıdır durmayın
Keklikler vadide uçarsa vurmayın oy
Kanatlarından biri bir haber getirir
Kanın düştüğü yerde güller açtığına dair oy
Onlar dağlara yazdı kanlarının renginde
Gençliklerini savdaların umutlarını
Yedi gül yedi kan yedi yürek içinde
Kaynak: Ersin Ergün

Akkuş'un Gürgenleri
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Şu Akkuş'un gürgenleri yıkılmadı mı
Yar üstüne yar sevmeye sıkılmadın mı
Alçaklardan götüründe benim salımı
Kimselerde bilmesin garip halımı
At belinden tabancayı dağlar inlesin
Yat kolumun üstünede canım dinlensin
Alçaklara karlar yağmış üşümedin mi
Kız sen bu işin sonunu düşünmedin mi

Aklı Da Basma Giyersin
Aklı da basma giyersin boyli boyincez
Giyinmişsin kuşanmışsın gerdana varıncez
(Bağlantı)
İşte geldik gidiyoruz şuralarda nem kaldı
Uçurtturdum şahinimi kollerimden kollerim boş kaldı
Evlerim evlerim de (beyim aman) yüksek evlerim
İçine girerim (beyim aman) gönlümü eylerim

Sayfa 93

Seher vakti gezer iken
Ayağıma battı diken
Ben o yare gider iken
Gelme diye el eyledi
Yardır beni aşka salan
Söylemezem dilden yalan
Divane gönlümü çalan
Aklım alıp del eyledi
Yitirdim güzel eşimi
Derde yetirdi başımı
Akıttı gözden yaşımı
Çevre yanım göl eyledi
Daimi derim sözümü
Gafletten açtım gözümü
Mürşüde verdim özümü
Kürelerde hal eyledi
Kaynak: Aşık Daimi

Bağlantı

Aklım Fikrim Yar Eyledim

Kaynak: Fethiye İşçiler

Aklım fikrim yar eyledim ben sana
Öğüt verdim deli gönlüm almadı
Bir kileceği var almış eline
Dünyayı içine koydum dolmadı

Aklım Aldın (Can Alıcı Gözlerinle)
Can alıcı gözlerinle
Aldın aklım baştan aldın
Tarlı şirin sözlerinle
Aldın aklım baştan aldın
Sürmeleyip gözlerini
Deli ettin beni deli
Tarayıp zülüflerini
Aldın aklım baştan aldın
Larendeli aşkın için
Yanar oldum için için
Öleceğim senin için
Aldın aklım baştan aldın
Kaynak: Aşık Larendeli

Aklım Alıp Del Eyledi
Nedir bu hal gitmez serden
Kametimi dal eyledi
Felek ayırdı o yardan
Göz yaşımı sel eyledi
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Alması farz imiş sünnettir selam
Hak nurdan yarattı yaz dedi kalem
Bir çiçek yarattı o rabb-ül alem
Onu kokulayan mahrum kalmadı
Var bir pire eriş serseri gezme
Gözet gözün onun yolundan azma
Değme bir dükkana yükünü çözme
Burda çok bezirgan assı bulamadı
Gençlik yaza benzer kocalık güze
Yüreğim başlıdır dertlerim taze
Boynun eğ de hizmet eyle üstaze
Şeytan benlik ile menzil almadı
Kul Himmet'im deste gülü elinde
Daima zikreder hakkı dilinde
Bir güzel sevmişim hakkın yolunda
Hayali gönülden zail olmadı
Söz: Kul Himmet
Kaynak: Yüksel Yıldız
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Sayfa 94

Aklım Kalacak

Aklıma Gelmezdi

Ömrümü bu rüzgarlara
Savurmamı saymazsak
Bu serseri yağmurlarda
Aklım kalacak

Terkedip köyümü gurbet ellerde
Kalacağım hiç aklıma gelmezdi
Bir gonca misali susuz çöllerde
Solacağım hiç aklıma gelmezdi

Yurt büyütüp livane
Gezerken mapuslarda
Aldırmadan yürüyende
Ahım kalacak

Kader talih bırakmadı peşimi
Ok attılar hedef ettim döşümü
O taştan bu taşa dertli başımı
Çalacağım hiç aklıma gelmezdi

Yoruldum ve yanıldım
Vuslatların izinde
Beyhude kederlerde
Sözüm kalacak

Ne ümitle yüklemiştim göçümü
Bir kimseye dökemedim içimi
Ah çekerek tutam tutam saçımı
Yolacağım hiç aklıma gelmezdi

Bu dünyadan gidir
Gidilmesine de
Günlerin yakasında
Elim kalacak

Yaz baharda seller ile yarışan
Gözyaşımdır ummanlara karışan
Gülhani’yim böyle perde perişan
Olacağım hiç aklıma gelmezdi

Kaynak: Onur Akın

Kaynak: Gürünlü Aşık Gülhani

Aklıma Arapgir Gelir

Aklımı Aldı (Bir Şirin Şivekar)

Çimeni yeşil gördüm mü
Aklıma Arapgir gelir
Yaylada soğuk su içtin mi
Aklıma Arapgir gelir

Bir şirin şivekar aklımı aldı
Melek midir huru midir yar mıdır
Vücudum şehrine velvele saldı
Figan mıdır feryat mıdır zar mıdır

Zümrüt gibi dağı bağı
İçi aslanlar yatağı
Özledin mi yayık yağı
Aklıma Arapgir gelir

Henüz girmiş dilber on üç yaşına
Çoğunu bend etmiş sırma saçına
Terlemiş memeler koynu içinde
Elma mıdır turunç mudur nar mıdır

Yaylasında koyun kuzu
Güler insanın yüzü
Görsem yüce dağda buzu
Aklıma Arapgir gelir

Bağrım yaktı benim ol bağrı çelik
Kesilmiş her yanı sımsıkı ilik
Bir güzelde olmaz böyle güzellik
Pembe midir sepen midir kar mıdır

Bahçesinden güller dersem
Ovasına halı sersem
Nerde nefis bir bal görsem
Aklıma Arapgir gelir

Süruri der hublar tüccarı oldum
Bazar-ı aşk içre birisin buldum
Hasıl-ı ömrümü verdim de aldım
Zarar mıdır ziyan mıdır kar mıdır

Bilgedir, kahramandır soyu
Görülmeye değer toyu
Haşim der ki ömrüm boyu
Aklıma Arapgir gelir

Kaynak: Silleli İbrahim

Kaynak: Haşim Koç
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Aklımı Başımdan Aldı
Aklımı başından aldı
Beni taştan taşa saldı
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Böyle sevdalara saldı
Gözlerin beni beni
Dertlerimi sıraladı
Yar bahtımı karaladı
El içinde yaraladı
Sözlerin beni beni
Diyar-ı gurbet gezdirdi
Ey olmuş yaram azdırdı
Tatlı canımdan bezdirdi
Nazların beni beni
Kaynak: Yavuz Top

Aklımı Başımdan Aldı
Aklımı başımdan aldı
Beni taştan taşa çaldı
Böyle sevdalara saldı
Gözlerin beni beni
Dertlerimi sıraladı
Yar bahtımı karaladı
El içinde yaraladı
Sözlerin beni beni
Diyari gurbet gezdirdi
Ey olmuş yaramı azdırdı
Tatlı canımdan bezdirdi
Nazların beni beni

Sayfa 95

Bahçelerde olur söğüt
Var kendi gıdanı üğüt
Ruhsati den sana öğüt
Öl şehirde kal şehirde
Kaynak: Aşık Ruhsati

Aklında (Bire Gönül Vazgel)
Bire gönül vazgel bu hülyalardan
Kani ahret iman kimin aklında
Eller kurt olmuşlar koyun ararlar
Hani hadis Kuran kim'in aklında
Arşa çıkar zulumatın yalını
Bağladılar doğruların dilini
Kapadılar şeriatın yolunu
Hani hadis Kur'an kimin aklında
Birbiri üstüne inmekte zulüm
Attıkça aksine düşüyor falım
Kimsenin aklına düşmüyor ölüm
Kani sırat mizan kimin aklında
Bir meniden halkolunma temelin
Kibirlenme elde var mı amelin
Gayretin gör belki yakın zevalin
Beratını yazan kimin aklında

Söz: Yavuz Top

Daha neler gelir bu garip başa
Sırrı hikmetine karışmam haşa
Ruhsati sen beni çalma gel taşa
O terazi mizan kimin aklında

Aklın Başına Yar İse

Kaynak: Aşık Ruhsati

Aklın başına yar ise
Öl şehirde kal şehirde
Darıl bana zarar ise
Öl şehirde kal şehirde

Akortsuz Keman

Dağ başında nemiz olur
Azığımız camız olur
Ölün dirin domuz olur
Öl şehirde kal şehirde
Günah ağacını salla
Malın Hak yoluna yolla
Biraz müslümanlık belle
Öl şehirde kal şehirde
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Ekonomi akort tutmaz bir keman
Bir birine karışıyor sap saman
Eyvah! Düzen failleri pek yaman
Kim vurduya gitti uyanın vatan
İmf’ye borçlu doğmadık bebe
Yani daha şimdi onlara gebe
Gemi batırılmış bak vurmuş dibe
Kim vurduya gitti uyanın vatan
Biz yem arar iken at-a öküze
Sömürdü bizleri o yaptı füze
ABD AB den fayda yok bize
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Sayfa 96

Kim vurduya gitti uyanın vatan

Şimdi de geldi muhabbetin zamanı

Elden beklemekle olur mu zikir
Üç çeki tespihle hep kaldık fakir
Bilimden haber yok körlendi fikir
Kim vurduya gitti uyanın vatan

Aksaray'dan Bakırtolu'na yol gider
Sürmelenmiş ela gözlü yar gider

Emekliye boy boy kefeler biçmiş
İşçi memur bitti esnafı seçmiş
Bakın hele yoksul canından geçmiş
Kim vurduya gitti uyanın vatan
Ekmeği çalınmış tuzu yok aşta
Beş parasız kalmış şu karakışta
Vatandaşlar sessiz arsızlar başta
Kim vurduya gitti uyanın vatan
Der İlhami artık uyan ne olur
Halk kendi çaresin kendisi bulur
İş işten geçerse olanlar olur
Kim vurduya gitti uyanın vatan
Vatanı kurtaran atandan utan
Kaynak: İlhami Arslantaş

Aksadeler Giyer Boylu Boyunca
Aksadeler giyer boylu boyunca
Düğmeler takıyor gerdana varınca
Nasıl sabredeyim ta sabah olunca

Uzanmışsın sevdiğim dal gibi
Gelip geçen selam vermen el gibi
Kaynak: Gökmenin Hasan Hüseyin

Aksaray'a Gide Gele Yoruldum
Aksaray'a gide gele yoruldum (yoruldum canım)
Ben o yarin cemaline vuruldum (vuruldum canım)
Uzun boylu ince bele sarıldım (sarıldım canım)
Seni bana verseler (verseler canım)
Telli duvak sırma teller taksalar (taksalar canım)
Verin benim cananımı gideyin (gideyim canım)
Düğün kurun ben safalar süreyim (süreyim canım)
Çıkar isem şu yokuşun başına (başına canım)
Bir ok attım kapındaki taşına (taşına canım)
Benim yarim girmiş on beş yaşına (yaşına canım)
Seni bana verseler (verseler canım)
Telli duvak sırma teller taksalar (taksalar canım)
Verin benim cananımı gideyin (gideyim canım)
Düğün kurun ben safalar süreyim (süreyim canım)
Kaynak: Veli Kanık

İşte gidiyorum şurada nem kaldı
Uçurdum şahinim elden atmacam kaldı
Elem çekme gönül böyle de kalınmaz
Tek serin sağolsun yar mı bulunmaz
Kul oldum kapında kadrim bilinmez
İşte gidiyorum şurada nem kaldı
Uçurdum şahinim elden atmacam kaldı
Kaynak: Bilinmiyor

Aksaray Develisi
Eremedim vefasına dünyanın
Bülbül konmuş sarayına Konya'nın
Beyler besler merak için tazıyı
Kadir Mevlam böyle yazmış yazıyı
Sakyatan'dan gelir burçak zamanı
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Aksaray'ın Kapıları Sürgülü
Aksaray’ın kapıları sürgülü
Siyah saçı sırma ile örgülü
Haticem de genç yaşında vergili
Alırım Haticem koymam orada
Aksaray’ın kapıları çatallı
Kırk gün oldu yardan ayrı yatalı
Kız ben seni sevip alıp kaçalı
Alırım aslanım koymam orada
Kaynak: Asaf Güven

Aksinne'ye Vardım
Aksinne'ye vardım
Koyun yaymaya
Meramım koyun değil
Yari görmeye
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Bir boyuna baktım
Bir de yüzüne
Sürmeler mi çektin
Ela gözüne
Havalar bulutlu
Kar mı yağacak
Sol gözüm seğriyor
Baskın mı olacak
Damdaki buhariyi
Adam mı sandın
Gelirken geçerken
Orzum mu tanın
Kaynak: Ahmet Çopur

Aksu Derler Adına (Mercanım)
Aksu derler adına (Ah canım mercanım)
Soğuktur inadına (Birtanem)
İçenler erer imiş (Ah canım mercanım)
Hemencek muradına (Birtanem)
Atma da taşı
Sinelerim yaralı yaralı yaralı

Sayfa 97

Anne beni düşmanlarım yediler
Kızıyla birlik Osman Ağa’yı vurmuşlar dediler
Dur dediler de zalım düşman durmadı
Güssün yavrum dünyasına doymadı
Anne ben öldüm hiç bir kimsem duymadı.
Ciğer olsun bu yaraya da dayansın
Hacı Fatma’sı ilk uykudan uyansın

Akşam Akşam Mumları Yakarım
Akşam akşam yar mumları yakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Hem hasretlik hem gurbetlik çekerim
Sever misin dal boylum sevdiğim
Dayanamam hasretine yandığım
Şahin yükseklerde yapar yuvayı
İner alçaklara engin ovaya
Alma dilber alma aşık bedduası
Sever misin dal boylum sevdiğim
Dayanamam hasretine yandığım
Kaynak: Mustafa Ramiz

Denizin dibi kaya (Ah canım mercanım)
Cemalin benzer aya (Birtanem)
Ben ömrümü geçirdim (Ah canım mercanım)
Günleri saya saya (Birtanem)

Akşam Arada Kaldı

Atma da taşı
Sinelerim yaralı yaralı yaralı

Akşam arada kaldı (da)
Fitil yarede kaldı
Ellerin yari geldi (de)
Sevdiğim nerde kaldı

Ayağında yün bağı (Ah canım mercanım)
Ben yemem koyun yağı (Birtanem)
Kızlar benden istiyor (Ah canım mercanım)
Zülüfüne gülyağı (Birtanem)

Haydi yavrum çınara'cı (da)
Çift gezer iki bacı
Büyüğü şöyle böyle (de)
Küçüğü can ilacı

Atma da taşı
Sinelerim yaralı yaralı yaralı

Git gurbet ellerine (de)
Daş attım yollarına
İlik düğme olayım (da)
O yarin kollarına

Kaynak: Bilinmiyor

Aksulu Osman Ağa
Zalım düşman kesti benim yolumu
Yol üstüne koyverdiler ölümü
Kardeşlerim sormaz benim halimi

Haydi de yavrum çınarım (da)
Dallarına konarım
Yarim benim olmazsa (da)
Hergün böyle yanarım
Terekteki siniler (de)
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Sayfa 98

El değmeden iniler
Yari gurbette olanın
Kulakları çiniler

Öğrenesin tadını

Haydi de yavrum olacak (da)
Sevdan beni alacak
İkimizin sevdası (da)
Kıyamete kalacak

Akşam Erken İner Mahpushaneye

Kaynak: Bilinmiyor

Akşam Aşıp Gidiyor (Keklik)
(Of) Akşam aşıp gidiyor
Fikrim şaşıp gidiyor
Ela gözlü sevdiğim
Dağlar aşıp gidiyor (keklik)
Aman keklik yaman keklik çil keklik aman
Çık dağların başına da öt keklik aman
Gak gak gubarak gubarak gubarak öt keklik aman
Kekliği düz ovada avlarlar aman
Güzellere meyil bağlarlar aman
(Of) Akşam harede kaldı
Fitil yare de kaldı
Kara gözlü sevdiğim
Bilmem nerede kaldı (keklik)
Aman keklik yaman keklik çil keklik aman
Çık dağların başına da öt keklik aman
Gak gak gubarak gubarak gubarak öt keklik aman
Kekliği düz ovada avlarlar aman
Güzellere meyil bağlarlar aman
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Akşam Ben Uyumadım
Akşam ben uyumadım
Uykulara doymadım
Kasavet bastı beni
Yarim geldi duymadım
Şu gidene gidene
Boyu benzer fidane
Ben göynümü bağladım
Kadir kıymet bilene
Lefkoşe'nin kadını
Söyleyemem adını
Seveceksen bundan sev
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Kaynak: Mahmut İslamoğlu

Akşam erken iner mahpushaneye
Ejderha olsan kar etmez
Ne kavgada ustalığın
Ne de çatal yürek civan oluşun
Kar etmez inceden içine dolan
Alıp götüren hasrete
Akşam erken iner mahpushaneye
İner yedi kol demiri Yedi kapıya
Birden ağlamaklı olur bahçe
Karşıda duvar dibinde
Üç dal gece sefası
Üç kök hercai menekşe
Aynı korkunç sevdadadır
Gökte bulut dalda kaysı
Başlar koymağa hapislik
Karanlık can sıkıntısı
Kürdün Gelini'ni söyler maltada biri
Bense voltadayım ranza dibinde
Ve hep olmayacak şeyler kurarım
Gülünç acemi çocuksu
Vurulsam kaybolsam derim
Çırılçıplak bir kavgada
Erkekçe olsun isterim
Dostluk da düşmanlık da
Hiçbiri olmaz halbuki
Geçer süngüler namluya
Başlar gece devriyesi jandarmaların
Hırsla çakarım kibriti
İlk nefeste yarılanır cigaram
Bir duman alırım dolu
Bir duman kendimi öldüresiye
Biliyorum 'sen de mi' diyeceksin
Ama akşam erken iniyor mahpushaneye
Ve dışarda delikanlı bir bahar
Seviyorum seni çıldırasıya
Kaynak: Ahmed Arif

Akşam Olanda (Tuntul'un Kızı)
Akşam olanda
Bade dolanda
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Gönlüm hoş olur
Lamba sonanda
Vursun oynasın Tuntul’un kızı
Çalsın oynasın yosmanın kızı
Mavilim atlas
İğneler batmaz
Yar bensiz yatmaz
Tuntul’un Kızı
Vursun oynasın Tuntul’un kızı
Çalsın oynasın yosmanın kızı
Saçları lüle
Benziyor güle
Akşam olanda
Get güle güle

Sayfa 99

Akşam Oldu Gine Bastı Kareler
Akşam oldu gine bastı kareler
Göz göz oldu sinemdeki yareler
Nazlı yarim gelsin bulsun çareler
Yemedim elmamı ağular olsun
Kullanmam çevreni sandıkta dursun
Akşam oldu akan sular duruldu
Gönül kapısına kilit vuruldu
Hasta oldu vilayete duyuldu
Yemedim elmamı ağular olsun
Kullanmam çevreni sandıkta dursun
Kaynak: Nazife İncel

Akşam Oldu Gün Dolaşmaz (Yıldız)

Vursun oynasın Tuntul’un kızı
Çalsın oynasın yosmanın kızı

Akşam oldu gün dolaşmaz
Sabah oldu ülker açmaz
(Ah benim yarim benden geçmez)

Akşam Olanda Akşam Olanda
Akşam olanda akşam olanda
Akşam olanda mumlar yananda
Giydiğim aldır al yanak baldır
Akşam olanda yar beni kaldır

Niye doğdun sarı yıldız
Yıldız yıldız yıldız yıldız
Yıldız yıldız yıldız ey
Kanlı m'oldun kenli m'oldun
Niye doğdun evler yıkan beller büken
Zalım ayrılık dön dön dön dön dön

Akşam olanda akşam olanda
Akşam olanda mumlar yananda
Giydiğim atlas iğneler batmaz
Akşam olanda yar bensiz yatmaz

Parmağında hatem yüzük
Kolunda altın bilezik
Sevilmeyen kıza (da) yazık

Akşam olanda akşam olanda
Akşam olanda mumlar yananda
Giydiğim hıştı sıyrıldı düştü
Akşam olanda yar bana küstü
Akşam olanda akşam alanda
Akşam olanda mumlar yananda
Giydiğim sarı özledim yari
Akşam olanda gel bize bari

Niye doğdun sarı yıldız
Yıldız yıldız yıldız yıldız
Yıldız yıldız yıldız ey
Kanlı m'oldun kenli m'oldun
Niye doğdun evler yıkan beller büken
Zalım ayrılık dön dön dön dön dön
Kaynak: Aşık Veli Aydın

Akşam Oldu Gün Kavuştu

Akşam olanda akşam olanda
Akşam olanda mumlar yananda
Giydiğim mordur çevresi dardır
Akşam olanda bekleyen yardır

Akşam oldu gün kavuştu efendim nerde
Ağla gönlüm ağla da durma bir tanem gel gel
Tahammül kalmadı artık takat mı bende
Ağla gönlüm ağla da durma sevgilim gel gel

Kaynak: Ferman Baba

Uçtu uçtu aman yüksek uçtu nereye kondu
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Ağla gönlüm ağla da durma bir tanem nerde
Sevdim sevdim aman alamadım yazıklar oldu
Ağla gönlüm ağla da durma sevgilim nerde

Sayfa 100

Evlerinin önü mermerden direk
Yarimin giydiği sırmalı yelek
Çok yalvardım bana gülmedi felek

Kaynak: Mustafa Berişa

Akşam Oldu Güneş Girdi Buluta
Akşam oldu güneş girdi buluta
Korkarım ki o yar benl unuta
Cahillik de saldı beni umuda
Ben bilirim gönlümdedir kabahat
Has bahçede öten bülbül kuş olmaz
Yar elinde gelen bade boş olmaz
Yüz bln güzel sevsem gönlüm hoş olmaz
Ben bilirim gönlümdedir kabahat

Akşam Oldu Yakamadım Gazımı
Akşam oldu yakamadım gazımı
Çok aradım bulamadım yarımı
Kadir mevlam böyle yazmış yazımı
Uyu hey nazlu menekşem sen uyu
Sen uyu ben sana ninnin olayım

Uyu ey nazlı meleğim sen uyu
Sen uyu ben sana hayran olayım
Kaynak: Ahmet Şenses

Akşam Oldu Yanıyor (Vona)
Akşam oldu yanıyor da
Vona'nın ışıkları
Hiç aklımdan çıkmıyor da
Yarin konuşukları
Oy kemençe kemençe de
Nerde idin dün gece
Atar kırarım seni de
Eğlencesin eğlence
Vona'dan görünüyor da
Ordu'nun ışıkları
Adamı öldürüyor da
Yarin Konuşukları

Altı aylık yetim kaldım kucakta
Ne anam ne babam var ne kardaş
Yoktur kimse bana olsun arkadaş

Oy bağlama bağlama da
Zerdali dalı mısın
Yanık yanık çalarsın da
Benden sevdalı mısın

Uyu hey nazlu menekşem sen uyu
Sen uyu ben sana ninnin olayım

Kaynak: Muhsin Tercan

Kızım senin adın nedir Münevver
Ah Münevver seninle de gülerler
Seni böyle bu genç yaşta gömerler
Uyu hey nazlu menekşem sen uyu
Sen uyu ben sana ninnin olayım
Kaynak: Bayram Süleyman

Akşam Oldu Yakamadım Gazımı
Akşam oldu yakamadım gazımı
Kadir mevlam böyle yazmış yazımı
Ben olmasam kimler çeker nazını
Uyu ey nazlı meleğim sen uyu
Sen uyu ben sana hayran olayım
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Akşam Oldu Yine Bastı Gareler
Akşamlar oldu yine bastı gareler
Ciğerimde göz göz oldu yareler
Misafir almaz mı tenha dereler
Sargı da tutmaz yarelerim var benim
Aşarısak da karlı dağlar aşarız
Düşerisek de tozlu yola düşeriz
Çekerisek de güzel kahrı çekeriz
Çirkinlerin kahrı güçtür çekilmez
Kaynak: Ali Urhan

Akşam Oldu Yine Bastı Kareler
(Ah) Akşam oldu yine (de) bastı kareler
(Gel gel aman)
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(Ah) Gitme yavrum seni (de) arslan pareler
(Of aman pareler)
Delik deşik sinemdeki yareler
(Gel gel aman)
Gitme yavrum seni (de) arslan pareler
(Of aman pareler)
(Ah) Duman çökmüş yar yolunu seçemem
(Gel gel aman)
(Ah) Ayrılık şerbetini sensiz içemem
(Of aman içemem)
Bana yardan vazgeç derler geçemem
(Gel gel aman)
(Ah) Ayrılık şerbetini sensiz içemem
(Of aman içemem)
Kaynak: Yöre Ekibi

Akşam Oldu Yine Hapis Kitlendi
Akşam oldu yine hapis kitlendi
Demir perdeleri çekme gardiyan
Ne yardan haber var ne mektup salan
Bi de sen belimi bükme gardiyan
Bizi seven dostlar şimdi çekildi
Gam tarlama dert kesavet ekildi
Umuduma yeni fidan dikildi
Kırık dallarımı yakma gardiyan

Sayfa 101

Kaynak: Nazif Girgin

Akşam Olur Karanlığa Kalırsın
Akşam olur karanlığa kalırsın
Derin derin sevdalara dalarsın
(Oy gelin gelin sevdalı gelin öldürdün beni)
Beni koyup yadellere varırsın
Sana zulum bana ölüm değil mi
(Oy gelin gelin sevdalı gelin öldürdün beni)
Bülbül ne ötersin yuvan mı yoktur
Yoksa benim gibi sevdan mı çoktur
(Oy gelin gelin sevdalı gelin öldürdün beni)
Sar'altın yaptırsam yarin boynuna
Vallah güzellerin düşmanı çoktur
(Oy gelin gelin sevdalı gelin öldürdün beni)
Odası toz olmuş dolabı duman
Uyan kömür gözlüm uykudan uyan
(Oy gelin gelin sevdalı gelin öldürdün beni)
Ellerin elime deydiği zaman
İster ölüm olsun ister ayrılık
(Oy gelin gelin sevdalı gelin öldürdün beni)
Kaynak: Mehmet Yüzgeç

Mahzuni Şerif'im iki yüzlüler
Yaktı yüreğimi bağrım sızılar
Fadimem yol bekler ağlar kuzular
At mektubu belim bükme gardiyan
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Akşam Olunca Yarelerim Sızlar
Akşam olunca yarelerim sızlar
Derdim çoktur değmeyin bana kızlar
Bu aşkıma şahit olsun yıldızlar

Akşam Olur Kervan Çıkar
Akşam olur kervan çıkar yokuşa
Ak gerdana siyah perçem yakışa
Mail oldum o sendeki bakışa
Ben vuruldum o sendeki bakışa
Şakir-i şirvan ela göz bala
Hayran bala kurban bala
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Yeter Allah'ım çektiğim ah yeter
Bu ayrılık (hasretlik) bana ölümden beter

Akşam Olur Sabah Olur (Gelmez)

İstemem artık bana göre yar yok
Kimi sevdim isem derdi benden çok
Anladım ki bu sevdanın sonu yok

Akşam olur sabah olur yar gelmez
Sanırım ki beklediğimi bilmez
Gelmez canım gelmez gülüm
Gelmez yavrum ah gelmez

Yeter Allah'ım çektiğim ah yeter
Bu ayrılık (hasretlik) bana ölümden beter

Gide gide yorgun gitmez dizlerim
Arıyorum görmez oldu gözlerim
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Gelmez canım gelmez gülüm
Gelmez yavrum ah gelmez
Yollarına baka baka yoruldum
O çapkının gözlerine vuruldum
Gelmez canım gelmez gülüm
Gelmez yavrum ah gelmez
Kaynak: Dramalı Hasan

Akşam Türküleri
Beyaz bir gün üstüme kapanıyor
Yeşilini süze süze ormanların
Ah deniz dipleri neredesiniz
Derin deniz dipleri
Gözleri kadar güzel sevdalımın
Uzayan gölgelere uzanıyorum
Üstümde hırçın bir mavi
Yeni bir zamana başlar gibiyim
Batan günün ölgün kırmızısında
Usulca koyuluyor akşam türküleri
Gün bir koşuda dağıldı gitti
İnsan olursa olsun diyemiyor
Dokunduğum ne varsa kayıyor ellerimden
Ben bir şey olmamış gibi
Ölümsüz bir tutkuya davranıyorum
Nasıl olsa geceye daha çok var
Yasalarına sıkı sıkıya bağlı güneş
Ufka doğru süzülüyor olsa da
Kaynak: Afşar Timuçin

Akşam Yeli
Akşam yeli akşam yeli
Eser eser akşam yeli
Nazlı yardan al haberi
Hiç bozulmaz zülfün teli
Akşam yeli usandırır
Dağı taşı dolandırır
Tutar ahım dilendirir
Eser eser akşam yeli
Kaynak: Halil İbrahim Mısırlı

Akşamdan Akşama Kara Giymeyi
Akşamdan akşama kara giymeyi
Ben sizden öğrendim karalı dağlar
Her esen rüzgara göğüs germeyi
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Sayfa 102

Ben sizden öğrendim sıralı dağlar
Çiğdemle çiçekle yeşille kaplı
Sarı çiçek giymiş yüzü mehraplı
Eksilmez üstünden hep duman kaplı
Ben sizden öğrendim pareyi dağlar
Çok özledim ta zirvene çıkmayı
Yükseğinden bizim ele bakmaya
Bazen dertli dertli ağıt yakmayı
Ben sizden öğrendim yaralı dağlar
Ezgini' yim güle gönül vermeyi
Çeşit çeşit çiçeklerin dermeyi
Her mevsimde ayrı renge girmeyi
Ben sizden öğrendim aralı dağlar
Kaynak: Ozan Ezgini

Akşamdan Uyumadım (Masıt Kırığı)
Akşamdan uyumadım
Uykuma doyamadım
Üzüm koydum sepete
Mehmet oğlan tepede
Mehmet oğlan dururken
Dolaş Osman tokada
Dam başında Dudu var
Dudu kızın adı var
Eğil bir yol öpeyim
Sende şeker tadı var
Tenekeler tıngırımasın
Köylülere duyulmasın
Ocak başı yarıldı
Köylü kızı Ali'ye darıldı
Darılırsa darılsın
Gelsin bana sarılsın
Kaynak: Hayri Dev

Akşamdı Ezan Vahdı

Akşamdı ezan vahdı (oy aman oy aman ay amandı)
Goncalar gezen vahdı (o yarin gaş gözü ne yamandı)
Men o yari sevmişem (oy aman oy aman ay amandı)
Tarlalar hazan vahdı (o yarin gaş gözü ne yamandı)
Bu gelen haralıdı (oy aman oy aman ay amandı)
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Dağların maralıdı (o yarin gaş gözü ne yamandı)
Eğil güzel bir öpim (oy aman oy aman ay amandı)
Yüreğim yaralıdı (o yarin gaş gözü ne yamandı)
Bu gelen nahır mıdı (oy aman oy aman ay amandı)
Saralan tahıl mıdı (o yarin gaş gözü ne yamandı)
Dediler yarin gelir (oy aman oy aman ay amandı)
Menzili yakın mıdı (o yarin gaş gözü ne yamandı)
Dağa çıktım ses gelir (oy aman oy aman ay amandı)
Goyun başbaşa gelir (o yarin gaş gözü ne yamandı)
Ne dedim zalım yarim (oy aman oy aman ay amandı)
O da mennen küs gelir (o yarin gaş gözü ne yamandı)

Sayfa 103

Boynuma taktı geçti
Arpa biçtim gök iken
İçinde çakır diken
Ben seni gizli sevdim
Sen kız ben oğlan iken
Kaleden indim bağa
Gül sarılmış yaprağa
Nazlısından ayrılan
Nasıl girer toprağa
Kaynak: Nafi Budak

Kaynak: Aşık Murat Çobanoğlu

Akşamlar (Avşar Güzeli)

Akşamın Vakti Geçti

Oy akşamlar akşamlar
Yine geldi akşamlar
Evli evine gider
Bağlar gazeli
Garip nerde akşamlar
Avşar güzeli

Akşamın vakti geçti
Bir güzel baktı geçti
Zülfünün tellerini
Boynuma taktı geçti
Hey gelişine gidişine gülüşüne
Ben sana hayran hey
Ben sana kurban
Kahve Yemen'den gelir
Bülbül çimenden gelir
Yari güzel olanlar
Her gün yabandan gelir
Hey gelişine gidişine gülüşüne
Ben sana hayran hey
Ben sana kurban
Kahve yemen neylesin
Bülbül çimen neylesin
Yari güzel olanlar
Her gün yaban neylesin
Hey gelişine gidişine gülüşüne
Ben sana hayran hey
Ben sana kurban
Kaynak: Şakir Şener

Al beni beni sar beni beni yar değil misin
Beni bu sevdaya salan sen değil misin
Sevdi aldattı beni
Güldü ağlattı beni
Gittim kölesi oldum
Bağlar gazeli
Götürdü sattı beni
Avşar güzeli
Yar beni beni sar beni beni yeşil yeşil yapraklar
Saramazsam sarsın seni kara topraklar
Kaynak: Enver Demirbağ

Akşamlar Oldu Gene
Akşamlar oldu gene
Çıralar yandı gene
Ay yüzlüm ceylan gözlüm
Fikrime ey düştü gene
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Akşamın Vakti Geçti

Al Alma Gönül Alma

Akşamın vakti geçti
Bir güzel baktı geçti
Zülfünü kement etmiş

Al alma gönül alma
Allanıp yenil alma
Seni yare yolladım
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Kazandım gönül alma
Kenar gezme dolan yar gel içeri
Bize mehman olan yar gel içeri
Ağaçta sallanırsan
Sallanıp ballanırsan
Bazen emanet olup
O yare yollanırsan
Kenar gezme dolan yar gel içeri
Bize mehman olan yar gel içeri
Dağı dolaşan oğlan
Dolaşıp aşan oğlan
Hasretine yanaram
Tezce kavuşak oğlan

Tut alayım salkımı
(Uy aman yar aman uy aman)
Dökülmesin taneler
(Kız ben ölem yar ben ölem kölen olam)
Bütün çiftler kavuştu
(Uy aman yar aman uy aman)
Kalmasın bir taneler
(Kız ben ölem yar ben ölem kölen olam)
Atladım girdim bağa
(Uy aman yar aman uy aman)
Başım değdi yaprağa
(Kız ben ölem yar ben ölem kölen olam)
Ben o yari almazsam
(Uy aman yar aman uy aman)
Girmem kara toprağa
(Kız ben ölem yar ben ölem kölen olam)

Kenar gezme dolan yar gel içeri
Bize mehman olan yar gel içeri

Kaynak: Necati Coşkun

Kaynak: Kurbani Kılıç

Al Almayı Daldan Al

Al Alma Kızıl Alma

Al almayı daldan al
Daldan alma benden al
Duydum gelin olisin
Dur ben ölüm ondan al

Al alma gızıl alma (aman aman nazlıda yar)
Dallara düzül alma (bönaşam bize gel)
Yar garşımdan gelince (aman aman nazlıda yar)
Avcumda ezil alma (bönaşam bize gel)
Al almanın dördünü (aman aman nazlıda yar)
Sev yiğidin merdini (bönaşam bize gel)
Seversende güzel sev (aman aman nazlıda yar)
Çekme kötü derdini (bönaşam bize gel)
Al alma dört değil mi (aman aman nazlıda yar)
Her sözün mert değil mi (bönaşam bize gel)
Yar üstüne yar sevmiş (aman aman nazlıda yar)
O bana dert değil mi (bönaşam bize gel)
Kaynak: Mehmet Gurnaz

Al Almanın Dördünü
Al almanın dördünü
(Uy aman yar aman uy aman)
Sev yiğidin merdini
(Kız ben ölem yar ben ölem kölen olam)
Seversen güzeli sev
(Uy aman yar aman uy aman)
Çekme çirkin derdini
(Kız ben ölem yar ben ölem kölen olam)
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(Bağlantı)
Oy habip habip habip
Var mı derdime tabip
Yok mu derdime tabip
Al alma dört olaydı
Yiyene dert olaydı
Bu elmanın sahabı
Sözüne merd olaydı
Bağlantı
Al alma kızıl alma
Irafa dizil elma
O yar bize gelende
Cebine süzül alma
Bağlantı
Kaynak: Vasfi Akyol

Al At'ta Yeşil Kolan
Al at'ta yeşil kolan
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Dolan sevdiğim dolan
İşte geliyor oğlan
Dolan sevdiğim dolan
Meğer gönlün var bende
Dolan sevdiğim dolan
Mendilim kaldı sende
Sevdası kızdan olan
Çok uzak gezme benden
Dolan sevdiğim dolan
Ölsem ayrılmam senden
Sevdası kızdan olan
Kaynak: Selahattin Yetimoğlu

Al Beni Beni
Al beni beni
Sar beni beni
Bahçede banya
Gel güzüm sarılalım
Ellere galma
Al beni beni
Sar beni beni
Ben kimsesizim
Ben aşkına düşeli
Her gün kefsizim
Al beni beni
Sar beni beni
Bahçede furma
Ben sana ne yapdım yarim
Öyle geri durma

Al Beni Götür Beni Sılama
Gurbetin tadı kaçtı
Al beni götür beni
Sinemde yara açtı
Al beni götür beni
Al beni al beni al beni götür götür beni
Al beni götür beni sılama yetir beni
Ben nerde köyüm nerde
Sağlamdım düştüm derde
Ölürsem koyma burda
Al beni götür beni
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Al beni al beni al beni götür götür beni
Al beni götür beni sılama yetir beni
Şahballı derde yanam
Ah çeker Kezibanım
Yol bekler garip anam
Al beni götür beni
Al beni al beni al beni götür götür beni
Al beni götür beni sılama yetir beni
Kaynak: Hilmi Şahballı

Al Bir Mum Yak
Al bir mum yak bahar güzelliğine
Ömrüm geçiyor senin elinde
Kalbimi verdim sana yine
Aldatma beni hasretinle
(Bağlantı)
Aaa aaa aaa aaa
Aaa aaa aaa aaa
Sevgilim gel sen bana
Ne olur gül sen bana
Ağlarım kana kana
Rahatlaştık biz artık seninle
Kalbim coşuyor eski sevginle
Kol kola gezelim gizlice
Çamlarda buluşalım yine
Bağlantı
Kaynak: Ülviye Ahmedova

Al Birini Vur Birine
Yıkılası Bozuk Düzen
Bıçak Kemiğe Dayandı
Gayrı Bize Yazık Düzen
Gönlümüz Kana Bulandı
Al Birini Vur Birine
Koydu Bizi Heç Yerine
Vay Boyunuz Devrileydi
İnandık Körü Körüne
Ağar Kara Saçım Ağar
Hıçkırık Sinemi Boğar
Bu Yılda Böyle Giderse
Başımıza Taşlar Yağar
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Al Birini Vur Birine
Koydu Bizi Hiç Yerine
Deli Miydik Serseri Mi
İnandık Körü Körüne
Gel Mahzuni Söyle Sözü
Harap Ettik Yazı Güzü
Daha Karanlık Basmadan
Üsküdarı Geçti Dürzü
Al Birini Vur Birine
Koydu Bizi Hiç Yerine
Gönlümün Gözü Çıkaydı
İnandım Körü Körüne
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Al Bostancı Bir Bostan Ver
Al bostancı bir bostan ver hastam var (aman)
Asmanın dibine gelmiş yosmam var
Sen olmasan beni burda ister var (aman)
(Aman) Efeler şu mahlede bir güzel
Devriyeler gelir (gelir de) peşime düşer
Al bostancı bir bostan ver yiyeyim (aman)
Yiyeyim de bu diyardan gideyim
Nazlı yardan ayrı düştüm nideyim (aman)
(Aman) Efeler şu mahlede bir güzel
Devriyeler gelir (gelir de) peşime düşer
Kaynak: Hayri Karamete

Al Canımı Kurtulayım Elinden
Al canımı kurtulayım elinden
Yaralıyım kime nere gidem yaradan
Kurtulamam yağmurundan selinden
Yaralıyım kime gidem yaradan dost
Kara bahtım bir gün olsun gülmedi
Dost eliyle göz yaşımı silmedi
Garip gönlüm sevdiğini bulamdı
Yaralıyım kime gidem yaradan dost
Akarsu'yum derdim sığmaz içime
Bir yol bulamadım hey yar gidem göçüme
Genç yaşımda aklar düştü saçıma
Yaralıyım kime gidem yaradan
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Kaynak: Muhlis Akarsu

Al Çuha Mavi Çuha
Al çuha mavi çuha
Çuha kenarın yuha
Kaç gündür görmemişem
Az kaldı aklım çıka
Hey hey hey hey benim ağam
Köyler ağası benim ağam
Minare dolam dolam
Ağam kurbanın olam
Param yok ki evlenem
Kapında kulun olam
Hey hey hey hey benim ağam
Köyler ağası benim ağam
Altunu bozdurayım
Gerdanan dizdireyim
İpek mendil değilsen
Cebimde gezdireyim
Hey hey hey hey benim ağam
Köyler ağası benim ağam
Kaynak: Zakir Peksert

Al Çuha Mavi Çuha 2
Al çuha mavi çuha
Çuha kenarı yuha
Dün gece neredeydin
Az kaldım aklım çıka
Hey benim ağam
Dal feslidir benim ağam
Hey hey benim ağam
Köyler ağası benim ağam
Al çuha boydan atar
Hatem parmağın tartar
Yari güzel olanın
Gün be gün ömrü artar
Hey benim ağam
Dal feslidir benim ağam
Hey hey benim ağam
Köyler ağası benim ağam
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Al çuha oydurayım
Mor yaka koydurayım
Kız sen bana gelmezsen
Ben kendimi vurayım
Hey benim ağam
Dal feslidir benim ağam
Hey hey benim ağam
Köyler ağası benim ağam
Kaynak: Recep Kırıcı

Al Devesi Mor Köşekli
Al devesi mor köşekli
Emmim oğlu bol döşekli
Sürüp gider yaylasına
Nazlı gelin bel kuşaklı
Sürüp gider yaylasına
Kilim sermiş mayasına
Az verdim (de) çok yalvardım
Ben bu kızın anasına
Kaynak: Hasan Çağrı

Al Ele Saki Peymane

Sayfa 107

Göçüm gidiyu göçüm
Alamadım gız seni
Başlık parası için
Ufağım senin ile
Bile gideli bile
Anan verecek seni
İstemediğin yere
Ha burası ne bayır
Gülü dikenden ayır
Sevdalık çekenleri
Gayır Allah'ım gayır
Kaynak: Ömer Akpınar

Al Eline Galemi
Al eline galemi
Yaz başına geleni
Doktor rapor vermiyor
Sevdalıktan öleni
(Bağlantı)
Hop nina na nina nina nini nay
Gel nina na nina nina nini nay
Yar nina na nina nina nini nay

Al ele saki peymane le le
Fırlan fistanın görsünler
Benim olduğun bilsinler
Kadam basmaz mı irfane le le
Fırlan fistanın görsünler
Benim olduğun bilsinler

İndim dere dibine
Dere dibi düzümüş
Gelin deyi sevdiğim
Altın gibi gızimiş

Al ele saki gülleri le le
Sallan boyunu görsünler
Gelin olduğun bilsinler
Nice zamandır hasret çekerim
Sallan boyunu görsünler
Gelin olduğun bilsinler

Al elmanın dördünü
Sev güzelin merdini
Seversen güzeli sev
Çekme çirkin derdini

Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Bağlantı

Bağlantı
Kaynak: Dursun Türker

Al Eline Feneri

Al Elma Kızıl Elma

Al eline feneri
Geçir beni dereden
İnce belli Fadime
Bakıyu pencereden

Al elma kızıl elma
Gel yola dizil elma
Yar kapıdan geçerken
Cebine süzül elam

Yükledim gayığımı

Gün vurdu elma yandı
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Yar yastığa dayandı
Yastık kurbanın olam
De ki yarin uyandı
Al elmanın dördünü
Sev yiğidin merdini
Sever isen güzel sev
Çekme çirkin derdini
Elmalar allanıyor
Yel vurdu sallanıyor
Ana gene yar gelmiş
Kapıda dolanıyor
Al elmanın üçünü
Öpem ağzın içini
Niye hor bakıyorsun
Söyle bilem suçumu
Al elmanın beyazı
Gel etme böyle nazı
Yar Allah’ı seversen
Gel bize bazı bazı

Sayfa 108

Kaynak: Fadime Başaran

Al Elmanı Yedin Mi
Al elmanı yedin mi (ağlama kara gözlüm ağlama)
Sırrın ele dedin mi (ağlama dudu dillim ağlama)
Bir kere öpmeyinen (ağlama kara gözlüm ağlama)
Ağzın dilin yedim mi (ağlama dudu dillim ağlama)
Al elma soyulur mu (ağlama kara gözlüm ağlama)
Güzele doyulur mu (ağlama dudu dillim ağlama)
Güzel seven yiğidin (ağlama kara gözlüm ağlama)
Kolları yorulur mu (ağlama dudu dillim ağlama)

Al elmanın dördünü (ağlama kara gözlüm ağlama)
Sev yiğidin merdini (ağlama kara gözlüm ağlama)
Seversen bir güzel sev (ağlama kara gözlüm ağlama)
Çekme kötü derdini (ağlama kara gözlüm ağlama)
Kaynak: Ayhan Çabuk

Al Elmayı Daldan Al

Al Elma Soyulur Mu

Al elmayı daldan al
Daldan alma benden al
Duydum gelin olisin
Dur ben ölim ondan ol

Al elma soyulur mu
Güzele doyulur mu
Güzel seven yiğidin
Kolları yorulur mu

Uy Henno Henno Henno
Eller kınalı Henno
Gözler sürmeli Henno

Kaynak: Ferman Baba

A benim de al kınalı kekliğim
Şaşkın da yar yolunu beklerim
Kar yağar alçaklara
Dökülür saçaklara
Nasıl ana doğurmuş
Sığmayor kucaklara
A benim de al kınalı kekliğim
Şaşkın da yar yolunu beklerim
Aynan düştü al gelin
Yanakların bal gelin
İnşallah kocan ölür
Sen de bana kal gelin
A benim de al kınalı kekliğim
Şaşkın da yar yolunu beklerim
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Al elma dört olaydı
Yiyene dert olaydı
Al elmayı veren yar
Sözüne mert olaydı
Uy Henno Henno Henno
Eller kınalı Henno
Gözler sürmeli Henno
Elma versem almazsın
Sen almadan kanmazsın
Hangi bağın gülüsen
Karlar yağsa solmazsın
Uy Henno Henno Henno
Eller kınalı Henno
Gözler sürmeli Henno
Elma atışan kurban
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Atıp tutuşan kurban
Alem de yol gidiyor
Senin yatışan kurban
Uy Henno Henno Henno
Eller kınalı Henno
Gözler sürmeli Henno
Al elmanın dördünü
Sev yiğidin merdini
Seversen bir güzel sev
Çekme çirkin kahrını
Uy Henno Henno Henno
Eller kınalı Henno
Gözler sürmeli Henno
Kaynak: Vasfi Akyol

Al Eyvanda Han Kalmadı
Al eyvanda han kalmadı
Beylikte sultan kalmadı
Sende bende hal kalmadı
(Bağlantı)
Oy oy oy yandım elinden
Tutaydım saraydım ince belinden
Al eyvanın han yokuşu
Söküldü mestin dikişi
Ömre bedel bir gülüşü
Bağlantı
Al eyvanda hal işlerim
Hançerimi gümüşlerim
Hem severim hem düşlerim
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Al Fadimem (Evlerinin Önü) 2
Al Fadime'm suya gider
Su yolunda çalım eder
Çalım etme al Fadime'm
Ben cahilim aklım gider
Al Fadime'm al Fadime'm
Yanakları bal Fadime'm
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Uyan uyan sabah oldu
Namazını kıl Fadime'm
Evlerinin önü yoldur
Yoldan geçen karakoldur
Gurban olam allı gelin
(Sana diyom topak gelin)
Gel destini bizden doldur
Al Fadime'm al Fadime'm
Yanakları bal Fadime'm
Uyan uyan sabah oldu
Namazını kıl Fadime'm
Evlerinin önü kepir
Atlar geçer güpür güpür
Gurban olam allı gelin
(Sana diyom a Fadime'm)
Gel de bizim evi süpür
Al Fadime'm al Fadime'm
Yanakları bal Fadime'm
Uyan uyan sabah oldu
Namazını kıl Fadime'm
Al Fadime'm Gürcü müsün
Şu dağların burcu musun
Gurban olam topak gelin
Sen kötünün harcı mısın
Al Fadime'm al Fadime'm
Yanakları bal Fadime'm
Uyan uyan sabah oldu
Namazını kıl Fadime'm
Koyun yola dizilirdi
Bağlı ipler çözülürdü
Ahranılmış gavur oğlan
Buz olsaydı çözülürdü
Al Fadime'm al Fadime'm
Yanakları bal Fadime'm
Uyan uyan sabah oldu
Namazını kıl Fadime'm
Kaynak: Halit Rifat Aydemir

Al Gadifenin Topu
Al gadifenin topu da
Ben yazam da sen oku
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Önümüzde bayram var
Yolla bi şişe koku
Al geydim alsın diye
Mor geydim sarsın diye
Kimselere varmadım
Sevdiğim alsın diye
Yol üstünde kestane
Gölgesi vurdu üstüme
Selam söylen Güssüm'e
Es varacam üstüne
Çardakların kenarı
Gece yanar feneri
Hüseyin'de ne arar
Elif gızın feneri

Sayfa 110

Kaynak: Yaşko Gökkaya

Al Geydim Alsın Diye
Al geydim alsın diye
Mor giydim sarsın diye
İsteyene varmadım
Sevdiğim alsın diye
Ayva sarısı yarim
Limon yarısı yarim
Ben senden ayrılmam
Lafın doğrusu yarim
Kaynak: Serpil Kaya

Al Giderim (Kaçma Yek Çeşim)

Karşı dağlar kar imiş
Gün vurmadan erimiş
Otuz iki meyvanın
En tatlısı yar imiş

Kaçma hey Yek Çeşim kaçma
Kolu bağlı al giderim
Koç Kır-Atı alıp gitme
Seni bağlar al giderim

Kaynak: Emine Toplu

Koyver gelsin Kır-Atımı
Ben bilirim kıymatını
Alırım senden ahdımı
Seni bağlar al giderim

Al Geydim Alsın Deye (Bindallı)
Al geydim alsın deye
Mor geydim sarsın deye
İsteyene varmadım
Sevdiğim alsın deye
Hadi gine hadi gine bindallı
O da senin şansına delikanlı
(<i>Ek dörtlük</i>)
Ayva sarısı yarim
Limon yarısı yarim
Ben senden ayrılmam
Lafın doğrusu yarim
Hadi gine hadi gine bindallı
O da senin şansına delikanlı
Umurbey'in dağları
Üzüm yapmaz bağları
Üzüm yapsa bağları
Evlenir oğlanları
Hadi gine hadi gine bindallı
O da senin şansına delikanlı
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Sen dev olsan güleşirim
Aslan olsan uğraşırım
İşte geldim dövüşürüm
Seni tutar al giderim
Saçarım çöle kanını
Alırım tatlı canını
Sen duymadın mı ünümü
Şimdi bağlar al giderim
Köroğlu'yum bu illerde
Şanım söylenir dillerde
Geldim sizi bu çöllerde
Kolu bağlı al giderim
Kaynak: Köroğlu

Al İpek Yeşil İpek Keytan Ederler
Al ipek yeşil ipek keytan ederler
Vay nene namurad olum bühtan ederler
Keten köynek dizden yar keytan ederler
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Hay aman bu yüzden yar bühtan ederler
Uyma eller sözüne keytan ederler
Ayak kesme bizden yar bühtan ederler
Al ipek yeşil ipek keytan ederler
Vay nene namurad olum bühtan ederler
Keten köynek beden dar keytan ederler
Beni koyup giden yar bühtan ederler
Evvel böyle değildin keytan ederler
Seni bir öğreten var bühtan ederler
Al ipek yeşil ipek keytan ederler
Vay nene namurad olum bühtan ederler
Keten köynek düzüvden keytan ederler
Bir yavru yüzünden bühtan ederler
Yüzün dönder bir öpem keytan ederler
O sürmeli gözünden bühtan ederler
Al ipek yeşil ipek keytan ederler
Vay nene namurad olum bühtan ederler
Kaynak: Tahsin Kerkükoğlu

Al İşli Gey Al Eyle
Al işli gey al eyle
Al da beni yar eyle
Git askere gel eyle
Al da beni yar eyle
Sarı kağıt möhreli
Oğlan bizim mehleli
Ben seni alır mıyım
Sen bir asık çehreli
Kaynak: Hulusi Seven

Al Kağat Mavi Kağat
Al kağat mavi kağat
Ağlarım sahat sahat
Sen orada ben burada
Nasıl gönül ırahat
Amanın bahar bahar sular akar
Yarim serhoş olmuş baygın baygın bakar
Al kağadı yazdırır
Deryaları gezdirir
Senin orda duruşun
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Beni candan bezdirir
Amanın bahar bahar sular akar
Yarim serhoş olmuş baygın baygın bakar
Kaynak: Yağcıoğlu Fehmi Efe

Al Kanlar İçinde Yatan Meleğim
(Aman) Al kanlar içinde yatan meleğim (le le le)
Hak yanında kabul olmaz dileğim
Gırılsın kollarım kopsun bileğim
Yar yar yar yar yar yar yanaram
Ölene dek Mahmut diyim yar diyim
Ölene dek yarim diyim ne deyim
Kaynak: Ağa Keskin

Al Kayadan At Beni
Al kayadan at beni (de)
İn aşağı tut beni
Al o kolun üstüne (de)
Yırgala uyut beni
Kaya dibi gürgenlik (de)
Ne hoş olur ergenlik
Ergenlikte kız sevmek (de)
O da bir bezirgenlik
İndim çayır biçmeğe (de)
Soğuk sular içmeğe
Dediler yarin gelir (de)
Kanat vurdum uçmağa
Kaynak: Enver Büyükkaya

Al Mendilim Kaldı Kaya Başında
Al mendilim kaldı kaya başında
Bir yar sevdim onüç ondört yaşında
Kalem oynar kirpiğinde kaşında
Asker girdi İstanbul'dan içeri
Hanımlar oturmuş iki geçeli
Benim yarim ortadaki peçeli
Kaynak: Yöre Ekibi

Al Papağ Oğlan
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Balkonun eğmeleri
Beğenmem değmeleri
O yar bir ceket almış
Ben olam düğmeleri

Gomşu gızı dururken
Kime (de) meyil vermeli

Merdivenim kırkayak
Altına vurdum dayak
Dediler yarin geldi
Seğirttim yalın ayak

Al Şalım Mavi Şalım

Al papağ oğlan
Kende gel kende gel
Men suya indim
Sende gel sende gel
Ay elekler elekler
Yeşil başlı melekler
Gelin müjdemi verin
Kabul oldu dilekler
Kaynak: Mehmet Bülbül

Kaynak: Aytekin Özdemir

Al şalım mavi şalım
Dağları dolaşalım
Aramız derya deniz
Biz nasıl kavuşalım
Çini tabakta vişne
Oğlan peşime düşme
Beni sana vermezler
Nafile dile düşme
Çini tabakta bal var
Oğlan anama yalvar
Eğer anam vermezse
El aç Allah'a yalvar

Al Perde Yeşil Perde

Kaynak: Zafer Acar

Al perde yeşil perde
Sen koydun beni derde
Ayak üstü duramam (aman aman güzel)
Seni gördüğüm yerde

Al Şalım Yeşil Şalım

Radinda yavrum radinda
Belalı da yarim zindanda
Hiç gabadayı değilsin
Arkadan vurdun bana

Al şalım yeşil şalım
Dağlarda buluşalım
Aramızda dağlar var
Biz nasıl buluşalım
Hoydur hoydur hoy aman
Toydur toydur toy aman

Kiraz da dalını eğmeli
Meyvesini yemeli
Gomşu gızı dururken
Kime (de) meyil vermeli

Yarim bize nar gönder
Yandı yürek kar gönder
Hasreten dayanamam
Saçlarını sar gönder

Ördek suya daldı ya
Düşmanı fırsat aldı ya
İkimizin sevdası (aman aman güzel)
Gıyamete galdı ya

Hoydur hoydur hoy aman
Toydur toydur toy aman

Eğmeli kiraz dalını
Sevme elin yarini
Seversen gızlardan sev
Bilsin bekar halini
Kiraz (da) dalını eğmeli
Meyvesini yemeli
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Ay doğar aşmak ister
Al yanak yaşmak ister
Benim divane gönlüm
Yare kavuşmak ister
Hoydur hoydur hoy aman
Toydur toydur toy aman
Kaynak: İsmet Koçkar
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Al Şu Mumu Eline Yak Demedim Mi
Al şu mumu eline yak demedim mi
Kasaturayı beline tak demedim mi
Akşama yolun uzak kal demedim mi
Kasaturayı belinden al demedim mi
Al şu mumu eline tut demedim mi
Kasaturayı belinden at demedim mi
Akşama yolun uzak kal demedim mi
Kasaturayı belinden al demedim mi
Kaynak: Mustafa Çağlar

Al Tavandan Belleri 1
Al tavandan belleri
Belle bellemeleri
Kız ablana söyleme
Gezdiğimiz yerleri
(Bağlantı)
Di nargile nargile
Kalk gidelim yargile
Bizim şişe boşalmış
Doldur gel güle güle
Bir taş attım sazlara
Gitti vurdu kazlara
Anne beni evlendir
İstediğim kızlarla

Sayfa 113

Ben yarimi tanırım
Başı sarı yazmalı
Galdır gazmayı galdır
Eşelim derin derin
Bir su getir pınardan
İçelim serin serin
Kaynak: Ömer Akpınar

Al Tavandan Belleri 3
Al tavandan belleri
Belle bellemeleri
Kız ablana söyleme
Gezdiğimiz yerleri
(Bağlantı)
Di nargile nargile
Kalk gidelim yar gile
Bizim şişe boşalmış
Doldurdun güle güle
Bir taş attım sazlara
Gitti vurdu kazlara
Anne beni evlendir
İstediğim kızlara
Bağlantı
Kaynak: Ahmet Özkan

Bağlantı

Al Yağlık Mavi Yağlık

Serendeler yaptırdım
Altı direk üstüne
Benim bu türkülerim
Yanık yürek üstüne

Al yağlık mavi yağlık
İsterem canan sağlık
Otuz gün oruç tuttum
Yollamadın bayramlık

Bağlantı
Kaynak: Ömer Akpınar

Al Tavandan Belleri 2
Al tavandan belleri
Belle bellemeleri
Bu yıl aldattın beni
Sevindirdin elleri
İmeciye baksana
Hep gazmalı gazmalı
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Karanfil oyum oyum
Koynun koynuma koyum
Yağmur yağar yer doymaz
Men sana nasıl doyum
Bir ay doğdu kenarsız
Gece gezer fenersiz
Öyle bir ah çekerem
Mehle ile yanarsız
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Sayfa 114

Kaynak: Mehmet Bülbül

Al Yanak Allanıyor

Al yanaklım bal yanaklım
Sende kaldı benim aklım

Al yanak allanıyor
Aman yazması pullanıyor
O yar çıkmış karşımda
Aman dal gibi sallanıyor

Ateşimsin közümsün yar
Benim iki gözünisün yar
Ölüm bile ayıramaz
Şu anlımda yazımsın yar

Aman etme bana bu nazı
Aman gel bize bazı bazı
Aman yar ben seni alırdım
Aman baban olsaydı razı

Al yanaklım bal yanaklım
Sende kaldı benim aklım

Al yanak gül gül olur
Aman sırma saç tel tel olur
Yarim çıkma dışarı
Aman seni gören del'olur
Aman etme bana bu nazı
Aman gel bize bazı bazı
Aman yar ben seni alırdım
Aman baban olsaydı razı
Al yanak pembe pembe
Aman sevdan uyandı bende
Sevdan ile yanıyorum
Aman hiç insaf yok mu sende
Aman etme bana bu nazı
Aman gel bize bazı bazı
Aman yar ben seni alırdım
Aman baban olsaydı razı
Al yanak gül gül olur
Aman sırma saç tel tel olur
Yarim çıkma dışarı
Aman seni gören del'olur
Aman etme bana bu nazı
Aman gel bize bazı bazı
Aman yar ben seni alırdım
Aman baban olsaydı razı
Kaynak: Neşet Ertaş

Al Yanaklım Bal Yanaklım
Ateş idim küle döndüm
Sararmış bir güle döndüm
Sevdiğim gitti gideli
Dut yemiş bülbüle döndüm
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Kanasın bu yaram gayrı
Ben kimlere varam gayrı
Ağam gelmez nere gitmiş
Ah ben nasıl duram gayrı
Al yanaklım bal yanaklım
Sende kaldı benim aklım
Kaynak: Fatih Kısaparmak

Al Yanaktan Al Yanaktan
Al yanaktan al yanaktan
(Ağam gel)
Gül kokar al yanaktan
(Benim ağam)
Dalda yaprak kalmadı
(Zalim)
Dalda yaprak kalmadı
(Vah)
Yarama bağlamaktan
(Nedem bağlamaktan)
Kaynak: Kemal Yeniceli

Al Yazmam Dalda Kaldı
Al yazmam dalda kaldı
Aman gözlerim yolda kaldı
Yıkılası meyhane
Aman sarhoşum nerde kaldı
Al yazmamın oyası
Elime de çıktı boyası
Gelcen dedi gelmedi
Allah'ın dan bulası
Al yazmamı düreyim
Aman aç koynuna gireyim
Uyu uyan sar beni
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Aman yar olduğunu bileyim
Çay benim çeşme benim
Aman dedimi deşme benim
Hakikatlı yar isen
Aman önümden geçme benim

Al Yazmam Dalda Kaldı
Al yazmam dalda kaldı
Gözlerim yolda kaldı
Ellerin yari geldi
Hayırsız nerde kaldı
(Bağlantı)
Amanın da dumanın olmuyor
Eski de çilelerim dolmuyor
Bu nasıl sevda imiş
Bir kararda durmuyor
Al yazmamın oyası
Alnıma vurdu boyası
Saklı da gizli seviyorduk
Haber almış anası
Bağlantı
Kaynak: Fatma Kaya

Al Yazmamı Düreyim
Al yazmamı düreyim
(Aman) Aç kapıyı gireyim
Uyu uyan sar beni
(Aman) Yar olduğun bileyim
Al yazmam dalda kaldı
(Aman) Gözlerim yolda kaldı
Yıkılası meyhane
(Aman) Serhoşum nerde kaldı
Köprünün altı geriz
(Amanın) Üstünden geçiveriz
Zalım baban vermezse
(Haydi) Dağlara gaçıveriz
Kaynak: İbrahim Usta

Al Yazmanın Oyası
Al yazmanın oyası
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Alnıma vurdu boyası
Alicem diye kandırdı
Allah'ından bulası
Gel geliver yarim
Aralıkta diz çöküver yarim
Kaleden indim yayan
Mendilim dolu payam
Yar üstüne yar sevmiş
Dayan yüreğim dayan
Gel geliver yarim
Aralıkta diz çöküver yarim
Kalenin gedikleri
Şekerdir yedikleri
Hiç aklımdan gitmiyor
Yarimin dedikleri
Gel geliver yarim
Aralıkta diz çöküver yarim
Kaynak: Ahmet Pehlivan

Al Yemenin Mor Yemenin
Al yemenin mor yemenin
Gel beraber eylenelim
Çayır çimen de biçelim
Yar cano can
Ah gülelim eğlenelim
Ah yemenin uçları
Ah incilidir her yanı
Gümüş kemeri taktın mı
Yar cano can
Ah le düğün yapalım mı
Mor yemenisi aynalı
Ah bağıracam sevdamı
Ah le düğün yapalım mı
Yar cano can
Çağırın benim ağamı

Al Yeşil Dökün Anneler
Al yeşil dökün anneler mezar taşıma
Gelen ağlar giden ağlar (ah) bu genç yaşıma
Bu ne felaketti geldi başıma
Kahretmiyor zalim felek kanlı yaşıma
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Sayfa 116
Kaynak: Ramazan Şenses

Kuloğlu'yum mesare de bin rahmet olsun
Yüreğimden vurdular beni tabip ne yapsın
Potin ayağımda igal başımda kalsın
Ciğerimden vurdular beni doktor ne yapsın
Kaynak: Bedirhan Kırmızı

Al Yeşil Geymiş Allanır
Al yeşil geymiş allanır (aman)
Çermik yolunda sallanır
Korharam bu söz dallanır (aman)
Yandım yanasan ay gız
Benim olasan ay gız
Al yeşil geymiş bürünür (aman)
Fistanı yerde sürünür
Yel vurur yüzün görünür (aman)
Yandım yanasan ay gız
Benim olasan ay gız
Başına örtmüş emame (aman)
Nazılan gider hamame
Goynunda bir çift şemame (aman)
Yandım yanasan ay gız
Benim olasan ay gız
Başına örtmüş yazmayı (aman)
Burnuna takmış hızmayı
Nerden öğrenmiş gezmeyi (aman)
Yandım yanasan ay gız
Benim olasan ay gız
Kaynak: Faruk Kaleli

Al Yeşil Giyinmiş
Al yeşil giyinmiş geline bakın
Sallanıp gidiyor boyuna bakın
Ak gerdan altına gülleri takın
Ben sarmadım saran kollar murat almasın
Al yeşil giyinmiş nere gidersin
Has bahçe içinde seyran edersin
Bu güzellik sende malı neylersin
Ben sarmadım saran kollar murat almasın

Al Yeşil Giymiş Sunalar
Al yeşil giymiş sunalar
Bizim göllere konalar
Yüzünde zülfü taneler
Koy sallansın ebrulerin
İşimde yarim işimde
Dün gece gördüm düşümde
Sevdalım gelmiş peşimde
Var sallansın ebrulerin
Yüce dağlardan aşmışam
Sevda peşine düşmüşem
Durgun su idim coşmuşam
Koy sallansın ebrulerin
Günleri güne ekledim
Çok zaman yolun bekledim
Hasreten gayri çekmedim
Var sallansın ebrulerin
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Al Yorgan Atılmıyo (Sürmelim)
Al yorgan atılmıyo (sürmelim)
Yar sevdim tutulmuyo (sürmelim)
Ayrılık var ölüm var (sürmelim)
Sevda zor çekilmiyo (sürmelim)
(Bağlantı)
Oy sürmelim sürmelim nazlı yar
Şu dünyada gülmedim nazlı yar
El edip de gül verdim nazlı yar
Ne dedim de gülmedin nazlı yar
Al giymiş al üstüne (sürmelim)
Şu ellerin gastı ne (sürmelim)
Alacaksan al beni (sürmelim)
Bu sevdanın aslı ne (sürmelim)
Bağlantı
Hacı Bektaş gülleri (sürmelim)
Sıva beyaz golları (sürmelim)
Al yanaktan gan damlar (sürmelim)
Gınalıdır elleri (sürmelim)
Bağlantı
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Sayfa 117

Kaynak: Gürbüz Sapmaz

Ali'ye selman olasın
Allah Allah Allah Allah

Al-i Nur Semahı

Kaynak: Şah Hatayi

Muhammed'i candan sevdin
Ali'ye selman olasın
Elibyete gönül verdin

Al-i Yar Semahı

Ali'ye selman olasın
Allah Allah Allah Allah
Muhammedi hazır bilki
Can hak’ka nazır bilki
Her gördügün Hızır bilki
Ali'ye selman olasın
Allah Allah Allah Allah
Muhammede gönül kapki
Ya değip rehbere yetki
Bir gerçekten etek tut ki

Yas-ı matem günü derdim yeniler
Yarin sesi kulağımda çınılar
Sordum ki dağlara niçin iniler
Dedi çekticeğim karın elinden
Varıp bir pir ile pazar edersin
Oturup da ikrarını güdersin
Sordum garip bülbül niçin ötersin
Dedi çekticeğim harın elinden
Ser çeşmeden gelir suyun durusu
Nasibimiz verir pirin birisi
Dedim Pir Sultan’ ım benzim sarısı
Dedi çekticeğim yarin elinden
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ali'ye selman olasın
Allah Allah Allah Allah
Hasan ile girdim cem'e
Hüseyin'in şirini deme
Musayipsiz lokma yeme
Ali’ye selman olasın
Allah Allah Allah Allah
Zeynel, Bakır, Cafer, Kazım
Kul Rıza'ya baglı özüm
Hatırı kırma Şah bazım
Ali'ye selman olasın
Allah Allah Allah Allah
Taki'ye, Naki'ye eriş
Askeri'de biter her iş
Mehti'nin sıratına karış
Ali'ye selman olasın
Allah Allah Allah Allah
Hatayı'yım özün kırma
Bir gerçekten sözün ırma
Her ademe şirin verme
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Ala Boz Dumanlı Karlı Dağları
Ala boz dumanlı (şahım) karlı dağları
Sahat çukurunun (şahım) memur* çağları
Evvel şeker gelir (şahım) şerbet ireli
Dağlardan geliyor (şahım) kuş sedaları
Divanan gelmişem (şahım) kollarım bağlı
Bu aşkın elinden (şahım) ciğerim dağlı
Tavlada bağlıdır (şahım) arab atları
Gidiyor dönmüyor (şahım) ağabeyleri
Onlar ekincidir (şahım) ekin ekerler
Çeriği çürüğü (şahım) seçer atarlar
Kızına gelini (şahım) bir mi tutarlar
Kızın göskü (göğsü) (şahım) altın tabak bal olur
Kaynak: A.Rahman Yörüktümen

Ala Çorap Örmedim
Ala çorap örmedim
Ayağıma geymedim (aman)
Çok güzeller sevdim (amma)
Kıymet gibi görmedim
Hoppa ninna ninna nay ninna nay ninna nay
Yandım ninna ninna nay ninna nay ninna nay
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Sayfa 118

Ak bilekler taş üstünde çürüdü
Ala çorap nakışı
Kıymet kıza yakışı
Çoklarını öldürür (de)
Kıymet kızın bakışı
Hopa ninna ninna nay ninna nay ninna nay
Yandım ninna ninna nay ninna nay ninna nay

Bağlantı
Urganım kayada asılı kaldı
Esbabım sandıkta basılı kaldı
Nişanlım sılada küsülü kaldı
Bağlantı

Kiraz koydum sepete
Yar oturur tepede
Kıymet kızın gözleri (de)
Şan oldu memlekete
Hopa ninna ninna nay ninna nay ninna nay
Yandım ninna ninna nay ninna nay ninna nay

Kayanın dibine çadır kursunlar
Çifte davul çifte zurna vursunlar
Nişanlımı kardeşime versinler
Bağlantı
Kaynak: Aziz Şenses

Kaynak: Aslan Kurt

Ala Da Boz Dumanlı Karlı Dereler
Ala da boz dumanlı karlı dereler
Saat çukurunun (Şahım) mamur çağları
Her seher her sabah (Şahım) öter bülbüller
Dağlardan geliyor (Şahım) kuş sedaları
Almanın iyisini yüke dutarlar
Çürüğün seçerler (Şahım) soyar atarlar
Kızınan gelini (Şahım) bir mi dutarlar
Yayladan geliyor (Şahım) hub sedaları

Ala Geyik Gibi Boyun Sallarsın
Ala geyik gibi boyun sallarsın
Kemend atıp yollarımı bağlarsın
Bana derler niçin gülmez ağlarsın
Mevlam gül dememiş nasıl güleyim
Nöbet şekerimi ezenim yoktur
İnce tülbentlerden süzenim yoktur
Neyleyim köşkü neyleyim sarayı
İçinde sallanıp gezenim yoktur
Kaynak: Aziz Şenses

Köroğlu geliyor (Şahım) kenan elinden
Kalkanı elinde (Şahım) kılıç belinde
Nice koç yiğitler (Şahım) sağı solunda
Sahradan geliyor (Şahım) koç sedaları
Kaynak: Köroğlu

Ala Geyik
Ben de gittim bir geyiğin avına
Geyik çekti beni kendi dağına
Tövbeler tövbesi geyik avına
(Bağlantı)
Siz gidin kardaşlar kaldım burada
Aman anam burada
Siz gidin avcılar kaldım burada
Aman anam burada

Ala Geyik Ne Boynunu Sallarsın
Ala geyik ne boynunu sallarsın
Perde çekmiş yar yolunu gözlersin
Bana derler ne karalı gülmezsin
Mevlam güldürmedi ben nasıl gülem
Dokunmayın bir yaralı yanım var
Söyletmeyin efkarım var gamım var
Bana derler şu gurbette neyin var
Bilmezler ki kömür gözlü yavrum var
Haberine ben de yine ağladım
Ayrılığın çevresini bağladım
Dua edin şu ayrılık savuşa
Bacı kardaş birbirine kavuşa
Kaynak: Mustafa Kul

Ben giderken kaya başı kar idi
Yel vurdu da erim erim eridi
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Ala Gözlerine Kurban Olaydım
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Ala gözlerine kurban olaydım
Kapunda duraydım can sene kurban
Ne demiştim sene küstün darıldın
Sarılam boynuna men sene kurban malım Dursun
Kim ölsün zalim ölsün hayın ölsün
Kim ölsün sebeb ölsün malım Dursun
Bizim elde bahar olu yaz olu
Göller dolu ördek ile kaz olu
Gözeller içinde yüz bin naz olu
Günahım affeyle men sene kurban malım Dursun
Kim ölsün zalim ölsün hayın ölsün
Kim ölsün sebeb ölsün malım Dursun
Ben senin aşkında içtim bir bada
Vermedim meylimi her geldi yada
Menim nefsim ölse fâni dünyada
Men ölenden sonra kim sene kurban malım Dursun
Kim ölsün zalim ölsün hayın ölsün
Kim ölsün sebeb ölsün malım Dursun
Kız senin elinden hesteyem heste
Hesteye derman çok şifa geldin
Elinde meyvesi koynunda narı
Gönül eğlencesi sen safa geldin canım Dursun
Kim ölsün zalim ölsün hayın ölsün
Kim ölsün sebeb ölsün malım Dursun
Kaynak: Yasin Yahyaoğlu

Ala Gözlerine Kurban Olduğum
Ala Gözlerine Kurban Olduğum
Say Edip Aleme Bildirme Beni
Açıp Ak Gerdanı Durma Karşımda
Ecelimden Evvel Öldürme Beni
Dilber At Kolların Dola Boynuma
Ölum Endisesi Gelmez Aynıma
Bir Gece Misafir Eyle Koynuna
Sabah Oldu Deyu Kaldırma Beni
Karacaoğlan Tutma Beni El Gibi
Akıttım Gözümden Yaşı Sel Gibi
Bahçende Açılan Gonca Gül Gibi
Dizip Al Yanağa Soldurma Beni
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Sayfa 119
Kaynak: Karacaoğlan

Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber
Ala gözlerini sevdiğim dilber
Ben gidersem sizin olsun buralar
Ah ettikçe kara bağrım sızılar
Merhem almaz sinemdeki yaralar
Şahan küçük ele vermez avını
Sen erittin yüreğimin yağını
Sara idim dostun usul boyunu
İsterkine kollarımı kıralar
Geçemiyom o dostumun nazından
Yiğit olan dönmez imiş sözünden
Öpe idim yanağından yüzünden
İsterkine bu ellerden süreler
Aşık Osman der ki halimiz nice
Üstümüz genişçe bir uçtan bir uca
Alıp dostu sara idim bir gece
İsterkine boynumu da vuralar
Kaynak: Aşık Avcı Osman

Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber 2
Ala gözlerini sevdiğim dilber
Sevgini sevdamdan ayıramıyorum
Gündüz hayalimde gece düşümde
Bana bir hal oldu bilemiyorum
Yaylanın hası da şu nazlı pınar
Aynası olanlar yolları dener
Duramaz dillerim nazlımı arar
Dilim tutup da duramıyorum
Nerde güzel görsem artıyor gamım
Genç yaşımda sağır oldu kulağım
Her gün önümüzden geçer yolağım
Şimdi nerd'olduğum bilemiyorum
Karac'oğlan da gördüğün öğer
Uzundur saçları topuğun döğer
Vermişler beş bini bin daha değer
Kesilmiş bahası alamıyorum
Kaynak: Karacaoğlan

Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber 3
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Sayfa 120

Ala gözlerini sevdiğim dilber
Kokuya benzettim güller içinde
İnceciktir belin hilaldır kaşın
Selviye benzettim dallar içinde

Kerem eyle çok uzatma
Kavuşalım yaza doğru

Benim dostum gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
Güzel seven yiğitler de bellidir
Melil mahsun gezer iller içinde

Ala Gözlü Nazlı Dilber (Sakınırım)

Karşımızdan gelen acep yar m'ola
Benim gibi yaralanmış zar m'ola
Benim sevdiceğim güzel var m'ola
Hakk'ın yarattığı kullar içinde
Karacaoğlan söyler biz de varalım
Kelpler rakip olmuş biz de görelim
Halin hatırını anın soralım
Götürüp giderler sallar içinde
Kaynak: Karacaoğlan

Kaynak: Aşık Veysel

Ala gözlü nazlı dilber
Seni kandan sakınırım
Kandan değil hey efendim
Seni candan sakınırım
O yana bu yana bakma
Beni ateşlere yakma
Elini koynuna sokma
Seni senden sakınırım
Gevheri der ben bir merdim
Yüreğimden çıkmaz derdim
Sen bir kuzu ben bir kurdum
Seni benden sakınırım

Ala Gözlü Benli Dilber

Kaynak: Aşık Gevheri

Ala gözlü benli dilber
Bir gün gelsen bize doğru
Seni sevdim can u dilden
Çekme kendini naza doğru

Ala Gözlü Nazlı Pirim

Ne pervam var ne de perdem
Sanma beni hali bir dem
Söyler seni teller her dem
Kulak versen saza doğru
Aşığa zülfükar isen
Gülşende güle zar isen
Hakikatli bir yar isen
Ben geleyim size doğru
Gönülleri bir edelim
Gayrileri biz nidelim
İkimiz de bir gidelim
Yürüyelim ize doğru
Bir gün için feryadı zar
Bülbül eder her dem seher
Aç sinemi gel gör ne var
Arttı derdim yüze doğru
Kafi derdim bin dert katma
Veysel'i yabana atma
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Ala Gözlü Nazlı Pirim
Gönül Senin Pervendedir
Ben Severim Sen Kaçarsın
İman Senin Nerendedir
Sultanım Ali Lokmanım Ali
Rehberim Ali Yetiş Ya Ali
Derviş Alim Der Övdüğüm
Aşkın Hayalin Kurduğum
Suç Benim Değil Sevdiğim
Sana Meyil Verendedir
Kaynak: Derviş Ali

Ala Gözlüm Seni Görmeye Geldim
Ala gözlüm seni görmeye geldim
Kaçma benden bir Allah-ı seversen
Kaldır gül nikabın yüzün görmeyim
Yeri göğü Beytullah-ı seversen
Ben seni sevmişim hub cemalinden
Mine gerdanından koşa halından
Salma ben fakiri sen hayalinden
Nebiler serveri şahı seversen
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Sayfa 121

Mazlum emmek ister la’l-i lebinden
Hiç doymak olurmu dil damağından
Buse ihsan eyle al yanağından
Yok söyleme ol İllah’ı seversen

Dağda çınar ağacı
Çift gezer iki bacı
Böyüğü şöyle dursun
Küçüğü can ilacı

Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Alam başım ben dağın aşım
Senin elinden ben nere kaçım

Alaca Çorapları Ayağına Dar İdi
Alaca çorapları ayağına dar idi
Aldattın beni e gız senin sevdan yar idi
Taradı saçlarını dane dane beş dane
Söyle bana sevduğum sevdaların gaç dane
Pınardan su daşirum Bayburtli tulum ile
Alacağum gız seni derd ile zulüm ile
Kemençemun üstüne dolayiyum dolayi
Gız seni alamazsam muskalardır golayi
(Gız seni alamazsam hocalardır golayı)
Kaynak: Cemile Cevher

Alacada Çorap Öremedim
Alacada çorap öremedim de
Ayağımada geymedim
Çok güzeller sevdim amma
Kıymet gibi de görmedim
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Aladdin'e Vardım Amma Durmadım
Aladdin'e vardım amma durmadım
Onyedi yerden kurşun yedim ölmedim
Arkadaşım kalleş imiş bilmedim
Yetiş İnce Memmet aldırdın beni
Alaaddin'in al kınalı taşları
Karara da kaldı Gümüşdiş'in dişleri
İşte böyle bu dünyanın işleri
Yetiş İnce Memmet aldırdın beni
Kaynak: Derya Azak

Alam Başım Ben Dağın Aşım
Alam başım ben dağın aşım
Senin elinden ben nere kaçım
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Dağ başları çiseler
Yar geliyor deseler
Bir kuş kadar canım var
Mücdeciye verseler
Kaynak: Yöre Ekibi

Alamanya Beyleri
Bir adımız Alamanya beyleri
Bir adımız Anadolu yabanı
Döner şeritlere dişli çark olduk
Daha bırakmadan kara sabanı
Yağmur olsam kirpiklerim ıslanır
Saçını okşasam elim paslanır
Dar günümde usul usul seslenir
Almanı da deli gönül Almanı
Kaynak: Yağmur Atsız

Alamut Semahı
Ağlarda Gezerim Dağlar Başında
Beni Boş Yerlere Ağlatma Ali
Değirmenler Döner Gözüm Yaşından
Kurumuş Çaylarda Çağlatma Ali
Cevrin Bana Mıydı Yoksa Yare Mi
Hançer Vurup Sızılatma Yaremi
Şah Hüseyin İçin Sar Bu Yaremi
Yaremi Ellere Bağlatma Ali
Bunca Derdim Var Benim Var Benim Beter
Bahçamızda Hüseyin Gülleri Biter Ah Biter
Gel Ağlatma Cananım VELİ'yi Yeter
Açma Yaralarımı Çağlatma Aliyar Aliyar
Kaynak: Ali İhsan

Alan Çayırlarında
Alan çayırlarında bir sürü koyun
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Mehmet’e ettiler genç yaşta oyun
Aman adaşım canım yoldaşım
Alan çayırlarında koyun güdersin
Bir damla gömleğe kurban gidersin
Aman adaşım canım yoldaşım
Alan çayırlarında yanıyor fener
Mehmet’in başında doktorlar döner
Aman adaşım canım yoldaşım
Alan çayırlarında kanlıca mezar
Söylemeyin anneme aklımı bozar
Aman adaşım canım yoldaşım
Kaynak: Bilinmiyor

Alan Çayırlarında Koyun Güdersin
Alan çayırlarında koyun güdersin
Bir donla gömleğe kurban gidersin
Aman adaşım canım yoldaşım
Alan çayırlarında bir sürü koyun
Mehmet'e ettiler genç yaşta oyun
Aman adaşım canım yoldaşım
Alan çayırlarında yanıyor fener
Mehmet'in başında doktorlar döner
Aman adaşım canım yoldaşım
Alan çayırlarında kanlıca mezar
Söylemeyin anneme aklını bozar
Aman adaşım canım yoldaşım
Kaynak: Cemil Şabanoğlu

Alan Yar (Akibet Mevtime)
Akibet mevtime sebep olursun
Can alıcı kıya kıya bakan yar
Azrail misali canlar alırsın
Pençe vurup tatlı canı alan yar
Siyah zülfün döküvermiş yüzüne
Can dayanmaz edasına nazına
İnanmayın güzellerin sözüne
Sözü verip ikrarından çıkan yar
Bir hoşça naz ile durdun karşımda
Bir acayip sevda yaktın başımda
Beni candan edersin genç yaşımda
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Sayfa 122

Ben ölürsem bir gün eyvah çeken yar
Sırma bölüğünü dökmüş beline
Yiğit canın feda kılmış yoluna
Ferhat gibi külünk almış eline
Can evimi harab edip yıkan yar
Said güzellere eyledin nazar
Açıldı sinemde yaram sat hezar
Cemalin cennette huriye benzer
Ciğerciğim kebap edip yakan yar
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Alayaka'nın Çamları
Top top olur aman dostlar
Alayaka'nın çamları
Seller gibi akıyor
Şakir efenin kanları
Bizim için yapılmış
Balıkesir damları
Ah nolaydım nolaydım
Gördes karakoluna varaydım
Keşke varmaz olaydım
Kendi kendimi vuraydım
Uzun olur aman dostlar
Şu Simav'ın urganı
Şakir efeyi sorarsan
Ahmet ağanın kurbanı
Şakir efeyi aman yavrum
Telli örtün yorganı
Ah nolaydım nolaydım
Gördes karakoluna varaydım
Keşke varmaz olaydım
Kendi kendimi vuraydım
Kaynak: Mustafa Korkmaz

Alaydım Elin Elime
Alaydım elin elime
Varaydım baban evine
Merhamet eyle halime (*)
Kurbanın olam yar senin
Hayranın olam yar senin
Başına örtmüş valalar
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Sayfa 123

Yüreğim başı paralar
Korkaram seni alalar

Kol bekliyor yolları (ben yandım)
Kol bekliyor yolları

Kurbanın olam yar senin
Hayranın olam yar senin

Vay benim kınalı (da) kekliğim (ben yandım)
Yolunu nerelerde bekleyim
Vay benim kubalı (da) kekliğim (ben yandım)
Yolunu nerelerde bekleyim

Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Alçacık Dağları Kar Gine Bastı
Hadülen
Alçacık dağları kar gine bastı
Kınamayın ahbaplar yar bana küstü
Şimdiki ahbaplar iyi gün dostu
Yerler içerler de gıybet ederler
Hadülen
Aynalı mavzeri terkiye astım
Kıralın kızının saçını kestim
Üç kişiylen kümeler bastım
Kırat bulunur da meydan bulunmaz
Kelle verilir de vatan verilmez
Kaynak: Mustafa Koç

Alçacık Duvar Üstü
Alçacık duvar üstü
Mendilim suya düştü
Mendilimi alırken
Yarim aklıma düştü

İndim dereye durdum (bidanem aman)
Bir çift güvercin vurdum (ben yandım)
Bir çift güvercin vurdum
Güvercinim uyurken (bidanem aman)
Bir dilbere vuruldum (ben yandım)
Bir dilbere vuruldum
Vay benim kınalı (da) kekliğim (ben yandım)
Yolunu nerelerde bekleyim
Vay benim kubalı (da) kekliğim (ben yandım)
Yolunu nerelerde bekleyim
Kaynak: Yöre Ekibi

Alçak Evin Damları
Alçak evin damları
Sevdan yaktı canları
Değişmem bir sözüne
Ne saray ne hanları
Hele hele hele hadi yar yar
Yar bağrımı gör neler var

(Bağlantı)
Sallan gel boyuna da bakayım aman
Ak gerdana beşibirlik takayım aman
Gel gel aman gül gül aman

Penceresi tül perde
Düşürdün beni derde
Ben sevdim anam sevmez
Kalmışım ara yerde

Duvar üstü kum tutar
İki gelin mum tutar
Güzelleri sevdikçe
Çirkinleri huy tutar

Hele hele hele hadi yar yar
Yar bağrımı gör neler var

Bağlantı

Alçak Yüksek Şu Tire'nin Damları

Kaynak: Kemal Sarısözen

Alçak yüksek şu Tire'nin damları
Yol etti de gitti Gamaroğlu'nun Emine'm de ganları
(Yol yol olmuş Gamaroğlu'nun Emine'm de ganları)
İmamoğlu çok beklersin damları

Alçak Ceviz Dalları
Alçak ceviz dalları (bidanem aman)
Sıva (da) beyaz (beyaz) kolları (ben yandım)
Sıva (da) beyaz (beyaz) kolları
Yar nereden geleyim (bidanem aman)
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: Orhan Gencebay

Yörü de yörü a dilber sarı saçların Emine'm de sürün
Senin benim davalarım Ödemiş'te Emine'm de görüls
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Çaprazlı'ynan Kavakdibi arası
Çok mu da goygun Gamaroğlu'nun Emine'm de yarası
Başucunda oturuyor anası
Yörü de yörü a dilber sarı saçların Emine'm de sürünsün
Senin benim davalarım Ödemiş'te Emine'm de görülsün
Kaynak: Yöre Ekibi

Alçakta Yüksekte Yatan
Alçakta yüksekte yatan erenler
Yetişin imdada hangi yere gideyim
Başım alıp hangi yere gideyim
Gittiğim yerde de buldu dert beni
Oturup benimle ibadet kıldı
Yalan söyledi de yüzüme güldü
Yalın kılıç olup üstüme geldi
Çaldı bölük bölük böldü dert beni
Üstümüzden gelen boran kış gibi
Seherin sabahındaki düş gibi
Yavru şahin pençesinde kuş gibi
Çağırta çağırta aldı dert beni

Sayfa 124

Kaynak: Burhan Çaçan

Aldanma (Herkesi Dost Olur)
Herkesi dost olur sanma
Düşersin gönül aldanma
Beyhude ateşe yanma
Pişersin gönül aldanma
Güvenme dünyada vara
Düşmeyesin ahu zara
Atılırsın bir kenara
Şaşarsın gönül aldanma
Vefasızlar yorar seni
Bu gam yıpratır bedeni
Neşelendir güldür beni
Yaşarsın gönül aldanma
Seyfi’yi yakma dert ile
Sırrını söyle ele
Engelleri güle güle
Aşarsın gönül aldanma
Kaynak: Seyfettin Ermişoğlu

Abdal Pir Sultan'ım gönlüm hastadır
Kimseye diyemem gönlüm yastadır
Bilmem deli dolu bilmem ustadır
Şöyle bir sevdaya çaldı dert beni
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Aldandı Yar Aldandı
Aldandı yar aldandı
Yanakları aldandı yar dılo can
Yara yalan söylemem
Yalanlara aldandı yar dılo can

Aldanma Ey Sofu Gel Bize
Yerimiz uzlettir nurumuz kudret
Aldanma ey sofu gel bize bize
Yazılmış dört kitap Mana-i Hikmet
Görüldü ezelden yol bize bize
Biziz Muhammed'in sulbü evrahı
Bendi Hak olan sürer bu rahi
Çok şükür tecelli etmiş ilahi
Açıldı irfanda gül bize bize

Ağlarken sen ağlamadın
Derdime dertdaş olmadın
Sen bana kardaş olmadın yar dılo can

Pirim Hacı Bektaş Veli oturdu
Söğüt ağacından elma yetirdi
Selman arşullahtan engür getirdi
Geldi yeşil benli el bize bize

Bağladı yar bağladı
Felek gözüm bağladı yar dılo can
Aldı deli gönlümü
Bir zalıma bağladı yar dılo can

Kalmadı kederim gitti firağım
Hamdülillah yakın oldu ırağım
Mürşüt himmet etti yandı çırağım
Ol zaman verildi hal bize bize

Ağlarken sen ağlamadın
Derdime dertdaş olmadın
Sen bana kardaş olmadın yar dılo can

Daimi'yim gelir alem kamusu
Münkir içindir cehennem tamusu
Terkettim dünyada arı namusu
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Asla kar eylemez dil bize bize

Sayfa 125

Güle zarar verir ayrık - ısırgan
Ey hilebaz yıkar bir gün kasırgan

Kaynak: Aşık Daimi

Aldanma Gönül Devleti
Aldanma gönül devleti
İğbale güvenme
Varisleri ahırı kalaçak mala güvenme
Evladı ayal hep seni varlıkta severler
Halkın sana ettikleri içlala hürmete güvenme
Bin yıl tutalım olsa da ömrüm bu cihanda
Birgün gibi gelip geçecek sala güvenme
Sürattem geçtiki günler acep sen oyanırsın
Bu işi sefalerle geçen hala güvenme
Kuddisi biçare hudadan dile rağmet
Dünya dolusu olsa da emalına güvenme

Noktalanmayan söz sözden değildir
Bizleri aldatan bizden değildir
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Aldı Aşk Yunus'u
Duydum Tanrı dağbaşında
Verdi aldı aşk Yunus'u
Odun kesti ipin yere
Serdi aldı aşk Yunus'u
Ah eyledi yana yana
Kırk yıl bekledi uyana
Bin o yana bir bu yana
Sürdü aldı aşk Yunus'u

Kaynak: Şair Kuddusi

Aldatan Bizden Değildir
Kavramayıp anlar gibi görünen
Kartal havasında yerde sürünen
Bir kutbu yok arkasından yürünen
Güven vermeyen göz gözden değildir
Bizleri aldatan bizden değildir
Çorabın rengini seçerken hassas
Kul hakkına girer tanımaz kıstas
Gürlüyor gök gibi çeşmesiz bir tas
Kabından kopuk öz özden değildir
Bizleri aldatan bizden değildir
Alınan emanet ödenmesi farz
Dostundan borç almış talebidir karz
Hesabı unutur hafıza deşarz
Kendisi kokan tuz tuzdan değildir
Bizleri aldatan bizden değildir
Geleceğim dersin yarın Çarşamba
Takvimler utanır olur Perşembe
Hiç de mahcup olmaz yüzü muşamba
Pişman olmayan yüz yüzden değildir
Bizleri aldatan bizden değildir
Malkoç Ali kanaatkar bezirgan
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Ezeli bir aşık gibi
Ol aşka alışıp gibi
Karanlıkta ışık gibi
Gördü aldı aşk Yunus'u
İhsani'yem çevre yönden
Yandım aşkın alevinden
Yaklaşıp da can evinden
Vurdu aldı aşk Yunus'u
Kaynak: Aşık İhsani

Aldı Bu Yüreğimi Derd İle Sızı
Aldı bu yüreğimi derd ile sızı
Dilerim allahtan kurtarsın bizi
Sen bir koyun olda bende bir kuzu
Beraber geçirsek baharı yazı
Karşıki yaylanın cıvga yolları
Çağlayıp giderde dere suları
Bize mesken oldu gurbet elleri
Soldu bu yaz ömrümüzün gülleri
Kaynak: Ali Seydi Adıgüzel

Aldı Gitti (Gelin Ahbaplarım)
Gelin ahbaplarım yanı başıma
Bir harman topladım yel aldı gitti
Varıp dost bağına bir gül aşladım
Koptu bir fırtına sel aldı gitti
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Gam kasavet dolaşıyor başımda
Kader gam askeri her an peşimde
Bir yar sevdim on üç on dört yaşında
Sarmadım sineme el aldı gitti
Düştüm yarenlerim bitmez telaşa
Felek yolarımı çevirdi kışa
Ne han idi ne bey idi ne paşa
Benim gibi mazlum kul aldı gitti
Herşey olabilir dünyamız fani
Serseri zannetmiş ham bal kovanı
Balını üç sefer süzdü Civani
Eriyip süzülmüş bal aldı gitti
Kaynak: Aşık Civani

Aldı Gitti (Yar Saçların)
Yar saçların deste deste elimde
Gezdirdim gezdirdim yel aldı gitti
Türkülerin beste beste dilimde
Yazdırdım yazdırdım tel aldı gitti
Hasret benim sağ yanımda yatarken
Dertli bülbül yaz baharda öterken
Dost derdimi Pazar Pazar satarken
Bozdurdum bozdurdum sel aldı gitti
Ferman Baba senin günahın yoktur
Derdin dermanını bilmiyor doktor
Senin ahım bütün ahlardan çoktur
Sezdirdim sezdirdim el aldı gitti
Kaynak: Ferman Baba

Aldılar Elimden Kaşı Karamı
Aldılar elimden kaşı karamı
O dost yok ki sara benim yaramı
Verseler istemem Bağdat haramı
Benim meylim yine nazlı yardadır
Çağırın o dostu başım dardadır
Meylimi vermişim yüce mevlaya
Ararım derdime çare bulmaya
Azrail gelse de canım almaya
Benim meylim yine nazlı yardadır
Çağırın o dostu başım dardadır
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Kaynak: Kemal Can

Aldım Da Adını Kalbime Yazdım
Aldım da adını kalbime yazdım
Görür mü görmez mi belli değildir
Aşkı bedenimde yıllarca gezdim
Yorar mı yormaz mı belli değildir
Nazlı ceylanımın bakışlarından
Hilal kaşlarını çatışlarından
Kalbimde ki aşkın atışlarından
Kırar mı kırmaz mı belli değildir
Kul Kevseri doğan güneşim battı
Yıldızlarım kaydı ufuklar bitti
Şu kalbime sevda okunu attı
Yarar mı yarmaz mı belli değildir
Kaynak: Aşık Kevseri

Aldım Martini İndim Dinar'a
Aldım martini indim Dinar'a
Söylen Osman bey'e versin bin lira
Bizden selam söyleyin hep yarenlere
Şimdi müfrezeler çevirir bizi
Sabah namazından dağlardan aştım
Cumalan yaylasına al kanlar saçtım
Martim kucağında Dinar'ı bastım
Duymadın mı Kaymakam bey namımı
Başmakçı'dan çıktım bir at kişnedi
Üzengisi ayağımı dişledi
Telgraflar Ankara'ya işledi
Şimdi müfrezeler çevirir bizi
Buhurcular bölük bölük geldiler
Ak bağrımı delik delik deldiler
Şu Dinar'da resmimi aldılar
Ak kağıt üstünde tanıyın beni
Yörüklerin keçileri alabaş
Mustafa'nın ah çektiği Karataş
İnce Memed olmaz bize arkadaş
Ver elini Kareyserli gidelim
Çakın atları çayıra çakın
Kurşun tuttu pınarı taşlara yatın
Allah'ın aşkına vurasıya atın
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Şimdi müfrezeler vururlar bizi
Atıma bindim de elimde dizgin
Şahinin payına iner mi kuzgun
Var mı bizim gibi sıladan bezgin
Sılanın dikeni gül oldu bize
Buhurcular Akgedikten ünledi
Koca Mustafa kulak verdi dinledi
Candarmanın kulağından ennedi
Düş arkama kömür gözlüm gidelim

Sayfa 127

(Bağlantı)
Gönlüm oldu bak virane
Kül oldum ben yane yane
Yeter artık gel imane, gel imane
Of of çileli başım
Gam gasavet boydan aştı
Geçti ömrüm eyvah geçti
Bağlantı
Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Koca Mustafa da gençten bir uşak
Beline kuşanmış binbeşyüz fişek
Peşine düştü onbin genç uşak
Koyverin efeyi salıverin gitsin
Kaynak: Yöre Ekibi

Aldım Sazı Elime
Aldım sazı elime
Düştüm gurbet eline
(Le le gurbet eline)
Haber salın anama
Şal bağlasın beline
(Le le gurban beline)
Aney vatan şirindir
Babey köyüm şirindir
Vallah yar da şirindir
Ölem köyüm şirindir
Derli kaldım burada
Haber yoktur sılada
(Le le yoktur sılada)
Gelen giden kesildi
Hasret kaldım diyara
(Le le gurban diyara)
Aney vatan şirindir
Babey köyüm şirindir
Vallah yar da şirindir
Ölem köyüm şirindir
Kaynak: Cengizhan Akar

Aldın Aklımı Başımdan
Aldın aklımı başımdan
Sel ettin gözüm yaşından

Aldırma Gönül Aldırma
Başın öne eğilmesin
Aldırma gönül aldırma
Ağladığın duyulmasın
Aldırma gönül aldırma
Dışarda deli dalgalar
Gelir duvarları yalar
Seni bu sesler oyalar
Aldırma gönül aldırma
Görmek istersen denizi
Yukarıya çevir yüzü
Deniz gibidir gökyüzü
Aldırma gönül aldırma
Kurşun ata ata biter
Yollar gide gide biter
Mahpus yata yata biter
Aldırma gönül aldırma
Dertlerin kalkınca şaha
Bir sitem yolla Allah'a
Görecek günler var daha
Aldırma gönül aldırma
Kaynak: Sabahattin Ali

Alefe'nin Evleri Gonağa Yakın
Alefe'nin evleri gonağa yakın
Yağla martinini de Alefe'm goluna takın
Kamalı geliyor kendini sakın
Al atı var kır atı var yol mu da dayanır
Gama yarasına da Alefe'm can mı da dayanır
Kuyalanın altından eyildim geçtim
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Sağ yanımdan vuruldum Alefe'm sol yana düştüm
Ben bu eşkiyalıktan dünden aman vazgeçtim
Al atı var kır atı var yol mu da dayanır
Gama yarasına da Alefe'm can mı da dayanır
Kuyalanın altında inden aman evim var
Alıverin martinimi Alefe'm benim kimim var
soma kazasında aman benim yarim var
Al atı var kır atı var yol mu da dayanır
Gama yarasına da Alefe'm can mı da dayanır
Kaynak: Servet Yenigün

Alen Sunam Alen
Şu yollar uzun yollar
Alen sunam alen
Yar bana bağde yollar
Yandım sunam of
Hakikatli yar ise
Alen sunam alen
Uzaktan mendil sallar
Yandım sunam oy
Kaldır kolun oynasın
Sür cezveler kaynasın
Yarini seven oğlan
Gençliğine doymasın
Çeşmede su olaydım
Alen sunam alen
Kız destine dolaydım
Yandım sunam oy
Kardan beyaz koluna
Alen sunam alen
Ben bilezik olaydım
Yandım sunam of
Kaldır kolun oynasın
Sür cezveler kaynasın
Yarini seven oğlan
Gençliğine doymasın
Kaynak: Ekrem Çelebi

Alettine Vardım Durmadım
Alettine vardım emme durmadım
(Aman aman of of)
Onyedi yerimden kurşun yedim ölmedim
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Arkideşim düşmanımış bilmedim
(Aman aman of of)
Arkideşim düşmanımış bilmedim
Gel gardeşim hallerime sor benim
(Aman aman of of)
Nur(i) Efeden intikamım al benim
Haydülende haydi ineğinin danası
(Aman aman of of)
Gızı bana yangın ne garışır anası
Alettinin al gınalıdır daşları
(Aman aman of of)
Garardı da galdı gümüş dişin gaşları
Neyimiş de yaradanın işleri
(Aman aman of of)
Neyimiş de neyimiş yaradanın işleri
Gel gardeşim hallerime sor benim
(Aman aman of of)
Nur(i) Efeden intikamım al benim
Haydülende haydi ineğinin danası
(Aman aman of of)
Gızı bana yangın ne garışır anası
Kaynak: Mansur Kaymak

Alev Alev Yandık (İşkencelerde)
Ceryana zincire boyun eğmedik
Direndik direndik işkencelerde
Halk uğruna bundan daha evveli
Ölenleri andık işkencelerde
Kimimiz yaralı kimimiz öldük
Kimimiz bilinmez yere gömüldük
Kimimiz faşizme zevke sunulduk
Kucaklara konduk işkencelerde
Kimimiz zindana kimimiz dara
Yürüdük yürüdük hep iktidara
Kızıl ışık serptik karanlıklara
Alev alev yandık işkencelerde
Emekçi'yim gündüz geceden öte
Şafakla kavuşur halk hürriyete
Halka onur, korku verdik devlete
Yenilmedik yendik işkencelerde
Kaynak: Aşık Emekçi
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Alfabemiz Sevgiyle Başlar
Hedefinde dağ arkası
Önünde serveti görmez
Yükten eskimiş hırkası
Mum dibine ışık vermez
Can ile buluşan gönül
Kıtaları aşan gönül
Huzura ulaşan gönül
Sahte bir saraya girmez
Sessiz çığlık gönlümüzde
Şanlı ferman anlımızda
Güller açar namlumuzda
Sulh ile geleni vurmaz
Kara yazı kara yazı
Üşütmüyor kar ayazı
Paylaşmakta bulduk hazı
Veren eli ateş sarmaz
İlgi olsun her sahada
Niyette rıza-yı Hüda
Sır verir sana şüheda
Gelen kimdir diye sormaz
Mertlik hırkasını giyen
Samimiyetle yürüyen
Yunus mumuyla eriyen
Kuru dalı bile kırmaz
Malkoç Ali duan olsun
Kokmayan güllerin solsun
Önce nefsin nasip alsın
Erenler masumu yermez
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Alıcı Kuş Cücesini Uçursa

Sayfa 129

Dostlarım ağlaya düşmanlar güle
Dünya ne güle kaldı ne de bülbüle
Al baharlı mor çiçekli yaz gider
Kaynak: Aşık Veli

Alına Da Gülüne Zülfün Teline
Kara kaşsız göz olmaz
Zülüf yanda düz olmaz
A benim nazlı yarim
Güzel sevdasız olmaz
Alına da gülüne zülfün teline
Pek de yakışmış birbirine
Kara kaş çatılır mı
Bala tuz katılır mı
Bende bu sevda varken
Yalınız yatılır mı
Alına da gülüne zülfün teline
Pek de yakışmış birbirine
Kara kaşlı yar benim
Aklım aldın sen benim
Dosta düşmana karşı
Gel helalim ol benim
Alına da gülüne zülfün teline
Pek de yakışmış birbirine
Kaynak: Sümer Ezgü

Alıp As Beni
Harman eyle beni esen yellere
Savrulup gideyim elden ellere
İster boyun eğem günde yüz kere
Kurbanım de hiç acıma kes beni

Alıcı kuş cücesini uçursa
Cüce yurtta kalır evvel baz gider
Bir yiğit ah etse göğsün geçirse
Vardır hasireti ömrü tez gider

Sen bir pınar isen bende göl olam
Sen bir yağmur isen akan sel olam
Yolunun üstünde açan gül olam
Zülfünün teline alıp as beni

Sineme vurdular türlü düğümler
Yücesine çıkmış yar bizi ünler
Yar ile dem devran sürdüğüm günler
Edalı şifalı cilve naz gider

Sarıl şefkat ile sarıl haz ilen
Usandırma türlü türlü naz ilen
Keman ile cümbüş ile saz ilen
Türkü türkü sevdalara yaz beni

Veli'm eyder garip başa ne gele

Bir derdin var ise anlat ki bilem
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Kapında kul olam uğrunda ölem
Acınla ağlayam neşenle gülem
Hasret ile al sinene bas beni
Yüce dağbaşında kar olacaksan
Gönül bağlarıma har olacaksan
Gidip yadellere yar olacaksan
Sıra sıra kurşunlara diz beni
Kaynak: Nuri Can

Alırım Kız Seni Komam İllere
Oturmuş ak gelin taşın üstüne
Taramış zülfünü kaşın üstüne
Bir selam geldi başım üstüne
Alırım kız seni komam illere
Bir taş attım karlı dağlar ardına
Yuvarlandı düştü yarin yurduna
Ben yeni de düştüm sevda derdine
Alırım ahdımı komam illere
Atımın kuyruğu cura saz gibi
Divana vurmuş da ergen kız gibi
Alarmış yanağı bahar yaz gibi
Getirin kır atım göçem illere
Dadaloğlu der de oldum kastana
Gelip geçer selam verir dost bana
Göçeyim mi bilmem Namrun üstüne
Çekilem mi kahpe Bulgar illere
Kaynak: Dadaloğlu

Alışamadım
Sen gittin gideli Akdeniz gözlüm
İnan yokluğuna canım alışamadım
Ne kadar yalnızım bir bilebilsen
İnan sensizliğe gülüm alışamadım
Ne kadar yalnızım bir bilebilsen
İnan sensizliğe yarim alışamadım
Bağlantı
Alışamadım yar le le alışamadım
Alışamadım yar aman alışamadım
Senin yokluğuna digel alışamadım
İnan sensizliğe gülüm alışamadım
Acılar içinde bir başınayım
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Dost bir laf söylese ağlayacağım
Doğmuyor güneşim tutuldu ayım
Senin yokluğuna canım alışamadım
Doğmuyor güneşim tutuldu ayım
İnan sensizliğe yarim alışamadım
Bağlantı
Mazlumi'nin boyun bükmesi gibi
Yeşil bağın gazel dökmesi gibi
Kurduğun binanın çökmesi gibi
İnan sensizliğe gülüm alışamadım
Kurduğun binanın çökmesi gibi
İnan sensizliğe yarim alışamadım
Bağlantı
Söz: Aşık Mazlumi
Kaynak: Emre Saltık

Alıştım (Dolaştım Gurbetin)
Dolaştım gurbetin bunca yolunu
Yollar bana ben yollara alıştım
Hiç hakir görmedim Allah kulunu
Kullar bana ben kullara alıştım
Yoksulluktur elim kolum bağlayan
Hasretliktir ciğerimi dağlayan
Akıp akıp gözlerimden çağlayan
Seller bana ben sellere alıştım
Gurbet elde yağlı çörek yiyemem
Kutnu kumaş esvaplarım giyemem
Dil ucuyla ben rahatım diyemem
Diller bana ben dillere alıştım
Kuru soğan olsun ekmeğim aşım
Dertlerden kurtulsun çileli başım
Ferman Baba eller benim yoldaşım
Eller bana ben ellere alıştım
Kaynak: Ferman Baba

Alıverin Bağlamamı Çalayım
Alıverin Bağlamamı Çalayım
Aman Aman Aman
Çalayım Da Zarı Zarı Ağlayım
Bir Mendil Ver Gözyaşımı Sileyim
Aman Aman Aman
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Ağlaya Ağlaya Gözlerime Kan Doldu
Siyah Da Zülfün
Pembe Yanak Üstüne Ben Doldu
Kahve Olsam Dolaplarda Kavrulsam
Aman Aman Aman
Toz Duman Olsam Dağ Başında Savrulsam
Kemer Olsam Yar Beline Sarılsam
Aman Aman Aman
Ağlaya Ağlaya Gözlerime Kan Doldu
Siyah Da Zülfün
Pembe Yanak Üstüne Ben Doldu
Kaynak: Yöre Ekibi

Alıverin Benim Barutuma
Alı da verin benim barutumu saçmama
Üç gün kaldı şu Muğla'dan kaçmama
Felek de sebep oldu yardan ayrı düşmeme
Aman da aman yaylada bülbül ötmesin
Benim de yarim gurbet ele gitmesin
Aman da karanfili saksılarda kuruttum
Suyunu da billurlardan durulttum
Aman da nazlı yari görmeyeli unuttum
Aman da aman yaylada bülbül ötmesin
Benim de yarim gurbet ele gitmesin
Kaynak: Galip Bilgili

Sayfa 131

Alıverin Sandığımdan (Cafer)
Alıverin sandığımdan kürkümü
Ben ölürsem söylesinler türkümü
Ana binem al mintanım soldu mu
Ben vuruldum düşmanlarım duydu mu
Mezarımı derin kazın dar olsun
Etrafında mor sümbüllü bağ olsun
Cafer öldü vatan millet sağolsun
Kader kısmet böyle imiş ağalar
Germencik ortasında toplar kuruldu
Cafer Zeybek öğle sonu vuruldu
Anasına akşam üstü duyuldu
Kader kısmet böyle imiş efeler
Kaynak: Remzi Barantel

Alıverin Tabancamı Doldurun
Ah alıverin (aman aman)
Ah tabancamı (yavrum da) doldurem
Ah doldurem (de aman aman)
Ah ben kendimi (yavrum da) öldürem
Ah varın bakın (aman aman)
Ah kabir bana (yavrum da) dar geldi
Ah bu gençlikte (aman aman)
Ah ölüm bana (yavrum da) zor geldi
Ah çekmecemin (aman aman)
Ah anahtarı (yavrum da) altından
Ah bir yar sevdim (aman aman)
Ah asker oldu (aman da) bahtımdan

Alıverin Dabancamı Doldurem

Kaynak: Yöre Ekibi

Alıverin de dabancamı doldurem
Aman da yar doldurem
Doldurem de düşmanları öldürem
Öldürem aman aman
Aman da yar gaşı keman

Ali Ali (Bir İnsan Bu Denli)
Bir insan bu denli saf mı olur ki
Herkesi dost bildin yar Ali Ali
Acırım hep senin vay bu haline
Zararın çok hani kar Ali Ali

Alıverin de gıratımın yemini
Aman da yar yemini
Üstüne binenler sürsün demini
Demini aman aman
Aman da yar gaşı keman

Yiğit oldun cömert oldun mert oldun
Kimine melhem kimine de dert oldun
Fatma Hasan Hüseyin'le dört oldun
Hani nerde kaldı sır Ali Ali

Kaynak: Yalçın Özsoy

Sende bir insandın yaşadın öldün
Çaldın Zülfikar'ı nice can böldün
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Düldül'ü nereden ne için aldın
Bu işte bir bokluk var Ali Ali
Muhammed seni de kattı oyuna
Baktı zekana huyun husun boyuna
Bir de Fatma kızı aldın koynuna
Daha da ayrılmak zor Ali Ali
Çaldın kılıncını Allah aşkına
Çölde ki soyguncu fellah aşkına
Hem Muhammed yemin billah aşkına
Sanma ki Can Yoksul kör Ali Ali
Kaynak: Can Yoksul

Ali Ali Der De Dönersin
Ali Ali der de dönersin dolap
Ne inlersin dolap derdin nerende
Yardan mı ayrıldın yoksa ilinden
Ne inlersin dolap derdin nerende
Dolap Hak dedi de indi ırmağa
İmamlara cehd etti su vermeğe
Muhammed'in hub cemalin görmeğe
Ne inlersin dolap derdin nerende
Sana bir ustanın eli mi değdi
Yoksa bir hoyratın dili mi değdi
Yaz bahar ayının seli mi değdi
Ne inlersin dolap derdin nerende

Sayfa 132

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ali Çağırır (Yolcu Oldum)
Yolcu oldum yola düştüm
Yollarım Ali çağırır
Bülbül oldum güle düştüm
Güllerim Ali çağırır
Bir zaman turapta yattım
Türlü çiçeklerden bittim
Arı ile çok bal yaptım
Ballarım Ali çağırır
Bulut oldum göğe ağdım
Yağmur olup yere yağdım
Coşkun coşkun ben kaynadım
Sellerim Ali çağırır
Haneye mihman gelmişim
Kah ağlayıp kah gülmüşüm
Bahr-i ummana dalmışım
Göllerim Ali çağırır
Kul Himmet'im aşka düştü
Aşk deryası boydan aştı
Virdimiz Ali'ye düştü
Dillerim Ali çağırır
Kaynak: Kul Himmet

Kim kesti getirdi seni yerinden
Dağlar taşlar inileşir zarından
Seni kim ayırdı nazlı yarından
Ne inlersin dolap derdin nerende

Ali Dağı Derler De Dağların Hası

Sana durma dön mü dedi üstadın
Dağı taşı yıkar senin feryadın
Dönerken taşı mı deldi hoyradın
Ne inlersin dolap derdin nerende

Eşim aman aman bızdık
Alnına liraları dizdik
Güzellerlen gezdik
Çirkinlerden bezdik

Böyle m'olur aşık hali ahvali
Vardı gamzelerin ırganur dalı
Şimdi sema döner Urum abdalı
Ne inlersin dolap derdin nerende

(Aman) Çekeyim deveni de olayım savran
(Süreyim)
Acep olur m'ola derdime derman (Aman aman)

Pir Sultan Abdal'ım aşka mı uydun
Yoksa nazlı yardan haber mi duydun
Yardan mı ayrıldın ne idi derdin
Ne inlersin dolap derdin nerende
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(Aman) Ali Dağı derler de dağların hası
İndik hisarcığa yedik kirazı (Aman aman)

Eşim aman aman bızdık
Alnına liraları dizdik
Güzellerlen gezdik
Çirkinlerden bezdik
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan
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Ali Dost (Çektiğim Cevr-i Cefalar)
Çektiğim cevr-i cefalar
Sevdiğim senden ötürü
İkrar iman dostu sevdim
Sen de sev benden ötürü
(Bağlantı)
Ali'm dost Velim dost
Hak erenler giymiş post
İstemeyiz atlas libas
Bize yeter hırka post

Sayfa 133

Zalime iltifat etmek mazlumlara hakarettir
Gerçeklerin öz nefesi bize sabah yeli geldi
Zamanın ilmine göre yetiştirin neslinizi
Er olan gelsin yürüsün erdemliğin yolu geldi
Aşık Daimi dediler bir halkın ozanına
Boş olana boş göründü dolulara dolu geldi
Kaynak: Aşık Daimi

Ali Göründü Gözüme

Ben pirimi hak bilirim
Gah ağlarım gah gülerim
Yarsız dünyayı neylerim
Bir şirin dilden ötürü

Aynaya baktım yüzüme
Ali göründü gözüme
Nazar eyledim özüme
Ali göründü gözüme

Bağlantı

Adem Baba Havva ile
Hem Allemel Esma ile
Çark-ı felek sema ile
Ali göründü gözüme

Kaynak: Rıza Aslandoğan

Ali Duvarı Deldi
Ali duvarı deldi
Kızlar perdeyi gerdi (öf)
Haydi gidin oğlanlar
Bizim uykumuz geldi
Nininay nininay nininay nay
Git oğlan küpe yaptır
Ucuna altın taktır (öf)
İste babam vermezse
Hocaya büyü yaptır
Nininay nininay nininay nay
Darıldın mı şekerim
Barışalım güzelim (öf)
Bu dünyanın kahrını
Bir yar için çekerim
Nininay nininay nininay nay
Kaynak: Melahat Tandoğan

Ali Geldi (Onüç Asır Öncesinde)
Onüç asır öncesinde Şah-ı Merdan Ali geldi
Meylim kaldı goncasında Has Bahçe'nin gülü geldi
Bana bir harf öğretenin kulu kölesi olurum
İlme talip olanlara bu söz gayet ulu geldi
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Hazreti Nuh Neciyullah
Hem İbrahim Halilullah
Sina'daki Kelimullah
Ali göründü gözüme
İsa-i Ruhullah oldur
İki alemde şah oldur
Cümlemizde penah odur
Ali göründü gözüme
Ali evvel Ali ahir
Ali batın Ali zahir
Ali tayyip Ali tahir
Ali göründü gözüme
Ali candır Ali canan
Ali dindir Ali iman
Ali rahim Ali rahman
Ali göründü gözüme
Hilmi gedayi bir kemter
Görür gözüm dilim söyler
Her nereye kılsam nazar
Ali göründü gözüme
Kaynak: Müslim Aydoğdu

Ali Haydar (Martinik Burası)
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Martinik burası meriç mezrası
Uzanmış yatıyor Ali Haydar`ım
Köyün önü olmuş bir kan deryası
Kan içinde yatar Ali Haydar`ım
Uzun ince boyu kıvırcık saçı
Halkını sevmekti onun tek suçu
Ali Haydar ölmez ağlama bacı
Milyon milyon doğar Ali Haydar`ım

Sayfa 134

Yaktı beni kara gözler
Cehennemden daha beter
Attı beni nara gözler
İnce aşık derdin söyle
Her kim olsa iylik eyle
Yalan dünya zindan olur
Gün mü geçer böyle böyle
Kaynak: Sabit İnce

Korkusu yok idi patron ağadan
Ağalara korku saldı dağlardan
O bir tohum idi düştü topraktan
Filiz filiz büyür Ali Haydar`ım
Haykırır sesiyle halkının sesi
Halk sevgisi dolu göğüs kafesi
Karanlıkta halkın bir meşalesi
Pırıl pırıl yanar Ali Haydar`ım
Kaynak: Aşık Emekçi

Ali Kavak Kesiyor
Ali kavak kesiyor (ey mavi donlu)
Efil efil esiyor (sil gözü ganlı)
Efil efil esiyor (sil gözü ganlı)
Ben Ali'ye ne dedim (ey mavi donlu)
Durup durup küsüyor (sil gözü ganlı)
Cici potinim cici (ey mavi donlu)
Gezdiğim çimen içi (sil gözü ganlı)
Gezdiğim çimen içi (sil gözü ganlı)
Bizim aldığımız gız (ey mavi donlu)
Gavrulmuş badem içi (sil gözü ganlı)
Davlumbazım dat gibi (ey mavi donlu)
Gomşularım yat gibi (sil gözü ganlı)
Gomşularım yat gibi (sil gözü ganlı)
Bizi yeren komşular (ey mavi donlu)
Dondu galdı mat gibi (sil gözü ganlı)
Kaynak: Hüseyin Karatürk

Ali Misin Veli Misin
Ali misin veli misin
Akıllı mı deli misin
Sen Allah’ın kulu musun
Kullar sana kurban olsun
Kara gözler kara gözler
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Ali Molla Türküsü
Ali Molla'm taştan çıktı parladı
Yavuklusu karşı çıktı ağladı
Yağlı kurşun ciğerimi dağladı
Ali Molla'm der de ağlar analar
Kaynak: Zeynel Besim Sun

Ali Muhammed
Satarımda gördüm seni yardıma
Yetiş bun günleri Ali Muhammed
Bastığın turaplar derman derdime
Yetiş bun günleri Ali Muhammed
Hasan’ın sevgisi candan ırılmaz
Hüseyin’i seven her giz yorulmaz
Dünü günü meylim senden ayrılmaz
Yetiş bun günleri Ali Muhammed
Ol İmam Zeynel’i candan severim
Muhammet Bakır’ı anar ağlarım
İmamı Cafer’i tesbih eylerim
Yetiş bun günleri Ali Muhammed
Benim sevdiceğim Musa-ı Kazım
İmam Rıza’ya vardır niyazım
Taki Naki kabul eyle sen sözüm
Yetiş bun günleri Ali Muhammed
Askeriden melhem gelsin yaraya
İmam Mehti kadem basar karaya
Zefili'yim geldim girdim sıraya
Yetiş bun günleri Ali Muhammed
Kaynak: Aşık Zefili

Ali'den Medet
Bahri aşk boylayan canım erenler
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Özü katrenize ark edip geldik
Ayn-el yakın dost cemalin görenler
Pervazı aşk ile çark edip geldik

Vücudum evine delil yakıyor
Seher vakti burcu burcu kokuyor
Okutup dersimi veren Ali dir

Ali'den medet medet medet medet
Veli'den medet medet medet
Deli'den medet medet medet

Kaynak: Aşık Hulusi

Ali'dir Ali (Muhabbet Kapısın)

Atıp gözümden galleti hab-i
Böyle idi bize dostun hitabı
Vechinde okuyup ummul kitabı
Sırrı men areti hark edip geldik

Muhabbet kapısın açayım dersen
Açan da açtıran Ali'dir Ali
Hakkın cemalini göreyim dersen
Gören de gösteren Ali'dir Ali

Ali'den medet medet medet medet
Veli'den medet medet medet
Deli'den medet medet medet

Muhammet Mustafa cihan serveri
Miraçta açıldı bu yolun sırrı
Kimse bilmez idi Ali'den gayrı
Bilen de bildiren Ali'dir Ali

Bir günahkar kuldun dertli divani
Merdan'i Ali der mürrüvet kanı
Halk edip de salmış bu şirin canı
Kelami kudreti şart edip geldik
Ali'den medet medet medet medet
Veli'den medet medet medet
Deli'den medet medet medet
Kaynak: Dertli Divani

Ali'dir (Seher Vaktinde)
Her sabah her sabah seher vaktinde
Vücüdüm evinde öten Ali'dir
Yolsuzlara yoldaş hem de kılavuz
Cihanın ışığın tutan Ali'dir
Yüksek belden aşmayınan yol almaz
Birliğe bitmeyen başta bal olmaz
Ali'yi sevmeyen Hakka kul olmaz
Hakkın kandilinde yatan Ali'dir
Mağrip tarafından parlayıp gelen
Tekbiri alıp da on yedi bölen
Nuseyri'yi öldürüp canını veren
Canını canına katan Ali'dir
İlimi hikmet deyasının gölleri
Hem kudret balından tatlı dilleri
Engürü doldurdu yeşil elleri
Doldurup doluyu veren Ali'dir
Hulusi'yem her yerlere bakıyor
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Derviş ol hey kardeş düşme inada
Safi kıl gönlünü olasın sade
Benliği terkedip eriş murada
Eren de erdiren Ali'dir Ali
Münkirin askeri Şam'a dizildi
Mümin olanlara name yazıldı
Kırkların ceminde engür ezildi
Ezen de ezdiren Ali'dir Ali
Muhammet Ali'dir kırkların başı
Onu bilmeyenin nic'olur hali
Bosnavi akıttı gözünden yaşı
Akıp akıttıran Ali'dir Ali
Kaynak: Aşık Bosnavi

Ali'm Armut Yer Misin
Ali'm armut yer misin
Dünyalarda bir misin
Odalarda saz çalan
Üvek gözlüm sen misin
Civan Ali'm gel
Ali'm Ali'm gül Ali'm
Gül dibine gel Ali'm
Gül dibine gelmezsen
Bir selam gönder Ali'm
Civan Ali'm gel
Ali'm gitme pazara
Uğratırlar nazara
Ali'm ölsün diyenler
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Kendi girsin mezara
Civan Ali'm gel

Sayfa 136

Aman Alim Gül Alim mintandan
Ben Alimi severim pek candan
Evrakların okunuyor idamdan

Kaynak: Saadettin Öztorun

Ali'm Gitme Pazara 2
Ali'm gitme pazara
Uğratırlar nazara
Ali'm ölmüş diyenler
Kendisi girsin mezara
Gül gül aman ölürüm ayrılamam
Ali'min abası var
Sırtında kebesi var
Ali'm çok güzel amma
Ne çirkin ablası var
Gül gül aman ölürüm ayrılamam
Ali'min hecesi var
Gündüzü gecesi var
Tasalanma nazlı yar
Her işin nicesi var
Gül gül aman ölürüm ayrılamam
Kaynak: Hakkı Bayraktar

Ali'm Gitme Pazara 3
Alim gitme pazara
Aman uğradırlar nazara
Alim ölsün diyenler
Kendi girsin mezera
Aman Alim Gül Alim mintandan
Ben Alimi severim pek candan
Evrakların okunuyor idamdan
Gökte yıldız on kaldı
Aman şalvar düştü don kaldı
İndir yarim fistanını
Aman görünmedik nen kaldı
Aman Alim Gül Alim mintandan
Ben Alimi severim pek candan
Evrakların okunuyor idamdan
Gökte yıldız on kalmış
Aman Mevlam neler yaratmış
Anasını çerden çöpten
Oğlunu aslan yaratmış

Alimin habası var
Aman donunda libası var
Alim pek güzel ama
Aman ne çirkin babası var
Aman Alim Gül Alim mintandan
Ben Alimi severim pek candan
Evrakların okunuyor idamdan
Kaynak: Yöre Ekibi

Ali'm Ne Yatarsın
Gözleyi Gözleyi Gözüm Dört Oldu
Ali’ M Ne Yatarsın Günlerin Geldi
Korular Kalmadı Kara Yurt Oldu
Ali’m Ne Yatarsın Günlerim Geldi
Sancak Gele Gele Kazova’ Ya Dikile
Münafık Başına Taşlar Döküle
Mümin Olan Da Hakka Çakile
Ali’ m Ne Yatarsın Günlerin Geldi
Kızılırmak Gibi Bendinden Boşan
Hama’ Dan Mardin’ Den Sivas’ A Döşen
Düldül Eğerlendi Zülfikar Kuşan
Ali’ m Ne Yatarsın Günlerin Geldi
Sene Tekmil Olduğunu Bildiler
Yezit Münafık Gömleğin Giydiler
Kasdeyleyüb İmamlara Kıydılar
Ali’ m Ne Yatarsın Günlerin Geldi
Abdal Pir Sultan’ Im Bu Sözüm Haktır
Vallahi Sözümün Hatası Yoktur
Şimdiki Sofunun Yezidi Çoktur
Ali’ m Ne Yatarsın Günlerin Geldi
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ali'm Yatır Yol Üstüne
Ali'm yatır yol üstüne
Siyah perçem kol üstüne (yar yar yar aman)
Her ne dersen başüstüne
Uyur isen uyan bre civan Ali'm nazlanma
Gökte yıldız üç yüz elli
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Ali'min nişanlısı belli (yar yar yar aman)
Bir gecede kaldı ya telli
Uyur isen uyan bre civan Ali'm nazlanma
Gökte yıldız üç yüz altmış
Ali'm uykusuna yatmış (yar yar yar aman)
Ali'me de hançer batmış
Uyur isen uyan bre civan Ali'm nazlanma
Kaynak: Nadire Çelik

Ali'min Evleri Tepe Başında
Ali'min evleri tepe başında
Ali'mi sorarsan ondört yaşında
Oy Ali'm Ali'm Haydar'ım Ali'm
Döne'nin oğlu da Güllü'nin yari
Paydos'un soyu Aslanım Ali'm
(Paydos'un soyu civanım Ali'm)

Sayfa 137
Söz: Aşık Ali Çınar

Ali'nin Düldül'ün Bin De Göreyim
Ali'm gelir diye karşı giderler
Ali'nin Düldül'ün bin de göreyim
Bindiği Düldül'ün mehdin ederler
Ali'nin Düldül'ün bin de göreyim
Ayağına altın nallar çaktırmış
Gözlerine yeşil sürme çektirmiş
Üzengisin cevahirden yaptırmış
Ali'nin Düldül'ün bin de göreyim
Kuduretten gem vurulmuş başına
Lezzet vermiş dudağına dişine
Bir nur doğmuş eğerinin kaşına
Ali'nin Düldül'ün bin de göreyim

Ali'min evleri yaylaya göçtü
Yayla dönüşte de yol ayrı düştü

Üstüne binersen yükseğe basar
Bir dizgin eylesen yel gibi eser
Nice kafirlerin kellesin keser
Ali'nin Düldül'ün bin de göreyim

Oy Ali'm Ali'm Haydar'ım Ali'm
Döne'nin oğlu da Güllü'nin yari
Paydos'un soyu Aslanım Ali'm
(Paydos'un soyu civanım Ali'm)

Pir Sultan Abdal'ım dengi bulunmaz
Bin konaklık yere gitse yorulmaz
Kısmet olsa havalarda görünmez
Ali'nin Düldül'ün bin de göreyim

Kaynak: Halil Çokyürekli

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ali'mizide Çaldılar

Ali'nin Sırrına Erebilirsen

Pirim dedik gönül verdik
Ali'mizi de çaldılar
Asırladır bilmezlerdi
Veli'mizi de çaldılar

Muhammet Ali'nin kurduğu yoldur
Ak üstünde kara seçebilirsen
Gönülden itikat söyleyen dildir
Ali'nin sırrına erebilirsen

Yaktılar vurdular bize
Hor baktılar sevgimize
İftira attılar bize
Özümüzü de çaldılar

Erenler der seni ceme katarlar
Kötü amellerin taşra atarlar
Bir gün yularından tutup çekerler
Çektikleri yere varabilirsen

Bütün insanları sevdik
Nice bedeller ödedik
Canlar bir olalım dedik
Sözümüzü de çaldılar

Erenler seni de ceme götürür
Kalmış işlerini anda bitirir
Gördüm Hak evinde mihman oturur
Mihmanın gözüyle görebilirsen

Çınar'ım dert eyler oldu
Şu insanlar neyler oldu
Ras gelenler söyler oldu
Türkümüzü de çaldılar

Aslı mervan olan ummana dalmaz
Küfre meyledende aşıklık olmaz
Müminin suali ahrete kalmaz
Dünyada cevabın verebilirsen
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Sayfa 138

Pir Sultan Abdal'ım gonca gül olur
Dört kapıdan sana daim gel olur
Dünyadan ahrete doğru yol olur
Verdiğin ikrarda durabilirsen

Alim deresinde guzgunlar gezer
İnsan sevdiğinden bu kadar bezer
Hiç olmazsa ayda bir mektup yazar
Sevdiceğim sarsın yarelerimi

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Alim deresinde meşe kesilmez
Hekimin sardığı yare çözülmez
Lokman hekim gelse yarem iy'olmaz
Sevdiceğim sarsın yarelerimi

Ali'nin Sırrına Ereyim Dersen
Alinin Sırrına Ereyim Dersen
Mürşid-İ Kâmile Varın Erenler
Gönül Kabesine Gireyim Dersen
Ol Bahri Ummana Dalın Erenler

Kaynak: Ahmet Ataalp

Alim Efe Türküleri 1

Elesti Bezminde Odur Varolan
Haklı Hakikatta Bize Yarolan
Bütün Kainatta Gizli Sırolan
Bu İlmin Sırrına Erin Erenler

Aşamadım Karabel'in dikini
Kimler eker Teknova'ya ekini
İki sene daha ömrüm olaydı
Keser idim Mustanların kökünü

Esrari Bu Yolun Kemter Kuludur
Yükü İlim İrfan Gevher Doludur
Ali Yolu İnsanlığın Yoludur
Gönülden Gönüle Girin Erenler

Teknova'nın ekinleri saz gibi
Gökgü Gelin örük örmüş kız gibi
Ver elini ellerime gidelim
Hiç yoğudu bu ovada biz gibi

Kaynak: Ozan Esrari

Yol üstünde telefonun direği
Çatalimiş şu Alim'in yüreği
Onu öldürmeye karar vermişler
Hazırlayın kazma ile küreği

Alim (Uyan Alim Sabah Oldu)
Alimin gömleği atlas
Alim yüzüme bakmaz
Asker olan böyle yatmaz
Uyan alim sabah oldu
Alim koyumuz uzak
Elim kına yüzüm duvak
Kalk da şu halime bir bak
Uyan Alim sabah oldu
Anam ağlar Alim diye
Göz yaşları döndü sele
Böyle yatış bilmem niye
Uyan Alim sabah oldu
Kaynak: Mehmet Özkaraca

Alim Deresinin Delik Daşları
Alim deresinin delik daşları
Üstümüzde dönüyor ecel guşları
Bütün şehit olmuş din gardaşları
Sevdiceğim sarsın yarelerimi
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Teknova'nın ekinleri az gibi
Fadime'nin örükleri saz gibi
Ver elini Alim Efe gidelim
Kabül eder Hatip babam kız gibi
Çürüklü'den çıktım şose yoluna
Abbas ile Habib geçti önüme
Hiçbir şeyden malumatım yoğudu
Berber Kamil sebep oldu ölüme
Alim'im belinde fişekler katar
Alim Fadime'ye kurşun mu atar
Ver elini Alim Efe gidelim
Adam onbeş sene mahpus mu yatar
Alim Efe Beşirli'den yürüdü
Kara gözlerini duman bürüdü
Alim'in de ölüsünü sorarsan
Kır beygirler sürüm sürüm sürüdü
Perşembe'dir Tatarlı'nın pazarı
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Taşları çatlatır elin nazarı
Zülüfün altında yanak kızarı(r)
Onu öpen Alim neyler ölümü

Sayfa 139

Çeşmeye gidiyor güğüm elinde
Ayna tarak sallanıyor belinde
Fadime'nin güzelliği yerinde
Bin atımın terkisine gidelim

Kaynak: Hamdi Tanses

Alim Efe Türküleri 2
İndim Göngörmez'e divana durdum
Aldım Fadime'yi geriye döndüm
Onbeş sene eşkiyalıkta gezdim
Şimdi Alim olduğumu bildirdim
Teknova'da koyun kuzu yayılır
Alim Efe hatırların sayılır
Ceketimi yeleğimi getirin
Kurşunların delikleri sayılır
Alim Efe Beşirli'nin direği
Bunadı mı bacısının yüreği
Vurulmuş da Göngörmez'de yatıyor
Hazırlayın kazmayınan küreği
Uzun olur Teknova'nın ekini
Kaza kaza bulamadım kökünü
Vurmuşlar da Göngörmez'de yatıyor
Sabah erken dalgalanır kakülü
Erdim'ola Teknova'nın bostanı
Bohçadadır Fadime'nin fistanı
Beni öldürmeye karar vermişler
Nöbetçi koydular Küçük Mustan'ı
Alim Efe, güllerimiz varıdı
Taşdan yastık ile kolum ağrıdı
Ver elini Alim Efe gidelim
Ergenli köyünde babam vardı

Erdim'ola Teknova'nın bostanı
Dürüldü mü Fadime'nin fistanı
Cesedimi samanlıkta yaktılar
Nöbetçi koydular Küçük Mustan'ı
Kaynak: Hamdi Tanses

Alim Efe Türküleri 4
Alim Efe Adana'da tutuldu
Dostlarının yürekleri sokuldu
Alim Efe şu Dinar'a gelince
Dinar halkı istasyona döküldü
Alim Efe Beşirli'nin direği
Çatalımış şu Alim'in yüreği
Habersiz geleceğini bileydi
Hazırlardı bomba ile tüfeği
Ergenli'yle Beşirli'nin arası
Bulamadım kaybolmanın çaresi
Onbeş sene eşkıyalıkta gezdim
Yeni geldi Mistan'ların sırası
Alim Efe iner gelir enişten
Tüfeğinin her yanları gümüşten
Alim Kel Hacı'yı öldürmüş
Haberiniz yok mu sizin bu işten
Kaynak: Refik Başaran

Alim Efe Türküleri 5

Adana'dan ayva gelir nar gelir
Güllü potin Fadime'ye dar gelir
Ver elini Alim Efe gidelim
Bu işkence Mustanlar'a zor gelir

Alim Efe taştan taşa atladı
Fadime gelin mermileri topladı
Goyver beni Alim Efe gideyim
Deyus kocam cümlemizi yokladı

Alim Efe taşdan taşa uçuyor
Aşağıdan candarmalar geçiyor
Her suyun başına nöbetçi konmuş
Susadıkça suyu nerden içiyor

İskelede kara tren duruyor
Dumanını burum burum buruyor
Goyver beni Alim Efe gideyim
Deyus kocam telgıraflar vuruyor

Kaynak: Hamdi Tanses

Alim Efe Türküleri 3
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Isparta damında kıratım bağlı
Dinler konağında urganım yağlı
Hasır pazarında Zeyni'nin oğlu
Sen de ondan öç mü aldın Kel Hacı
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Kaynak: Hasan Özlü

Alim Gitme Pazara
Ali'm de gitme pazara
Uğratırlar nazara
Ali'mi de öldü diyenler
Kendi de girsin mezara
Yandım hop Çerkes
Hop Çerkes yanıyor herkes
Ali'm de arpa biçiyor
Suyunu da nerden içiyor
Dört yanı derya deniz
Ali'm de nerden geçiyor

Sayfa 140

Der ilhami aklın başına takın
Çulda ilim sorma sakın ha sakın
Erdem ile doldur şu akıl çıkın
Gördüm ki güneşe yol arıyorsun
Kaynak: İlhami Arslantaş

Alime (Hovarda Türküsü)
Alime'yi aman samanlıkta bastılar
Şalvarını gül daline astılar
Abdal'ın gızı Alime
Ne çokta cilveler var sende
Hovardalar gelsin gitsin yanına
Sarı liralar takayım gerdanına

Yandım hop Çerkes
Hop Çerkes yanıyor herkes

Abdal'ın gızı Alime
Ne çokta cilveler var sende

Ali'min abası var
Sırtında libası var
Ali'm de çok güzel ama
Ne çirkin babası var

Alime'nin samanlıktır sarayı
Altın ister almaz bozuk parayı

Yandım hop Çerkes
Hop Çerkes yanıyor herkes
Kaynak: Yağcıoğlu Fehmi Efe

Alimde Çul Aramak
Kitabı giyinmiş ilmi deha da
Neden ki rugandan çul arıyorsun
Değer ne süs ne kap ne paha da
Akıldan ziyade pul arıyorsun
Adamlık insanın tininde hafi
Sadece o aklı işletmek kafi
Erdemli insanlar üryandır safi
Edepsiz! Hayada zül arıyorsun
Adam sıfatında görme kendini
Önce ilmi öğren aşma bendini
Bu fikrin dandini zikrin dandini
Sen Arifte illa kıl arıyorsun
Abrayı bilmeden mizanda gözün
Süte su katarsın utanmaz yüzün
Dolaşan dilinle yutarken sözün
Hileni görmeyen kul arıyorsun
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Abdal'ın gızı Alime
Ne çokta cilveler var sende
Alime'nin güne karşı odası
Sevişirken çıka geldi kocası
Abdal'ın gızı Alime
Ne çokta cilveler var sende
Alime kızı samanlıkta el eder
Kaşı değil gözü beni deleder
Abdal'ın gızı Alime
Ne çokta cilveler var sende
Kaynak: Yöre Ekibi

Alimem (Tuna'da Kara Balık)
Tuna'da kara balık
Ben o balığa yanık
Herkes tatlı uykusunda
Ben Alime'yle uyanık
Dalgın Alimem
Elma çiçek açacak
Alimem camdan bakacak
Açma Alimem camları
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Alemin aklı şaşacak
Dalgın Alimem
Çeşme başında bakır
Alimemin gözleri çakır
Alimem seni saran eller
Yansınlar çatır çatır
Dalgın Alimem
Kaynak: Ali Naci Cafer

Alimlere Selam Olsun
Bize bir hal oldu gardaş
Haller bitmiyor bitmiyor
Gezdik dünyayı dolaştık
Yollar yollar bitmiyor
Yağmur olduk yağdık gardaş
Seller bitmiyor bitmiyor
Güneşime mani olma
Güller bitmiyor bitmiyor
Yaşa yaşa boşa gardaş
Günler bitmiyor bitmiyor
Rezil oldu paşa gardaş
Cinler bitmiyor bitmiyor
Saygı sevgi nerde gardaş
Kinler bitmiyor bitmiyor
Ayı dolmuş her tarafa
İnler bitmiyor bitmiyor
Arar olduk hep eskiyi
Dünler bitmiyor bitmiyor
Suçun sahibi bulunmaz
Senler bitmiyor bitmiyor
Günün modası övünmek
Benler bitmiyor bitmiyor
Alimlere selam olsun
Canlar bitmiyor bitmiyor
Kaynak: Tonuslu Mahmut

Alişan (Canoy)
Bir Bahar Vaktiydi Lele Can
Vurdular Seni
Ölmeden Kabire Alişan
Gömdüler Seni

Sayfa 141

Canoy Canoy Canoy Alişan
Dağlar Aslanı
Türkülerde Ağıtlarda
Söylenir Şanı
Canoy Canoy Canoy Alişan
Dağlar Aslanı
Bebelerden Bebelere
Dillenir Şanı
Kınalı Bebeler Alişan
Gelin Oldular
Zemheri Ayında Lelecan
Süte Durdular
Seherin Bir Vakti Lelecan
Adın Sordular
Doğan Bebelere Alişan
İsmin Koydular
Kaynak: Grup Çığ

Alişimin Kaşları Kare
Alişimin kaşları kare aman
Sen açtın sineme yare
Bulamadım derdime çare aman
Görmedim hiç ah civan
Alişimi Tuna boyunda
Evleri var hane hane aman
Benleri var tane tane
Saramadım kane kane aman
Görmedim hiç ah civan
Alişimi Tuna boyunda
Evleri var yolbaşında aman
Benleri var sol kaşında
Saramadım genç yaşında aman
Görmedim hiç ah civan
Alişimi Tuna boyunda
(Ek)
Alişimin yatır yol başında aman
Benleri var sol kaşında
Yazık oldu genç yaşında aman
Görmedin hiç ah civan
Alişimi Tuna boyunda
Kaynak: Kemal Altınkaya

Allah Allah Desem Gelsem
Allah Allah Desem Gelsem
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Hakkın Divanına Dursam
Ben Bir Yanıl Alma Olsam
Dalında Bitsem Ne Dersin

Sayfa 142

Pir Sultan Üstadın Bulsan
Bilecek Girsek Ne Dersin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Sen Bir Yanıl Alma Olsan
Dalımda Bitmeye Gelsen
Ben Bir Gümüş Çövmen Olsam
Çeksem İndirsem Ne Dersin
Sen Bir Gümüş Çövmen Olsan
Çekip İndirmeye Gelsen
Ben Bir Avuç Çavdar Olsam
Yere Saçılsam Ne Dersin
Sen Bir Avuç Çavdar Olsan
Yere Saçılmaya Gelsen
Ben Bir Güzel Keklik Olsam
Bir De Toplasam Ne Dersin
Sen Bir Güzel Keklik Olsan
Bir Bir Toplamaya Gelsen
Ben Bir Yavru Şahin Olsam
Kapsam Kaldırsam Ne Dersin
Sen Bir Yavru Şahin Olsan
Kapıp Kaldırmaya Gelsen
Ben Bir Sulu Sepken Olsam
Kanadın Kırsam Ne Dersin
Sen Bir Sulu Sepken Olsan
Kanadım Kırmaya Gelsen
Ben Bir Deli Poyraz Olsam
Tepsem Dağıtsam Ne Dersin
Sen Bir Deli Poyraz Olsan
Tepip Dağıtmaya Gelsen
Ben Bir Ulu Hasta Olsam
Yoluna Yatsam Ne Dersin
Sen Bir Ulu Hasta Olsan
Yoluma Yatmaya Gelsen
Ben Bir Can Alıcı Olsam
Canını Alsam Ne Dersin
Sen Bir Can Alıcı Olsan
Canımı Almaya Gelsen
Ben Bir Cennetlik Kul Olsam
Cennete Girsem Ne Dersin
Sen Bir Cennetlik Kul Olsan
Cennete Girmeye Gelsen
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Allah Allah Desem Kalksam
Allah Allah desem kalksam yürüsem
Acap şu dağları aşamam m'ola
Boz Atlı Hızır'ı yoldaş eylesem
Varıp efendime koşamam m'ola
Sevdiğim bağında güllerin gonca
Usuldur boyların bellerin ince
Adı güzel imamların önünce
Kerbela'da şehit düşemem m'ola
Sakın ey sevdiğim naşiden sakın
Erenler şaşırmaz attığı okun
Irak yerler bize hem oldu yakın
İk'atlayıp bir de düşemem m'ola
Ol güzel pirime verdiğim ikrar
Kırcıdan borandan doludan saklar
Gerçek aşık olan ikrarın bekler
İkrarın bendini çözemem m'ola
Pir Sultan Abdal'ım er nefesinde
Arzumanım kaldı Şah çırasında
Altmış ile yetmişin arasında
Özümü irfana koşamam m'ola
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Allah Allah Diye Çanakkale'de
Feryatlar yükseldi semaya arşa
Allah Allah diye Çanakkale'de
Anadolu için basıldı marşa
Allah Allah diye Çanakkale'de
İngilizin bozuk fikri sezildi
Gece gündüz peşi sıra gezildi
Mehmetçikler siper olup dizildi
Allah Allah diye Çanakkale'de
Tarihin önünde yazıldı destan
Boğaz ceset doldu sanki kabristan
Yer le gök inledi gizemli sesden
Allah Allah diye Çanakkale'de
Onbaşı derler de Seyit onbaşı
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Koskoca mermiyi kaldırdı döşü
Arnının çatından vurdu kalleşi
Allah Allah diye Çanakkale'de
Sanki yağmur gibi mermiler yağdı
Nice anaların boynunu eğdi
Atamız hınç ile düşmanı boğdu
Allah Allah diye Çanakkale'de
Süngülerle serdik düşmanı yere
İmanı zırh oldu her bir nefere
Yaşlısıyla genciyle koştuk zafere
Allah Allah diye Çanakkale'de
Pişman ettik geldiğine boğaza
Alacanlı döktük vurup denize
Kan yutturduk kan şu pis İngilize
Allah Allah diye Çanakkale'de

Sayfa 143

Hayli zaman oldu yar yar ayrı düşeli
Dön gel barışalım döne gel Allah aşkına
Hasretinle oldum ey yar divane deli
Dön gel barışalım döne gel Allah aşkına
Her mevsim boranda karda gara gıştayım
Eller al bağlamış ey yar bense yastayım
Hasretinle verem oldum onmaz hastayım
Dön gel barışalım döne gel Allah aşkına
Merhamet kıl Çağlari'nin çeşmin yaşına
Zülüflerin yağlı urgan eyle başıma
Baykuşlar tünedi ey yar gönül köşküme
Dön gel kavuşalım döne gel Allah aşkına
Kaynak: Aşık Çağlari

Allah Değil Mi (Garip Garip)

Zalimin zulmunu ne de çok gördük
Geçilmeyen etten bir kale ördük
İkiyüzellibin şehiti verdik
Allah Allah diye Çanakkale'de

Garip garip gezme sen bu alemde
Yerlerin sahibi Allah değil mi
On sekiz bin alem onun elinde
Göklerin sahibi Allah değil mi

İşte biz bu ceddin torunlarıyız
Vatanın gelecek yarınlarıyız
Gerekirse tekrar vurulmalıyız
Allah Allah diye Çanakkale'de

Bin bir adı vardır biri de Allah
Her nerde anarsan ordadır vallah
Dünyanın kilidin açar bismillah
Sırların sahibi Allah değil mi

Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Allah Aşkına (Gazel)
Şükür Allah aşkına kara sakal ağardı
Gördüm dağla başına ağarup karlar yağardı
Eskü zürülüp giti geldi yenisi yetti
Ekilen yerden bitti yer yeşerdi güverdi
Urdu can baş terkisin çekmez oldu korkusun
Açtı gaflet uykusun gönül gözün uyardı
Sümbül nergis menevşe aşık oldu bu nakşe
Bunlar Hakk'a yüz tutup hem de boyun eğerdi
Sultana erdi kuldan Aşık gönülden
Muhiddin can-ü dilden eerenleri severdi

Altı bin altı yüz altmış altının
Hikmetine eren var mı yapının
Kilidi yok pervazı yok kapının
Surların sahibi Allah değil mi
Erenler hikmeti kırklar bağında
Zeytine hamdolsun yoklar çağında
Muhammet Mustafa Hıra Dağın da
Nurların sahibi Allah değil mi
Kuyudan çekilir ol zemzem suyu
Sahipsiz değildir evrenin boyu
Yusuf’u koruyan çölde ki kuyu
Kulların sahibi Allah değil mi
Gidem haber verem garip bülbüle
Gelip dert yanmasın dikenli güle
Musa Tur Dağında konuştu bile
Tur’ların sahibi Allah değil mi

Kaynak: Muhittin Abdal

Allah Aşkına (Hayli Zaman Oldu)
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Ferman Baba kaldır sen bu sancağı
Dikilsin burçlara İslam bayrağı
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Ol Muhammet Mustafa’nın ocağı
Halkların sahibi Allah değil mi

Kimine hoş geçim ganahat vermiş
Kimine hırs vermiş doymaz az ile

Kaynak: Ferman Baba

Terki diyar ettim 15 yaşımda
Dolaştım bir hayli kendi başımda
Her ne iş tuttuysam felek karşımda
Naçar kaldım paylaşılmaz göz ile

Allah Diyelim Daim Allah
Allah diyelim daim Allah görelim neyler
Yolda duralım kaim Allah görelim neyler
Allah deyi kıl zarı oldur kamunun varı
Ondan umalım yarı Allah görelim neyler
Çıkarmayalım dilden ayrılmayalım yardan
Irılmayalım yoldan Allah görelim neyler
Açlık sonu tokluktur tokluk sonu yokluktur
Bu yollar korkuluktur Allah görelim neyler
Sen sanmadığın yerde nagah açıla perde
Derman erişe derde Allah görelim neyler
Gündüz olalım saim gece olalım kaim
Allah diyelim daim Allah görelim neyler
Adı sanı dillerde sevgisi gönüllerde
Şol korkulu yollarda Allah görelim neyler
Adı sanı uşatdım küfrümü suya attım
Miskinliğe el kattım Allah görelim neyler
Her dem dalalım bahre aldanmayalım dehre
Sabreyleyelim kahra Allah görelim neyler
Ar- namusu bıraktım külümü suya attım
Dervişliğe el kattım Allah görelim neyler
Mecnin gibi avare aşık oluban yare
De Yunus senbiçare Allah görelim neyler
Yunus sanma andadır bu aşk sana sendedir
Can kayumu ondadır Allah görelim neyler
N’etti bu Yunus n’etti bir doğru yola gitti
Pirler eteğin tutu Allah görelim neyler
Kaynak: Yunus Emre

Allah her kula bir zenahat vermiş
Allah her kula bir zenahat vermiş
Meüerki bol nasip kısmet yazıla
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Torpil yoktu kimse yardım etmedi
Küçük memur oldum maaş yetmedi
Ev geçimi hiç de düzgün gitmedi
Ceryan'ı kestiler galdık gaz ile
Tuhafiyeciliği seçtim olmadı
Terzi oldum kestim biçtim olmadı
Kumaş mağazası açtım olmadı
Hep malları güve yedi haz ile
Marangoz olduk el kaptırdık hızara
Tellal olduk kıtlık geldi pazara
Fırıncı oldum yangın çıktı kazara
Malım mülküm harap oldu köz ile
Kasap oldum bereketin adı yok
Kimi et yağsız der kimi budu yok
Aşçı oldum yemeklerin tadı yok
El alemi suya boğdum tuz ile
Berber oldum belediye kapattı
Kahvecilik yaptım sermayem battı
Meyhaneci oldum dükkan top attı
İçen kaçtı hepsi başka poz ile
Demirci oldum herkes beni haşladı
Gürültüden şikayete başladı
Çöpcü oldum mahalleli taşladı
Süpürürken evler doldu toz ile
Şoför oldum arabayı devirdim
Pilot oldum uçakları savurdum
Vatman kaptan oldum dümen çevirdim
Hiç bir gün rotam gitmedi düz ile
Müteahhit oldum tez iflas ettim
Avukat oldum hep boş dava güttüm
Gazeteci oldum çok fazla öttüm
Dıhtılar mapusa bir kaç söz ile
Doktor oldum tedaviye geldiler
İlaç verdim zehirlenip öldüler
Dişçi oldum suçu bende bildiler
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Zayıf giren çıktı şişman yüz ile
Üfürükçü oldum kendim çıldırdım
Müezzin oldum cemaati yıldırdım
İmam oldum yanlış namaz kıldırdım
Müftü el çektirdi işten vaaz ile
Baktım hayırsızım ortada kaldım
Vaz geçtim sanattan başka iş buldum
İnşaata girdim amele oldum
Ta üst kattan yere düştüm hız ile
Vel hasılı hiç bir işte gülmedim
Meğer kader böyleymiş bilmedim
Birde hovardalık yapayım dedim
Yedik malı mülkü karı kız ile
Şemsi derki münasip bir iş bulamadım
Gidip bir baltaya sap olamadım
Bağlamadan başka saz çalamadım
Akibet nafaka çıktı saz ile.
Söz: Şemsi Yastıman

Allah'ım (Beni Yıktın)
Bütün dertle çilelerle
Beni yıktın bil Allah'ım
Hasret getiren yellerle
Beni yıktın bil Allah'ım
Üzgünlüğüm daim vardır
Bana böyle kastın nedir
Beni yakan yalnızlıktır
Beni yıktın bil Allah'ım
Ömrüm sonlarına vardı
Durmadan saçım ağardı
Beni güldürsen ne vardı
Beni yıktın bil Allah'ım
Kemal der ki bel büküldü
Ağzımda dişler söküldü
Damarda kanım çekildi
Beni yıktın bil Allah'ım
Kaynak: Kemal Yıldız

Allah'ım (Bu Günlerde)
Bu günlerde bir bulut var üstümde
Bunu dağıtacak yel ver Allah'ım
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Kötülükler bütün benim kastımda
Üstümden atmağa el ver Allah'ım
Oğluma terbiye kızıma iffet
Milletime refah yurduma kısmet
Gençliğime saygı hocama şefkat
İhtiyacımız çok bol ver Allah'ım
Ağaç gibi meyva versin bağımız
İyiliğe doğru gitsin çağımız
Erimesin yürekteki yağımız
Huzur çanağında bal ver Allah'ım
Dünyada kalacak dünyanın malı
Ancak terbiyedir nakışlı halı
Yeni dizi tutan çocuk misali
Öz Türkçe konuşan dil ver Allah'ım
Kendi varlığındır cihan aşkına
Yarattığın bunca insan aşkına
Zebur Tevrat İncil Kur'an aşkına
İslam'a gerçekçi yol ver Allah'ım
Ağladı bacılar dertli analar
çok geline siyah oldu kınalar
Her şeyi götürsün geçmiş seneler
Hayırlı uğurlu yıl ver Allah'ım
Şeref der ki gönül eylemek için
Millete muhabbet paylamak için
Dilimde türkümüz söylemek için
Sazıma da üç beş tel ver Allah'ım
Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova

Allah'ın (Aya Gidermiş)
İnsanlar güneşe aya gidermiş
Akıl da Allah'ın baş ta Allah'ın
Yeniden dünyayı imar edermiş
Çakılda Allah'ın taş da Allah'ın
Petekler kovanlar ballar arılar
Yeşil kırmızılar pembe sarılar
Yaylarda ağlar gezer sürüler
Koyun da Allah'ın koç ta Allah'ın
Kiminde muhabbet kiminde sancı
Kimisi kervancı kimisi yolcu
Bağlar altın gümüş denizler inci
Dolu da Allah’ın boş da Allah'ın
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İnsana düşen de Mevla'yı anmak
Gaflet uykunsan tezden uyanmak
Bir yanı dondurmak bir yanı yanmak
Bahar da Allah'ın kışta Allah'ın
Kuranı sünneti başına taç et
Azan yarala bunu ilaç et
Beş vakit namazı kendine miraç et
Altıda Allah'ın beş de Allah'ın
Hacı Şah İsmail dünya hoş değil
Tüylerim ürpermez gözüm yaş değil
Allah'ın indinde bin şey boş değil
Hayalde Allah'ın düşte Allah'ı

Sayfa 146

(Solo)
Yemenimin yeşili
Ben kaybettim eşimi
(Koro)
Allı da yemenim şina nina nay
Pullu da yemenim nay nini nay
(Solo)
Yemenim sende dursun
Sil gözünün yaşını
(Koro)
Allı da yemenim şina nina nay
Pullu da yemenim nay nini nay

Kaynak: Hacı Şah İsmail

Allah'ın Sadık Kulu
Allah'ın sadık kulusun
Yolum Hazreti Muhammet
Sadıkların düz yolusun
Dilim Hazreti Muhammet
Hakk'a yakın bir delilsin
Aşıkların cam gülüsün
Gerçeklerin bülbülüsün
Gülüm Hazreti Muhammet
Kusur bende af sendedir
Sevgi aşkın bu candadır
Serim senin yolundadır
Balım Hazreti Muhammet
Yücesin şefahat kani
Vicdanımla sevdim seni
Erittün kül ettin beni
Selim Hazreti Muhammet
Derdi Derya Şahı merdan
Gece gündüz yandım nardan
Medet mürüvet yaradan
Malüm Hazreti Muhammet
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Allı Da Yemenim
(Koro)
Allı da yemenim şina nina nay
Pullu da yemenim nay nini nay
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(Solo)
Yemenim yele gele
Ben düştüm gurbet ele
(Koro)
Allı da yemenim şina nina nay
Pullu da yemenim nay nini nay
(Solo)
Yedi mendil çürüttüm
Gözyaşım sile sile
(Koro)
Allı da yemenim şina nina nay
Pullu da yemenim nay nini nay
Kaynak: Yöre Ekibi

Allı Gelin
İstanbuldan Gelen Tatar
Kamçısını Atar Tutar
Garip Oğlan Nerde Yatar
Kondur Beni Allı Gelin
İstanbuldan Gelen Tatar
Kamçısını Atar Tutar
Garip Oğlan Handa Yatar
Konduramam Yiğit Seni
Büyük Kapının Gelini
Kondur Beni Allı Gelin
Konduracak Yerim Yoktur
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Konduramam Yiğit Seni
Dostumdan Düşmanım Çoktur
Konduramam Yiğit Seni
Al Yorganı Kaldır Gelin
Hantallığı Yandır Gelin
Koynundaki Yatan Yiğit
Söyle Bana Kimdir Gelin
Al Yorganı Kaldırmışım
Ben Tandere Yandırmışım
Koynumdaki Şu Yiğiti
Ak Sütümden Emdirmişim
Kaynak: Geleneksel

Allı Gelin
Aşağıdan gelir tatar
Kamçısını atar tutar
Garip olan nerede yatar
Kondur beni allı gelin
(Gelin)
Aşağıdan gelir tatar
Kamçısını atar tutar
Garip olan handa yatar
Konduramam yiğit seni
(Yolcu)
Sabah oldu tandır gelin
Kalk ataşı yandır gelin
Koynunda yatan yiğit
Senin neyindir gelin
(Gelin)
Sabah oldu tandırmışım
Ben ataşı yandırmışım
Koynumda yatan yiğidi
Ben memeden emzirmişim

Sayfa 147

Güveyin hilal kaşları
Yaktı beni bakışları
Gelin gel bara gel bara
Öldüm yalvara yalvara
Kaynak: Cemal Alemdar

Allı Gelin İndi Çaya
Allı gelin indi çaya
Saçın örgüle örgüle
Kurban olam usul boya
Saçın örgüle örgüle
Çaya indi Allı Gelin
Şeker şerbet ballı gelin
Boyu ince belli gelin
Saçın örgüle örgüle
Al dudağa bal süzülmüş
Yavuru memeler çözülmüş
Saçların tel tel dizilmiş
Saçın örgüle örgüle
Belinde Acem Kuşağı
Yere dökülmüş saçağı
Saçları belden aşağı
Saçın örgüle örgüle
Çaya indi çay sorası
Elinde Acem kınası
Elin yüzünü yunası
Saçın örgüle örgüle
Köroğlu canı nidersin
Aklı başta al gidersin
Geli çenlibel de örersin
Saçın örgüle örgüle
Kaynak: Sofu Emmi

Kaynak: Yöre Ekibi

Allı Gelin Girmiş Bara
Allı gelin girmiş bara
Kızardı da döndü nara
Gelin gel bara gel bara
Öldüm yalvara yalvara
Gelinin suna saçları
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Allı Gelin Taş Başını Yol Eder
Allı gelin taş başını yol eder
Ördek gelir su başını göl eder de anam göl eder
İki güzel pencereden el eder
Birin alsam biri intizar eder de intizar eder
Allı gelin paçaların yaş gibi
Yaktın beni kara kara taş gibi de kara taş gibi
Kötü kocan sanki sana eş gibi
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Alamadım yardan ben muradımı da ben muradımı
Şu derenin ardı ceviz ağacı
O yarde buşunur gönül ilacı da gönül ilacı
Zalim annen seni bana vermezse
Sen bana abey de ben sana bacı da ben sana bacı
Kaynak: Mevlüt Dede

Allı Gelin Telli Gelin
Şu gönlüme ateş düştü
Ne yapayım ne edeyim
Sensiz hayatı neyleyim
Allı gelin telli gelin
Dağlarında kar olsaydım
Gelin sana yar olsaydım
Dağ çiçeğim yaban gülüm
Dalında bülbül olsaydım
Allamışlar pullamışlar
Seni ele yollamışlar
Canımdan canım almışlar
Allı gelin telli gelin
Kaynak: Necati Pamuk

Allı Turnam 2
Allı turnam yoldan geçmiş yorulmuş
Vay gidi baba baba vay
Şahin vurmuş kanatları kırılmış
Vay gidi baba baba vay yarama vurma
Turnam benden selam söyle o yare
Vay gidi baba baba vay yarama vurma
Turnam benden selam söyle o yare
Vay gidi baba baba vay yarama vurma
Le vay diley diley ah le diley diley
Allı turnam nerden gelmiş maraştan
Vay gidi baba baba vay
Kanadın ıslanmış yamurdan yaştan
Vay gidi baba baba vay yarama vurma
Turnam korkmazmısın alıcı kuştan
Vay gidi baba baba vay yarama vurma
Le vay diley diley ah le diley diley
Kaynak: Geleneksel

Allı Turnam Bizim Ele Gidersen
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Allı turnam bizim ele gidersen
Şeker söyle şerbet söyle bal söyle
Han Aslı'ya benden selam edersen
Şeker söyle şerbet söyle bal söyle
Allı turnam hele yekin havaya
yönün döndün bizim yeşil ovaya
Rast gelirsen benim ana babaya
şeker söyle şerbet söyle bal söyle
Allı turnam sen gidersen Aktaş'a
Selam söyle eşe dosta yoldaşa
Dertli Kerem der ki bacı kardaşa
Şeker söyle şerbet söyle bal söyle
Kaynak: Ferman Baba

Allı Turnam Bizim Ele Varırsan
Allı turnam bizim ele varırsan
Şeker söyle kaymak söyle bal söyle
(Bağlantı)
Gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar ey
Ah gülüm gülüm yar gülüm
Kız gülüm gülüm turnalar ey
Eğer bizi sual eden olursa
Boynu bükük benzi soluk yar söyle
Bağlantı
Allı turnam ne gezersin havada
Arabam kırıldı kaldım burada
Bağlantı
Ne onmamış kul imişim dünyada
Akşam olsun allı turnam dön geri
Bağlantı
Arap atın iyisine binerler
Mor çiçeğin koyusuna konarlar
Bağlantı
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Allı Yazma Başında
Allı yazma başında
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(Aman) Yavrum kalem oynar kaşında
Ben bir yeni yar sevdim
(Aman) Yavrum onüç ondört yaşında

Duvam allı yemeni duvam pullu yemeni
Gelmez yarim gül ile
Duvam allı yemeni duvam pullu yemeni

Vay vay vay vay vay vay aman
Ayrıda düştüm yavrum ben duramam

Yemenimin uçları
Duvam allı yemeni duvam pullu yemeni
Çıkamam yokuşları
Duvam allı yemeni duvam pullu yemeni
Yarime kurban olsun
Duvam allı yemeni duvam pullu yemeni
Yedi köyün kuşları
Duvam allı yemeni duvam pullu yemeni

Allı yazma bürünür
(Aman) Yavrum ucu yerde sürünür
Benim sevdiğim güzel
(Aman) Acep nerelerde görünür
Vay vay vay vay vay vay aman
Ayrıda düştüm yavrum ben duramam
Derenin bükleri
(Aman) Yavrum ötüşür keklikleri
Hiç aklımdan çıkmıyor
(Aman) Yavrum yarimin dedikleri
Vay vay vay vay vay vay aman
Ayrıda düştüm yavrum ben duramam
Kaynak: Hüseyin Çelik

Allı Yazma Başında
Allı yazma başında
Aman kalem oynar kaşında
Benim sevdiğim güzel
Aman on üç on dört yaşında
Vay vay vay vay aman
Ayrı da düştüm yavrum ben duramam
Allı yazma bürünür
Saçı yerde sürünür
Benim sevdiğim dilber
Nerelerde görünür
Vay vay vay vay aman
Ayrı da düştüm yavrum ben duramam

Kaynak: Durdu Demirel

Allı Yeşilli Kızlar
Merdivene yukarı
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Çıksam odalarına
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
İki güzel yanyana
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Girsem aralarına
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Merdiven basak basak
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Çıkma yukarı yasak
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Paşadan emir geldi
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Kızlara oğlan yasak
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Merdivenin başında
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Bir ambar bir de çardak
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Nazlı yarin elinde
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Bir tabak bir de bardak
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar

Kaynak: Hüseyin Çelik
Kaynak: Bekir Karadeniz

Allı Yemeni
Yemenim yeleyi ile
Duvam allı yemeni duvam pullu yemeni
Ben düştüm gurbet ele
Duvam allı yemeni duvam pullu yemeni
Yedi mendil çürüttüm
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Allılar (Damdan Dama İp Gerdim)
(Allılar) Damdan dama ip gerdim
(Allılar) İpekli mendil serdim
(Allılar) O zalimin oğlunu
(Allılar) Candan yürekten sevdim
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 150

Allılar yeşilliler morlular
Allılar elleri deste güllüler

Alma gözlü kız yeleli Kırat gel
Ne bend oldun lekelerin elinde
Alma gözlü kız yeleli Kırat gel

(Allılar) Bahçalara ay doğdu
(Allılar) Ay vurdu da gün oldu
(Allılar) Benim sevdiğim oğlan
(Allılar) İçmeden sarhoş oldu

Kır'a binmek iyi gelir uğura
Hay edende dağı taşı yoğura
Başı küçük boynu benzer puhura
Alma gözlü kız yeleli Rırat gel

Allılar yeşilliler morlular
Allılar elleri deste güllüler

Büyüktür gövdesi küçüktür başı
Altıdan yediye giriyor yaşı
Çamlıbel'de kaldı küçük kardaşı
Alma gözlü kız yeleli Kırat gel

(Allılar) Bahçalarda meleme
(Allılar) Gözlerin sürmeleme
(Allılar) Ölürüm kanlım olun
(Allılar) Göğsünü düğmeleme
Allılar yeşilliler morlular
Allılar elleri deste güllüler
(Allılar) İpeklidir mendilim
(Allılar) Darılmış bana gülüm
(Allılar) Ne dedim de darıldın
(Allılar) Lal olsun ağzım dilim

Ahırda kalır mı arpa sehere
Üzengiler ne yakışır eğere
Koçaklarım saldı beni kahıra
Alma gözlü kız yeleli Kırat gel
Kırat'a akşamdan verdim yemini
Öfkesinden küt küt gever gemini
Köroğlu üstünde sürer demini
Alma gözlü kız yeleli Kırat gel
Kaynak: Köroğlu

Allılar yeşilliler morlular
Allılar elleri deste güllüler
Kaynak: Aydın Çekiç

Alma Da Çaylar Allı Gelini
Alma da çaylar allı gelini
Söğüde kıstırmış ince belini
Biz üç kardeş idik bindiydik ata
Annesi duymasın kıyamet kopa
Alma da çaylar allı gelini
Söğüde kıstırmış ince belini
Köprüye varınca köprü yıkıldı
Üç yüz atlı birden suya döküldü
Nice yiğitlerin beli büküldü
Alma da çaylar allı gelini
Söğüde kıstırmış ince belini
Kaynak: Hatice Akyıldız

Alma Gözlü Kız Yeleli Kırat Gel

Almağa Gelin
Benim naylon tarağım var
Görmağa gelin güzel görmağa gelin
Güzellere ben sataram almağa gelin
Almağa gelin güzel almağa gelin
Benim elvan güllerim var
Görmağa gelin güzel görmağa gelin
Gelinlere ben sataram almağa gelin
Almağa gelin güzel almağa gelin
Kaynak: M.Ahmet Erbilli

Almanya (Dili Başka Yolu Başka)
Dili başka yolu başka
Almanya’ nın Avrupa'nın
Gülü başka falı başka
Almanya’nın Avrupa'nın
Dıllerini anlamak zor
Hasretlik var yürekte kor
Medeniyet burada bor
Almanya’da Avrupa'da

Bir at gördüm Silistre'nin ilinde
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Larendelim sıra dağlar
Gözüm yaşı nehir çağlar
Günlerimiz oldu aylar
Almanya’da Avrupa da

Sayfa 151

Otuzuma varmadan sarardım soldum
Ağla anam ağla garibin oğlun
Seni eller içinde seçemez oldum
Kaynak: Nurettin Rençber

Kaynak: Aşık Larendeli

Almanya Acı Vatan
Almanya acı vatan
Adama hiç gülmeyi
Nedendir bilemedim
Bazıları gelmeyi
Üçü kız iki oğlan
Kime bırakıp gittin
Böyle güzel yuvayı
Ateşe yakıp gittin
Ancak para yollarsın
O para neye yarar
Beş çocukla ailen
Hepisi seni arar
Gitmişsin Almanya'ya
Orada evlenmişsin
Tam yedi sene oldu
Köyüne dönmemişsin

Almanya'da (Bayram Oldu)
Bayram oldu nasıl gülem
Eğlenemem Almanya'da
Göle'me kalkıp sana gelem
Eğlenemem Almanya'da
Bayram oldu gezinirler
Bir sofraya dizilirler
Küsülüler barışırlar
Eğlenemem Almanya'da
Ben gurbette ağlıyorum
Günü güne bağlıyorum
Yıl sonunda geliyorum
Eğlenemem Almanya'da
Kemal Yıldız bayram geldi
Hep Göle den ayrı kaldı
Garip gönlüm yanar oldu
Eğlenemem Almanya'da
Kaynak: Kemal Yıldız

Tam yedi seni oldu
Ne mektup var ne haber
Yuvayı beter ettin
Sen de olasın beter
Kaynak: Erkan Ocaklı

Almanya Yolları Karşıma Karşı
Almanya yolları karşıma karşı
Akıyor dinmiyor gözümün yaşı
Bülbül olmuş öter ayrılık kuşu
Ağla anam ağla garibin oğlun
Otuzuma varmadan sarardım soldum
Ağla anam ağla garibin oğlun
Seni eller içinde seçemez oldum
Göğerdi mi bizim köyün meşesi
Büyüdü mü ocağımın neşesi
Ne zorumuş yılda bir görüşmesi
Ağla anam ağla garibin oğlun
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Almanyalı Yabancı
Yurdumda Almanyalı
Almanya’da Yabancı
Bir Garip Vatandaşız
Ne Kardeşiz Ne Bacı
Kurtuluruz Sandılar
Ezildiler Kandılar
Geçti Gurbette Yıllar
Hemi Tatlı Hem Acı
Yurdumda Almanyalı
Almanya’da Yabancı
Bir Yolunu Bulurum
Bayramına Gelirim
Sana Kurban Olurum
Yurdum Başımın Tacı
Kaynak: A.Mahir Ofcan

Almus'a Çise Düştü
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Almusa çıse düştü
Sevdiğim yasa düştü
Aklım tokatta kaldı
Gönlüm sivasa düştü

Sayfa 152

Alo gezer ünüyünen
Dere dolmuş kanıylan
Şimdi Ankara'ya vardı
Uğraşıyor Vali'yinen

(Bağlantı)
Ellerde zalım ellerde
Ellerede olsa derler
Gel gidelim sevdiğim
Çatlasın yabaneller

Ünlü Ali Efendim ünlü
Tüfengin ucu kanlı
Yirmiiki kelle kesmiş
Düşmanına deve kinli (daha kinli)

Gümenekte keklikler
İndi çayır çimene
Sevdiyisem ben sevdim
Bundan gayrı kimene

Binboğa'ya mevzi kazmış
Ben hayfımı al'lım (alırım) diyor
Hükümetle yoktur işim
Ben hasmımı bil'lim (bilirim) diyor

Bağlantı
Gümeneğin parkına
Su bağladım arkına
Yar beni sevdiğinin
Yeni vardım farkına
Bağlantı
Kaynak: Aşık Eşref Tonbuloğlu

Alnı Delmeli Yarim

Alp Er Tunga Sagusu
Alp Er Tunga öldi mü
İsiz ajun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılur
Ödlek yarag közetti
Ogrı tuzak uzattı
Begler begin azıttı
Kaçan kalı kurtulur

Alnı delmeli yarim
Her gün gelmeli yarim
Neylemeli zengini
Dengim olmalı yarim

Ulşıp eren börleyü
Yırtıp yaka urlayu
Sıkrıp üni yurlayu
Sıgtap közi örtülür

Ceviz dibi yurdumuz
Gine halay kurdunuz
Al delmeli yarimi
Bana çok mu gördünüz

Begler atun argurup
Kadgu anı turgurup
Mengzi yüzi sargarup
Körküm angar törtülür

Kaynak: Güllü Coşkun

Ödlek arıg kevredi
Yunçıg yavuz tavradı
Erdem yeme savradı
Ajun begi çertilür

Alo'nun Türküsü
Alo olmuş İsmet Paşa
Hükmediyor dağa taşa
Yedisini birden vurdu
Kuzgun döner kanlı leşe
Molla Hüseyin vuruldu
Düşmanın beli kırıldı
Alo eşkiya olalı
Bulanık sular duruldu
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Ödlek küni tavratur
Yalnguk küçün kevretür
Erdin ajun sevritür
Kaçan takı ertilür
Bilge bögü yançıdı
Ajun atı yençidi
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Erdem eti tınçıdı
Yerge tegip sürtülür
Ögreyüki mundak ok
Munda adın tıldak ok
Atsa ajun ograp ok
Taglar başı kertilür
Könglüm için örtedi
Yitmiş yaşıg kartadı
Kiçmiş ödik irtedi
Tün kün keçip irtelür

Sayfa 153

Dünyanın geleneği böyle
Gerisi bütünüyle bahane
O gelip bir ok atsa
Dağların başı kertilir
(Alp Er Tuna'nın ölümü) gönlümü yaktı
(Sanki beni) yetmiş yaş yaşlandırdı
(Gönlüm o yiğidin yaşadığı) geçmiş günleri arıyor
Gece gündüz (o günler) aranıyor
Kaynak: Kaşgarlı Mahmud

Kaynak: Kaşgarlı Mahmud

Altaydır Dağ Dağ Gezerim

Alp Er Tunga Sagusu (Türkçe)

Altaydır dağ dağ gezerim
Neden efem çıkmadın önüme

Alp Er Tuna öldü mü
Kötü dünya kaldı mı
Zaman (felek) öcünü aldı mı
Şimdi yürek yırtılır

Aman efem üç metelik bir onluk
Alıvereyim gızım sana bir donluk

Felek fırsat gözetti
Gizli tuzak uzattı
Beyler beyini şaşırttı
Kaçan nasıl kurtulur
Erler kurt gibi uludular
Bağrışıp yakalarını yırttılar
Islıklaşmış sesle ağıt yaktılar
Göz yaşlarla örtülür
Beyler atlarını yorarak geldiler
Kaygı onları durdurdu
Benizleri yüzleri sarardı
(Sanki) onlara safran sürülmüştür
Zaman bütün bütün bozuldu
Zayıflar tembeller güçlendi
Erdem yeniden azaldı
Acunun (dünyanın) beyi böylece yok olur
Felek günü davrandırır
İnsanın gücünü söndürür
Dünyayı erkeklerden boşaltır
Ne denli kaçsa da er ölür
Bilgeler bilginler yok oldu
Evrenin atı, gemi azıya aldı
Erdemin eti çürüdü
Yere değip sürtülür
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Aman gızım sepetinde üzüm var
Küçük hanım benim sende gözüm var
Aman efem üç metelik bir onluk
Alıvereyim gızım sana bir donluk
Kaynak: Mustafa Coşkun

Altı Kızlar
Altı kızın biri Ayşe
Benleri var köşe köşe
Dostiar şaştı hep bu işe
Altı kızlar altı kızlar
Altı kızın biri Meryem
Benleri var eğrem büğrem
Zülfündeki gülü derem
Altı kızlar altı kızlar
Altı kızın biri Fatma
Benleri var derme çatma
Kız bürüğün yana atma
Altı kızlar altı kızlar
Kaynak: Yöre Ekibi

Altım Üstüm Kaç Kuruşluk
Altım Üstüm Kaç Kuruşluk
Efsaneyim, Efsaneyim
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Aşık Olmak Dile Kolay
Bahaneyim, Bahaneyim
Aşığın Gönlü Külhanda
Çok Marifet Vardır Onda
İki Kapılı Bir Handa
Mihmaneyim, Mihmaneyim
Durmaz Eser Aşkın Yeli
Buna Revan Çeşmim Seli
Ben Bir Günahkar Kul Dertli
Divaneyim, Divaneyim
Kaynak: Dertli Divani

Altın Hızmav Mülayim

Sayfa 154

Altın Nalın Geymiş
Altın nalın geymiş sağ ayağına
Kırmızı gül açmış sol yanağında
Tazece açılmış kuşluk çağında
Yeşil sancak ile gelir Muhammed
Allahümme Sali Ala Muhammed
Kaynak: Süleyman Cengiz

Altın Tabakta Bal Var
Altın tabakta kaymak
Yiyilir parmak parmak
Değer dünya malını
Kerkük'ten bir kız almak

Altın hızmav Mülayim
Seni haktan dileyim
Yaz günü temmuzda
Sen terle ben sileyim

Altın tabakta bal var
Oğlan neneme yalvar
Nenem sene kız vermez
El kaldır Hakk'a yalvar

Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad oldum

Altın dişim kaplama
Oğlan girme odama
Nenem sene kız vermez
Mektup gönder babama

Altın hızmav incidir
Gömleği nar içidir *
Menim lal olmuş dilim
Ne dedi yar incidir
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad oldum
Altın hızmav dudağa
Yaraşır al yanağa
Gel yarim görüşelim
Ben gidirem irağa
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad oldum
<i>Altın hızmav Arabi
Lebleriv gül şarabı
Uzağ yoldan gelipsen
Kuvvat olsun Çelebi</i>
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad oldum
Kaynak: Abdurrahman Kızılay
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Altın tabakta bal var
Oğlan neneme yalvar
Nenem sene kız vermez
El kaldır Hakk'a yalvar
Altın yüzük bende var
Menim gözüm sende var
Bunu Huda'm yazıptı
Menim elimde ne var
Altın tabakta bal var
Oğlan neneme yalvar
Nenem sene kız vermez
El kaldır Hakk'a yalvar
Kaynak: Abdülvahap Sait

Altın Tabakta Vişne
Altın tabakta vişne
Oğlan ardıma düşme
Beni sana vermezler
Boşuna dile düşme
Tahta havlusu sevdim doğrusu
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Sayfa 155

Ay doğmuştur ışıktır
Tabak dolu kaşıktır
Komşular ne karışır
O yar bana aşıktır
Tahta havlusu canım sevdim doğrusu

Başı paralı gelin
Terzi elin kırılsın
Yar yaralı gelin
İncidi yarin kolu
Başı paralı gelin

Kız Feride Feride
Kınalı ellerinde
Seni alacağım amma
Askerlik var geride

Çubuğun ucuyunan
Yar yaralı gelin
Kavruldum acıyınan
Başı paralı gelin
İnsan bir haber salar
Yar yaralı gelin
Dilinin ucuyunan
Başı paralı gelin

Kaynak: Yıldız İbrahimova

Altın Tas İçinde
Altın tas içinde gınam ezdiler
Aman aman aman ey
Gümüş tarak ile zulfüm çözdüler
Aman aman aman ey
Yatsıya varmadan başım bozdular
Aman aman aman ey
Irak yakın deme anam gel bana
Aman aman aman ey
Gızım işkencede deye ağlama
Aman aman aman ey
Sabah namazında bindik atlara
Aman aman aman ey
Yatsıya varmadan indik yadlara
Aman aman aman ey
Anam benim başım yaktın odlara
Aman aman aman ey
Irak yakın deme anam gel bana
Aman aman aman ey
Gızım işkencede deye ağlama
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Altın Tasta Bulgurum
Altın tasta bulgurum
Yar yaralı gelin
Kız saçına vurgunum
Başı paralı gelin
Eğil eğil öpeyim
Yar yaralı gelin
Yoldan geldim yorgunum
Başı paralı gelin
Ey su yolu su yolu
Yar yaralı gelin
Boş gittin geldin dolu
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: Ali Yılmaz

Altın Yüzüğüm Kırıldı
Altın yüzüğüm kırıldı
Suya düştü su duruldu
Dediler yarim geliyor
İnce bellerim kırıldı
Tel tel tellerine
Kurban olam dillerine
Atımın da nalı yoktur
Üzerinde çulu yoktur
Gölbaşı'n da yolu yoktur
Git gelemem emmim kızı
Tel tel tellerine
Kurban olam dillerine
Altınlarım n'ol edeyim
Al hırkamı çul edeyim
Gölbaşı'nı yol edeyim
Ben gelemem emmim kızı
Tel tel tellerine
Kurban olam dülerine
Kaynak: Bilinmiyor

Altın Yüzük
Altın Yüzüğüm Var Benim (Anam)
Parmağıma Dar Benim
Giresun ‘ Un İçinde (Canım)
Kara Gözlü Yar Benim
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Hop Ninnayı Ninnayı Aman
Gel Oynayı Oynayı
Hop Ninnayı Ninnayı Canım
Gel Oynayı Oynayı
Altın Yüzük Yaptırdım (Anam)
Kuyum Ustalarına
Acep İlaç Olur Mu (Canım)
Gurbet Hastalarına

Sayfa 156

(Bağlantı)
Sevda sevda sevda sevdalım
Belalım meralım sevdalım
Altın yüzük toz olur
Yere düşer söz olur
Sevda senin kolunda
Neden sabah tez olur
Bağlantı

Hop Ninnayı Ninnayı Aman
Gel Oynayı Oynayı
Hop Ninnayı Ninnayı Aman
Gel Oynayı Oynayı

Kız adın sevda mıdır
Derdime derman mıdır
Beni derbeder ettin
Allahtan reva mıdır

Kaynak: Picoğlu Osman

Altın Yüzük (Hoplatma)
Garanfil ekermisin (Garafili yar allı yar)
Balınan şekermisin (Garafili yar allı yar)
Dünyada ettiğini (Garafili yar allı yar)
Ahretde çekermisin (Garafili yar allı yar)
Hop garafilli garafilli
Garafilli yar allı yar
Garanfilim susuzum (Garafili yar allı yar)
Kaç gündür uykusuzum (Garafili yar allı yar)
Varsam yarın yanına (Garafili yar allı yar)
Dilim durmaz huysuzum (Garafili yar allı yar)
Hop garafilli garafilli
Garafilli yar allı yar
Garanfilim ek beni (Garanfilli yar allı yar)
Sulu yere dik beni (Garafili yar allı yar)
Eğer köküm tutmazsa (Garafili yar allı yar)
Al çapayı sök beni (Garafili yar allı yar)
Hop garafilli garafilli
Garafilli yar allı yar

Bağlantı
Kaynak: Seyfettin Sucu

Altın Yüzük Ulanmaz
Altın yüzük ulanmaz
Suya atsan bulanmaz
El kızı değil mi ki
Kurban olsan inanmaz
Sen az doldur sevdiğim içemiyom ben
Ne kadar güzel isen geçemiyom ben
Altın yüzük yaptırdım
Samsun (Kuyum) ustalarına
Doktor ilaç vermiyor
Sevda hastalarına
Sen az doldur sevdiğim içemiyom ben
Ne kadar güzel isen geçemiyom ben
Parmağına altın yüzük takarım
O güzel eline kına yakarım
Sen az doldur sevdiğim içemiyom ben
Ne kadar güzel isen geçemiyom ben

Kaynak: Burhan Gökalp
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Altın Yüzük Hatem Var
Altın yüzük hatem yar
Altın yüzük hatem yar
Saçlar gerdana düşmü
Bilmem nerden öpem yar

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Altın Yüzük Var Benim
Altın yüzük var benim aman
Parmağıma dar benim
Güzellerin içinde aman
Kömür gözlü yar benim
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Hop ninnayı ninnayı aman
Gel oynayı oynayı
Altın yüzük yaptırdım aman
Kuyum ustalarına
Acep ilaç olur mu aman
Gönül hastalarına
Hop ninnayı ninnayı aman
Gel oynayı oynayı
Altım bozdurayım aman
Gerdana dizdireyim
Elma armut değilsin aman
Cebimde gezdireyim
Hop ninnayı ninnayı aman
Gel oynayı oynayı
Kaynak: Sarı Recep

Altın Yüzük Yaptırdım
(<i>Ağırlama</i>)
Altın yüzük yaptırdım
Kaşı sensin sevdiğim
Çok güzeller gördüm de aman aman
Başı sensin sevdiğim
Altın yüzük elinde
Gümüş kemer belinde
Bir çift kelam et bana kurban aman
Bal akıyor dilinde
(<i>Hoplatma</i>)
Garanfil eker misin (Garanfilli yar allı yar)
Balınan şeker misin (Garanfilli yar allı yar)
Dünyada ettiğini (Garanfilli yar allı yar)
Ahretde çeker misin (Garanfilli yar allı yar)

Sayfa 157

Garanfilim ek beni (Garanfilli yar allı yar)
Sulu yere dik beni (Garanfilli yar allı yar)
Eğer köküm tutmazsa (Garanfilli yar allı yar)
Al çapayı sök beni (Garanfilli yar allı yar)
Hop garafilli garafilli
Garafilli yar allı yar
Kaynak: Burhan Gökalp

Altın Yüzük Yeşil Kaş
Altın yüzük yeşil kaş
Sallana sallana
Çifte abalı dostum güzel
Gel gidek seyrana
Altındır dişiv seniv
Sallana sallana
Hubdur yerişiv senin güzel
Hayranım men ona
Altını bozdurayım
Sallana sallana
Gerdana dizdireyim güzel
Hayranım men ona
İpek mendil değilsen
Sallana sallana
Cebimde gezdireyim
Mecburam men sana
Altın yüzük parmaktan
Sallana sallana
Çektim çıkmaz tırnakta güzel
Hayranım men ona
Tovbalıyam ayrılmam
Sallana sallana
Korkum var ayrılmaktan güzel
Hayranım men sana
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Hop garafilli garafilli
Garafilli yar allı yar

Altını Sarraf Bilir

Garanfilim susuzum (Garanfilli yar allı yar)
Kaç gündür uykusuzum (Garanfilli yar allı yar)
Varsam yarin yanına (Garanfilli yar allı yar)
Dilim durmaz huysuzum (Garanfilli yar allı yar)

Altını sarraf bilir
Güzeli soran bilir
İkimizin kalbini
Ancak bir Allah bilir

Hop garafilli garafilli
Garafilli yar allı yar

(Bağlantı)
Kaş oynasın göz ile
Yandı yürek göz ile
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Bilmem nasıl bağladın
Sen beni bir söz ile

Sayfa 158

Biricik kızına nasıl dayandı
Kaynak: Metin Akın

Dalda limon ağacı
İnsafsız bana acı
Bu derdi senden aldım
Sensin bunun ilacı
Bağlantı
Kaynak: İsmet Koçkar

Altınımı Ben Boynuma Dizerim 1
Altınımı ben boynuma dizerim
Ağlaya ağlaya mektup yazarım destan yazarım
Zorunan veriyor şu zalim babam
Ölümünen olsa yine bozarım bende bozarım
Aldım helkeleri giderim suya
Aman zalim baba ben varmam ona
Üç gün evvel söyledim ben anama
Dördüncüsü günü yanarsın bana ağlarsın bana
Yer altında karamıklar dal verir
Elin oğlu yastık diye kol verir aman kol verir
Kız oğlana el değmemiş gül verir
El demiş güllerle taze bal mı olur
Gonca gül mü olur

Altının Kadrini Sarrafı Bilir
Altının kadrini sarrafı bilir
Açılmaz dükkanlar pazar mı ola
Salını salını sevdiğim dilber
İrakipler hile sezer mi ola
Seyreyledim yanağının alını
Ememedim leblerinin balını
Ayağına giymiş sırça nalını
Sevdiğim salınıp gezer mi ola
Yüce yüce yerlerine çıkınca
Ak ellere al kınalar yakınca
Sevdiğimin dal boynuna bakınca
Aşığın bağrını ezer mi ola
Yüce yüce yaylaları yaylasam
Her güzelin bir ismini söylesem
Yalvarıp yakarıp gönlüm eylesem
Göğsünün bendini çözer mi ola
Kul Himmet Üstadım kendi halinde
Bir güzel sevmişim halkın dilinde
Katipler oturmuş kalem elinde
Sevdiğim ismini yazar mı ola

Kaynak: Nevzat Altındağ
Kaynak: Kul Himmet Üstadım

Altınımı Ben Boynuma Dizerim 2
Altınımı ben boynuma dizerim
Ağlayı ağlayı destan yazarım
Zorunan kötüye veriyo babam
Ölümünen olsa gine bozarım
Yaşmağım bozuldu bağlayamadım
Şu cahil gönlümü eylemedim
Ahretim Dudu'nun yanına vardım
Babası varımış söyleyemedim
Evimizin önü üç dallı kiraz
Bir yanı kırmızı bir yanı beyaz
Gutmu yorganlarda yatamaz iken
Fışkının içinde ne yaman ayaz
Keşif geldi kapımıza dayandı
Sarı saçlar fışkılara boyandı
Söylen anamınan zalım babama
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Altıpınar İhtiyarları
Haci Osman idi köyün sultanı
Yaptığı hayırlar nerede hani
Şimdi anlıyorum dünya fani
Şu benim köyümün ihtiyarları
Gittiler dünyadan gelmezler geri
Ali Çavuş görmezdi yanını
Göremedi oğullarının gününü
Yani açık teslim etti canını
Şu benim köyümün ihtiyarları
Gittiler dünyadan gelmezler geri
Koca Abdullah'tı sırtı abalı
Bakmayana olsun onun vebali
Gözümün önünde acıklı hali
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Şu benim köyümün ihtiyarları
Gittiler dünyadan gelmezler geri
Yakup Onbaşıdır ne tatlı candı
Çok ibadet ehli yüce insandı
O da bu dünyanın narına yandı
Ah benim köyümün ihtiyarları
Ettiler elveda gelmezler geri
Şu Mevlüt aganin malı bitmezdi
El alem çalardı kendi vermezdi
Sekiz evliliğe boyun eğmezdi
Şu benim köyümün ihtiyarları
Gittiler dünyadan gelmezler geri
Sarı deli derler yerde yatardı
Aşka gelip kuşlar gibi öterdi
Ateş yakmak için gözlük tutardı
Altıpınar'ımın ihtiyarlari
Ettiler elveda gelmezler geri
Deli Kamil çalışarak yıkıldı
İhtiyarlık geldi beli büküldü
Mezarına kocaman taş dikildi
Altıpınar'ımın ihtiyarları
Ettiler elveda gelmezler geri
Bir de şu dünyada Arif Mülazim
Sözleri olurdu hep gözüm gözüm
Vurudu horoza der bana lazım
Şu benim köyümün ihtiyarları
Gider Mahmut'ta hiç gelmez geri
Kaynak: Mahmut Ünal

Altunu Bozdurayım (Ninna)
Altunu bozdurayım
Gerdana dizdireyim
İpek mendil değilsen anam
Cebimde gezdireyim
Ninna aslanım ninna
Ninna güzelim ninna
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Sayfa 159

Usul yavaş bas da gel
Dökmeler oynamasın
Evin arkasından gel
Cazı anan duymasm
Ninna aslanım ninna
Ninna güzelim ninna
Batlama deresine
Taş köprü kurulacak
Verin benim yarimi
Orada kalınacak
Ninna aslanım ninna
Ninna güzelim ninna
Kaynak: Osman Bicioğlu

Altunu Bozdurayım Galice
Altunu bozdurayım galice fotinli gelin
Gerdana dizdireyim galice fotinli gelin
İpek mendil değilsin galice fotinli gelin
Cepimde gezdireyim galice fotinli gelin
Evleri görünüyor galice fotinli gelin
Gönüldür yeriniyor galice fotinli gelin
Çekilecek dert değil galice fotinli gelin
Mevlam sabır veriyor galice fotinli gelin
Evleri uçta yarim galice fotinli gelin
Ver bana mücde yarim galice fotinli gelin
Bastığın topraklara galice fotinli gelin
Kılayım secde yarim galice fotinli gelin
Kaynak: Fatma Efe

Ama Geldim Bu Cihana (Divan)
Ama geldim bu cihana etmedim firkat-ı ah
Evrağımı böyle yazmış büyük ilahım benim
Beni yakıp ihrak eden dilber-i cemal-i mah
Ey peri insaf eyle ki tutacak ahım benim
Böyle gelmiş böyle gider sevenler oda yanar
Gül dalına bülbül değil sakar kargalar konar
Bir ateş saldın özüme yandıkça içim kanar
Neden bana çektirirsin afet-i şahım benim
Ulu hakkın kelamını görmeden hıfz eyledim
Erenlerin meclisinde aşk deryasın boyladım
Kimseye avuç açmadım şerre hiç meyletmedim
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Sayfa 160

Der Rufai o cananı yakar günahım benim

Bitermi hiç bu dava

Kaynak: Aşık Rufai

Sini üstünde fincan
Kurbandır sana bu can
El açıp yalvardım ben
Sende benim olcan

Amaç Böyle (Yokuş Çıktım)
Yokuş çıktım kendim yordum
Bu dağlar da yamaç böyle
İki can sevgili gördüm
Sarmaş dolaş yumaç böyle
Sevdiceğim beni yaktı
Gönül sarayımı yıktı
Çok sevmiştim sahte çıktı
Kural budur amaç böyle

Aman aman sarı kız
İçimede doğdu yıldız
Sarı kızı görmezsem
Duramıyom yalnız
Kaynak: Yusuf Savaş

Aman Ana Canım Ana

Kul Kevseri varacakmış
Şu kalbimi kıracakmış
Gelip beni görecekmiş
Nutuk vermiş demeç böyle

Aman ana canım ana
Süt verdin kana kana
Sen de çok yakındın bana
Ana hakkın halal eyle

Kaynak: Aşık Kevseri

Dokuz ay kında daşıdın
Ağlayınca ulaşırdın
Ah deyince şaşırırdın
Ana hakkın halal eyle

Aman Aman Nalbandım
Of aman aman nalbandım
Nalbandım saramadım aldandım
Of aman aman Menemen
Menemen ben o işe gelemem
Of aman aman Bergama
Bergama kazan kazan ver bana
Of aman aman İzmirim
İzmirim alın beni gezdirin
Of aman aman Manisa
Manisa üzümün bolca olsa
Kaynak: Haydar Bayçın

Aman Aman Sarı Kız
Sini üstünde tabak
Düştü de kırıldı bardak
Sarı kızı çok seviyom
Olur mu ondan ayrılmak
Sini üstünde tava
Gel kuralım bir yuva
Sarı kız benim olmazsa
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Kucağından indirmezdin
Kimseye şikat etmezdin
Ben yatmadan sen yatmazdın
Ana hakkın halal eyle
Gece uykudan kalkardın
Hasta mı diye bakardın
Altımı temiz yapardın
Ana hakkın halal eyle
Sıkı beşiğe bağlardın
Neni söyleyip ağlardın
Her zorluğa katlanırdın
Ana hakkın halal eyle
Kaynak: Taha Sönmez

Aman Avcı Vurma Beni
Aman avcı vurma beni
Ben bu dağın aybalam maralıyam
Maralıyam hem yaralı
Avcı vurmuş aybalam yaralıyam
Bir taş attım çaya düştü
Çaydan bir çift aybalam suna uçtu
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Menim gönlüm sana düştü
Senin gönlün aybalam kime düştü
Bu dağlarda ceyran gezer
Tırnakları aybalam taşlar ezer
Ben o yara neylemişem
O yar benden aybalam kenar gezer

Sayfa 161

İşittim yarim hasta
Hasta mısın be yarim
Yapayım sana muska
Küp içinde bulgurum
Keman kaşa vurgunum
Bana sabır diyorlar
Ben sabırlı bir kulum

Kaynak: Hamit Dönmez
Kaynak: Arif Şentürk

Aman Beni Gel Sar Beni
Seni sevdim canü tenden
Aman beni gel sar beni
Asla ayrılamam senden
Aman beni gel sar beni
Deli gönül aşka düşer
Aşkın küresinde pişer
Dalgaların serden aşar
Aman beni gel sar beni
Cemalin benzettim aya
Düştüm serseri sevdaya
Sevişelim doya doya
Aman beni gel sar beni
Sensin gönlümün çırası
Arttı sinemin yarası
Silinsin kalbin karası
Aman beni gel sar beni

Aman Değirmancı
(Kız)
Aman değirmancı değirmancı
Kuzum değirmancı değirmancı
Öğüt te çavdarıma buğdayıma
Öğüt te çavdarıma buğdayıma
(Değirmenci)
Olmaz hanımım olmaz
Oluklar sular dolmaz
Tahir birazdan gelmez
Al git çavdarına buğdayına
(Kız)
Aman değirmancı değirmancı
Kuzum değirmancı değirmancı
Kiraz gibi dudaklar senin olsun
Öğüt te çavdarıma buğdayıma

Daimi sevdaya düşer
Gah durulur gahi coşar
Hasretin yaremi deşer
Aman beni gel sar beni

(Değirmenci)
Al gel hanımım al gel
Getir hanımım getir
Oluklar suyla dolur
Al gel çavdarına buğdayına

Kaynak: Aşık Daimi

Kaynak: İdris Keskin

Aman Dayler Yol Verin

Aman Dünya Ne Dar İmiş

Aman dayler yol verin a beyler
Ben sılama varayım
Sılam yeşil yaprak açmış
A ben nasıl dayanayım

Aman dünya ne dar imiş
Dert çekmesi ne zor imiş
İçerimde yare varmış
Dermanını arar oldum

Küp içinde unum var
Allahtan umudum var
O yar benim olursa
Dedelere mumum var

Dertli dertli gezer oldum
Ben derdimi yazar oldum
Bu derdi ben çeke çeke
Hem canımdan bezer oldum

Küp içinde nişasta aman

Alnımda kara yazılar
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Yürekte yara sızılar
Yetim kalan can kuzular
Dermanını arar oldum

Sayfa 162

İkizlerim erişmeden yaşına
Azrail geldi düştü peşine
Üçü birden musallanın taşına
Bir günde konunca dayanılır mı

Kaynak: Neşet Ertaş

Aman Fatma Etme Naz
Aman Fatma etme naz
Gel eğlenelim biraz
Yanakların kızarmış
Öpme ile doyulmaz
Bu akşam buluşalım
Çılgınca sevişelim
İkimiz bir yar gibi
Doyunca koklaşalım
Kız adın Fatma güzel
Kaşların çatma güzel
Eğer beni seversen
Yalanız yatma güzel
Kaynak: Necati Aydınlı

Aman Felek Aman
Aman felek aman aklım yitirdim
Dört körpe kuzuya can dayanır mı
Okşayı okşayı evlat yetirdim
Temelsiz dünyaya güvenilir mi
Aman Allah böyle kalem çalınmaz
Lokman hekim gelse çare bulunmaz
Evlatsız dünyada murat alınmaz
Böylesi duştan ah uyanılır mı
Daha susuz yerde söğüt mü biter
Ateşim yanmadan tütünüm tüter
Gül yüzlü kuzular toprakta yatar
Kanlı yaş dökmekten usanılır mı
Biri dokuzunda dişin doldurdu
Biri altısında gülün soldurdu
Biri üç yaşında kendin bildirdi
Bu çağda fidanlar budanılır mı
Meleyi meleyi gitti kuzular
Her gittikçe ciğerciğim sızılar
Durmana gelmesin böyle yazılar
Söz ile dört evlat kazanılır mı

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Ruhsat! güllere acıdı billah
Feleğin elinden eleman Allah
Mevladan gelene (Elhükmülillah)
Azrail elinden can alınır mı
Kaynak: Aşık Ruhsati

Aman Felek Kömek Eyle

Aman felek kömek &#1077;yle bu günde
Nagah y&#1077;rde geldi aldı derd beni
G&#1077;ce gündüz &#1086;da yandım alışdım
Tutdu y&#1086;lum y&#1086;lum y&#1086;ldu der
beni
Gurbet &#1077;lde uca dağlar aşalı
Ah &#1077;tdikçe kara bağrım d&#1077;şeli
Ben Aslı imden ayrı düşdüm düşeli
Delik delik &#1077;tdi deldi derd beni
Felek benim ile inad &#1077;yledi
Kem ile hicrandı töhfen söyledi
Keskin kılıcıyla bağrım t&#1077;yledi
Bölük bölük &#1077;tdi böldü derd beni
G&#1077;ce gündüz kesmez gözümün yaşı
Saldı kanlı felek başıma daşı
Erzrum dağında k&#1077;çirdim kışı
Ahır çölden çöle saldı derd beni

Bilmem hayal mıydı y&#1086;hsa düş kimi
Geldi geçti b&#1086;ran kimi kış kimi
Sefil Kerem yuvasında kuş kimi
Tutdu y&#1086;lum y&#1086;lum y&#1086;ldu der
beni
Kaynak: Aşık Kerem

Aman Gazeteci Gel Bizim Köye
Aman gazeteci gel bizim köye
Bizde olan türlü halleri de yaz
Yalnız saçlıyı başlıyı değil
Uyuzu koturu kelleri de yaz
Tütmez oldu köyümüzün bacası
Ne gündüzü belli ne de gecesi
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Dokuz yıldır Almanya'da kocası
Çoluklu çocuklu dulları da yaz
Zannetme ki bütün millet bütündür
Bilmez misin bir tarafı yetimdir
Senin için şark hizmeti çetindir
Uzaktan görünen illeri de yaz
Vallahi doğuda yaşamak hata
Bir köyde bir ağa biniyor ata
Bir baş kırar on bin verir avukata
İfadeden aciz dilleri de yaz
Benim neme lazım koskoca ırmak
Çünkü taksımımda var susuz durmak
Senin bahsettiğin ojeli parmak
İçi nasırlanmış elleri de yaz
Bir de tennezzül et bizim köyde yat
Gel sor soruştur derdimiz kat kat
Taş koyulmamış Kars'a bir göz at
Ardahan'a gitmez yolları da yaz
Reyhani'yim ne karalı yazım var
Ben insanım bir çok yerde arzum var
Ne yazık ki bir kırılmış sazım var
Üstünde paslanmış telleri de yaz
Kaynak: Aşık Reyhani

Sayfa 163

Söz ederler söz ederler
Ayrılığa söz ederler
Söz ederler söz ederler
Kaş altından göz ederler
Sevenlere naz ederler
Aman güzel söz ederler
Söz ederler söz ederler
Kaş altından göz ederler
Kaynak: Ali Yavuz

Aman Güzel İnsaf Eyle De Bana
Canım benden ak göğsünü saklarsın
Tenhalarda ak gerdanın açarsın
Canım benden ne kem gördün kaçarsın
Aman güzel insaf eyle de bana
Aman dilber melek misin nur musun
Aman dilber Cennetteki hur musun
Söyle bana sonuna dek yar mısın
Aman güzel insaf eyle de bana
Köroğlu'dur Çamlıbel'in aslanı
Şekerle kaymakla besler hep seni
Senden ister bir pehlivan oğlanı
Aman güzel insaf eyle de bana

Aman Güzel (Gönlüm Gönlüne)

Kaynak: Köroğlu

Gönlüm gönlüne tahtı
Gel ha güzel sefa eyle
Yanağından iki öptüm
Hakkın varsa helal eyle

Aman Huriye'm

Helal Eyle helal eyle
Hakkın varsa helal eyle
Helal eyle helal eyle
Aman güzel kaşın eyle

Doldururum doldururum bardağı
Al sen Huriye'm bardağı

Dönüp bir kez yüzüme bak
Aman güzel aşk ile
Aşk ile yar aşk ile
Aman güzel boynum bükme
Aşkımızı heder ettik
O günleri biz tükettik
Ne yaptık da neler ettik
Ayrılığa sözü kestik
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Aman Huriye'm sen misin
Lokum versem yer misin

Al Huriye'm bayrağı
Dolaşalım konağı
Pembe çorap pembe çorap ayakta
Kim var Huriye'm konakata
Aman Huriye'm sen misin
Fındık versem yer misin
Doldururum doldururum bardağı
Al sen Huriye'm bardağı
Dolaşalım konağı
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Kaynak: Sabri Gencer

Aman Kollarını Açıp Gerinme
Aman kollarını açıp gerinme
Uyku gözlerinde boyun bükmesin
Odandan dışarı çıkma görünme
Günde beş on kere şafak sökmesin
Sen doğdun başladı bende erime
Pek vakitsiz kurt düşürdün sürüme
Çarşıdan pazardan geçme yürüme
Bir göle bin ırmak birden akmasın
Bağrıma saplandı insafsız kaman
Çatma kaşlarını üzülme aman
Mümkün mü sokağa çıktığın zaman
Gökyüzü bulutsuz yağmur dökmesin
Kaynak: Halil Soyuer

Aman Konya (Toz Dumanlı)
Toz dumanlı şu Konya'nın yolları
Aman Konya hasret kaldım yoluna
Güzelleri giyinmişler alları aman
Konya hasret kaldım yoluna
Geniş olur şu Konya'nın ovası
Berrak suyu temiz kokar havası
Garip kaldı kuşlarının yuvası
Aman Konya hasret kaldım yoluna
Köylüsünün başı dertten kurtulmaz
Zengininin donu kolay yırtılmaz
Yobazının sözü sözle tartılmaz
Aman Konya hasret kaldım yoluna
Harun Yiğit benim ilim şu Konya
Gün geçtikçe gurbet oldu şu dünya
Nicesini yedi yuttu Almanya aman
Konya haset kaldım yoluna
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Aman Köylü Kızı
Aman köylü kızı
Buyur efendim
Göster gözlerini
Alayım seni
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Sayfa 164

Göstersem gözlerimi
Almazsın beni
Çarşılarda badem görmedin mi sen
Benim gibi köyü kızı sarmadın mı sen
Aman köylü kızı
Buyur efendim
Göster yanaklarını
Alayım seni
Göstersem yanaklarımı almazsın beni
Pazarlarda elma görmedin mi sen
Benim gibi köylü kızı sarmadın mı sen
Aman köylü kızı
Buyur efendim
Göster dudaklarını
Alayım seni
Göstersem dudaklarımı almazsın beni
Manavlarda kiraz görmedin mi sen
Benim gibi köylü kızı sarmadın mı sen
Kaynak: Hazım Atılgan

Aman Mor Koyun Meler Gelir
Aman mor koyun meler gelir
Yavrum dağları deler gelir
Aman hakikatli yar olsa
Yavrum uykuyu böler gelir
Nesine de yavrum nesine
Sigara da koymuş fesine
Yavrum ben yandım birisine
Aman mor koyun kuzusuna
Yavrum can katar birisine
Aman ne deyimde ağlayım
Yavrum alnımın yazısına
Nesine de yavrum nesine
Sigara da koymuş fesine
Yavrum ben yandım birisine
Aman mor koyun meşelerde
Yavrum gül suyu şişelerde
Aman eller almış yarini
Yavrum ben kaldım köşelerde
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Sayfa 165

Nesine de yavrum nesine
Sigara da koymuş fesine
Yavrum ben yandım birisine

Arayı arayı yerimi buldun
Ne sevdaya yeldin sazını kırdın
Başım kalabalık götür sazını

Kar yağar kar dağına
Gül koymuş bardağına
O yar bizi davet etmez
Gül sine kar dağına

(Köroğlu)
Sazımı yüksekten kalktım indirdim
İndirdim de sağ dizime bindirdim
Bir keyfe geldim de vurdum sındırdım
Aman usta çabuk kayır sazımı

Nesine de yavrum nesine
Sigara da koymuş fesine
Yavrum ben yandım birisine
Mor koyun kuzusuna
Can katar bazısına
Ne diyim de ağlayım
Alnımın yazısına
Nesine de yavrum nesine
Sigara da koymuş fesine
Yavrum ben yandım birisine

(Sazcı)
Çamlıbel'in önü bir uzun yazı
İçinde yayılır ördeği kazı
İşim gayet çoktur uzatma sözü
Başım kalabalık götür sazını
(Köroğlu)
Ben de çıktım yüce dağlar başına
Mail oldum çırağının kaşına
Sedef döşetirim sazın döşüne
Aman usta çabuk kayır sazımı

Kaynak: Ahmet Yamacı

Aman Tanrım Bana Yarim
Aman tanrım bana yarim gücenmiş
Beni görse yoldan çıkar yan gider
Gönül suyu gözlerimden akıyor
Ah ettikçe yüreğimden kan gider
Cesedimi göz yaşıyla yusunlar
Mezarımı yol üstüne koşunlar
Gelen geçen garip ölmüş desinler
Dünya bir yol geda gider han gider
Ecel eli ömür ipin düğümler
Kıyamettir bana bugün düğünler
Karacaoğlan döğüş günü bugünler
Kirpikler var gönül ile ceng eder
Kaynak: Karacaoğlan

Aman Usta Çabuk Kayır Sazımı
(Köroğlu)
Arzu edip Çamlıbel'den gelmişim
Arayı arayı seni bulmuşum
Sazım kırılınca melul kalmışım
Aman usta çabuk kayır sazımı
(Sazcı)
Çamlıbel elinden dolandın geldin
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Urum'dan Mısır'a gitti ünümüz
Bizi eğlendirme dardır günümüz
Çamlıbel'e doğru gider yönümüz
Aman usta çabuk kayır sazımı
Sana derim sazcı sazımı kayır
İyiyi kötüyü usta sen ayır
Yapacağın bu iş değildir ağır
Aman usta çabuk kayır sazımı
Çadır kurdum Çamlıbel'in düzüne
Mail oldum çırağının gözüne
Sırma sedef döşe sazın yüzüne
Aman usta tezce kayır sazımı
Ortadan gelirim gidemem uca
Tatlı konuşalım gitmesin güce
Elimi saldırma eğri kılıca
Aman usta tezce kayır sazımı
Eğri kılıç nice canlar incidir
Mor damarda al kanları sancıdır
Çırak dersen Çamlıbel'in harcıdır
Aman usta tezce kayır sazımı
Koç Köroğlu der ki dağda gezerim
Esen rüzgarlardan hile sezerim
Demir topuz ile başın ezerim
Sazcıbaşı tezce kayır sazımı
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(Sazcı)
Getirin çıraklar sazı getirin
Sırma sedef düzenini bitirin
Konuk edin konağıma götürün
Zaman ver yapayım beyim sazını

Sayfa 166

Gören deyir aşık daha gocalıp
Ağarmayın ay saçlarım amandı
Baş titriye can ucunar zar ağlıyar
Mey inilder saz sızıldar tar ağlıyar
Hesret ile bakıp bakıp yar ağlıyar
Ağarmayın ay saçlarım amandır

Kaynak: Köroğlu

Aman Yarab Kusurumu
Aman Yarab kusurumu
Affetmek bir adalettir
Sana karşı günahım çok
Benim için rezalettir
Düşmüşüm ah ile zara
Aldandım nefs ü envara
Elim boştur yüzüm kara
Affolursam ne devlettir
Düşünüp de fikir etmek
Birliğine şükür etmek
Seni daim zikir etmek
Bana lütf u saadettir
Pervani bu dünya fani
Eyleme cürmü, isyanı
Zikreyle Gani Yezdanı
Şefaatçı Muhammet'tir

Azaflı'yam ağ sakgalım bir yana
Gençlik gitti gönül oldu virane
Diyecekler dayanammadı hicrana
Ağarmayın ay saçlarım amandı
Kaynak: Mikayil Azaflı

Amandır (Cavanlığın Mehebbetin)
Cavanlığın mehebbetin eşkine
Ağarmayın a saçlarım amandır
Düz ilkarın sedaketin eşkine
Ağarmayın a saçlarım amandır
Hakk aşığı yaranıbdır kem çeke
Üreyime saldım kara hal leke
And verirem saf vicdana mesleke
Ağarmayın a saçlarım amandır
Ele bildim dağ başını kar alıb
Ayaz vurub çiçekleri saralıb
Gören deyir aşık daha kocalıb
Ağarmayın a saçlarım amandır

Kaynak: Aşık Pervani

Amandı (Ağarmayın Saçlarım)
Cevannığın muhebbatin aşkına
Ağarmayın ay saçlarım amandı
Ahdi peyman sadakatin aşkına
Ağarmayın ay saçlarım amandı
Hakk aşığı yaratmıştır gam çeke
Yüreğime saldı gara hal leke
And verirem saf vicdanına mesleke
Ağarmayın ay saçlarım amandı
Olmaz mı ki gam çekince gülesen
Neden oldu yanıp döndün küle sen
Kırk yaşına çatmamışsan hele sen
Ağarmayın ay saçlarım amandı
Ele bildim dağ başını gar alıp
Ayaz vurup çiçekleri saralıp
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Baş titreyer el uçunar zar ağlar
Ney inilder saz sızıldar tar ağlar
Hesret-hesret bahar-bahar yar ağlar
Ağarmayın a saçlarım amandır
Azaflıyam ağ sakkalım bir yana
Genclik getdi oldum deli-divana
Deyecekler dözemmedi hicrana
Ağarmayın a saçlarım amandır
Kaynak: Mikayil Azaflı

Amaney (Kar Yağar Beyazlanır)
(Bağlantı)
Aman aman amaney
Halım yamaney
Seni gelin götürem
Arpa buğday zamaney
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Kar yağar beyazlanır
Geceler ayazlanır
Ben yarimi görmezsem
Bu gönlüm marazlanır

Sayfa 167

Kenarında zili var
Oğlanların cebinde
Kızların mendili var
Bağlantı

Bağlantı
Bu dağlıyam dağlıyam
Yar yitirdim ağlıyam
Yarimi eller almış
Yürekten yaralıyam

Hani benim dondurmam
Eski yari andırmam
Yeni yarin üstüne
Bir damla yaş kondurmam
Bağlantı

Bağlantı
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Amanın Eyle Mürüvvet
Amanın eyle mürüvvet
Gördüğüne tapma gönül
Yüzüne bakmayanın sen
Tozuna da bakma gönül
Bir kardaşa meyil verip
Tuz ile ekmeğin yiyip
Azıcık noksanın görüp
Tez başına kakma gönül
Arap ata binip coşma
Karlı buzlu dağlar aşma
Her gördüğüne sır açma
Doluları dökme gönül
Pir Sultan'ım gündür ava
Çektiğim emekler hava
Nasihatım olsun sana
Sen hatıralar yıkma gönül
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Amanın Yeşil Dere

Çeşme başında taşlar
Yarim çamaşır aşlar
Kaldır yarim şapkanı
Görünsün keman kaşlar
Bağlantı
Kahvenin önünden geçtim
Bir fincan kahve içtim
Kahvecinin oğluyla
Bir sene dalga geçtim
Bağlantı
Kaşların kalem yarim
Param yok alam yarim
Akşam selâmın geldi
Aleyküm selâm yarim
Bağlantı
Haydi gidelim yarim
Çarşamba pazarına
İkimizi koysunlar
Aşıklar mezarına
Bağlantı

Dağdan indirdim kurdu
Atım terledi durdu
Yarinden ayrılanın
Olmasın yeri yurdu

Ak keçinin ayranı
Gelen kurban bayramı
Gönder çavuş yarimi
Burda yapam bayramı

(Bağlantı)
Amanın yeşil dere yar gitti askere
Körolası çavuş ver yare tezkere

Bağlantı

Radiyamın pili var

Amenna (Yaşayanlar Bir Gün Ölür)
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Kaynak: Hasan Yörenç
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Yaşayanlar bir gün ölür
Bir gün ölür elbette
Ağaçlarla balıklarla
Kuşlarla ben amenna
Ağlayanlar bir gün güler
Bir gün güler elbette
Uyanmakla anlamakla
Bilmekle ben amenna
Kısa çöp uzun çöpten
Hakkını alacak elbette
Direnmekle güvenmekle
Barışla ben amenna

Sayfa 168

Seninle dengelenir mutluluk bir yarımız
Senin üstünde güzel pembe yeşil sarımız
Hizmetçi işçi ana yarenimiz yarimiz
Biz hep sana muhtacız hayat durana kadar
Çektiğin bütün çile yansıyıp yerin almış
Bebeğine o sancın kilime desen olmuş
Sen varsın ki her canda canımız vücut bulmuş
Biz hep sana muhtacız hayat durana kadar
İlhami der evveli ta ademden bu ana
Toprak gibi kutsalsın su gibi aziz ana
Mutluluktan başkası reva görülmez sana
Biz hep sana muhtacız hayat durana kadar

Kaynak: Ahmet Kaya
Kaynak: İlhami Arslantaş

Ana (Aşkın Ocağında)
Aşkın ocağında hayat yolunda
Eğittin öğrettin ön oldun ana
Alıp kollarına ninni diyerek
Uyuttun büyüttün can oldun ana
Ana oldun vatan oldun yurt oldun
Bizleri yeşerttin sen ise soldun
Enerjin tükendi yarıda kaldın
Öğüttün ömrünü un oldun ana
Ezgini' yi sardın kemden sakladın
Kin ile nefreti sildin pakladın
Yarenlerden sordun daim yokladın
Büyüttün üstüme gün oldun ana
Kaynak: Ozan Ezgini

Ana (Kadın)
Dünyanın her yerinde gönüllerde adın var
Mutluluğun başında sonunda da kadın var
Yuvamızda huzurdur ağzımızda tadı var
Biz hep sana muhtacız hayat durana kadar
Anne iç güdüsüyle sevgiyi çağırırsın
Hayata şekil verip hamurun yoğurursun
Alnmızda ak sensın gururla ağarırsın
Biz hep sana muhtacız hayat durana kadar
Doğada bu bir kanun sevip sevilmek tabi
Sevgiyle şekillenir anne rahminde sabi
Cehalet var olsa da kadını dövmek gibi
Biz hep sana muhtacız hayat durana kadar
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Ana Ana Can Ana
Aradım da bulamadım
Senin gibi yar ana
Ağladım da gülemedim
Al bağrına sar ana
Ana ana can ana
Yarama ilaç ana
Bizi dağlardan aşırdın
Düz ovada yol şaşırdın
Bizim için sen düşürdün
Saçlarına kar ana
Ana ana can ana
Yarama ilaç ana
Kemteri'yim bir bağ mıyım
Ova mıyım bir dağ mıyım
Ölü müyüm bir sağ mıyım
Sensiz dünya dar ana
Ana ana can ana
Yarama ilaç ana
Kaynak: Ozan Kemteri

Ana Baba Olmak Zor İmiş
Uykum kaçtı bugün uyuyamadım
Ana baba olmak zor imiş yavrum
Yalnız bıraktınız bizi burada
Ana baba olmak zor imiş yavrum
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Lokmalar göğsüme dizilir durur
Bu ayrılık vallah bize zor verir
Sofrada lokmalar ağızım da büyür
Ana baba olmak zor imiş yavrum
Yeter artık gelin bekletmen bizi
Ayrılığınız yordu etmeyin nazı
Ezgini' yim gönlüm arıyor sizi
Ana baba olmak zor imiş yavrum

Sayfa 169

Ana beni bir çocuğa verdiler
Verdiler de vebalime girdiler
El eyvana yatak serdim buz gibi
Emmim oğlu koynuma girdi kız gibi
Öpmesi yok sevmesi yok buz gibi
Ana beni bir çocuğa verdiler
Verdiler de vebalime girdiler

Kaynak: Ozan Ezgini

Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Ana Bacı (Aşk Deyince)

Ana Beni Eversene

Aşk deyince akla gelen
Ağlayınca bağrım delen
Irgatlıkta saçın yolan
Çalışırsın ter içinde

Ala keçi çift doğurdu
Bol ettik sütü yoğurdu
Gönlüme hülyalar doldu

Hem bacısın hem de ana
Neler desem azdır sana
Can katarken taze cana
Ölüyorsun sır içinde
Fabrikada benim ile
Ezilirsin bile bile
Vay haline düşsen dile
Kovulursun şer içinde

Ah ana beni eversene
Ana beni eversene
Bu odada üç mum yansın
Bakır kaplar kalaylansın
Uyuyan gönlüm uyansın
Ah ana beni eversene
Ana beni eversene
Kaynak: Günay Şimşek

Eksik etek diyen sana
Eksik olan odur bana
Selam sana yiğit ana
Doğurursun kir içinde
Can verirsin namus için
Hele bir sor nedir suçun
Takma adın uzun saçın
Sövülürsün er içinde
Yiğit der ki ana bacı
Ey başımın yüce tacı
Görüyorsun gerçek acı
İşte kavga hır içinde
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Ana Beni Bir Çocuğa Verdiler
El eyvana yatak serdim yumuşak
Emmim oğlu koynuma girdi bir uşak
Öpmesi yok sevmesi yok konuşak
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Ana Benim Geleceğim Kalmadı
Düşmanlar da düştü benim kastıma
Kara toprak kapadılar üstüme
Behramlı derler de benim aslıma
Ana benim geleceğim kalmadı
Pusulam da köyden köye okunur
Kavim kardaşlara hepten dokunur
Gelin yarim yad ellerden sakınır
Ana benim geleceğim kalmadı
Babam gelsin şubeden pusulam sorsun
Kınalı bacım da yasımı alsın
Çocukların emaneti boynunda olsun
Ana benim geleceğim kalmadı
Gurbete çıktım da ediyom merak
Çanakkale derler mevkime ırak
Gelin arkadaşlar yaremi sarak
Ana benim geleceğim kalmadı
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Sayfa 170

Oy verdik ki asanız
Kaynak: Zaralı Halil

Ana Meni Yaz Ağla
Ana meni yaz ağla
Yaz ağlama gül ağla
Demeyinen tükenmez
Bir kağıza yaz ağla
Ay ana ay ana
Sen menim özüm ana
Özüm ana gözüm ana
Söhbetim sözüm ana
Gedin anama deyin
Derdimi yanana deyin
Anam meni sorarsa
Günümü gara deyin
Ay ana ay ana
Sen menim özüm ana
Özüm ana gözüm ana
Söhbetim sözüm ana
Anama deyin ağlasın
Garaları bağlasın
Men yadına düşende
Üreyini dağlasın
Ay ana ay ana
Sen menim özüm ana
Özüm ana gözüm ana
Söhbetim sözüm ana
Kaynak: Mürsel Kılıç

Ana Yasamız Baba Yasamız
Emretti Kenan Paşa yeni bir anayasa
Oy vermeyen hapise oy vermeyen Kudüse
Aneee yasamız babooo yasamız
Oy verdik ki asanız he dedik ki asanız
Washington emir etti iş verenler diretti
Aldı kaçtı üretti
Anaaa yasamız babooo yasamız
Oy verdik ki asanız he dedik ki asanız
141 142 beni de yardı belki
Öyle kanlı yasa ki
Anaaa yasamız babooo yasamız
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Der Nurşani bu yasa hangi ülkeden ise
Gel gör çürümediyse şahın yasası
Somozo yasası Evren ana yasası
Torur patron kasası
Kaynak: Aşık Nurşani

Anacan Bağrımı Can Eylemişem
Anacan bağrımı can eylemişem men
Gözlerimi giryan eylemişem men
Bir ala gözlü yarin eşki yolunda
Öz canımı gurban eylemişem men
Anacan ağrın alım
Anacan başına dönüm
Men men men men
Menim öz sevgilime
Heyran olim
Men men men men
Güli hendan kimidir yarin lebleri
Ceylana benzeyiptir ala gözleri
İki kelme danışıp ayrıldı menden
Eşkimi şöreyledi şirin sözleri
Anacan ağrın alım
Anacan başına dönüm
Men men men men
Menim öz sevgilime
Heyran olim
Men men men men
Anacan eşk oduna yanmamışam men
Hele de bir tecrübe almamışam men
Ne yaman olur yardan ayrı düşenler
Hele de yahşi aman galmamışam men
Anacan ağrın alım
Anacan başına dönüm
Men men men men
Menim öz sevgilime
Heyran olim
Men men men men
Kaynak: Muazzez Turing

Anacığım (Benim Derdim Ortağı)
Oy benim derdim ortağı, başım tacı anam
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Sensiz bu gaddar dünyaya ben nasıl katlanam
Hakkın helal et, affeyle beni affet anam
Bilmem nasıl öderim senin hakkını Ana
Muhtacım merhametli senin şevkatli sevgine
Dua eder hayır dilerdin her bir işime
Bin yıl uyurum biran giriversen düşüme
Bilmem nasıl öderim senin hakkını Ana
Uzunca uzanıp baş koyunca bir dizine
Senin o eşsiz sevgin sarar şevkat bezine
Hızır olurda yetişirdin her müşkül derdime
Bilmem nasıl öderim senin hakkını Ana
Sırtımda ta Kabelere götürsem az gelir
Köşkü Cennet analar ayağına uz gelir
Bir yavrum deyişine Ana dünyalar vız gelir
Bilmem nasıl öderim senin hakkını Ana
Kaynak: Aşık Çağlari

Anadır Ana (Kıymetini Bilin)
Kıymetini bilin zaman geçmeden
Seni sana veren anadır ana
Gönlünü almaya çalış üzmeden
Seni senden soran anadır ana
Dokuz ay öz karnında saklayan
On sekiz ay sütü ile besleyen
Bağrına basıp kundağı süsleyen
Canına can katan anadır ana
Ömür boyu sana emeğini veren
Gece gündüz yollarını bekleyen
Adam edip meclislere yetiren
Derde derman olan anadır ana
Ergün der ki ana gibi yar olmaz
Ananın ol emeği yitirilmez
Evlat acısı yüreğinden gitmez
Bahtı kara kalan anadır ana
Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Anadır Ana (Yaranmış Varlığın)
Yaranmış varlığın mehri ülfeti
Ali tebieti anadır ana
Beşerin dünyası canı küdreti
Eşki mehebbeti anadır ana
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Sayfa 171

Anasız yaranmaz alemde insan
Anasız yaranmaz dahi kehreman
Anasız yaranmaz esr vaht zaman
Heyatın zineti anadır ana
Anadır Azaflı kelbinde ateş
Ülviyyet ünsiyyet metanet mehveş
Anadır gözellik su torpak güneş
Hökmün zerureti anadır ana
Kaynak: Mikayil Azaflı

Anadolu
Anadolu Anadolu
Dört Bir Yanı Sevda Dolu
Veysel Dolu Yunus Dolu
Abdal Dolu Rumi Dolu
Hak Aşkına Gönül Veren
Aşık Dolu Anadolu
Anadolu Anadolu
Dört Bir Yanı Bilge Dolu
Tarih Dolu Kültür Dolu
Şehit Dolu Göçler Yolu
Hak Aşkına Gönül Veren
Aşık Dolu Anadolu
Kaynak: Orhan Önal

Anadolu (Beşikler Vermişim)
Beşikler vermişim Nuh'a
Salıncaklar hamaklar
Havva Ana'n dünkü çocuk sayılır
Anadolu'yum ben tanıyor musun
Utanırım utanırım fukaralıktan
Ele güne karşı çıplak
Üşür fidelerim harmanım kesat
Kardeşliğin çalışmanın beraberliğin
Atom güllerinin katmer açtığı
Şairlerin bilginlerin dünyalarında
Kalmışım bir başıma
Bir başıma ve uzak biliyor musun
Binlerce yıl sağılmışım
Korkunç atlılarıyla parçalamışlar
Nazlı seher sabah uykularımı
Hükümdarlar saldırganlar haydutlar
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Haraç salmışlar üstüme
Ne İskender takmışım
Ne şah ne sultan
Göçüp gitmişler gölgesiz
Selam etmişim dostuma
Ve dayatmışım görüyor musun
Nasıl severim bir bilsen
Köroğlu'nu Karayılanı Meçhul Asker'i
Sonra Pir Sultan'ı ve Bedrettin'i
Sonra kalem yazmaz bir nice sevda
Bir bilsen onlar beni nasıl severdi
Bir bilsen Urfa'da kurşun atanı
Minareden barikattan selvi dalından
Ölüme nasıl gülerdi
Bilmeni mutlak isterim duyuyor musun
Öyle yıkma kendini
Öyle mahzun öyle garip
Nerede olursan ol
İçerde dışarda derste sırada
Yürü üstüne üstüne
Tükür yüzüne celladın
Fırsatçının fesatçının hayının
Dayan kitap ile dayan iş ile
Tırnak ile diş ile
Umut ile sevda ile düş ile
Dayan rüsva etme beni
Gör nasıl yeniden yaratılırım
Namuslu genç ellerinle
Kızlarım oğullarım var gelecekte
Her biri vazgeçilmez cihan parçası
Kaç bin yıllık hasretimin koncası
Gözlerinden gözlerinden öperim
Bir umudum sende anlıyor musun
Kaynak: Ahmed Arif

Sayfa 172

Toprağıyım ekiniyim
Zenginiyim fakiriyim
O insanlardan biriyim
Anadolu çiçeğiyim
On iki imamlar dokulu
Dalında üç can takılı
Sevgisi hünkar kokulu
Anadolu çiçeğiyim
Yoktur günahı vebali
Toprağı Hak Suyu Ali
Baharda çiğdem misali
Anadolu çiçeğiyim
Dosttan dosta söylenilen
Muhabbet ile bilinen
Dursune Bacı denilen
Anadolu çiçeğiyim
Kaynak: Dursune Bacı

Anadolu Dar Mı Geldi
Söyle neden yaşıyoruz yurttan uzakta
Anadolu dar mı geldi dar mı bizlere
Kucak açmış nedendir Avrupa bize
Anadolu dar mı geldi dar mı bizlere
Yemyeşil dağlar ovalar yaylaları var
Gürül gürül gürüldeyen ırmakları var
Türlü türlü sebzeleri meyveleri var
Anadolu dar mı geldi dar mı bizlere
Turnalar gibi her yaz yollardayız biz
Anayurtta Avrupa'da horlananız biz
Vergi gümrük askerlikte vatandaşız biz
Anadolu dar mı geldi dar mı bizlere

Anadolu Çiçeğiyim

Kaynak: Ozan Nebyanlı

İlk baharda yazda açan
Anadolu çiçeğiyim
Her tarafa koku saçan
Anadolu çiçeğiyim

Anadolu Denen Bu Koca Derya

Duygusuzdur çiçek döven
İnsanlar çiçeği seven
Pir Sultan çınar ise ben
Anadolu çiçeğiyim
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Anadolu denen bu koca derya
Bulandıkça bulanıyor nedendir
Bulanık deryaya bakan gözlerim
Sulandıkça sulanıyor nedendir
Kardeşi kardeşe düşman kılanlar
Ol kardeş kanından nasip alanlar
Şu bizim gençliği cahil bulanlar
Kullandıkça kullanıyor nedendir
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Açtım ellerimi döndüm Allah'a
Gece gündüz yalvarırım vallaha
Yeminim olsun ki ol bismillaha
Çullandıkça çullanıyor nedendir
Ferman Baba özüm var ile yokta
Ya akşam diyorum ya da sabahta
Bekliyorum canlar kelle koltukta
Doladıkça dolanıyor nedendir
Kaynak: Ferman Baba

Anadolu Gezisi
Ter kokuyordu Çukurova tarlaları
Irgat Türküleri duyuluyordu uzaktan
Ekin biçiyordu yalınayaklı köy kızları
Elleri kabarıyordu orktan
Gökbelen dağlarına yağmur yağıyordu
Yetimler mahallesinde bir çocuk ağlıyordu

Sayfa 173

Güzeller güzeli Reyhan diyerek
Aşıklar inletir çalar sazı da
Avcı vurmuş garip ceylan diyerek
Türküler söylenir şehirde köyde
Davulda halayda çekilen hey de
Kadehlere dolan köpüklü mey de
Dertlenip ah çekip aman diyere
Anneler düğünde başlar ağıda
Türküler aşığı yaşatan gıda
Bazen mısralanır geçer kağıda
Dağların başında duman diyerek
Kederde neşede türkü söylenir
Pınarın başında kalır eğlenir
Mecnun da Ferhat da coşar dillenir
Aşıklık çekmesi yaman diyerek
Kaynak: Mustafa Ceylan

Anadolu'ya Ağıt

Kan kokuyordu doğunun çimenli yayları
Silah sesleri geliyordu Şırnak'tan
Oğulsuz koymuşlardı ak saçlı anaları
Tütünler tedirgin olmuştu ocaktan

Uyansın Dedikçe Uykuya Daldın
Yanar Anadolum Sana Yanarım
Uygarlık Yolunda Hep Geri Kaldın
Yanar Anadolum Sana Yanarım

Cilo dağlarında kamalaklar üşüyordu
Garipler köyünde bir gelin düşünüyordu

Dostluk Köprülerin Yıkılır Oldu
Zalımın Zulmuna Bakılır Oldu
Ozanın Yazanın Yakılır Oldu
Yanar Anadolum Sana Yanarım

Yosun kokuyordu Karadeniz'in mavnaları
Yırtık havalar döküyordu parmaktan
Bıçak gibi bir soğuk biçiyordu baharı
Dal boylu gençler gidiyordu bıçaktan
Ilgaz dağlarında kurtlar uluyordu
Bekarlar kahvesinde bir adam uyuyordu
Şehvet kokuyordu Ege'nin bereketli ovaları
Taze bedenler soyuluyordu ahlaktan
Tedirgin etmişlerdi bizim havaları
Yadırgı seleri geliyor plaktan

Halkı İçin Pir Sultan’lar Asıldı
Gönül Defterine Bir Bir Yazıldı
Boşuna Mı Nesimi’ Ler Yüzüldü
Yanar Anadolum Sana Yanarım
Çağan Ali’ M Direnmektir Her Demin
Kaptan Süremedik Su Almış Gemin
Tek Çare Başına Geçmek Dümenin
Yanar Anadolum Sana Yanarım
Kaynak: Ali Çağan

Çatalkaya dağında kartallar dönüyordu
Bir nesil yaşıyor, bir tarih ölüyordu
Kaynak: Hasan Sağındık

Anadolu Türküleri

Anadolum (Hayalini Kurdum)
Hayalini kurdum gurbet elinde
Hasretin bağrımda kor Anadolum
Garip kaldım şu soykanın çölünde
Hallerim perişan gör Anadolum

Türküler söylenir Anadolu da
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Sayfa 174

Yurdumsun yuvamsın Anam atamsın
Sazımda ki türküm Hak'ka duamsın
Kaşları kemanım öz'de yatansın
Sensin şu gönlüme yar Anadolum

Düğünde yiğitler çeker bar başı
Çiçek Anadolum gül Anadolum

Seni söylemezsem efkarım geçmez
Şu yaban elleri aynımı açmaz
Hangi yüze baksam hiç neşe saçmaz
Gurbet eller bana dar Anadolum

Anam (Bir Hal Gelirse)

Haberini aldım ağladım yeni
Cihana değişmem terketmem seni
Hasret uykusunda bekletme beni
Her gece düşüm de sar Anadolum
Her bir yanın evliyalar yatağı
İlim irfan saygı sevgi otağı
Gördüm gurbet eli şeytan batağı
Yüzünden dökülür ar Anadolum
Hasretinden her gün zara düş oldum
Namerdin bağında sarardım soldum
Bu derdime derman ben sen de buldum
Yarama bir merhem sür Anadolum
Derdinle dertlenip yanmazsam eğer
Uğruna bu canı vermezsem eğer
Düşmanı üstünden kovmazsam eğer
Çekip bir köşe de vur Anadolum
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Anadolum (Nasıl Methedeyim)
Nasıl methedeyim sözle kelamla
Dudak Anadolum dil Anadolum
Seni cihan anar sevgi selamla
Işık Anadolum yol Anadolum
Bozkırların çiçek kekik kokuyor
Kız gelinler halı kilim dokuyor
Soğuk sular çağlayıp da akıyor
Pınar Anadolum sel Anadolum
Koyun kuzu yaylalara göçüyor
Irgatlar saf olmuş çayır biçiyor
Her tarafta kelebekler uçuyor
Petek Anadolum bal Anadolum
Emsali bulunmaz nadirdir eşi
Dört mevsim süslüyor dağ ile taşı
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Kaynak: Umut Sucu

Bir hal gelirse cana
Haber salın anama
Türkü yaksın yollasın
Merhem edem yarama
Anam anam öz anam
Koynu köz anam
El ağlar yalan ağlar
Ağlar benim öz anam
Anama deyin gelsin
Dertlerim sayın gelsin
Koynuna koyup gelsin
Kaynak: Tekin Büyükkaya

Anam (Diyarı Gurbette)
Diyarı gurbette yalnız başına
Yılların kahrını yüklendin anam
Çile ocağında yavan aşına
Gözünün yaşını ekledin anam
Bu garip dünyanın acayip işi
Eksilmez mi senden ağrının kışı
Tüketti ömrünü hayeli düşü
Umut kapısını yokladın anam
Seni esir etti kendine gurbet
Etmedin kimseye elbette mihnet
Yiğidi eksilmez bulamadın mert
Sırrını ellerden sakladın anam
Gözeler karıştı gözün yaşına
Kanbur felek düştü senin peşine
Karışmadın sen ellerin işine
Çıkıp yollarımı bekledin anam
Ozan Ezgini'yim gözlerim puslu
Kahrettim yıllara söyledim hersli
Eller ne anlasın bu gönlüm yaslı
Elimde hatıran koklarım anam
Kaynak: Ozan Ezgini

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Anam (Gözleri Yollarda)
Gözleri yollarda ah çeken anam
Seni istiyorum seni hep seni
Dua et duanla sılaya dönem
Seni istiyorum seni hep seni
Gözüm yok alemin devlet malında
Kutlusunda kumaşında şalında
Gonca çiçeğinde fincan falında
Seni istiyorum seni hep seni
Hasreti der gözlerimin yaşında
Fikrimde zikrimde her gün düşümde
Elinde aş, ekmek ocak başında
Seni istiyorum seni hep seni
Kaynak: Mustafa Yıldızdoğan

Anam (Hasret Kaldım)
Hasret kaldım gül kokuna
Emdiğim sütün akına
Takıldım zulmün okuna
Yetiş kaldım darda anam
Ben bir yaralı kuş idim
Hasret çekene düş idim
Yerlere düştüm üşüdüm
Kurtar beri karda anam
Gönülde şahım atlandı
Gecem gündüze katlandı
Umutlarım kanatlandı
Koyma beni zarda anam

Sayfa 175

Tam otuz yıl oldu unuttun beni
Hasretinden döndüm küllere anam
Bayram geldi öpemedim elini
Yıllar geçti soramadım halini
Genç yaşında oldun ahret gelini
Hoyrat baykuş kondu güllere anam
Baksana Özeri ne kadar üzgün
Esen yeller ile şefkatini sun
Elveda eyleyip sarıldığın gün
Hasretim o sıcak kollara anam
Kaynak: Aşık Özeri

Anam (Sızlanış)
Ana saçlarıma beyazlar dolmuş
Yaramı saracak bir sensin anam
Yüreğimde derin yaralar açmış
Yaramı saracak bir sensin anam
Gurbet elde kadir kıymet kalmamış
Gelenler geriye asla dönmemiş
Hasret yüreğimde yanar sönmemiş
Yaramı saracak bir sensin anam
Kemal Yıldız der ki bahtım gülmemiş
Gurbet nice civan yemiş doymamış
Burda garip ölmüş asla duymamış
Yaramı saracak bir sensin anam
Kaynak: Kemal Yıldız

Anam (Yıllarca Bitmedi)

Şahturna'yım semah çeker
Bir üzülür bir ah çeker
Her gece bir sabah çeker
Gün ağarır narda anam

Yıllarca bitmedi çektiğim çile
Anlayan olmadı halimden anam
En yakın dediğin gardaşım bile
Ekmeğimi aldı elimden anam

Kaynak: Aşık Şahturna

Gurbete geldim ki bir yuva kuram
Derdim bin bir çeşit sağılmaz yaram
Nerden bileyim ki ben gelmiş sıram
Gayrı korkmaz oldum ölümden anam

Anam (Koyup Gittin Beni)
Koyup gittin beni yedi yaşımda
Nasıl kıydın beni ellere anam
Her yatanda görüyorum düşümde
Gelmedin çok baktım yollara anam
Okşayıp emzirip büyüttün beni
Kendin uyumadın uyuttun beni
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Bir an olsun sizden ayrı kalmadım
Ömrüm boyu çalışmaktın yılmadım
Bin bir çile çektim iflah olmadım
Ölsem de kurtulsam derdimden anam
Babama söyleyin bana kızmasın
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Dost düşmanlar halimize gülmesin
Emmilerim birbirine düşmesin
Dünya malı için değer mi anam
Gardaşlarım bana düşman oldular
Yıllarca benden hep ayrı kaldılar
Kurulu düzenimi de yıktılar
Sebebini onlardan sorasın anam
Sağ iken selamı kestiler benden
Ne farkları kaldı ki onların elden
Bahtım karaymış benim ezelden
Ölürsem mezarıma gelesin anam
Telef oldum yoksulluğu bilirim
İçin için bu çileyle eririm
İflah olmaz ben bu dertle ölürüm
Ak südünü helal edesin anam
Gardaşlarım çağlarımı döverler
Ölüsüne dirisine söverler
Ben ölmeden eşimi de kovarlar
Çocuklarımı yuvaya veresin anam
Emmilerim yanıma hiç gelmezler
Gardaşlarım halimi de sormazlar
Kil-toprak yiyen serseri derler
Sen de muhannetsiz kalasın anam
Kasım der Allah’ım bu nasıl kader
Çaresiz bir derde düşmüşüm meğer
Beni hatırlamak istersen eğer
Şu yırtık resmime bakasın anam
Beni hatırlamak istersen eğer
Şu yırtık resmime bakasın anam

Sayfa 176

El çek tabip el çek benim yaramdan
Ölürüm kurtulmam ben bu yaradan
Kaynak: Çekiç Ali

Anam Ağlar İçin İçin
Anam ağlar için için
Ben bilirim kimin için
Yansım anam ile babam
Benim bu gençliğim için
Penceresi kara perde
Yeni düştüm ben bu derde
Gençliğime doyamadan
Nasıl yatmam kara yerde
Penceremden kar geliyor
Dünya bana dar geliyor
Açtım baktım yorganımı
Yiğidim de can veriyor
Kaynak: Çekiç Ali

Anam Bana Ne Dedi
Anam bana ne dedi
Düşmanlara küs dedi
Ben tomafili soymazdım
Nazife de fistan istedi (Ayler Nazifem)
Ayna aldım bakındı
Kına aldım yakındı
Nazifenin uğruna
Zencirleri takındım (Ayler Nazifem)
Kaynak: Mustafa Şahin

Kaynak: Kasım Karşı

Anam Ağlar Başucumda
Anam ağlar başucumda oturur
Derdim elli iken yüze yetirir
Bu dert beni yiye yiye bitirir
El çek tabip el çek benim yaramdan
Ölürüm kurtulmam ben bu yaradan
Anama babama sözüm kalmadı
Bir su ver demeye gücüm kalmadı
Doktora tabibe lüzum kalmadı
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Anam Beni Haslarınan Hasladı
Anam Beni Haslarınan Hasladı
Salarım Gülsuyu İle Isladı
Anam Beni Gurbet İçin Besledi
Gel Güle Güle Ayrılalım Anamdan
Yukarıdan İvil İvil Göç Gelir
Aşağıdan Kınacılar Geç Gelir
Kız Anadan Ayrılması Güç Gelir
Gel Güle Güle Ayrılalım Anamdan
Bizim Elin Harmanları Savrulur
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Savrulur Da Sağ Yanına Devrilir
Anadan Ayrılan Başı Çevrilir
Gel Güle Güle Ayrılalım Anamdan
Kaynak: Ali Rıza Yüksel

Anam Beni Vay Beni
Anam beni vay beni
Geldi gene kara güz
Aramuzdaki dağlar
Erise da olsa düz
Yıkadum da çikardum
Mendilumun kirini
Erisa yüksek dağlar kız
Görsak biribirini
Olayim güzelume
Suyi gölden aluyi
Terketup gideceğum
Aklum onda kalayi
Al cepumden aynayi
Bakup güzellenelum
Dedi geluyi annem da
Nereye gizlenelum
Kemençemun üstüne
Vururum yayi yayi
Nasi geçurdum haram
İki günlük dünyayi
Ah dünya yalan dünya
Sen da böyle kalursun
Bakma eller sözüne da
Güzelum aldanursun
Kaynak: Mehmet Alan

Anam Can Verme Can Verme
Eziz anam canım gözüm
Anam can verme can verme
Goy laylanı deyim özüm
Laylam can verme can verme
Sensiz ömrü talan ollam
Gem mizrabın çalan ollam
Can alanın canın allam
Allam can verme can verme
El-ayağın buz olsa da
Bedenin köz-köz olsa da
Derdin elacsız olsa da
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Sayfa 177

Loğman can verme can verme
Guruca nefesin sözün
Havam suyum ezmim gücüm
Sen dünyasan menim üçün
Dünyam can verme can verme
Al menim galan ömrümü
Al övlad bala ömrümü
Ömrüne cala ömrümü
Dayan can verme can verme
Odlayır göyleri ahım
Ümidim arham penahım
Mene can veren Allahım
Canım can verme can verme
Anam can verme can verme
Kaynak: Cabir Novruz

Anam Igat Babam Irgat
Burası Kızılpınar Köyü
Anam ırgat babam ırgat
Burda durgun akar Fırat
Anam ırgat babam ırgat
Ters yazmışlar yazımızı
Kör etmişler gözümüzü
Paylaşmışlar yurdumuzu
Anam ırgat babam ırgat
Sabah gideriz tarlaya
Soğan yeriz soya soya
Ağalar sahip bu köye
Anam ırgat babam ırgat
Giden artık dönmez oldu
Yokluk alev sönmez oldu
Ocağımız yanmaz oldu
Anam ırgat babam ırgat
Babam ağaya devşirir
Anam arpayı pişirir
Yokluk elinden şaşırır
Anam ırgat babam ırgat
Yaşanırken başka günden
tütünsüz kalmışım dünden
Bir haber çıkmadı senden
Anam ırgat babam ırgat
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Sayfa 178

İn aşağı sil gözünün yaşını
Bozuk düzen yapısından
Her yer ağa tapusundan
Ağaların kapısından
Anam ırgat babam ırgat

Anam Kirmenini Alsın Eline
Anam kirmenini alsın eline
Çıksın baksın gurbet elin yoluna
Gız gelin gördükçe bağrı deline
Eyvah eyvah ben anamdan ayrıldım
Eşim gızlar ben sılaya doymadım
Çık yukarı bağlasınlar başını
İn aşağı sil gözünün yaşını

Kaynak: Ali Gündüz

Anam Kurdu Sofrayı
Anam kurdu sofrayı
Oturup yiyemedim
Anama dertlerimi
Açıp da diyemedim
Kestane çiçeğinden
Acı olur balımız
Sevdik evlenemedim
Ne olacak halimiz

Anam kır atımı çaya bağlasın
Atım kişnesin anam ağlasın
Anamın kızı var beni neylesin

Hayladım koyunları
Yaylanın yaylımına
Birşey demezsin bana
Geldik yol ayrımına

Eyvah eyvah ben anamdan ayrıldım
Eşim gızlar ben sılaya doymadım
Çık yukarı bağlasınlar başını
İn aşağı sil gözünün yaşını

Karayemişin dalı
Budur dünyanın hali
Her derde deva olur
Bizim Anzer'in balı

Anam aşını da bişirdi m'ola
Uşağın başına deşirdi m'ola
Beni de aklına düşürdü m'ola

Alçaktan çiçek açar
Hazin dağın yaylası
Gene aklıma geldi
Hemşin'in mıhlaması

Eyvah eyvah ben anamdan ayrıldım
Eşim gızlar ben sılaya doymadım
Çık yukarı bağlasınlar başını
İn aşağı sil gözünün yaşını
İnci ilen mercan dizem dişine
İndin gittin gurbet elin içine
Allah yazdı gız anayın suçu ne
Eyvah eyvah ben anamdan ayrıldım
Eşim gızlar ben sılaya doymadım
Çık yukarı bağlasınlar başını
İn aşağı sil gözünün yaşını
Yengem geldi çayırlığa düzendi
Yeşil kınam altın tasta özendi
Kınayı görünce benzim bozardı
Eyvah eyvah ben anamdan ayrıldım
Eşim gızlar ben sılaya doymadım
Çık yukarı bağlasınlar başını
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Kaynak: Remzi Bekar

Anam Vay Olsun Beni
Anam vay olsun beni
Öldüm yar diye diye
Benden selam söyleyin
Zavallı Fadime'ye
Ayağumda çapula
Fol'a gidelim Fol'a
Sen git te kızın gelsin
Konuşalım kabıda
Oy benim aluşuğum
Balinen garuşuğum
Böyle mi Fadimecim
Seninle gonuşuğum
Bu yıl mısır çok oldu
Doldu serendi doldu
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Ne yapalım Fadime
Bize Allah'tan oldu
Ha buradan yukarı
Dağa kidelum dağa
Aç ta gel kollarını
Sarulacağum sağa

Sayfa 179

Sürerim sürerim gitmez kadana
Düşmanım kurşunu değmez adama
Kara haberimi verin babama
Vurun Antepliler vurun namus günüdür
Vurun Türk uşağı vurun namus günüdür
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Kaynak: Osman Bicioğlu

Anam Yoğurdunu Ayran Eylesin
Anam yoğurdunu anam ayran eylesin
Çıksın yüce dağ başına seyran eylesin
Anamın oğlu var anam beni neylesin
Anam benim anam
Hiç ulu kavakta anam meyve blter mi
Oğulsuz evlerde anam tütün tüter mi
Çağırın anamı anam gele yanıma
Anam benlm anam
Anama deyin ki anam erken uyana
Anam varken kimler anam derdime yana
Efendi kardaşa deyin yüke dayana
Anam benim anam

Anamin (Layla Çaldı)
Layla çaldı diller alıb apardı
Çiyni üste iller alıb apardı
Sona idi göller alıb apardı
Bahışına bahammıram anamın
Azı min yol günde aldı gadamı
Kelmeleri ovundurur adamı
Leyli çağı Mecnun eden Atamı
Gülüşüne bahammıram anamın
Gezdirende ellerimi saçanda
Güneş batır tebessümü saçanda
Uşag kimi gabağıma gaçanda
Görüşüne bahammıram anamın

Anama Söyleyin Damda Yatmasın 1

Tendir üste ocag üste lengiyen
Ezel günden sevgisini gen geyen
Günü-günden addımları sengiyen
Yerişine bahammıram anamın

Anama söyleyin damda yatmasın
Çuha şalvarıma uçkur takmasın
Oğlum gelir diye yola bakmasın
Analar da böyle aslan doğurdu

Bu dünyanın acığına söykenir
Obasına ocağına söykenir
Atam yonan ağacına söykenir
Duruşuna bahammıram anamın

Kaynak: Vasfi Akyol

Nezif'in hurcunda bir top alaca
Seraya endirdiler kanlı salaca
Bacıma söyleyin gitsin ilaca
Analar da böyle aslan besledi
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Anama Söyleyin Damda Yatmasın 2
Anama söyleyin damda yatmasın
Çuha şalvarına uçkur takmasın
Yavrum Şahin gelir diye yola bakmasın
Vurun Antepliler vurun namus günüdür
Vurun Türk uşağı vurun namus günüdür
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Kaynak: Fergane Mehdiyeva

Anamur 1
Var mıdır dünyada senden güzel yer
Benim geleceğim dünüm Anamur
Gönder köyümüzden yayladan haber
Seni çok özledim canım Anamur
Dünyadan bağımsız yaşar kulların
Kim gelse de düzelmiyor yolların
Senden ayrı geçirdiğim yılların
Hasretiyle yanar kanım Anamur
Deniz ile dağı buluşturmuşsun
Tarihle doğayı yarıştırmışsın
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Gurbetle sılayı barıştırmışsın
Haberim olmadı benim Anamur
Cömerttir toprağın tertemiz suyun
Peşkeş çekilmesin sakın ha kıyın
Yolu bile yoktur en yakın köyün
Kaderin mi bu senin Anamur
Suların dağlarda boşuna akar
Çoğu köy su için kuyuya bakar
Bir gün gelir elbet sahibin çıkar
Mutlaka doğacak günün Anamur
Akdeniz'e uzanıyor parmağın
Sugözü'nde taştan çıkar ırmağın
Ankara'ya ulaşacak bir bağın
Hiç mi olmadı ki senin Anamur
İthal ürün darbe vurdu muzuna
Doyulmuyor o güneşli yazına
Görünmüyor vekillerin gözüne
Sihirli mi yoksa yüzün Anamur
Yozlaşmamış kültürüne hayranım
Keçi sütündendir yayık ayranım
Çekinmeyin geçti diye devranım
Sizi de kucaklar güzün Anamur
Çam ile Sedir'i gördüm birlikte
Ardıçla Andız da hala varlıkta
Doğayı koruyan kalmaz darlıkta
Neden konuşmuyor dilin Anamur
Sılamda olsaydım her zaman keşke
Köydeki evleri değişmem köşke
Yazı bir güzeldir kışı da başka
Baharda oluyor gelin Anamur
Çınarlar yeşerir ırmak boyunca
Bir hoş oldum kuş sesini duyunca
Sabahları güneş erken doğunca
Bir başka açıyor gülün Anamur
Arif der ilçemiz çiçektir bizim
Gurbette kaldıkça artıyor sızım
Sılaya dönmektir en doğru çözüm
Dertlere devadır külün Anamur

Sayfa 180

En yakın illere beş buçuk saat
Bir ülkeden daha uzak Anamur
Her gelen siyasi verse de vaat
İl olma hayalin uzak Anamur
Uyursun koynunda bir koca dağın
İzini taşırsın bilmem kaç çağın
Bereket fışkırır taşın-toprağın
Mutluluk yine de uzak Anamur
Hastanen var ama bulunmaz doktor
Beyini görecek bir cihaz yoktur
Sahipsiz olsan da hayranın çoktur
Sadece gönüller uzak Anamur
Dağlarla çevrili bir yarımada
Güneyi denize açık bir oda
İl olmadan eremezsin murada
Başka ne deseler tuzak Anamur
Gerilikte adı çıkmış Doğunun
Yolu yoktur köylerinin çoğunun
Karları erimez nice dağının
Omuzda taşınır kızak Anamur
Boğuntu Sugözü Çukurabanoz
İnsanlar çaresiz benizleri boz
El-ayak yaralı ilaçları toz
Bu makus talihi bozak Anamur
Şehirin de farkı yoktur köyünden
Yararlanmaz akıp giden suyundan
Seçimlerde vazgeçilmez oyundan
İcraat vaatten uzak Anamur
Gülpınar dönüştü aspesli suya
En ufak yağmurda kalırsın yaya
Ne Mersin ne Konya ne Antalya'ya
Rotayı Kıbrıs'a çizek Anamur
Evlerin üst üste sokakların dar
Ne bir otoparkın ne de yolun var
Elbiseye sığmayan bir halin var
Dar gelmiş giydiğin kazak Anamur

Kaynak: Arif Gölge

Kıyın sakin henüz talan olmamış
Doğa canlı çiçeklerin solmamış
Kale sağlam tarih yalan olmamış
Dikkat et kurdurma tuzak Anamur

Anamur 2

Arif der ki nedir bizim çilemiz
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Dürüstlük şanımız yoktur hilemiz
Sızlanmayız boş olsa da filemiz
Önce yol işini çözek Anamur
Kaynak: Arif Gölge

Anamur Yolları
Anamur yolları yar yar
Kaynakta çakıllı a canım
Öyle bir yar sevdim yar
Uyar da akıllı canım

Sayfa 181

Benim özel Anamur'um
Irmakların en temizi
Tarihlerin bir bir izi
Aşık ettin hepimizi
Benim canım Anamur'um
Ormanların her türlüsü
Yeşil doğanın örtüsü
Türkiye'min sensin süsü
Benim zümrüt Anamur'um

Sürmelim amman
Ben yandım amman
Sevmişem amman

Zeytin mersin yerfıstığı
Defnedir çocuk yastığı
Doğanın hep kaynaştığı
Benim yeşil Anamur'um

Anamur üstünü yar yar
Duman da bürüdü a canım
Herkes sevdiğini yar
Aldı da yürüdü a canım

Sabahın bir başka senin
Yeşil-pembe-mavi tenin
Cennetisin Türkiye'min
Benim güzel Anamur'um

Sürmelim amman
Ben yandım amman
Sevmişem amman

Elma armut narın da var
Dağda beyaz karın da var
Narenciyen darın da var
Benim güzel Anamur'um

Anamur yolları yar yar
Dardır da geçilmez a canım
Soğuktur suları yar
Bir tasda içilmez a canım
Sürmelim amman
Ben yandım amman
Sevmişem amman
Kaynak: Hüseyin Say

Anamur'um
Ulaşılmaz kayaların
El değmemiş kıyıların
Yazın kışın ve baharın
Kaynaştığı Anamur'um
Türkiye'nin muzu sende
En güneşli yazı sende
Kumsalları sazı sende
Benim güzel Anamur'um
Gökyüzünün en mavisi
Her tür çağın mimarisi
Havada yok isi-sisi
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Pınarlarda çağlayanın
Yaşam doludur her yanın
İncisisin sen dünyanın
Benim yeşil Anamur'um
Arif yine özler seni
Yüreğinde gizler seni
Yayla suyu deniz yeli
Benim canım Anamur'um
Kaynak: Arif Gölge

Anara (Hicranın Ağırdır)
Hicranın ağırdır döze bilmirem
O uca dağlardan en gel Anarım
Körpe ayagların yaman yorulub
Sinemin üstünde dincel Anarım
Sensiz ne gecem var ne de gündüzüm
Sen gedenden beri gülmeyib üzüm
Gel uzun kirpikli körpece guzum
Anarım Anarım decel Anarım
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Sayfa 182

Dediler heyransan gülün etrine
Gül gatdım şerimin her bir setrine
Min cefaya dözdüm senin hetrine
Anarım Anarım gözel Anarım

Anayurdum babayurdum
Bin kere rüyamda gördüm
Uğruna canımı verdim
Dağlar köyümü özledim

Kaynak: Nigar Rafibeyli

Dağlar ovalar yaylalar
Sılada sevdiğim ağlar
Eller al o kara bağlar
Dağlar köyümü özledim

Anasıl Ak Gömlek Giyemeden
Anasıl ak gömlek giymeden ezel
Azade başıma hünkar idim ben
Yemekten içmekten münezzeh iken
Ol nurun içinde İrem var idim ben
Halk olmazdan evvel melek meleküt
Kimseler mevlaya kılmadan sücüt
Arşi kürsi dünya olmadan mevcut
Halk ile birlikte izhar idim ben

Anayurdum babayurdum
Bin kere rüyamda gördüm
Uğruna canımı verdim
Dağlar köyümü özledim
Kaynak: Bilal Ercan

Anayurdum Öksüz Ağlar

Der Said'im yine ben dertli oldum
Mekan mekan gezip cihana geldim
Kendimi aksayı takvimde buldum
Ahdi eman evinde var idim ben

Gülü mahzun bülbül terki diyarda
Ana yurdum öksüz ağlar ay! anam
Haber yoktur hastalarda sağlarda
Ciğerlerim yara bağlar vay! anam

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Rafa kalktı düğün davul zurnalar
Sitem etmiş su vermiyor kurnalar
Yazılardan göç göç oldu turnalar
Kara yasta yüce dağlar hey! anam

Anasır Gömleğini Giymezden Evvel
Anasır gömleğini giymezden evvel
Azade başıma hünkar idim ben
Yemekten içmekten münezzeh iken
Nuri necminde envar idim ben
Bir zaman gezdim sülbü pederde
Germe uğradım cana yetiştim
Bir zaman meksittim maderde
Vücut hasıl edip cana yetiştim
Erbabı anasırdan olundum tertip
Üstadım hüdadır eyleyen terkip
Ben ona kul oldum o bana habib
Bir mah idim sekli insana yetiştim
Kaynak: Necmettin Palacı

Anayurdum (Dağların Karı Boranı)
Dağlarında kar boranı
Yiğit dolu herbir yanı
Gözleri yaşlı anamı
Dağlar köyümü özledim
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Duygularım dağarcıkta basılı
Kış gelen de bütün yollar kesili
Öksüzoğlan kar altında küsülü
Çığlığıyla düşer çığlar oy! anam
Viran oldu taş duvarlı yapılar
Muhannetlik ta nisanda tipiler
Kilitlendi eli açık kapılar
Yele gitti sarı tığlar zay! anam
Eyerledi şu zamane fendini
Deli taylar dağa vurdu kendini
Tohma çayı yine taştı bendini
Bir hâl oldu hüzün çağlar ey! anam
Der ilhami halkı ekmek peşinde
Şehre gitti kimi derdi döşünde
Bulamıyor huzur dahi düşünde
Kuruldu bir kere ağlar duy! anam
Kaynak: İlhami Arslantaş

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Anayurt (Türkistan Halk Koşuğu)
Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydur
Karakalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydur
Özbekistan Türkmenistan kılıp koygenler
Kırgızistan Uyguristan kılıp koygenler
Ana yurdum Türkistan'ı bölüp koygenler
İnanmeynler aldanmeynler ey Türk yiğitler
Kırk asırlık tarihe sahip bolgen Türkler
Türkistan Kafkasistan ey güzel yurdumuz
Türkmenistan Azerbeycan güzel yurdumuz
Singe kurban buleylik ey ana yurdumuz
Kaynak: M.Sabir Karger

Anı (Bir Çift Güvercin Havalansa)
Bir çift güvercin havalansa
Yanık yanık koksa karanfil
Değil bu anılacak şey değil
Apansız geliyor aklıma
Sevdiğim çiçek adları gibi
Sevdiğim sokak adları gibi
Sevdiklerimin adları gibi
Adınız geliyor aklıma
Neredeyse gün doğacaktı
Herkes gibi kalkacaktınız
Belki daha uykunuz da vardı
Geceniz geliyor aklıma
Bir çift güvercin havalansa
Yanık yanık koksa karanfil
Değil bu unutulur şey değil
Çaresiz geliyor aklıma
Kaynak: Zülfü Livaneli

Anılar Yaşar
Doğum bir başlangıç müjdeli soluk
Akar gider yaşam taşımaz oluk
Defter kabı güzel yapraklar yoluk
Kalpler hiç unutmaz hatırlar coşar
Zaman geçer ölür anılar yaşar
Adım adım geçer her sokak başı
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Sayfa 183

Problemler hep çözümün gardaşı
Canlılar ki kabuğunun sırdaşı
Dün bugünü tutmaz kabından taşar
Zaman geçer ölür anılar yaşar
Hayat bir yolculuk yoktur son durak
Tohum çürür yaşar yok ise kurak
Çileli toprağı gel biz de karak
İnancıyla koşan her engel aşar
Zaman geçer ölür anılar yaşar
Beden emanettir hep yaralıdır
Akıl ne bedava ne paralıdır
Varoluş bir kader göç sıralıdır
Ömür bir imtihan gel sen de başar
Malkoç Ali ölür anılar yaşar
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Anıyor Musun (Siyah Perçemini)
Siyah perçemini al yanağına
Döktüğün günleri anıyor musun
Gönülden fışkıran aşk pınarına
Baktığın günleri anıyor musun
Kirpiklerin oktu gözlerin huni
Allah özenip de yaratmış seni
Aşkın ateşine alıp da beni
Yaktığın günleri anıyor musun
Ey mah yüzlü güzel ey güzel peri
Akıp giden zaman dönmüyor geri
Küllenen yarama tuzu biberi
Ektiğin günleri anıyor musun
Neden ayrılıklar girdi araya
Neşter vurma senimdeki yaraya
Yüzüme bakıp da yaşın sineye
Döktüğün günleri anıyor musun
Kaynak: Cemal Durmuş

Aniko Nanay Nanay
Giderken bize uğra aniko nanay nanay nanay
Kebabı köze doğra caniko nanay nanay nanay
Benden başka seversen aniko nanay nanay nanay
Dermansız derde uğra caniko nanay nanay nanay
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Kebabı köze sürdün aniko nanay nanay nanay
Sürmeyi göze sürdün caniko nanay nanay nanay
Ne sevdin ne sevdirdin aniko nanay nanay nanay
Her zaman naza sürdün caniko nanay nanay nanay
Kebabı közde gördüm aniko nanay nanay nanay
Sürmeyi gözde gördüm caniko nanay nanay nanay
On iki gelin sevdim aniko nanay nanay nanay
Cilveyi kızda gördüm aniko nanay nanay nanay
Külbastı köz üstünde aniko nanay nanay nanay
Sürme var göz üstünde caniko nanay nanay nanay
İnsan olan durmaz mı aniko nanay nanay nanay
Verdiği söz üstünde caniko nanay nanay nanay
Gide gide yorulsan aniko nanay nanay nanay
Sular gibi durulsan caniko nanay nanay nanay
Yatak yorgan içinde aniko nanay nanay nanay
Dönüp bana sarılsan caniko nanay nanay nanay

Sayfa 184

Söyleyin anama da anam ağlasın
Babamın oğlu var beni neylesin
Trene bindim de tren sallandı
Zalim doktor ciğerimi elledi
İyi oldun diye köye yolladı
Söyleyin anama da anam ağlasın
Babamın oğlu var beni neylesin
Ankara’yla şu Keskin’in arası
Arasına kara duman durası
Çok doktorlar gezdim yokmuş çaresi
Söyleyin anama da anam ağlasın
Babamın oğlu var beni neylesin
Mezarım başında kuşlar ötüşür
Benzim içtim ciğerlerim tutuşur
Ağlama Hatice Sefer yetişir

Kaynak: Ferman Baba

Ankara Sürmelisi
Bülbül hiddetlenmiş inmez havadan
Yarin bahçesinde güller var diye
Garip yiğit mahrum kaldı sıladan
Sevdalıyım yetim kaldım ben o yardan
Sürmelim giderse ben de giderim
Sürmelimin yoluna ben bu canı fida ederim
Bilmem kaderimden bilmem tecellim
Ölmeyince gönül yardan ayrılmaz
İki gider bir ardıma bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Ah dedikçe kara bağrımı çekerim
Ölmeyince gönül yardan ayrılmaz
Bülbüle su verdim altın tasınan
Çok günler geçirdim kara yasınan
Ben seni sevmiştim bir hevesınan
Havası gönlümde kalan meleğim
Kaynak: Necmettin Palacı

Ankara'da Yedim Taze Meyvayı
Ankara’da yedim taze meyvayı
Boşa çiğnemişim yalan dünyayı
Keskin’den de sildirmeyin künyeyi
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Söyleyin anama da anam ağlasın
Babamın oğlu var beni neylesin
Binmiş taksiye de sefer geliyor
Annesinin de ciğerini deliyor
Gelin Haticeni de eller alıyor
Söyleyin anama da anam ağlasın
Babamın oğlu var beni neylesin
Mezarımı derin eşin dar olsun
Etrafı lale sümbül bağ olsun
Ben ölüyom ahbaplarım sağolsun
Söylen kardeşime çalsın sazımı
Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Ankara'dan Abim Geldi
İçimi kemirir durur çok zaman
Olur olmaz bir yerde
Olur olmaz sorular
Açılır zaman zaman bir kapı
Olur olmaz bir yerden
Olur olmaz bir yere
Dağılır duman duman bir ömür
Olur olmaz karşımda
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Sayfa 185

Olur olmaz geceler
Karışır mesafeler o anda
Olur olmaz uzaklar
Olur olmaz kısalar
Bir sinemanın önündeyim
Siyah beyaz bir film varmış
Annem babam beni çok severmiş
Ankara'dan abim gelmiş
Evde bir bayram havası
Annem babam beni çok severmiş
Alnımda ergenlikler
İlk aşkı müjdelermiş
Annem babam beni çok severmiş

Hem kurşun hem kama yarası

Kaynak: İlhan Şeşen

Kaynak: Necmettin Palacı

Ankara'dan Aldım Dantel Yumağı

Ankara'nın Taşına Bak

Ankara'dan aldım dantel yumağı
Özendim de yaptım ben konağı
Zalim felek yıktı şenli yuvayı
Ecelim gelmeden öldürdün kamyon
Ahirete yaralı gönderdin kamyon

Ankara'nın taşına bak
Gözlerimin yaşına bak
Biz düşmanı esir ettik
Şu feleğin işine bak
Pek şanlıyız

Saçımı taradım altın sarısı
Kamyona vuruyor çayın şavgısı
Bilemedim Nuriyem hangisi
Orta boylu ak benizli kendisi
Ecelim gelmeden öldürdün kamyon
Ahirete yaralı gönderdin kamyon

Ankara'nın taştır yolu
Her tarafı asker dolu
Artık yetiş Kemal Paşa
Kan ağlıyor Anadolu
Pek şanlıyız

Evimi sorarsan yolun sağında
Beş bucak yaralı ciğer bağında
Nuriyem de evlenme çağında
Ecelim gelmeden öldürdün kamyon
Ahirete yaralı gönderdin kamyon
Evimizin önü otludur toplu
Başucuma gelen savcı doktor
İfade verecek kardeşim yoktur
Ecelim gelmeden öldürdün kamyon
Ahirete yaralı gönderdin kamyon

Vurdukları kama değil şiş idi
Beni vuran üç değil beş idi
Beşi de yanımda arkadaş idi
Bura meydan değil sokak arası
Hem kurşun hem kama yarası
Ankara'dan çevirdiler yönümü
Onbeş polis bağladılar kolumu
Aman polis pek sıkmayın kolumu
Ben bilirim mapushane yolunu

Ankara'da şanlı ordu
Her tarafa çadır kurdu
Türk ordusu karşısında
Zalim düşman kaçıyordu
Ankara'dan uçan kuşlar
Aydın yaylasında kışlar
Düşman bize teslim oldu
Kolu nişanlı çavuşlar
Pek şanlıyız
Kaynak: Musiki Konseyi

Kaynak: Bilinmiyor

Anlarsın

Ankara'nın Bağlarında Üzüm

Şimdi susup neme gerek diyorsun
Coplar sana indiği gün anlarsın dostum
Şehitlerin ekmeğini yiyorsun
Sıra sana geldiği gün anlarsın dostum

Ankara'nın bağlarında üzüm var
Yaşım onbeş efelikte gözüm var
Eylen gözel sana bir çift sözüm var
Bura meydan değil sokak arası
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Gevşek durma affedilmez suçların
Faydası yok o aşırı uçların dostum dostum
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Dost görünen emperyalist güçlerin
Bu vatanı böldüğü gün anlarsın dostum
Kimileri alanlarda yürürken
Hak arayıp mücadele verirken dostum
Ali Doğan bu yollarda ölürken
Umutların söndüğü gün anlarsın dostum
Söz: Aşık Ali Doğan

Anlaşıldı Meyhaneci
Anlaşıldı meyhaneci
Elveda oy oy elveda
Benden başka kimse yoktur
Elveda oy oy elveda
İçtiğim iftira benim
Ciğerlerim yara benim
Herkes gitmiş sıra benim
Elveda oy oy elveda
Son kadehim son yudum
Üç sabah burda uyudum
Yoktur hayattan umudum
Elveda oy oy elveda
Al şu sazı sende kalsın
Param yoktur helal olsun
Telleri Mahzuni çalsın
Elveda oy oy elveda
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Anlatamam (Lori Lori Makamı)
Sen sevin biri olsaydın
Bir gün de bana gelseydin
Sen beni bir anlasaydın
Anlamdın anlatamam

Sayfa 186

Gün gelecek yaş yetecek
Hiç haberin olmayacak
Anlamadın anlatamam
Anlamadın anlatamam
Derdimi sana diyemem
Kemal der ki sana sözüm
Senden gayrı sevmez özüm
Sızlar kalbim ağlar gözüm
Anlamadın anlatamam
Anlamadın anlatamam
Derdimi sana diyemem
Kaynak: Kemal Yıldız

Anlatamam Derdimi
Anlatamam derdimi dertsiz insana
Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez
Derdim bana derman imiş bilmedim
Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz
Olamaz aman aman olamaz aman ey
Gülü yetiştlrir dikenli çalı
Arı her çiçekten yapıyor balı
Kişi sabır ile bulur kemali
Sabretmeyen maksudunu bulamaz
Bulamaz aman aman bulamaz aman ey
Kaynak: Aşık Veysel

Anlatamam Derdimi Dertsiz İnsana

Anlamadın anlatamam
Derdimi sana diyemem

Anlatamam derdimi dertsiz insana
Derd çekmeyen dert kıymetin bilemez
Derdim bana derman imiş bilmedim
Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz

Benin arar mı hiç gözün
Hep sitemle dolu sözün
Uzak yolda kaldı gözün
Anlamadın anlatamam

Gülü yetiştirir dikenli çalı
Arı her çiçekten yapıyor balı
Kişi sabır ile bulur kemali
Sabretmeyen maksudunu bulamaz

Anlamadın anlatamam
Derdimi sana diyemem

Ah çeker aşıklar ağlar zarınan
Yüce dağlar şöhret bulmuş karınan
Çağlar deli gönül ırmaklarınan
Ağlar ağlar göz yaşların silemez

Bizim halimiz n'olacak
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Veysel günler geçti yaş altmış oldu
Döküldü yaprağım güllerim soldu
Gemi yükün aldı gam ilen doldu
Harekete kimse mani olamaz
Söz: Aşık Veysel Şatıroğlu
Kaynak: Aşık Veysel Şatıroğlu

Anlayın Dinleyin Veysel'i
Veysel Hakk’a erdi cahil anlamaz
Boşuna arayıp sorman Veysel’i
Tellal oldu ama kimse dinlemez
Kulağınla duysan görmen Veysel’i
Onu görmek yetmez Kâmil olmazsan
Sazında sözünde mânâ bulmazsan
Gözleri kör diye kale almazsan
Olur olmaz şeye yorman Veysel’i
Sadık yarim diye toprağı seçmiş
Kazma ile ekmiş orakla biçmiş
Bahçe bağda aşlak sarmış dip açmış
Sakın köylü diye yermen Veysel’i
Nice güzellere bağlanmış kalmış
Arı gibi çiçek dermiş bal salmış
Uzun ince yolda gaflete dalmış
Düz iken yokuşa sürmen Veysel’i
İçindeki aşkı yare yazdırmış
Hislerini beyit beyit dizdirmiş
Küçük Veysel, Ahmet köy kent gezdirmiş
Bırakın açılsın dürmen Veysel’i

Sayfa 187

Birlik dirlik için çırpındı durdu
Sevgiye mal edin harman Veysel’i
Bayrağı toprağı genel hak görmüş
Atasına minnet duymuş iz sürmüş
Bölücü bağnazı taşlamış yermiş
Derde deva edin derman Veysel’i
Emaneti der ki iyi tanırım
Filozof tabiri yetmez sanırım
Çağın ozanıydı benim onurum
Ümmi cihan gelse vermen Veysel’i
Kaynak: Aşık Emaneti

Anmaz Mısın Sen Şol Günü
Anmaz mısın sen şol günü gözün nesne görmez ola
Düşe suretin toprağa dilin haber vermez ola
Çün Azrail’i ne tuta assı kılmaz ana ata
Kimse deymez ol heybete halkdan medet ermez ola
Gele sana can alıcı dahi can alır kılıcı
Aklını başından alıcı bir dem aman vermez ola
Evvel gele şol yuyucu ardından şol su koyucu
İledip kefen sarıcı bunlar halin bilmez ola
Oğlan gider danışmana saladır dosta düşmana
Sonra gelmek peşimana sana assı kılmaz ola
Ağaç ata bindireler sinden yana göndereler
Yer altında indireler kimse ayruk görmez ola

Pir Sultan Abdal’ın izin sürmüş
Yunus’ta Tapduk’ta kendini görmüş
Âgâhî, Kemter’in sırrına varmış
Onlardan aşağı görmen Veysel’i

Üç güne dek oturalar hep işini bitereler
Ol dem dile getireler ayruk kimse anmaz ola

Onu Yüzbaş’oğlu Mihmanî’den sor
Ali İzzet ile Devranî’den sor
Aziz Üstün’den sor Aziyet’ten sor
Bunlar yol dostuydu kırman Veysel’i

Kaynak: Yunus Emre

Yunus Miskin bu öğüdü sen sana versen yeğ idi
Bu şimdiki mahlukata öğüt assı kılmaz ola

Annacımda Duran Güzel

Onu Hüseyin’e Kul Sabri’ye sor
İstersen İzzet’e Hasgül’e de sor
Emlek Yöresini bilenlere sor
Dağa taşa sorun durman Veysel’i

Annacımda duran güzel
Ceyhan taştı varamıyom
Sana eller güzel diyor
Görmez oldum göremiyom

Adım adım gezmiş vatanı yurdu
Kardeş kılmış Sünnî Alevî Kürd’ü

Annacımda su doldurur
Çemrerini yel kaldırır
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Bakışın adam öldürür
Dayanıp da duramıyom
Hafız Hoca bakar durur
Görmez amma şavkın vurur
Bakışın yürek kavurur
Bana varsan diyemiyom
Kaynak: Hafız Hoca

Annamdan Doğdum Da Geldim
Annamdan doğdum da geldim cihana
Kır ata bindim de döndüm şahana
Acel yeterse de kurşun bize mahana
(aman) Çiçeğim uy uy giderken gördüm
Kimimiz mulla da aman kimimiz hacı
Cümlemiz de daim Hakk'a duacı
Aman doktor sen tez getir ilacı
(aman) Çiçeğim uy uy giderken gördüm
Kız ne bakarsın gülün yanından
Yiğit olan bilir yiğit halından
Ayrı düştüm vatanımdan elimden
(aman) Çiçeğim uy uy giderken gördüm
Kaynak: Mehmet Bayındıroğlu

Anne (Bir Zamanlar)
Bir zamanlar kucağında bir bebek
Konuştum ilk önce anne diyerek
Kim bilir benim için ne kadar emek
Vererek büyüttün sen beni anne
Gözlerinde ışık parlak gözlerin
Hala kulağımda o tatlı sözlerin
O kadar değerli o kadar derin
Bendeki değerini bir bilsen anne
Sana olan borcumu ödesem bitmez
İnan ki anlatmaya kelime yetmez
Bilirim evin ocağı anasız tütmez
Gözlerimdeki tüten sensin anne

Sayfa 188

Gelir diye yollarını gözlerim
Onun her sözünü sır diye gizlerim
Şu garip askeri unutma anne
Kaynak: Kasım Karşı

Anne (Hakkın Ödeşilmez)
Hakkın ödeşilmez eşin bulunmaz
Beni ak sütünle besledin anne
Şefkatin bir şeyle satın alınmaz
Kulağıma ninni söyledin anne
Ne kadar tetlıydı gel yavrum derken
Seyrederdi mışıl mışıl uyurken
Elinde avcunda hiç bir şey yokken
Giydirdin kuşattın süsledin anne
Bu gece rüyamda yaktın özümü
Şahballı’yım tutamadım sözümü
Okşadın saçımı öptün yüzümü
Başımı göğsüne yasladın anne
Kaynak: Hilmi Şahballı

Anne Baba İçten Yanar
Anne baba içten yanar
Gönülde yarası kanar
Ne demekmiş koca çınar
Baba olunca anlarsın
Ana olunca anlarsın
Sevgi gölü çok derindir
Yazda kışta hep serindir
Neresi senin yerindir
Baba olunca anlarsın
Ana olunca anlarsın
Hayat ne kumarı nedir
Felek ne şamarı nedir
Eşeğe semeri nedir
Baba olunca anlarsın
Ana olunca anlarsın

Her zaman andıkça seni gözlerim ıslak
İsmin dudağımda sevgin sımsıcak
Selam saygı sana hep kucak kucak
Her günün sağlıklı mutlu ve şen olsun anne

Sancak baba neşe imiş
Her badeye şişe imiş
Bu dünya kaç köşe imiş
Baba olunca anlarsın
Ana olunca anlarsın

Kasım der ki ben annemi özlerim

Kaynak: Aşık Hasan Sancak
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Anne Ben Hastayım
Anne ben hastayım marul isterim
Haftanın başında düğün isterim
Sevdiğim oğlanı bana gösterin
Anne ben hastayım ölecek miyim
Ölmeden yarimi görecek miyim
Tekedağ üstünde bizim evimiz
Birbirimize düştü sevimiz
Bu sevda yüzünden ölür birimiz
Anne ben hastayım ölecek miyim
Ölmeden yarimi görecek miyim
Kaynak: Serpil Eroğlu

Anne Beni Evlendir
Anne beni evlendir
Güldüreceksen güldür
Beni bir yar istiyor
Ya ver ya beni öldür
Yaşım daha onyedi
Aklım başıma geldi
Doktor kararı verdi
Kızım sen evlen dedi
Ötme bülbül ne ötersin
Issız garip ovada
Yavrusunu kayıbetmiş
Of ötüyor yuvada
Kaynak: Selime Azizova

Anneler Günü
Evde acılar koynuna yan gelip yatmış
İnadına giyin sende mayısa batmış
Yürü sokakta çocukların düşü aksın
Yürü ki saksı da çiçekler sana baksın
Yeşildir artık yüreğinde kara bulut
Bugün anneler günü annem beni unut
Diline genç anılarından bir türkü seç
Beş yıl büyüdüğün okulun önünden geç
Islanırsa anıların güneşte kurut
Gözünde gözümde gözlerinde bir umut
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Gök mavi deniz mavi kıyısında dur
Kayıyor yıldız annem içinden dilek tut
Koşar sana kısa pantolonlu bir çocuk
Gözünde gözümde gözlerinde bir umut
Kaynak: Nevzat Çelik

Annem (Yokluğun Ömrüme)
Yokluğun ömrüme deprem gibidir
Ne tutsam ellerim titriyor annem
Sesin gönlüme su serper gibidir
Hiçbir yerini tutmuyor annem
Gönlünü hoş tut sen
Göçmen kuşların
Senden bir habere
Hasretim annem
Sensiz her şey bana zahmet veriyor
Bir şeyler yolunda gitmiyor annem
Sen yokken gözlerin nimet geliyor
Hiçbir şey yerini tutmuyor annem
Kaynak: Servet Kocakaya

Annem Beni Atmışsın
Annem beni kaldırmışsın atmışsın
Gökyüzünde turnalara katmışsın
Bilinmedik pazarlarda satmışsın
Anam anam garip anam ağlarım oy
Ağlar ağlar kareleri bağlarım oy
Şu karşı ki dağda da bir kuzu meler
Kuzunun meleyişi bağrımı deler
Anasız yavruyu kim çözer beler
Anam anam garip anam ağlarım oy
Ağlar ağlar kareleri bağlarım oy
Şu karşı ki dağda da yatan evliya
Bir kuş uçtu geldide kondu avluya
Üç dilek diledim kadir Mevla'ya
Biri anam biri bacım kardaşım
Dünyada kalmadı dostum sırdaşım
Şu karşı ki dağlar karsız dumansız
Ben seni sevmişem dinsiz imansız
Cenneti alaya giremem sensiz
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Cehennemde beraber yanalım ikimiz
Cehennemde beraber yanalım ikimiz
Kaynak: Yöre Ekibi

Annem Entari Almış
Annem entari almış
Siyah dalları varmış
Keşke sevmez olaydım
Yarimin yarı varmış
Beyim aman dağlarda dağlarda
Koyun güder ovalarda
Beyaz giyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Senin fidan boyunu
Nazar eder yolcular

Sayfa 190

Her yüze bir neşe saçamıyorum
Gönülden gönüle uçamıyorum
Kanatları kırık kuş oldum annem
Kör sağır geceler koynuma doldu
Hüzünler toplandı aynıma doldu
Hasta düşünceler beynime doldu
Görsen ne ağrılı baş oldum annem
Sensizlik demini alırken ben de
Ne halim kalıyor ne mecal ten de
Hemi de her saat bilsen ki gün de
Hayaline dalıp düş oldum annem
İçimde dolanır bir garip sancım
Gönlümde ne tahtım kaldı ne tacım
Beş vakit duana açım muhtacım
Bilirim gözünde yaş oldum annem

Beyim aman dağlarda dağlarda
Koyun güder ovalarda

Bayram da öpecek ellerim yoktu
Yüzüme bakanlar bir tuhaf baktı
Çaldığım kapılar boynumu büktü
Her nereye varsam kiş oldum annem

Yatma yeşil çimene
Uyur uyanamazsın
Verme beni ellere
Görür dayanamazsın

Sılamın türküsü yakar sinemi
Kimi yakmamış ki bir tek beni mi
Dolayıp telime çaldım elemi
Kuru bağlamama eş oldum annem

Beyim aman dağlarda dağlarda
Koyun güder ovalarda

Nereye gidersek gidelim orda
Yem olduk ortada kuş ile kurda
Sanmayın ki her şey yolunda burda
Karın tokluğuna iş oldum annem

Kaynak: Refia Can

Anneme Mektup
Muhannet tuzağa düşürdü beni
Kurtlar sofrasında aş oldum annem
Dağların ardına aşırdı beni
Şimdi bir yaralı döş oldum annem
Gariplik üstüme vurmuş mührünü
Çekemem ellerin türlü kahrını
Feleğin elinden derdin zehrini
Her gün içe içe keş oldum annem
Olura olmaza geçmiyor sözüm
Senin gibi kimse çekmiyor nazım
Çağırsamda boşa çıkar avazım
Namert minderinde tuş oldum annem

Yokluk değirmeni öğütür bizi
Eleğinde eler dağıtır bizi
Gurbet kucağında büyütür bizi
Feleğin çarkında diş oldum annem
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Annesinden Destur Aldı
Annesinden destur aldı karani hay hay
Kabe yollarını vardı boyladı
Gitti Muhammedi evde bulmadı hay hay
Yemen ellerinde veysel karani
Yemez haramı bilmez yalanı
Olresullahın sadık yarani

Dost bulup sırrımı açamıyorum
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Eyninde abası deve yününden hay hay
Elinde asası hurma dalından
Tevhidi düşürmez asla dilinden hay hay
Yemen ellerinde veysel karani
Yemez haramı bilmez yalanı
Olresullahın sadık yarani
Bin deveyi bir akçaya güderdi hay hay
Onun da yarısını zekat edersi
Deveyi güderken tevhid çekerdi hay hay
Yemen ellerinde veysel karani
Yemez haramı bilmez yalanı
Olresullahın sadık yarani
Kaynak: Ayşe Engin

Antalya'nın Mor Üzümü
Antalya'nın mor üzümü
Severler boyu uzunu (aleylim)
İmamın küçük kızını
Sarsam ne zaman ne zaman ne zaman
Sevsem ne zaman ne zaman ne zaman
Seven kollar yorulur mu bir zaman
Antalya'nın kuyuları
Çayır çimen kıyıları (aleylim)
Avdan gelir dayıları
Sarsam ne zaman ne zaman ne zaman
Sevsem ne zaman ne zaman ne zaman
Seven kollar yorulur mu bir zaman
Antalya'nın altı bakır
Atlar gelir şakır şakır (aleylim)
Sevdiğimin gözü çakır
Sarsam ne zaman ne zaman ne zaman
Sevsem ne zaman ne zaman ne zaman
Seven kollar yorulur mu bir zaman

Sayfa 191

Şelale benzeri gümbür gümbürsün
Mor dağlar bulutlar kadar özgürsün
Deniz kıyısında ne düşünürsün
Antalyalı mısın söyle be güzel
Gözlerin yeşille mavi arası
Yüreğin sevginin çiçek serası
Sessiz ağlamanın şimdi sırası
Antalyalı mısın söyle be güzel
Gülüşün yakışır elma yanağa
Vur dudak mührünü şu geçen çağa
Dikmişsin gözünü neden uzağa
Antalyalı mısın söyle be güzel
Afrodit çıldırır seni görünce
Dünya toz dumandır kalbe girince
Acaba ne dersin Ceylan sarınca
Antalyalı mısın söyle be güzel
Kaynak: Mustafa Ceylan

Antalyaspor Marşı
Çıkmış Akdeniz'den dalgalar gibi
Geliyor geliyor şimşek geliyor
Kırmızı beyazlı bayraklar gibi
Geliyor geliyor şimşek geliyor
Antalya seninle gurur duyacak
Her maçın sevinçle dolup taşacak
Peşpeşe golleri şimdi atacak
Geliyor geliyor şimşek geliyor
Peşpeşe golleri atacak şimdi
Zafere zaferler katacak şimdi
Bir şimşek misali çakacak şimdi
Geliyor geliyor şimşek geliyor
Antalya seninle gurur duyacak
Her maçın sevinçle dolup taşacak
Peşpeşe golleri şimdi atacak
Geliyor geliyor şimşek geliyor

Kaynak: Nimet Balkan
Kaynak: Mustafa Ceylan

Antalyalı Güzel
Saçların dalgalı Akdeniz gibi
Antalyalı mısın söyle be güzel
Bu deli kalbimin sensin sahibi
Antalyalı mısın söyle be güzel
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Nerde benim sarı güllü bağlarım
Antep diye hazin hazin ağlarım
Fransızlar her taraftan geldiler
Top sesinden çocuklar da öldüler
Çok gelinler evde yalnız kaldılar
Nerde benim mor sünbüllü bağlarım
Antep diye hazin hazin ağlarım
Kavaklı'nın şirazesi bozuldu
Hanemize kara yazı yazıldı
Camilere şehit kabri kazıldı
Nerde benim mor lale bağlarım
Antep diye uğrun uğrun ağlarım
Kaynak: Hüseyin Eroğlu

Sayfa 192

Antep'in Yolları Ufacık Taşlar
(aman) Antep'in yolları ufacık taşlar
Antep'in güzelleri hilal kaşlar
Şahsenem'i sorarsan gözünde yaşlar
Ağlar sızlar gördüm nazlı Senem'i
Gitme garip gitme aman aman
Gadan ben olim kölen ben olim
Amman amman garip aman
Yaprak gazel olmuş da durmuyor dalda
Elde güzel çoktur bana ne fayda
Bir mektup yollasan haftada ayda
Ona bakar bakar gönül eylerim
Gitme garip gitme aman aman
Gadan ben olim kölen ben olim
Amman amman garip aman

Antep Senin (Antep Övmesi)

Kaynak: Halit Arapoğlu

Ta ezelden taşkındır
Sellerin Antep senin
Aşıkları müjdeler
Yellerin Antep senin

Anterim Var Kırmızı

Kumruların ötüşür
Yanar yürek tutuşur
Bahar gelir kokuşur
Güllerin Antep senin
Bey dili hep yaslıdır
O yar benle küslüdür
Goncalarla süslüdür
Yolların Antep senin
Kaynak: Yöre Ekibi

Anterim var kırmızı
Bir annenin bir kızı
Benim bir yarim var
Bortsi köyünün yıldızı
İki tahta çaktılar
Arasından baktılar
Henüz çocuk yaşında
Bana nişan taktılar
Saatimin verigası
Sımsıkı oynamıyor
Yar senden başkasına
Hiç kanım kaynamayor

Antep'in Etrafı Gül İle Diken

Kaynak: Ehirin Beyti

Antep'in etrafı gül ile diken
Ayrılıktır benim belimi büken
Sineni sineme saraydım derken
Felek bizi nazlı yardan ayırdı

Apardı Posta Meni

Bağrımı vermişem binek taşına
Kim karışır bu Mevla'nın işine
Bizi kınayanın versin başına
Felek bizi nazlı yardan ayırdı

Apardı posta meni (men ölüm yar)
Yetirdi dosta meni (zalim gaddar)
Yardan bir haber geldi (allah neynim)
Batırdı yasa meni (zalim gaddar)
(Bağlantı)
He deduv gellem gellem gelmeduv yar
Bu gece üç gecedir olmeduv yar

Kaynak: Hasan Beydili
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Mene derler yarı var (men ölüm yar)
Canımın kabarı var (zalim gaddar)
Dünya temelden gidip (allah neynim)
Kim kimden haberi var (zalim gaddar)

Sayfa 193

Aparmağa Gelmişik -Orj-

Bağlantı

Aparmağa gelmişik
Yar almağa gelmişik
Oğlanın adamıyıg
Aparmağa gelmişik

Apardı bayat meni (men ölüm yar)
Bir zülfü say at meni (zalim gaddar)
Apardısav sen apar (allah neynim)
Apar mısın yad meni (zalim gaddar)

Gızıl güller çoldadır
El çatmayan yoldadır
Gız üreyi döğünür
Oğlan gözü yoldadır

Kaynak: Sabah Celal

Apardılar Gülümü
Apardılar gülümü
Çok ettiler zulümü
Ne koydular tanışam balam
Ne kestiler dilimi
Su gelir lülendirir
Dost bağı güllendirir
Ben özüm dilenmirem balam
Dert beni dillendirir
Su gelir akmayınan
Etragın yıkmayınan
Yare doymak olur mu balam
Uzaktan bakmayınan
Kaynak: Yöre Ekibi

Aparmağa Gelmişik
Aparmağa gelmişik
Şal almağa gelmişik
Oğlanın adamıyık
Aparmağa gelmişik
Gızın bahtı ağ olsun
Gohumları sağ olsun
Gızın gettiği yollar
Görüm çim çırağ olsun
Gızıl güller çoldadır
Golcak leğen goldadır
Gız üreği döğünür
Oğlan gözü yoldadır

Gızın behti ağ olsun
Gohumları sağ olsun
Gızın gettiyi yollar
Görüm çıl - çırağ olsun
Gızıl güller çoldadır
El çatmayan yoldadır
Gız üreyi döğünür
Oğlan gözü yoldadır
Kaynak: Zeynep Hanlarova

Aptal Derler Efendim
Nazilerin zekasını kim ölçmüş
Yazanlara aptal derler efendim
Her sunulan sap samanı yiyip de
Azanlara aptal derler efendim
Konuştukça belli oldu emeli
Gerçekleri biri çıkıp demeli
Günümüzde kafa tasçı temeli
Kazanlara aptal derler efendim
Maratonda omuz omuz koşarken
Beraberce insan gibi yaşarken
Çok kültürlü renkler ile coşarken
Bozanlara aptal derler efendim
Kimler neyi kazanıyor oyunda
Sahibiyle otlar elbet koyun da
Havuz varken bataklığın suyunda
Yüzenlere aptal derler efendim
İti salıp elimizden taşları
Aldılarda yenmez oldu aşları
İlim irfan varken kuru düşleri
Düzenlere aptal derler efendim

Kaynak: Zeynep Hanlarova

Mahsur kaldı nice Yiğit tipiden
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Ses geliyor kulak varken küpeden
Kendisini dev görüpte tepeden
Süzenlere aptal derler efendim

Sayfa 194

Kemal der ki ben bir sesim
Topraktan oluştu bu cismim
Ölünce silinsin ismim
Albümlerde ara beni

Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Ar Gelir Osman Aga Ar Gelir
Çıksam A Urumelin Düzüne
Alsam A Safiye'yi Dizime
Safiye'm Kınalar Yakmış
On Parmağın Eline
Ar Gelir Osman Aga Ar Gelir
Safiye'me Karyola Dar Gelir
Kıratımı Bahçeye Bağladım
Osman'ı Gurbete Yolladım
Osman Gurbetten Gelince
Üç Gün Üç Gece Ağladım
Ar Gelir Osman Aga Ar Gelir
Safiye'me Karyola Dar Gelir
Osman Aga Osman Aga Bak Bana
Neler Söyleyecem Sana
Safiye'de Kızını Ver Bana
Güvey De Olayım Ben Sana
Ar Gelir Osman Aga Ar Gelir
Safiye'me Karyola Dar Gelir
Kaynak: Sıdıka Ahmedova

Ara Beni Ara Beni
Ara beni ara beni
Albümlerde ara beni
Silmediysen yapraklarda
Albümlerden ara beni
Ara beni ara beni
Ara beni bul beni
Ömür bitti aramadın
Anılarda ara beni
Resimler ölümsüzdür
Albümlerde ara beni
Ara beni ara beni
Ara beni bul beni

Ara beni ara beni
Ara beni bul beni
Kaynak: Kemal Yıldız

Ara Bul (Çoktur Bu Dünyanın)
Çoktur bu dünyanın gamı mihneti
Kendine faydalı yarı ara bul
Fikreyleyip düşünürsen ahreti
Rahat edecek bir yeri ara bul
Tahtı saltanatı kendiyin sanma
Beyhude güvenip odlara yanma
Bu dünyanın genliğine inanma
Varacağın menzil dardır ara bul
Fanidir bu dünya alaman murat
Beyhude bu kadar eyleme feryat
Kalma bülbül gibi sen güle hasret
Kendine adavet harı ara bul
Acaba vesikan varmola elde
Yok ise çok zahmet çekersin yolda
Türlü rahiya var kırmızı gülde
Akan ol mübarek teri ara bul
Yoktan vareyleyip yarattı seni
Sana emanettir verdi bu canı
Yaratmazdı Mevla ins ile cinni
Şefaatkardır ol nuru ara bul
Nazar kılıp dört köşeyi gördürür
Diler ise muradına erdirir
Direksizdir göğü nice durdurur
Terkeyle ağyari yari ara bul
Der Said'im sapma doğru yolundan
Hayır şer gelirken senin elinden
Zikri tevhidi hiç koyma dilinden
Bifevtin lamekan varı ara bul
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Ara Sıra
Hakkını helal et nazlı yar bana
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Ölüm'ün korkusu girmiştir cana
Vasiyet bıraktım türküm'ü sana
Dülbentli resmimi aç ara sıra

Aman beyim liraları da bozdur
(Arabacı sür nereye)
Sirkeci'ye

Gözlerinde yağmur olam kar olam
Gönlünün dağında bir çınar olam
Çınar gölgesinde bir pınar olam
Susarsan avcunla iç ara sıra

Yallah yallah yallah yallah
Haydindi tıkır mıkır yallah yallah

Bir sözün yeter yar kefil olmasin
Gül yüzün sararıp sakın solmasın
Mezarımın taşı sefil kalmasın
Bir yaban gülüyle geç ara sıra

Arabam Mazılıdır

Heyikli dağına çıkar dururum
Kepez'i bulut'ta damla gorürüm
Yarimin canını sıkar dururum
Durduk yerde böyle hiç ara sıra
Kaynak: Mehmet Ali Kepez

Arab Atlar
Aman arab atlar eşkin olur
Güzel de seven çoşkun olur
Onbeşinde evlenenler
Aman onbeşinde evlenenler
Ölmez emme şaşkın olur
Aman arab atlar gülüm arab atlar
Şekerlenmiş bal dudaklar

Kaynak: Turhan Sözkesen

Arabam mazılıdır
Üstü gül yazılıdır
Köyneğimin üstüne
Dılısım yazılıdır
(Bağlantı)
Öytüm şekerlendi yar
Sevdim şekerlendi yar
Arabam düze gider
Avcılar ize gider
Ben bugün yari gördüm
Sandım ki bize gider
Bağlantı
Mataramın tabanı
Al eline yabanı
Yar isitma tutmuşam
Ört üstüme yorganı

Kaynak: Mehmet Balta

Arabacı
Arabacı arabacı
İşte sana ben kiracı
(Arabacı sür nereye)
Beyoğlu'na
Yallah yallah yallah yallah
Haydindi tıkır mıkır yallah yallah
Arabaya da binelim
Beyoğlu'na da gidelim
(Arabacı sür nereye)
Üsküdar'a
Yallah yallah yallah yallah
Haydindi tıkır mıkır yallah yallah

Bağlantı
Kaynak: Mustafa Günaydın

Arabamın Atları (Mahmudum)
Arabamın atları deh deh deh aman da
Boyalı kanatları deh deh aman da
Aslan Mahmut'um gel
Arabamın ispiti deh deh deh aman da
Dolaşalım Kepsi'ti gel gel
Aman da aslan Mahmud'um gel
Kaynak: Sadi Yaver Ataman

Arabamın Dingili
Arabamın dingili
Nenni yarim neni

Bu eğlence böyle mi olur
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Nerde buldun dengini
Nenni yarim neni
Gidin sölen o yare
Nenni yarim neni
Gamlasın yarim nenni
Nenni yarim neni
Gökte uçan teyyare
Nenni yarim neni
Varın söylen o yare
Nenni yarim neni
Benden ona fayda yok
Nenni yarim neni
Bulsun başına çare
Nenni yarim nenni
Kaynak: Aşık Molla

Arabamın İsbiti
Arabamın isbiti
(Deh deh amanda)
Dolaşalım Kepsut'u
(Deh deh amanda Yılmaz Mahmudum gel)
(Gel aman da aslan Mahmudum gel)
Arabamın mardak başı
(Deh deh amanda)
Selimenin çatık kaşı
(Deh deh amanda Yılmaz Mahmudum gel)
(Gel aman da aslan Mahmudum gel)
Arabamın kanatları
(Deh deh amanda)
Selimenin yanakları
(Deh deh amanda Yılmaz Mahmudum gel)
(Gel aman da aslan Mahmudum gel)
Arabamın atları
(Deh deh amanda)
Boyalı konakları
(Deh deh amanda Yılmaz Mahmudum gel)
(Gel aman da aslan Mahmudum gel)
Arabamın zilleri
(Deh deh amanda)
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Selimenin dilleri
(Deh deh amanda Yılmaz Mahmudum gel)
(Gel aman da aslan Mahmudum gel)
Şu derenin çakıl taşı
(Deh deh amanda)
Selimenin çatık kaşı
(Deh deh amanda Yılmaz Mahmudum gel)
(Gel aman da aslan Mahmudum gel)
Kaynak: Ahmet Şenses

Arabamın Tekerleği Mor Boya
Arabamın tekerleği mor boya
Sarılalım sarmaşalım boy boya malım boy boya
(Bağlantı)
İleri küçük hanım kalma geri vay vay
Hızlı vurur Ohrid kızı zilleri vay vay

Arabamın tekerleği gümüşten malım gümüşten
Şimdi gelir benim ağam cümbüşten malım cümbüşte
Bağlantı
Arabamın tekerleği vişneden malım vişneden
Şimdi gelir benim ağam çeşmeden malım içmeden
Bağlantı
Kaynak: Vedat Hasan

Arabaya Taş Koydum
Arabaya taş koydum
Gül yastığa baş koydum
Yarim senin uğruna
Adımı sarhoş koydum
Adı doğru sanı doğru
Yarim geliver bana doğru
Bayıra varmaz oldun
Adımı sormaz oldun
Yarim seni seveli
Bu köyde durmaz oldun
Adı doğru sanı doğru
Yarim geliver bana doğru
Karanfilim sarkarım
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Açılmaya korkarım
Yarin geldi deseler
Hasta olsam kalkarım
Adı doğru sanı doğru
Yarim geliver bana doğru

Sayfa 197

Arabi fellahi
Severem billahi
Aktaram tapılmaz
Çekerem silahi

Arabaya Taş Koydum Hanımım

Giderem burdan artığ
Baş açuğ yeke yırtığ
Men dedim gem azalsın
Gem geldi gemden artığ

Arabaya taş koydum hanımım
Ben bu yola baş koydum hanımım
Seni gelecek diye hanımım
Bir yanımı boş koydum hanımım

Arabi fellahi
Severem billahi
Aktaram tapılmaz
Çekerem silahi

Kaynak: Aysel Hasanova

Kekliğim vak vak ufak ufak ufak bas
Aç kolların sar boynuma
İster öldür ister as

Kaynak: Delli Salih

Arabistan Çöllerinde Gezerken

Arabası dört teker hanımım
Beyoğlu'na kum çeker hanımım
Beyoğlu'nun kızları hanımım
İşmar eder göz süzer

Arabistan çöllerinde gezerken
Bana rast geldi orada dört gidi
Biri Urum biri Fellah biri Tat
Öbürü de benzer idi Kürt gidi

Kekliğim vak vak ufak ufak ufak bas
Aç kolların sar boynuma
İster öldür ister as

Hiç biri de bilmez benim halimden
Gözlerim kan doldu korkmam ölümden
Biri mızrağ (ı) yeğin aldı elimden
Öbürü de koltuğuna dürt gidi

Kaynak: Bilinmiyor

Arabi Fellahi
Arabi fellahi
Severem billahi
Aktaram tapılmaz
Çekerem silahi
Bu gelen yar olaydı
Koynunda nar olaydı
İkimiz bir könekte
Yekesi dar olaydı
Arabi fellahi
Severem billahi
Aktaram tapılmaz
Çekerem silahi
Bu gelen yar özüdü
Gözü ceyran gözüdü
Bir baktım tanımadım
Bir baktım yar özüdü
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Biri ata bindi meydan eyledi
Biri yükseğinden seyran eyledi
Biri soydu kendin uryan eyledi
Öbürü der edep yerin ört gidi
Bilmez misin Köroğlu'nun huyunu
Şimdi açar söze türlü oyunu
Hak yaratmış sizin gibi koyunu
Yese gerek benim gibi kurt gidi
Kaynak: Köroğlu

Arada Bir (Ne Olursun Selam Yolla)
Ne olursun selam yolla
Arada bir arada bir
Kolların boynuma dola
Arada bir arada bir
(Bağlantı)
Sinem yanar sarmaya gel
Dertli başım sormaya gel
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Diler isen vurmaya gel
Arada bir arada bir
Yalınız gitti gideli
Çağlar oldu gözüm seli
Bir mektup yaz deli deli
Arada bir arada bir
Bağlantı

Sayfa 198

Kalkın gidelim efeler
Yar fidan boylum
İçimizde ölen var
Selvi senden uzun yok
Yaprağında düzüm yok
Kamalı da Zeybek vuruldu
Yar fidan boylum
Çakıcı'ya sözüm yok
Kaynak: Ekrem Güyer

Kaynak: Aşık Ekberi

Arada Sırada Bizi De Düşün
Biz köylüyüz ağam ama insanız
Arada sırada bizi de düşün
Perişan halleri gel ki göresin
Arada sırada bizi de düşün
Tarlamız yok seninkini biçeriz
Yerimiz yok diyar diyar göçeriz
Sen viskiyi bizler zehir içeriz
Arada sırada bizi de düşün
Çarşı pazar köyümüze uzaktır
Etme ağam gayrı bize yazıktır
Evimizde düzenimiz bozuktur
Arada sırada bizi de düşün
Aşık Akarsu'yum dertli doğmuşuz
Dersimizi yüce haktan almışız
Bilmem neden böyle fakir kalmışız
Arada sırada bizi de düşün
Kaynak: Muhlis Akarsu

Aradılar Sordular
Aradılar sordular
Birg içinde buldular
İnce tuzak kurdular
Yar fidan boylum
Kamalı'yı vurdular
İzmir'in kavakları
Dökülür yaprakları
Bize de derler Çakıcı
Yar fidan boylum
Yıkarız konakları
Bahçelerde kalem var
Arkamızdan gelen var
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Aradım (Durmadan Dolandım)
Durmadan dolandım dost bulmak için
Baharda yazıda kışta aradım
Yaktı bu sinemi yar ah u zarı
Gündüzü gecesi düşte aradım
Yıllardır ismini okudum yazdım
Dört kitap içinde sırrını çözdüm
Eritti bağrımı sinemi ezdim
Bir zaman gözümde yaşta aradım
Elim onu dedi saz onu dedi
Gönlüm onu dedi göz onu dedi
Yazım onu dedi güz onu dedi
Seherde bülbülde kuşta aradım
Bağlanıp ikrarda kalmak istedim
Bahri ummanına dalmak istedim
Hakkı merhacında bulmak istedim
Nice Arabistan Hacda aradım
Elifine yol gösteren be imiş
Başlangıcı elif sonu ye imiş
Şekip'e Şekip'ten yakın o imiş
Anladım yıllardır boşta aradım
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Aradım Seni (Kat Kat Hasret)
Kat kat hasret yüklü geceler boyu
Tozpembe düşlerde aradım seni
Seher yeli böler iken uykuyu
Çileyen kuşlarda aradım seni
Kimi ilkbaharda kimi de güzde
Aşığın bağrına saplanan sözde
Bu yolda biçare ağlayan gözde
Kabaran yaşlarda aradım seni
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Sabır kabım doldu çilem dolmadı
Gönlüm kapısını çalan olmadı
Baharlar derdime şifa bulmadı
Bitmeyen kışlarda aradım seni

Sayfa 199

Kaynak: Zeynep Hanlarova

Aralanmasın

Sabah öğlen geçti geldi ikindi
Hayatın tüm yükü sırtıma bindi
Derbeder ruhunda fırtına dindi
Kar düşmüş başlarda aradım seni

Derdi der olmayı deyme ey lokman
Bu sevda serimden aralanmasın
Yürekteki derde bulurmu derman
El vurma bu bağrım paralanmasın

Ömrüm heba oldu bir hoş hülyada
En güzel günlerim geçti rüyada
Demlerim tükendi fani dünyada
Mezarda taşlarda aradım seni

Bize kısmet olmuş ezel gaziler
Bozulurmu taktirdeki yazılar (kara yazılar)
Gece gündüz dinmez yaram sızılar
Kimseler yürekten yaralanmasın

Kaynak: Salih Altun

Aradım Yok (İnsanlar Bozuldu)
İnsanlar bozuldu lisanlar kaba
Nezaketli şirin dil aradım yok
Evliya da olsa gözlüyor çaba
Doğru gitmek için yol aradım yok
Sular şaşırmıştır tersine akar
Güller bozulmuştur sarımsak kokar
Rüşveti gördü mü tarikten çıkar
Öpülecek temiz el aradım yok
Fabri der ki enginlerden yol gelir
Su olmayan derelerden sel gelir
Dağbaşından bahçelere gül gelir
Vaktinde kokacak gül aradım yok
Kaynak: Yusufelili Aşık Fahri

Sıtkı'yem terkettim hanım anımı
Arzulayıp geldim bu sultanımı (bu cananımı)
Görmeden almazsın Mevla canımı
Ömrümün defteri karalanmasın
Kaynak: İbrahim Erdem

Aralıktan Candarmalar Bakıyor
Aralıktan candarmalar bakıyor
Candarmanın kurşunu beni yakıyor
Hastalandım bana doktor bakıyor
(Bağlantı)
Engini dağlar duımanlı dağlar engine
Kız güzel amma düşememiş dengine
Yükümdeki elma değil alıçtır
Üç aşağı beş yukarı savuştur
Kadir Mevlam beni yare kavuştur

Arakçının Mendedir Ceyran

Bağlantı

Arakçının mendedir ceyran
Sermişem çemendedir ceyran
Alem gözele dönse ceyran
Menim gözüm sendedir ceyran

Engini dağlar engini duman bürüdü
Herkes sevdiğini aldı yürüdü

Aşığın çoktur senin çoktur
Kirpiğin oktur senin oktur
Derdinden men deliyem
Heç habarın yoktur senin

Aramadı Sormadılar Beni

Sene men gül demirem ceyran
Gülün ömrü az olur ceyran
Sene bülbül diyemem ceyran
Bülbül hoş avaz olur ceyran
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Kaynak: Zaliye Tarım

(Bağlantı)
Aramadı sormadılar beni
Kendime vermediler beni
Aha geldim gidiyorum ben
Dünyada görmediler beni
Bu diyar bizim diyar
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Diyarda sevdiğim var
Toprak ana yandım yandım
Dağlarda yok mudur kar
Tırnağımla kapu yaptım
Kapular beni boğar

Sayfa 200

Arap ata binmeyinen yorulmaz
Beşli mavzer ile bir genç vurulmaz
Beşli mavzer ile bir yar sevilmez
Vermem seni yad ellere ellere
Vay vay sürmelim vay
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

(Bağlantı)
Gözümden Ceyhan aktı
Özümden alev baktı
Eski dostlar nerde nerde
Gül gibi diken çıktı
Aklım bana dargın oldu
Deli diye bıraktı
(Bağlantı)
Gel Mahzuni dağlarım
Neşesi yok bağlarım
Yaprak dökmüş kalbi kalbi
Benim eski bağlarım
Bir sabah rüzgarı gibi
Akıp giden çağlarım
(Bağlantı)
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Aramıza Girmiş Dağlar Denizler
Aramıza girmiş dağlar denizler
Gelemem diyorum efem sen gel diyorsun
Kar yağmış yollara örtülmüş izler
Bulamam diyorum of of sen bul diyorsun
Esiyor başımda bir kavak yeli
Kapladı gönlümü öf öf bir sevda seli
Hergün ağlıyorum gittin gideli
Gülemem diyorum sen gül diyorsun

Arap Atlar
Arap atlar ışkın olur
Akan sular coşkun olur
Aman diley diley
Gülüm diley diley
Güley yaralıyam
Bahtı karalıyam
Bir yiğit yarin yitirse
Ölmez ama şaşkın olur
Aman diley diley
Gülüm diley diley
Güley yaralıyam
Bağtı karalıyam
Arap attan iniyorum
Dön deseler dönüyorum
Aman diley diley
Gülüm diley diley
Güley yaralıyam
Bahtı karalıyam
Kız aşkından köze döndüm
Üfleseler yanıyorum
Aman diley diley
Gülüm diley diley
Güley yaralıyam
Bahtı karalıyam
Kaynak: Hasan Durak

Arap Atı Gibi Sallar Başını

Arap Atlar Aşılı

Arap atı gibi sallar başını
Ne ettim de yıktın hilal kaşını
Bir mendil al sil gözünün yaşını
Vermem seni yad ellere ellere
Vay vay sürmelim vay

Arap atlar aşılı
Çakal atlar goşulu
Şimdi de burdan geçecek
Azziye'nin yeşili
Oğlan yar yar yar
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Ayva sarı nar sarı
Sarıya gonar arı
Yarime gurban olsun
Azziye ağaları
Oğlan yar yar yar
Minder üstünde minder
Altın' üstüne dönder
Gurban olam hakim bey
Yarimi bana gönder
Oğlan yar yar yar
Çağırdım geliverdi
Bağrımı deliverdi
Garadudun altında
Bana bir çift gül verdi
Oğlan yar yar yar
Kaynak: Halit Rıfat Aydemir

Arap Seni Gezdirirler
Arap seni gezdirirler arayı
Ağ üstüne yazıyorlar karayı (aman)
Mehmet Ağa etti savdı sırayı
Efendim afiyet olsun yar malım
Çavuş Ağa davet eder getirir
Kadir Mevla'm eksiğini yetirir (aman)
Sohbet ağası her işleri bitirir
Efendim afiyet olsun yar malım
Arap seni beslesinler balınan
Dört yanını donatsınlar gülünen (aman)
Edebinen erkanınan yolunan
Efendim afiyet olsun yar malım

Sayfa 201

Berengesi can ilacı
Göz suyunu sorarsan
Yaşayana can ilacı
Ayrılık attı gurbete
Acılar kattı şerbete
Yaren'lerle hoş sohbete
Hasret kaldım ağlıyorum
Kaynak: Haşim Koç

Arapgir Postası (Dostlar)
Bize öncü oldu Arapgir postası
Dostluk temelini atalım dostlar
Bu dostluk sürecek böyle muhteşem
Beraber el ele tutalım dostlar
Arapgir postası çok sebep oldu
Çok dostlar buldum
Sevgiyle açtım sevgiyle soldum
Kamuran Sezer'e Arapgir'e dost oldum
Bu güzel duyguyu ben tattım dostlar
Ben sen o gazeteyle tanıştık
Tiryakisi olduk O'na alıştık
Telefon ile mektup ile ulaştık
Kederi sevinç yapalım dostlar
Gün gün artıyor dostluk ordumuz
Sevgi ile cennet olsun yurdumuz
Kalmasın tasamız bitsin derdimiz
Kederi bedava satalım dostlar

Kaynak: Ahmet Altuner

Haşim der ki biz çok dostlar olursak
Birleşmeyi türkülerde bulursak
Dost olmanın değerini bilirsek
Uzak menzillere ereriz dostlar

Arapgir (Göldağından Bir Yol İner)

Kaynak: Haşim Koç

Göldağından bir yol iner
İner dolanı dolanı
Arapgir'in gozluk çayı
Akar bulanı bulanı

Arapgir'e Gel

Bahçelere düştü gazel
Kimi okur kimi yazar
Yerine düşmeyen güzel
Bazen ağlar bazen gezer
Şıhları var yol kenarı
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Arapgir'i anarken gözlerim dalar
Dalan gözlerime hep yaşlar dolar
Kalbin enginlerinde sevgimi arar
İşte O zaman sen Arapgir'e gel
Eğer uzaktaysan gel yanıma gel
Arapgir'de sohbet bir bal
Dinlerken bana oluyor bir hal
Arapgir ana oğul vermiş dal dal
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Dostluğunu ararsan sen Arapgir'e gel
Engelin var ise sen dağlara gel
Bir defa gelirsen olursun bizden
Sohbet dostluk ve gülen yüzden
Kara gözlerine yaşlar dolarsa
İşte O zaman sen Arapgir'e gel
Eğer uzaktaysan gel yanıma gel
Kaynak: Haşim Koç

Arapgir'in Bağına
Arapgir'in bağına
Mor sümbüllü dağına
Ben nasıl kurban olmam
Yarin selvi boyuna
Hasretle yanıp durdum
Sana özlemle doldum
O kadar güzelsin ki
Adına dünya kurdum
İstedim sende kalmak
Her an yanında olmak
Yavru bir ceylan gibi
Sana doyup koklanmak
Kaynak: Haşim Koç

Ararım (Aslı Hanım)

Sayfa 202
Kaynak: Aşık İhsani

Ararım Seni Hergün Güzel
Ararım seni hergün güzel
Tez gel yaban ellerden
Beklerim yolunu günlerce
Ah aman aman hey
Özledim o gül yüzünü
Beklerim bir çift sözünü
Esirgeme benden yüzünü
Ah aman aman hey

Ararken Allah'ı Buldum
Ararken Allah'ı buldum
Dedi gezme hele hele
Yanıldım yanına vardım
Keşki varmayaydım n'ola
Dedim hizmetkarın var mı
Dedi bana sen durman mı
Gezme dedi hey avare
İk'ellerin sala sala
Dedi bana gel yanıma
Seni ortakçı edeyim
Bir çift öküz verdi bana
İkisi de alavula

İçimde yanıyor aşkın ateşi
Vuruldum ararım Aslı Hanımı
Ne Hint'i bıraktım ne de Habeş'i
Yoruldum ararım Aslı Hanımı

Tohumumu yere saçtım
Ben bir helal kara düştüm
Öküzleri çifte koştum
Hoh eyledim dala dala

Türkistan Pakistan ara ha ara
Mısır çöllerinde eylendim yara
Tükenmez bilinmez tozlu yollara
Sürüldüm ararım Aslı Hanımı

Ekin ektik ekin biçtik
Dedim ki gel bölüşelim
Kendi aldı başlı başlı
Bana verdi sile sile

Cezayir bir yanda Yemen bir yanda
Acem beylerinin elleri kanda
Kimi gün Halep'te kimi gün Van'da
Görüldüm ararım Aslı Hanımı

Ben bu işe raz'olmadım
Hayli kavgalar eyledim
Duyanlara hep söyledim
Bayıldılar güle güle

Erzurum'da bakmadılar yüzüme
Kayseri'de perde indi gözüme
Adana'da garip dertli sazıma
Sarıldım aranm Aslı Hanımı

Allah bana tokat vurdu
Kaçuban evime geldim
Avrada halim arzettim
Dedi Veli kele kele
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Kaynak: Aşık Veli

Pişman olur ağlarsın

Ararlar Beni

Lele kurban vah bana
Gamı yükledin bana
Sevdi isem suçum ne
Derdi bıraktın bana

Güveme dünyada malım var diye
Acep insan mıyım sorarlar beni
Halımdan anlamaz cahiller niye
Her biri bir yandan yorarlar beni
Efendim beni beni yorarlar beni
Hoşlar meclisine girdim hoşlandım
Aşkın ateşine düştüm haşlandım
Dallarında meyve verdim taşlandım
Ya niçin gövdemdem kırarlar beni
Efendim beni beni kırarlar beni
Döndü gitti hak yolunu övenler
Pişman olup dizlerini dövenler
Bir lokmaya nice bana sövenler
Nerdesin Mahzuni diye ararlar beni
Efendim beni beni aralar beni
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Ararlar Beni (Güvenme Dünyada)
Güvenme dünyada malım var diye
Acep insan mıyım sorarlar beni
Halimden anlamaz cahiller niye
Her biri bir yandan yorarlar beni
Hoşlar meclisine girdim hoşlandım
Aşkın ateşine düştüm haşlandım
Dallarımda meyve döktüm taşlandım
Ya niçin gövdemden kırarlar beni
Döndü gitti hak yolunu övenler
Pişman olup dizlerini dövenler
Bir lokmaya nice bana sövenler
Ah Mahzuni diye ararlar beni

Ararsın yar ararsın
Sen de beni arasın
Bana yaptıklarına
Pişman olur ağlarsın
Lele kurban sen beni
Tükettin yar sen beni
Azraile gerek yok
Öldürdün musaibi
Ararsın yar ararsın
Sen de beni arasın
Bana yaptıklarına
Pişman olur ağlarsın
Kaynak: Müsayip Temuroğlu

Aras Aras Han Aras
Aras Aras han Aras
Bingöl'den kalkan Aras
Al başımdan sevdayı
Hazar'da çalkan Aras
(Bağlantı)
Yar beni yara beni
Öldürür yara beni
Aras kurbanım olam
Al götür yara beni

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Dağlar siz ne dağlarsınız
Kardan kemer bağlarsınız
Gül sizde bülbül sizde
Daha neye ağlarsınız

Ararsın Yar

Bağlantı

Lele kurban aklıma
Yine düştün bu günler
Unutmak istesemde
Bu gönül seni söyler
Ararsın yar ararsın
Sen de beni arasın
Bana yaptıklarına
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Aras'a vurdum teşti
Aras bulandı geçti
Muhannet emmim oğlu
Senin de vaktin geçti
Bağlantı
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Kaynak: Akif Budak

Arayı Arayı Bir Sanat Buldum
Arayı Arayı Bir Sanat Buldum
Ne Zaman Nerdesin Belli Etmiyor
Sefayı Cefayı Yollara Serdim
Kilometre Taşı Hesap Tutmuyor
Bu Sanatı Kim Sevdirdi Bilemem
Yirmi Yıldır Bir Mekanda Duramam
Sağlığımdan Başka Bir Şey Dilemem
Kırküçümü Otuzbeşe Çekmiyor

Sayfa 204

Aşkına düşmüşem sevdandan yana
Gönül arzuhalim ayandır sana
Senden ayrı gezmek düşer mi bana
Can kaşı kemandan nasıl ayrılır
Aşıki'yem ey dur canda cananım
Sensiz karar kılmaz cisminde canım
Ben kuluyum Ali benim sultanım
Kul olan sultandan nasıl ayrılır
Kaynak: Aşıki

Arayış (Erdeme Nail Olup)

Azerbaycan Eli İsfahan Çölü
Bağdat’ı Basra’yı Kerbela Yolu
Cidde’yi Riyad’ı Mekke’nin Eli
Kavurup Sıcağa Hile Katmıyor

Erdeme nail olup huzur bulmaktır ahtım
Varlığımdan soyunupseni giymek isterim
Önce insan olmaya hazır olmaktır cahtım
Ben ben olmaktan öte seni saymak isterim

Sefil Seyyah Ne Gezersin Bilinmez
Ne Desen Haklısın Sana Gülünmez
Bu Dalgada Bu Denizde Durulmaz
Kader Falı Hiç Numara Yutmuyor

Bilirim ki; insanlık müşfik olmakla kabil
Her gördüğümüz sima muhterem olmaz kabul
İstiyorum süzeyim meşrebim olsun sebil
Her sözüm sohbetime seni koymak isterim

Kaynak: Sefil Seyyahi

Gönüllere ban olmak her gün gördüğüm rüya
Aslına dönmek arzum tesir etmeli huy’a
Özde şad olmalıyım maksat kalmasın yaya
Ben bu devri alemde seni yaymak isterim

Arayı Arayı Bulsam İzini
Arayı arayı bulsam izini
İzinin tozuna sürsem yüzünü
Hak nasip eylese görsem yüzünü
Ey sevdiğim gönül arzular seni
Ararım o dostu her an her yerde
Sevgisi gönülde muhabbet canda
Yarın mahşer günü Hak divanında
Ey sevdiğim gönül arzular seni
Yunus senin methin eder dillerde
Hep gönüllerde lep gönüllerde
Arayı arayı gurbet ellerde
Ey sevdiğim gönül arzular seni
Kaynak: Muzaffer Şahin

Arayıp Gezerken Benim Bulduğum
Arayıp gezerken benim bulduğum
Seni seven senden nasıl ayrılır
Hayallerin etti beni perişan
Hayallerim senden nasıl ayrılır
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Ömrümce hep aradım özlediğim modeli
Karşıma çıktı bazen ödedim her bedeli
Işık saçıyor bana bu duyguyu güdeli
Ruhuma nakşederek seni duymak isterim
Der İlhami aşktır bu çıkacak arşa kadar
Dost arayışlarımda budur bendeki keder
Özü sözü bir ol gel beden olmadan heder
Aynadaki hak yüzüm seni baymak isterim
Kaynak: İlhami Arslantaş

Arayu Arayu Görsem Yüzünü
Arayu arayu görsem yüzünü
Yüzünün tozuna sürsem yüzümü
Hak nasip eylese görsem yüzünü
Ya Muhammed canum arzular seni
Dost Muhammed canım arzular seni
Kaynak: Mustafa Canan
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Araz Gelir Gıygacı
Araz gelir gıygacı ay gız ay gız ay yamandır
Şu gelen iki bacı kadan (derdin) alım
Biri benim öz yarim ay gız ay gız ay yamandır
Biri başımın tacı kadan alım
Araz üstü minçeğem ay gız ay gız ay yamandır
Gel esme köynekçeyem kadan alım
Ellere çirkin olsam ay gız ay gız ay yamandır
Öz yarime gökçeğem kadan alım
Araz üste buz üste ay gız ay gız ay yamandır
Kebap yanar köz üste kadan alım
Koy meni öldürsünler ay gız ay gız ay yamandır
Bir ala göz kız üste kadan alım
Kaynak: Muazzez Turing

Araz Üste Buz Üste (Tello)
Araz üste buz üste (Tello)
Kebap yanar köz üste (Tello)
Koy beni öldürsünler (Tello)
Bir ala göz gız üste (Tello)
(<i>TRT Arşivindeki son dize</i>)
Danıştığım söz üste (Tello)
Aman tello tello can tello
Canım tello tello can tello
Gülüm tello tello can tello
Narınca bak narınca (Tello)
Saklaram sarılınca (Tello)
Şama döndü üreğim (Tello)
Yardan cevap alınca (Tello)
Arazam küre benden
Bülbülem güle benden
Dindirmeyin gamımı
Bir şirin dile benden
Su gelir dalga dalga (Tello)
Bir ucu bizim arka (Tello)
Komşudan bir kız sevdim (Tello)
Anamdan korka korka (Tello)
Ay ana kızın değilem
Torbada düzün değilem
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Ay ana balan değilem
Gidirem gelen değilem
Kaynak: Hasan Cüdari

Araz'ı Ayırdılar (Gadan Alım)
Araz axar qıyqacı
Ay qız ay qız ay qız amandır
Budur gelir cüt bacı
Gadan alım
Biri menim sevgilim
Ay qız ay qız ay qız amandır
Biri onun dilmacı
Gadan alım
Arazı ayırdılar
Ay qız ay qız ay qız amandır
Su ile doyurdular
Gadan alım
Men senden ayrılmazdım
Ay qız ay qız ay qız amandır
Zülmle ayırdılar
Gadan alem
Aras üste buz üste
Ay qız ay qız ay qız amandır
Kebap yanar köz üste
Gadan alım
Koy meni öldürsünler
Ay qız ay qız ay qız amandır
Bir ala göz qız üste
Gadan alem
Kaynak: Civanşir Güliyev

Arda Boylarına Ben Kendim Gittim
Arda boylarına ben kendim gittim
Dalgalar vurdukça can teslim ettim
Uyu uyan Ercebim ben gidiyorum
Şavuklu dünyayı terk ediyorum
Arda boylarında kandiller yanar
Kandiller şavgına şahinler oynar
Uyu uyan Ercebim ben gidiyorum
Şavuklu dünyayı terk ediyorum
Arda boylarında sarı karınca
Nerelere varırım sabah olunca
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Uyu uyan Ercebim ben gidiyorum
Şavuklu dünyayı terk ediyorum

Ardahan Ardahan canım Ardahan
Ardahan Ardahan canım Ardahan

Kaynak: Aydın Çakır

Hani ağaların hani beylerin
Çekildi içinden gitti Zeynel'in
Baykuşlara mesken oldu köylerin
Bekle beni geleceğim Ardahan

Ardahan
Ardahan'ı anlatayım ben size
Şekeri var şerbeti var balı var
Tarlasında çayırında çiçekler
Lalesi var sümbülü var gülü var
Ardahan'ın çoktur kuzu koyunu
İnsanları merttir bilmez oyunu
Herkes yüzer içer kura suyunu
Yağmuru var ırmağı var seli var
Beyaz olur kışın dağlar kar ile
Genci gezer oyun oynar bar ile
Hayat bulur sevdalısı yar ile
Edebi var erkanı var yolu var
Doldur hancı rakı ver sen şişeden
Sırrı bunu böyle söyler neşeden
Ankara'da yazı yazar köşeden
Sazı var sohbeti var dili var

Ardahan Ardahan canım Ardahan
Ardahan Ardahan canım Ardahan
Kaynak: Aşık Zeynel Çınar

Ardahan'dan Gelen Katar
Ardahan'dan gelen katar
Kamçısını atar tutar
Garip olan nerde yatar
Kondur beni allı gelin
Ardahan'dan gelen katar
Kamçısını atar tutar
Garip olan handa yatar
Konduramam oğlan seni
Kaynak: Ahmet Akbulut

Kaynak: Sırrı Arpaç

Ardahan'ın Yollarında (Dimme)

Ardahan (Karşı Dağa Ayla Yıldız)

Ardahan'ın yollarında
Güller açıp bağlarında
Eyle bir yar sevmişem ki
Onüç ondört çağlarında

Karşı dağa ayla yıldız yazılı
Dikkat ettim gözbebeğim Ardahan
Kalesi var tarihlere yazılı
Benim vatanımsın canım Ardahan
Ardahan Ardahan canım Ardahan
Ardahan Ardahan canım Ardahan
Senin kadar güzel olamaz sahil
Kuşadası Bodrum Marmaris dahil
Okut çocuğunu kalmasın cahil
Bir gün sana döneceğim Ardahan

(Bağlantı)
Eyvah Dimme Dimme
Nazlı yar Dimme
Men özüm serhoş
Sen şarap verme
Dimme'yi çayda gördüm
Elinde bir bayda gördüm
İki öptüm bir de sevdim
Ondan ne bir fayda gördüm

Ardahan Ardahan canım Ardahan
Ardahan Ardahan canım Ardahan

Bağlantı

Senin halkın senle gurur duyuyor
Şimdi vilayetsin her kes biliyor
Gurbetçiler ziyaretten geliyor
Gönlümün varısın canım Ardahan

Samavarı alıştıram
Maşa salıp garıştıram
O yar mennen ayrı gezer
Küstürmüşem barıştıram
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Bağlantı
Kaynak: Musa Yılmaz

Ardıç Arasında Biten Budaklar
Ardıç arasında biten budaklar
Honaz kirazına dönmüş dudaklar
(Bağlantı)
Ünnedim Ayşa diye odayı döşe diye
Ünnedim Fatma diye kaşını çatma diye
Ünnedim Gülsüm diye sesime gelsin diye
Keklik kodum al ardıcın başına
Kağrıla kağrıla öter eşine
Bağlantı
Teke dağlarını duman bürüdü
Üç yüz atlı beş yüz yayan yürüdü
Bağlantı
Kaynak: Saffet Uysal

Ardıç Arasında Biten Haneler
Ardıç arasında biten haneler
Doğurursa kız doğursun analar
Çöz Aslım çöz göğsün düğmelerin
Ala göz üstüne çek sürmelerin
Hisar ellerinin gülü bitmez mi
Bu güzellik kızım sana yetmez mi
Çöz Aslım çöz göğsün düğmelerin
Ala göz üstüne çek sürmelerin
Kaynak: Mansur Kaymak

Ardıçlıktır Evleri
Ardıçlıktır evleri de
Üzümlüdür bağları
Yanık dertli Fatmana ablem
Her gün davar çobanı
Acıpayam'ın ovası
Fatmana alın ovası
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Fatmana ablene sorarsen
Eli mavzerli bubası
Bağa gittim erkenden de
Fatmana geldi arkamdan
Fatmana üzüm toplayıve de
Davşanı ürkütmeden
Kaynak: Mansur Kaymak

Ardıçtandır Kuyuların Kovası
Çekmecenin anahtarı altından
Bir yar sevdim asker oldu bahtımdan
Sultan Aziz inmem diyor tahtından
Bağ oldum bostan oldum
Dillere destan oldum
Yar oldum neyin(i) gördüm
Bir şişe misten oldum
Ardıçtandır kuyuların kovası
Suya koyvermiyor gavur anası
Nettim sana ey dilinden bulası
Bağ oldum bostan oldum
Dillere destan oldum
Yar oldum neyin(i) gördüm
Bir şişe misten oldum
Kaynak: Mehmet Bozkurt

Ardıçtandır Kuyuların Kovası
Ardıçtandır kuyuların kovası aman kovası
Ah suya koyvermiyor gızın aman anası
Hop bah tini nom tinay da tini nay nom
Tina nini tini nom tinay da tini nay nom
Ardıçtandır kuyuların aman sereni
Ben severim gel demeden aman geleni
Hop bah tini nom tinay da tini nay nom
Tina nini tini nom tinay da tini nay nom
Uzun olur kuyuların aman zenciri
Ben severim güzellerin aman gencini
Hop bah tini nom tinay da tini nay nom
Tina nini tini nom tinay da tini nay nom
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Kaynak: Hamit Çine

Ardıçtandır Kuyuların Kovası
Ardıçtandır kuyuların kovası
Suya koyvermiyor kızın gavur anası
Ne ettim de aldandım Allahından bulası
Dolandım dağları kar bulamadım
Halime münasip yar bulamadım
Uzun olur kuyuların zinciri
Kıymetli olur Aşalı'nın inciri
Salıverin oğlanların gencini
Dolandım dağları kar parça parça
Aşalım geliyor el çırpa çırpa
Kaynak: Yalçın Özsoy

Ardımdan Ağlamayın
Gurbete yolum düşerse
Ardımdan ağlamayın
Gurbet vaktim gelince
Ardımdan ağlamayın
Ben bilirim acısını
Gurbetin de o tadını
Bu dünyanın bir kuralı
Ardımdan ağlamayın
Elbet bir gün gelecek
Herkes toprağa girecek
Durak Ertaç'ta ölecek
Ardımdan ağlamayın
Kaynak: Ertaç Durak

Ardınsıra Ağlar Oldum Sevdiğim
Gurbet ele düşen aşığı şeyda
Kareleri bağlar oldum sevdiğim
Olur mu hiç asla aşka bir fayda
Gözyaşlarım çağlar oldum sevdiğim
Yazılmış alnıma yazılar gibi
Çıkmaz yüreğimden sızılar gibi
Anadan ayrılan kuzular gibi
Ardınsıra ağlar oldum sevdiğim
Aşıklar sabreder cevri belaya
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Gece gündüz el kaldırır Mevlaya
Hasret gezer her dem dosta sılaya
Yüreğimi dağlar oldum sevdiğim
Var gönlümde ayrılığın hicranı
Leylü nehar durmaz eyler mücdanı
Ela gözlü nazlı dostum müjganı
Şu sinemi tığlar oldum sevdiğim
Daimi ezelden taktirden adet
Bizimdir cihanda dert ile möhnet
Varıp bir tabibe eyledim minnet
Yarelerim sağlar oldum sevdiğim
Kaynak: Aşık Daimi

Arguvanlım
Bazı Hatırlayıp Soran Ne Olur
Bir Selamın Derdime Derman Olur
Sevdiğimdin Benim İlk Göz Ağrımdın
Ne Yapsamda Yine Unutulmuyor
Ölüm Olsaydı Ayrılık Olmasaydı Arguvanlım
Olmasaydı Malatyalım Olmasaydı Vah Vah
Beydağının Başı Boran Karmıdır
Benim Gibi Yare Yanan Varmıdır
Aldılar O Yari Yarsız Ettiler
Hasretliğin Şu Sineme Kârmıdır
Ölüm Olsaydı Ayrılık Olmasaydı Arguvanlım
Olmasaydı Malatyalım Olmasaydı Vah Vah
Kimse Dolduramaz Senin Yerini
Arsız Gönlüm Divanemi Delimi
Çekip Gittin Haber Bile Vermeden
Bu Ayrılık Büktü Benim Belimi
Ölüm Olsaydı Ayrılık Olmasaydı Arguvanlım
Olmasaydı Malatyalım Olmasaydı Vah Vah

Arıklar'ın Manavı
Arıklar'ın manavı
Pekte sever kabağı
Eksik olmaz belinden
Dokuma yün kuşağı
(Bağlantı)
Kabak koydum tabağa
Dombay girdi batağa
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Manav kabak yemezse
Vallah girmez yatağa
Arabaya yaslanır
Çifte gider hırslanır
Kayar kepenek düşer
Kızar almaz ıslanır
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Kemal der ki neler olmuş
On beş yılını doldurmuş
Ömrümüzden gidiyormuş
Beni gözün arıyormuş
Arıyormuş arıyormuş
Beni gözün arıyormuş

Bağlantı
Kaynak: Kemal Yıldız

Dombayın yatağı batak
Manavın derdi kabak
Islanmış sırılsıklam
Şundaki inada bak
Bağlantı
Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Arıydım Bala Geldim
Arıydım bala geldim
Kuş oldum dala geldim
Felek mırazın olsun
Dediğin hala geldim

Arıyormuş Arıyormuş
Arıyormuş arıyormuş
Beni gözün arıyormuş
Dağlarda çiçekler açmış
Beni gözün arıyormuş
Arıyormuş arıyormuş
Beni gözün arıyormuş
Çıkıyormuş çıkıyormuş
Köy yaylaya çıkıyormuş
Yarım başın darda kalmış
Beni gözün arıyormuş
Arıyormuş arıyormuş
Beni gözün arıyormuş
Geliyormuş geliyormuş
Tarla çayır geliyormuş
Ekin bitmiş harman olmuş
Beni gözün arıyormuş
Arıyormuş arıyormuş
Beni gözün arıyormuş
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Arızın Nihan Et Berk-i Ter İçre
Arızın nihan et berk-i ter içre
Hublar karısazı senden öğrensin
Çık salın sevdiğim güzeller içre
Periler pervazı senden öğrensin
Bilmem ne tal'atsın ey hûri sima
Gören mail olur bay eğer geda
Nefesin mürdeler etmede ihya
Güzeller icazı senden öğrensin
Bir aşk aşkına mail olursa
Aceb midir aklı zail olursa
Güzeller şiveye mail olursa
İstiğnayı nazı senden öğrensin
Daim irfan ile zevk u safalar
Hüsne mağrur olup kılma cefalar
Bir adet eyle kim hep bi-vefalar
Ol kar- ı mümtazı senden öğrensin
Der ki Ömer gören hal- i fülfülün
Bend olur ihtiyar eder kakülün
Arakçının çıkar dağıt sünbülün
Hublar keşf- i razı senden öğrensin
Kaynak: Aşık Ömer

Arif Durak
Bir Hikayedir Hayatı
Dünyalara Sığmaz insanlığı
Hayatımın Büyük Bir Parçası
Sensin Arif Durak
Küçük Yaştan Beri Gurbette
Ekmek Parası Peşinde
Büyüttü Dört Çocuk Evinde
Aşkımsın Arif Durak
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Altın Paradır Para Fani
Dünyada En Güzel Şey Sevgi
Boyundan Aşkın Bütün Dertleri
Bitecek Bir Gün Arif Durak
Oğlun Ertaç Yazar Bu Sözleri
Şimdi Yaş Doldu Gözleri
Sana Olan Sevgisi
Evrene Sığmaz Arif Durak
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Kayalar yarılmasın
Yar bana darılmasın
Darılırsa darılsın
Yad ellere sarılmasın
Çankırı dedikleri
Şekerdir yedikleri
Hiç aklımdan çıkmıyor
O yarin dedikleri

Kaynak: Ertaç Durak

Arifler İndinde
Arifler indinde dünya bir puldur
Sultanımın mah cemalin övmeli
Gönül bir ahvali sultana bildir
Emri budur galip nefsi dövmeli
Hak gönülde aşk gemisi oynarken
Arifler katında mana anarken
Muhabbetin ummanları kaynarken
Ol dem hemen aşk teline değmeli
Arifler satarlar dürr ü mercam
Arifler vezninen tartar her cam
Kimin bunda işlemezse dükkanı
Onlar mahluk bu sıradan kovmalı
Bin üç yüz yirmi üç tamam duyarsan
Anlayıp sır edip kalbe koyarsan
Kul Fakır'ım aziz cana kıyarsan
Her dem Hüseyin'e boyun eğmeli

Çankırı'da bir kuş var
Kanadında gümüş var
Gitti yarim gelmedi
Elbet bunda bir iş var
Kaynak: Ahmet Altuner

Arka Mahalle
Ağladım göz yaşlarım döndü denize
Ben derdimi kimseye söyleyemedim
Kurşunlara gelirken arka mahlede
Düştüm de yerlere bir of demedim
Başıma neler geldi sana diyemedim
Beni kaçkere dövdüler
Adını söylemedim of of of of
Yıkılsın evin
Ağladım gözyaşlarım düştü ateşe
Yine de bu yangını söndüremedim
Bağıra bağıra yazdım seni içime
Bir kez olsun yüzünü güldüremedim

Kaynak: Kul Fakır
Kaynak: Ahmet Kaya

Ark Altında Bendim Var
Ark altında bendim var
Al yeşil tülbendim var
O yar benim olursa
Koç kurban adağım var
Ark altında aşlama
Aşlamayı taşlama
El uçkura da varınca
Ağlamaya da başlama
Kayalar oylum oylum
Geliyor selvi boylum
Selvi boylum gelince
Şad olur benim gönlüm
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Arkadaş (Gülenler Var Halimize)
Gülenler var halimize
Toparla kendin arkadaş
Bülbül konmaz gülümüze
Toparla kendin arkadaş
Karışma alem varına
Sadık kal sadık yarına
Girme insanlık kanına
Toparla kendin arkadaş
Tufan olur boran çöker
Ateş olur duman tüter
Ne ekersen geri biter
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Sayfa 211

Toparla kendin arkadaş

Sabahlar olmuyor Ahmet'im sensiz

Dünya hali bu kırk döner
Kimi yanar kimi söner
Biri gelir biri gider
Toparla kendini arkadaş

Sandıklı'dan gelir kaba leblebi
Anasının möhür gözlü Ahmet'i
Sen şöyle dur ben çekeyim zahmeti

Kaynak: Aşık Larendeli

Karlar yesem hararetim kesilmez
Bir güzel uğruna Ahmet kesilmez

Arkam Sensin Kalam Sensin

Kaynak: Şükrü Hanlı

Hemen mevla ile sana güvendim
Arkam sensin kalam sensin dağlar hey
Yoktur senden gayrı kolum kanadım
Arkam sensin kalam sensin dağlar hey

Arküstü'ne Kurakoymuş Çıkrığı

Sana derim sana ey ulu yaylam
Meğer başım alam ilinden gidem
Okum senden yayım sendedir cidam
Arkam sensin kalam sensin dağlar hey
Yüce yüce tepesinden yol aşan
Gitmez oldu gönlümüzden endişen
Mürüvvetsiz beyden yeğdir dört köşen
Arkam sensin kalam sensin dağlar hey
Hep sınadım Osmanlının alını
Bulamadım bir kez gönlüm alanı
Anacağız sevdiğimin halını
Arkam sensin kalam sensin dağlar hey
Köroğlu der tepelerden bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Bunca yıldır hasretini çekerim
Arkam sensin kalam sensin dağlar hey
Kaynak: Köroğlu

Arküstü'ne Abaları Serdiler
Arküstü'ne abaları serdiler
Saat üçte Çil Ahmet'i vurdular
Ceran Ahmet sana nasıl kıydılar
Karlar yesem hararetim kesilmez
Bir güzel uğruna yiğde kıyılmaz
Evleriyle Arküstü'nün arası
Yaktı beni gözlerinin karası
Nedir güzel bu sevdanın çaresi

Arküstüne kurakoymuş çıkrığı
Oyun hevasında bükmüş ipliği
Anasının möhür gözlü kekliği
Şemsiyesi boyalı
Yüz yazması oyalı
Yar bizim kız bizim
Mahkemeye varalım
Paraları sayalım
Söz bizim kız bizim
Kül üstüne sürekoymuş cezveyi
Kim bağlamış başındaki yazmeyi
Kim öğretmiş altın tabak içinde
Şeker badem ezmeyi
Armut aldım bahçadan
Kara gözlü Hatca'dan
Ayrıldım ayrıldım da yadellere sarıldım
Kaynak: Abdullah Uluçelik

Armağan Gönderdim (Payı Olsun)
Armağan gönderdim sevdiğim cana
Kalbim de bir bölüm yar payı olsun
Her gün zarar ettim geldim bu hana
Bugün de gülelim kar payı olsun
Hangi aşık güldü ben de güleyim
Bilmem ki nerede huzur bulayım
Yaram çok derindir sana geleyim
Bağla pasuman et sar payı olsun
Nerden bilecektim bu çıktı bahta
Padişahlar gibi indirdi tahtta
Ben gerçek sevmiştim o ise sahte
Bilmem utanır mı ar payı olsun

Dibinde bulası gülinen nergiz
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Çok aşıklar geldi geçti dünyadan
Kimi dağlar deldi geçti dünyadan
Eserleri kaldı geçti dünyadan
De ki Kevseri’nin bir payı olsun
Bir ala gözlü balamı
Kaynak: Aşık Kevseri

Armudu Alan Da Var
Armudu alan da var
Dibine varan da var
Dedim ki gel al beni
Bana yalvaran da var
Armudu daldan düşür
Dibinde kahve pişir
Her kahveyi sunuşta
Beni aklına düşür

Sayfa 212
Kaynak: Mamoş Sucular

Armudumu Dişledim
Armudumu dişledim (Yalelel yalel aman)
Sapını gümüşledim (Yalellim)
Sevdiğimin ismini (Yalelel yalel aman)
Gömleğime işleim (Yalellim)
Armut daldan düşer mi (Yalelel yalel aman)
Karıncalar üşer mi (Yalellim)
Sorun bakın enişteme (Yalelel yalel aman)
Bize nikah düşer mi (Yalellim)
Armut dalda bir iki (Yalelel yalel aman)
Saydım baktım oniki (Yalellim)
Onikinin içinde (Yalelel yalel aman)
En güzeli benimki (Yalellim)
Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Yöre Ekibi

Armudu Taşlayalım
Armudu taşlayalım
Altında kışlayalım
Akşam oldu vaktoldu
Eğlenceye başlayalım
Yallah yallah yallah
(Bağlantı)
Hoppala yavrum yaz geldi
Çarşıya kiraz geldi
Aldım beş okka kiraz
O da yare az geldi
Armudun altı kuyu
Uyu sevdiğim uyu
Ne çabuk sarhoş oldun
İçtiğin üzüm suyu
Yallah yallah yallah
Bağlantı
Armut dalda sallanır
Yere düşer ballanır
O yar beni görünce
Hem güler hem nazlanır
Yallah yallah yallah
Bağlantı
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Armut Ağacı
Armut ağacı armut ağacı başımda tacı
Kalkıp semah eylesin anayla bacı
Nenni nenni dost nenni nenni
Nenni nenni has nenni nenni
İki turnam gelir Bağdat elinden
Dost kanadını kırmış ne gelir elden
Nenni nenni dost nenni nenni
Nenni nenni has nenni nenni
Çırayı yaktım ocağa
Kolkola da kucak kucağa
Meydana gel meydana
Meydan erenlerindir
Samah dönenlerindir
Kaynak: Mehmet Bulanlar

Armut Ağacına Yaslanmayasın
Armut ağacına da yaslanmıyasın (Aman aman)
Yarim var diye de güvenmiyesin (Allah'tan bulan)
El gızı dediğin uçan bir guşdur (Aman aman)
Datlı dillerine de güvenmiyesin (Allah'tan bulan)
Güzel ol ki güvenmiyesin (Allah'tan bulan)
Güzel ol ki söylenesin dillerde
Ehil ol ki söylenesin ellerde
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Tarlaya gidiyor da tütün gırmaya (Aman aman)
Geyin garaları nazar almaya (Aman aman)
Zalim anan seni bana vermezse (Aman aman)
Gırıla golları da murat almıya (Aman aman)
Güzel ol ki güvenmiyesin
Güzel ol ki söylenesin dillerde
Ehil ol ki söylenesin ellerde
Kaynak: Erdal Ünal

Armut Dalda Dik Durur
Armut dalda dik durur da
Dibinde yiğit durur
Döndüm baktım ardıma da
Sevdiceğim gelip durur
Yalel yalel yalelli yalelel yalelli of
Kırana kurşun attım da
Kırandan aşırmağa
Cebime ayna koydum da
Kızları şaşırmağa
Yalel yalel yalelli yalelel yalelli of
Kaynak: İsmail Cebeci

Armut Dalda Dik Durur
Armut dalda dik durur
Dibinde yiğit durur
Benim sevdiceğim kız
Karşımda gülüp durur
(Karagözlüm aman)
Şekerim şekerim şekerim aman
Evli de değilim bekarım aman
Armut dalı eğmeli
Meyvasını yemeli
Komşu kızı dururken
Kime boyun eğmeli
(Karagözlüm aman)
Şekerim şekerim şekerim aman
Evli de değilim bekarım aman

Sayfa 213

Ah ne dedimde kömür gözlüm darıldı
Beni koydu yad elleri sarıldı
Armut dalda kız kirazda sallanır
Hop dah ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni yar
Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni yar
Armudu dalında bazar eyledim
Gaşına gözüne nazar eyledim
Evinize vara gele belledim
Armut dalda kız kirazda sallanır
Hop dah ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni yar
Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni yar
Kaynak: Fatma Yıldız

Armuttan Kayacağım
Armuttan kayacağım
Sallan gel bakacağım
Yarime nazar değmiş
Nazarlık takacağım
Ah niçin niçin de niçin
Ah niçin hanım canım niçin
Öldüm yar yar senin için
Armut dalda bir sıra
Yarim gitti Mısır'a
Koyun olsam yayılsam
Yarimin ardı sıra
Ah niçin niçin de niçin
Ah niçin hanım canım niçin
Öldüm yar yar senin için
Armut koydum sepede
Yari gördüm tepede
Öyle bir yar sevdim ki
Şan olsun memlekete
Kaynak: Zileli Halil

Arpa Buğday Çec Olur

Armut İdim (Hop Dah Ni Ni Yar)

Arpa buğday çec olur
Güzeller güleç olur
Meyil verme güzele
Ayrılması güç olur

Armud idim günden yanım yarıldı

Arpa buğday daneler

Kaynak: Şeref Yılmaz
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Yıkılsın meyhaneler
Terzi elin kırılsın
Dar geliyor düğmeler
Aya baktım ay beyaz
Kıza baktım kız beyaz
Cebe baktım para az
O kız bize yaramaz
Kaynak: Nida Tüfekçi

Arpa Buğday Daneler
Arpa buğday daneler
(Aman) Arpa buğday daneler
(Aman) Yıkılsın meyhaneler
Terzi elin kırılsın
(Aman) Terzi elin kırılsın
(Aman) Dar geliyor düğmeler

Sayfa 214

Arpa buğday çecolur
Güzeller güleç olur
Meyil verme güzele (aman aman)
Ayrılması güç olur
Kaynak: Yöre Ekibi

Arpa Da Buğday Çecolur
Arpa da buğday çecolur (he canım)
Güzeller güleç olur (çeçaman aman)
Güzellerin güleci (he canım)
Her derde ilaç olur (çeçaman aman)
Arpa da buğday biçerim (he canım)
Bulur gelir geçerim (çeçaman aman)
Sana basma yakışmaz (he canım)
Kadifeden biçerim (çeçaman aman)
Kaynak: Yöre Ekibi

Aman döne döne döne yar geliyor
Yandım güle güle güle har geliyor

Arpa Da Ektim Gül Bitti

Arpa buğday çecolur
(Aman) Arpa buğday çecolur
(Aman) Güzeller güleç olur
Meyil verme güzele
(Aman) Meyil verme güzele
(Aman) Ayrılması güç olur

Arpa da ektim gül bitti
Onyedili Fadimem
Dalında bülbül öttü
Fadimem senin yoluna
Onyedili Fadimem
Bin beş yüz altın gitti

Aman döne döne döne yar geliyor
Yandım güle güle güle har geliyor

(Bağlantı)
Sevsem uyanmaz
Sevsem uyanmak
Gecelerin uzununu da
Canlar dayanmaz

Arpa buğday seçerim
(Aman) Arpa buğday seçerim
(Aman) Yolum budur geçerim
Kınamayın ahbaplar
(Aman) Kınamayın ahbaplar
(Aman) Güzelleri seçerim
Aman döne döne döne yar geliyor
Yandım güle güle güle har geliyor
Kaynak: Aysel Sezer

Arpa Buğday Daneler
Arpa buğday daneler
Yıkılsın meyhaneler
Terzi elin kırılsın (aman aman)
Dar geliyor düğmeler
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Arpa da ektim olacak
Onyedili Fadimem
Dertlerin beni
Beni de alacak
İkimizin sevileri
Aman onyedili Fadimem
Mahşere mi kalacak
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Arpa Derdim Süt İken
Arpa derdim südiken hey mavi donlum
İçinde sarı diken sarı mavi donlum
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Gel gezelim sevdiğim hey mavi donlum
Ben oğlan sen kıziken sarı mavi donlum
Katırcılar gidiyor hey mavi donlum
Sokak güm güm ediyor sarı mavi donlum
Alacaksan al beni hey mavi donlum
Eller bize ne diyor sarı mavi donlum
Kaynak: Ali Gündüz

Arpa Ektim Biçemedim (Ali Paşa)
Arpa ektim biçemedim
Bir düş gördüm seçemedim
Alışmışam soğuk suya
Issı sular içemedim
Allı gelin pullu gelin
Sana liralar vereyim
Bu güzellik sende varken
Beşibirlik dizdireyim
Üç atım var biri binek
Arkadaşlar kalkın gidek
Ali Paşa'yı vurdular
Yavrusuna haber verek
Allı gelin pullu gelin
Sana liralar vereyim
Bu güzellik sende varken
Beşibirlik dizdireyim
Paşa giyer iki kürkü
Biri samur biri tilki
Ali Paşa'yı vurdular
Harap oldu Van'ın mülkü
Allı gelin pullu gelin
Sana liralar vereyim
Bu güzellik sende varken
Beşibirlik dizdireyim
Karavanaya vurdular
Yüzbaşılar darıldılar
<b>Darılmayın yüzbaşılar
Ali Paşa'yı vurdular</b>
(<i>Repertuarda</i>)
Ali Paşa'yı vurdular
Darılmayın arkadaşlar
Allı gelin pullu gelin
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Sana liralar vereyim
Bu güzellik sende varken
Beşibirlik dizdireyim
Kaynak: Abdurrahman Cabiroğlu

Arpa Ektim Evlek Evlek
Arpa Ektim Evlek Evlek
Dadandı Kara Leylek
Dedim Ki Murad Alım
Koymadı Zalım Felek
Arpa Ektim Biçemiyom
Az Doldur İçemiyom
Sen Benden Geçtin Amma
Ben Senden Geçemiyom
Arpalar Alı Çalar
Al Yanak Mavi Çalar
Yalınız Çıkma Yola
Avcılar Seni Çalar

Arpa Orağa Geldi
Arpa orağa geldi
Zülüf darağa geldi
Dediler yarin geliyor
Kalkın selama durun
(Bağlantı)
Valla gardaş yar hanı
Canım cananım hanı
Can gurban canım hayran
Sen geldin yarım hanı
Arpalar dize kadar
Kalk gidağ bize kadar
Mevlam güzel yaratmış
Topuktan dize kadar
Bağlantı
Arpalar kara kılçık
Dama çıkma baş açık
Eğer göyni bendeyse
Al çarşafı yola çık
Bağlantı
Kaynak: Celal Güzelses
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Arpaçay'ı Aşdı Taşdı
Arpaçayı aştı taştı
Sel Saramı aldı kaçtı
Üç bacının gözü yaştı
Apardı seller Saramı
Bir uca boylu balamı
Arpaçayı derin olmaz
Akan sular serin olmaz
Sara gibi gelin olmaz
Apardı seller Saramı
Bir uca boylu balamı
Gidin deyin Han Çobana
Gelmesin bu el Mugan'a
Gelse batar na-hak kana
Apardı seller Saramı
Bir uca boylu balamı
Arabalar gelir koşa
Ben kurbanım kalem kaşa
Oğlan elin çıktı boşa
Apardı seller Saramı
Bir uca boylu balamı
Kaynak: Arif Sağ

Arpaçay'ı Aştı Taştı (Sara'mı)
Arpaçay'ı aştı taştı
Sel Sara'mı aldı gaştı
Sara gözel kalem Kaştı
Apardı seller sara'mı
Bir ala gözlü balamı
Yüz atlıydık çıktık düze
Bıçak batsın yaman göze
Sağrı basmağ suda üze
Apardı seller Sara'mı
Bir ala gözlü balamı
Arpaçay'ı derin olmaz
Akan sular serin olmaz
Sara kimi gelin olmaz
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Apardı seller Sara'mı
Bir ala gözlü balamı
Arpaçay'ı meni aldı
Apardı deryaya saldı
Cilvodarım dalda kaldı
Apardı Seller Sara'mı
Bir ala gözlü balamı
Men bu bağa girmemişem
Gonca gülü dermemişem
Men Sara'mı görmemişem
Apardı seller saramı
Bir ala gözlü balamı
Şimdi olduk günü kara
Derdimize yohtur çare
Sara hasret kaldı yare
Apardı seller sara 'mı
Bir ala gözlü balamı
Kaldı bu sinemde dağın
Öldürdü meni ferağın
Oldu kara tay otağın
Apardı seller Sara'mı
Bir ala gözle balamı
Adaklın gözler yolunu
Boynuna salsın kolunu
Su aldı sağ-ı solunu
Apardı seller Sara'mı
Bir ala gözlü balamı
Düyünü döktüm kazana
Gaynadı kaldı azana
Ne deyim Allah yazana
Apardı seller Sara'mı
Bir ala gözlü balamı
Gedin deyin Han Çoban'a
Gelmesin bu yıl Muğan'a
Muğan batıp kızıl kana
Apardı seller Sara'mı
Bir ala gözlü balamı
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Sayfa 217

Arpalar Hasır Oldu
Kaynak: Aşık Kevseri

Arpaçay'ın Kenarı
Arpaçay'ın kenarı
Yeri yeri yandım oy
Acık yandır feneri
Gülü canımsın oy oy
Yarim nerden öğrendin
Yeri yeri yandım oy
Nazlanmada hüneri
Gülü canımsın oy oy
Arpa ektim az geldi
Yeri yeri yandım oy
Zülüf boyda saz geldi
Gülü canımsın oy oy
Dert etme deli gönül
Yeri yeri yandım oy
Kavuşmaya az kaldı
Gülü canımsın oy oy
Arpa ektim hozana
Yeri yeri yandım oy
Zülüf boydan uzana
Gülü canımsın oy oy
Anam babam sağolsun
Yeri yeri yandım oy
Beni verdi kızana
Gülü canımsın oy oy
Kaynak: Nizamettin Ariç

Arpalar Azık Oldu
Arpalar azık oldu
Sapları kazık oldu
Emsalinin içinde
Sana pek yazık oldu
Elmaya bak elmaya
On param yok almaya
Karbeyaz tenlerini de
Dermanım yok sarmaya
Aşhanede aşım var
Feride kardeşim var
Al kuşak kuşanmadım
Ne talihsiz başım var
Kaynak: Süleyman Boyacıoğlu
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Arpalar hasır oldu
Sevdiğim nasıl oldu
Sarmaya gıymaz iken
Ellere nasip oldu
(Bağlantı)
Üzüm sererim
Güzeli candan severim
Çirkini baştan savarım
Küp dibinde kavurma
Yar saçların savurma
Sevdim seni billahi
Almaz diye gayırma
Bağlantı
Küp dibinde unum var
Allah'tan umudum var
Verin benim yarimi
Dedelere mumum var
Bağlantı
Kaynak: Mustafa Koçak

Arpalar Orak Oldu
Arpalar orak oldu
Fildişi darak oldu
Merak etme sevdiğim
Aramız ırak oldu
Arpa biçdim süd iken
Gel sarılah gel yatak
Sen gız ben oğlan iken
Kaynak: Ramazan Çınar

Arpalar Orak Oldu
Arpalar orak oldu (da)
Yakınlar ırak oldu
Gitti yarim gelmedi (de)
O bana merak oldu
Oy canım vay canım sana bana ne oldu
Bizim böyle olmamıza ayrılık sebep oldu
Ayna attım çayıra (da)
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Şavkı vurdu bayıra
İkimiz de sevdalı (da)
Allah bizi gayıra
Oy canım vay canım sana bana ne oldu
Bizim böyle olmamıza ayrılık sebep oldu
Bir taş attım çimene (de)
Çimenin çiçeğine
İpek olsam sarılsam (da)
Yarimin eteğine

Sayfa 218

Ağular içeyim bal sizin olsun
Amanın gel gel gel aslan Mustafam aman
Haydi gel gel garip başlı yarim gel
Bozkır dedikleri büyük kasaba
Sevilen güzeller gelmez hesaba
Amanın gel gel gel aslan Mustafam aman
Haydi gel gel garip başlı yarim gel
Kaynak: Yöre Ekibi

Oy canım vay canım sana bana ne oldu
Bizim böyle olmamıza ayrılık sebep oldu

Arvallılı Hatça

Pencerede tül perde (de)
Bülbül ötmez her yerde
Felek bizi ayırdı (da)
Herbirimiz bir yerde

Evlerinin önünde pınarlar harlar
Hatçam çıkmış pencereye ay gibi parlar
Ben Hatça’yı yitirdim de dumanlı dağlar
Gözlerimin pınarları durmadan çağlar

Oy canım vay canım sana bana ne oldu
Bizim böyle olmamıza ayrılık sebep oldu

Ovalara duman çökmüş göremedin mi
A kız kendi saçını öremedin mi
Alçaklara kar yağmış yükseklere buz
Gel sarılalım kaçalım ince belli kız

Kaynak: Abdullah Kayserilioğlu

Arpalıkdan Arpa Biçer
Arpalıkdan arpa biçer
Desdesinden güller saçar
Terlemişsin soğuk geçer
Uyuye de galmışım
Sevdalara dalmışım
Yar yanıma gelince
Uyandıran olmamış
(Dep şalvarın üstüne)
Penciresi yeşil boya
Sevemedim (saramadım) doya doya
Alnı kakül üstü oya
Uyuye de galmışım
Sevdalara dalmışım
Yar yanıma gelince
Uyandıran olmamış
(Dep şalvarın üstüne)
Kaynak: Abdullah Uluçelik

Arslan Mustafam
Kenardan geçeyim yol sizin olsun
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Denizin dibinde Hatçam demirden evler
Ak gerdanın altında da çiftedir benler
O kınalı parmaklarda o beyaz eller
Yolcuyu yolundan eyleyen dilber
Dalga dalga dalga dalgalanıyor
Hatça’yı görenler sevdalanıyor
Üçünü de beşine de Hatçam onuna
Ben de yandım Hatçam’ın basma donuna
Yüce dağ başına Hatçam ekin ekilmez
Yağmur yağmayınca Hatçam kökü sökülmez
Ellerin köyünde Hatçam kahır çekilmez
Doldur ağılırı içelim Hatçam
Varman kızlar varman kirli çobana
Çoban evde durmaz gider yabana
Ovalara duman çökmüş göremedin mi
A kız kendi saçını öremedin mi
Arvallı dedikleri bir büyük şehir
Şehir oldu bana her zaman zehir
Çok dediler arkadaşlar yar senin değil
Doldur ağıları içelim Hatçam
Alçakları karlar yağmış yükseklere buz
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Gel sarılalım kaçalım ince belli kız
Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor
Hatçayı görenler sevdanalanıyor
Yüce dağ başanda Hatçam harmanın mı var
Harmanı kaldırmaya dermanın mı var
Hatçam beni öldürmeye fermanın mı var
Doldur ağıları içelim Hatçam
Ovalara duman çökmüş göremedin mi
A kız kendi saçını öremedi ni
Alçaklara karlar yağmış yükseklere buz
Gel sarılalım kaçalım ince belli kız
Kaynak: İbrahim Can

Arzeyleyip Halimizi (Aşıkıyım)
Ey gaziler ben dostların yarenlerin aşıkıyım
Arzeyleyip halimizi soranların aşıkıyım
Dost yolunda can verenler kendisi canan olur
Aynel yakın dost yüzünü görenlerin aşıkıyım
Mevcut olan cümle varlık bir maddenin cevheridir
Bu aşkın gerçek sırrına erenlerin aşıkıyım
Senlik benlik küfrü mezhep perde imiş aşıklara
Varlığını dost yoluna verenlerin aşıkıyım
Cemiyette edep gerek marifettir kemalet
Hakikatin güllerini derenlerin aşıkıyım
Silelim gönül evinden ikilik aynasını
Karar edip birlikte duranların aşıkıyım
Şekilden kisveden geçip dertli Daimi gibi
Özünü aşk yollarında yoranların aşıkıyım

Sayfa 219

Zalim felek sana yetmez ki gücüm
Hasretlik içimde olmuş baş tacım
Çok aradım bulamadım ilacım
Yaramı dermansız azdırır arzu
Kemal Yıldız der ki izin bulursam
Yorulmadan ardın sıra gelirsem
Vadem yetip yad ellerde ölürsem
Derince bir mezar kazdırır arzu
Kaynak: Kemal Yıldız

Arzu Çekerim O Yare
Arzu çekerim o yare
Bir gün olur gelir diye
Şu sinem oldu bin pare
Cananını bulur diye
Aşk ile bağrım ezerim
Söyler derdimi yazarım
İlde umutlu gezerim
Yar halimden bilir diye
Ararım lebi balımı
Kuruttu budak dalımı
Yare söylerim halımı
Göz yaşımı siler diye
Gördüm yari otağında
Yandırdı gençlik çağında
Yazık ömrümün bağında
Gonca güller solar diye
Daimi'yim bir kemterim
Kara Bağrımı döğerim
Naçarım boynum eğerim
Bu dert bende kalır diye

Kaynak: Aşık Daimi
Kaynak: Aşık Daimi

Arzu (Yıllar Geçse)
Aylar yıllar geçse ayrılsam yardan
Dertlice bir mektup yazdırır arzu
Kara kış ayında yağmurda karda
Ardı sıra beni gezdirir arzu
Gurbet ellerinde ayrıldı yolum
Kırıktır kanadım kalkmaz ki kolum
Usandım yad elde bir çeşit halım
İnsanı canından bezdirir arzu
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Arzu Ederdiniz Bir Yol Görmeye
Arzu ederdiniz bir yol görmeye
Bugün bize hoş geldiniz erenler
Muhabbet bağında hey dost güller dermeye
Bugün bize hoş geldiniz erenler
Tarihler boyunca bir milletiz biz
İlimde dünyaya vermiş idik hız
Büyük bir babanın hey dost torunlarıyız
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Bugün bize hoş geldiniz erenler
İyi insan olmak her şeyin başı
Kardeş biliyoruz her vatandaşı
Anmak için hey dost Hacı Bektaş'ı
Bugün bize hoş geldiniz erenler
Hisse alın Çırakman’ ın sözünden
Zerre kaçmaz ariflerin gözünden
Kemal Atatürk’ün aydın izinden
Bugün bize hoş geldiniz erenler

Sayfa 220

Ömrümün yazı gızım
Sevinci nazı gızım arzu gızım
Ana kimi mehriban
Varmı gözel bir insan
Gün olsun sen özün de ay gızım
Böyük ana olasan
Ay menim arzu gızım
Ay menim arzu gızım arzu gızım
Ömrümün yazı gızım
Sevinci nazı gızım arzu gızım

Kaynak: Hüseyin Çırakman
Kaynak: İbrahim Yıldırım

Arzu Eyledim De Ben Sana Geldim
Arzu eyledim de ben sana geldim
Benim muradımı ver Hacı Bektaş
Medet, mürvet dedim, yüzümü sürdüm
Yüzümün karasın sil Hacı Bektaş Pir H.B.
Hayinler zulüm etti, yaktılar diri diri
Bitsin bu vahşetler demiyor biri
Yobazlar sürüsü, sakallar sivri
Ali`nin kılıcın çal Hacı Bektaş
Asalndoğan`ım der bu böyle kalmaz
Birleşmezsek canlar, menzil alınmaz
Akarsu, Nesimi, Hasret`ler ölmez
Barış güvercinlerini sal Hacı Bektaş
Söz: Rıza Aslandoğan

Arzu Gızım (Etir Saçır) 1
Etir saçır gül çiçek
Gülsün ömrün bahar tek
Senin bu şen heyatda ay gızım
Hoş gedemin mübarek
Ay menim arzu gızım
Ay menim arzu gızım arzu gızım
Ömrümün yazı gızım
Sevinci nazı gızım arzu gızım
Dağda duman çen gözel
Şehli ot çemen gözel
Gelbimde min arzum var ay gızım
Hamısından sen gözel
Ay menim arzu gızım
Ay menim arzu gızım arzu gızım
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Arzu'm Dağlarda Gezersin
Arzu'm da dağlarda gezersin
Başına gülleri dizersin
Hep güllerden güzelsin
Hala mı bekar gezersin
Estirme Arzu'm estirme
Derindir yarelerim deştirme
Kamber'im çeşmeye vardın mı
Vardın da orda durdun mu
Çeşmenin taşı üstünde
Kol bilenziğim buldun mu
Estirme Arzu'm estirme
Derindir yarelerim deştirme
Yel eser kum savrulur
Dünya da başımıza çevrilir
Eğil de Arzu'm sarmışelim
Yol buracıktan ayrılır
Estirme Arzu'm estirme
Derindir yarelerim deştirme
Kaynak: Faruk Yılmaz

Arzuhal İçin Sultana Geldim
Arzuhal için Sultana geldim
Sailem lutfun ihsana geldim
Kanlı yaş ile arzuhal yazdım
Ol şahin şaha sunmaya geldim
Derd-i fıraka dermen ararım
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Ben ol tabibe dermana geldim
Can kulağıyle hüsnünü duydum
Şem-i cemale pervane geldim
Bildimki varlık perdedir Hakka
Raf edip anı canana geldim
Boynuma taktın tabla-ı aşkı
Satmaya anı alana geldim
Sırr-ı sama-i duyunca ruhum
Bi- karar olup dönmeye geldim
Gönlüm mülevves oldu kesretle
Bahr-ı Vahdette yüzmeye geldi
Bendelik eyler cümle mevcudat
Ben de külluğa sultana geldim
Der ki Kuddisi Elhamdülüllah
Geçtim sıvadan yezdana geldim
Kaynak: Şair Kuddusi

Arzuhal Sunayım Gül Yüzlü Yare
Arzuhal sunayım gül yüzlü yare
Hocam arz eylesin halimi benim
Derdine düşeli oldum divane
Ölürsem yar yusun ölümü benim
Dağların çektiği karın elinden
Bülbülün çektiği harın elinden
Başım alıp gidem yarın elinden
Ahir terk ettirir ilimi benim

Sayfa 221

Harami de deli gönül harami
O dost açtı şu sineme yaremi
Lokman bile bulamadı çaremi
Bir yar için esir aldı çöl beni
Neredeysen kömür gözlüm bul beni
Çok bekledim baştabibim gelmedi
Canda cana canan derman olmadı
Aşık Haydar şad olup da gülmedi
Dost köyüne uğratmadı yol beni
Neredeysen kömür gözlüm bul beni
Kaynak: Aşık Haydar Öztürk

Arzuladım Geldim Karadağ Seni
Arzuladım geldim Karadağ seni
Nedir bu çektiğim elinden senin
Aktı çeşmim yaşı Ceyhan'a döndü
Acep kimler geçer selinden senin
Dilerim başına samyeli essin
Şu kara bağrını taşçılar kessin
Elvan çiçeklerin yansın tutuşsun
Kimseler kok'masın gülünden senin
Marallarm azgın azgın ayılar
Çeşmelerin derin derin kuyular
Bellerini kessin yad haramiler
Bezirgan geçmesin ilinden senin
Kerem der serinden duman gitmesin
Lale sümbül mor menevşe bitmesin
Bahçenizde yad bülbüller ötmesin
Han Aslı'm geçmiştir yolundan senin
Kaynak: Aşık Kerem

Veli'm eyder dost günleri sayılır
Kaçan yare gitsem engel duyulur
Yarelerim maden gibi oyulur
Gene bu yar bilsin halimi benim
Kaynak: Aşık Veli

Arzuhalım Sana
Arzuhalım sana ey kaşı keman
Dara düştüm Kerem eyle al beni
Od düştü sineme aman ha aman
Aşkın ateşine etme kül beni
Neredeysen kömür gözlüm bul beni
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Arzularım Kaldı Bir Arap Atta
Arzularım kaldı bir Arap atta
Koyma kadir Mevla'm gamda firkatta
Düğünde bayramda ağır ziynette
Anar m'ola emmi dayı il bizi
Getir oğlan ben geyeyim postumu
Kimse bilmez garazımı kastımı
Gurbet ilde koydum geldim dostumu
Geri dönsem kınar m'ola il bizi
Dost elinden içtim içtim mat oldum
Kahpe felek güldü ben de şad oldum
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Emmiden dayıdan dosttan yad oldum
Ne zaman uzağa attı yol bizi
Karacaoğlan dermanım var demim var
Yar yitirdim düşüncem var gamım var
Yedi derya içinde bir gemim var
Atar m'ola bir kenara sel bizi
Kaynak: Karacaoğlan

Arzulayıp Geldim Gurbet Eline

Sayfa 222

Pek erken yatmazsın sevdiğim güzel
Yarin deli gibi sokakta gezer
Kız senin ateşin sinemi ezer
Yandım ateşine sıdkı bütünüm
Kül oldum yoluna çıkmaz tütünüm
Baktım nazlı yarim uyumuş yere
Vurup pencereyi kırasım geldi
Atlayıp delikten girip içeri
Soyunup koynuna giresim geldi

Arzulayıp geldim gurbet eline
Ağlarım sızlarım kimsem yok benim
Yazık oldu düştüm elin diline
Ağlarım sızlarım kimsem yok benim

Merhametsiz yare çattı yollar
Sevdana yandı açılan kollar

Genç yaşımda terkeyledim vatanı
Gayet ile zayıf oldu bu tenim
Şimdi bu beldedir benim meskenim
Ağlarım sızlarım kimsem yok benim

Arzumanım Kalmadı

Aşık Garip yanık yanık söylersin
İnip aşkın deryasını boylarsın
Hakkın devletinde daim eylesin
Ağlarım sızlarım kimsem yok benim
Kaynak: Aşık Garip

Arzum Kaldı (Suvermez Türküsü)
Arzum kaldı salınarak gidende
Saldığın yadigar saklıdır bende
Merhamet denilen yok mudur sende
Merhametsiz yare çattı yollar
Sevdana yandı açılan kollar
Yarim su yolunda gözüme battı
Yüreğime damla damla kan aktı
Tomurcuk memeler burnuma koktu
Tomurcuk memeni alsam elime
Ondan sonra ben kailim ölüme
Ay doğdu ışıdı beklemem gayrı
Söylerim sırrımı saklamam gayrı
Ayrılırım senden kız dini ayrı
Dini ayrı güzelin derdine yandım
Beni hep gönülden seviyor sandım

Kaynak: Kamil Karanfil

Yürü bire kahpe felek
Sende arzumanım kalmadı
Sineme sarıldı melek
Tende arzumanım kalmadı
Meclisler kurdum oturdum
Çok düşman ele geçirdim
Yüzlerce kalkan götürdüm
Kolda arzumanım kalmadı
Yarin bahçesine girdim
Gonca güllerin derdim
Bülbülün figanın gördüm
Gülde arzumanım kalmadı
Kırımızı kanadır kastım
Hem düşmanım var hem dostum
Haram oldum yollar kestim
Belde arzumanım kalmadı
Köroğlu çağırır türkü
Seyreyledi Şam'ı Şark'ı
Koç yiğitte neyler korku
İlde arzumanım kalmadı
Kaynak: Köroğlu

Asafın Miktarın Bilmez (Divan)
Asafın miktarın bilmez Süleyman olmayan
Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan
Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvalini
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Anlamaz hali perişanın hali perişan olmayan
Rıskına kani gerdune minnet eylemez
Alemin sultanıdır muhtac-ı sultan olmayan
Kim ki haktan korkmaz ondan korkar erbab-ı ukul
Her ne isterse yapar haktan harasan olmayan
İtiraz eylerse bir nadan Ziya hamuş olur
Çünkü bilmez kadr-ı güftarı suhendan olmayan
Kaynak: Mehmet Özbek

Asalet Bir Altın İdi Pul Oldu
Asalet bir altın idi pul oldu
Türlü türlü bedenlere çul oldu
İmanın yolu keseden geçeli
Kimi pula kimi kula kul oldu (Yarey)
Kim biliyor ilim ile irfanı
Hamiyeti vicdanı vatanı
Sensin herkeslerin
Beyi sultanı (Yarey)

Sayfa 223

Yarıma demişem mene saz alsın
Onu çalım derdü gemim azalsın
Meğer men ölmüşem yarım gız alsın
Aman nene zalım nene yar nene hey
Yar nene hey yar nene hey yar nene hey
Bir yaylığım vardır gülü özünden
Dolanır boynuma özü özünden
Men ne dedim küstün menim sözümden
Aman nene zalım nene yar nene hey
Yar nene hey yar nene hey yar nene hey
Kaynak: Üzeyir Hacıbeyli

Asfur
Asfur Talli Mni Şşibbek We Elli Yâ Lûlû
Xabbini 'Andek Xabbini Daxlek Yâ Lûlû
Iltillu Inta Min Wayn Alli Min Hudud I-Ssemâ
Iltillu Câyi Min Wayn Elli Min Beyt-Il Cîrân
Iltillu Xayef Mîn Elli Min-Afas Girbân
Iltillu Rîşatek Wayn Elli Farfatha Zemân

Kaynak: Yağcıoğlu Fehmi Efe

Asda Yeri Kemer Düşer
Asda yeri kemer düşer belinden
Ayrı düştüm gülümden bülbülümden
Ne dedim de küstün menim sözümden

Nizlet 'Axaddu Dam-A We Cnâhâtu Mitkiyyi
We Thadda Bilard We Kal Beddî Imşî We Ma Fiyyi
Dum Mâytu'â Kalbî Û Sâr Yitwacc'a 'Ala Cruhatu
Kbel Mâ Ykesseri-Ilhabs Itkesser Sawtu Wi Cnâhâtu
Kaynak: Marsel Xalif

Bir yağlığım vardır gülü özü men
Eğil öpem yanağından yüzünden
Ne dedim de küstün menim sözümden

Asfur (Türkçe)

Yarime diyecem bana saz alsın
Sazı çalım derdim gamım azalsın
Ne dedim de küstün menim sözümden

Bir kuş baktı pencereden
"Lülü" diye seslendi
"Beni yanında sakla sakla beni
Ne olursun lülü"

(Kuş)

Kaynak: Üzeyir Hacıbeyli

Asda Yeri Kemer Düşer -OrjAsda yeri kemer düşer belinden
Ayrı düştüm gülümden bülbülümden
O geder sevirem düşmez dilimden
Aman nene zalım nene yar nene hey
Yar nene hey yar nene hey yar nene hey

"Sen neredensin?" diye sordum ona
"Göğün sınırından" dedi
"Nereden geliyorsun?" dedim
"Komşunun evinden" dedi
"Kimden korkuyorsun?" dedim
"Karga kafesinden" dedi
"Tüylerin nerede?" dedim
"Zaman uçurdu" dedim
Bir damla gözyaşı süzüldü yanağından
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Sayfa 224

Kanatları büküldü
Yere sağlam basıp kendi yolumda yürüyeceğim
Diyordu.

Pencereden aşağı pencereden aşağı
Ver boncukli ver boncukli elini
Ver boncukli elini

Onun yaralı hali gibi
Kalbimin yaraları da acı veriyordu bana

Oy trabzon trabzon için galay
İçin galayli gazan için galayli kazan
İçin galayli kazan

Zindanın demirlerini kıramadan
Kesildi sesi, kırıldı kanatları
Kaynak: Marsel Xalif

Asiyam (Çağırdım Ben Uy Ana)
Çağırdım ben uy ana
Yar uykudan uyana
Bir baktı bir bakmadı
Başın eğdi o yana
Diloy loy Asiyam
Ben kara yazıyam
Yara bak bu yar bak
İnsafsız bu yara bak
Ciğerim göz göz oldu
Her yanımda yara bak
Diloy loy Asiyam
Ben kara yazıyam
Akan sular olaydım
Yar testine dolaydım
Gelin olduğun gece
Ben yanında olaydım
Diloy loy Asiyam
Ben kara yazıyam
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Askaros Deresi
Askaros deresunun yan tarafi
Yan tarafi derundur, yan tarafi derundur
Bugün da böyle geçti, bugün da böyle geçti
Yarin Allah yarin Allah kerumdur
Yarin Allah kerumdur
Çıktım dere yukari buldum kuşin
Buldum kuşin buldum kuşin foluni
Buldum kuşin foluni
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Efkarli günlerume efkarli günlerume
Geldi çatti geldi çatti Remezan
Geldi çatti Remezan
Oy Trabzon Trabzon senden ayri
Senden ayrilacağum, senden ayrilacağum
Sen aklıma gelen de, sen aklıma gelen de
Düşüp bayi düşüp bayilacağım
Düşüp bayilacağım

Askaros Deresi
Oy Tırabzan Tırabzan için kalay
İçin kalaylı kazan
Efkarlı günlerime geldi çattı
Geldi çattı remazan
Gittim dere yukari buldum guşun
Buldum kuşun folini
Pencereden aşağı ver boncuklu
Ver boncuklu kolini
Oy Tırabzan Tırabzan senden ayrı
Senden ayrılacağım
Sen aklıma gelen de düşüp bayı
Düşüp bayılacağım

Asker Ağam
Karlı Dağlar Karanlığın Kalktı Mı Oy Oy
Kahpe Felek Ayrılığın Vakti Mi
Karlı Dağlar Ne Olur Ne Olur
Asker Ağam Gelse Yerelerim
Ey Olur Ey Olur Ey Olur
Allah Bu Askere Ömürler Vere Oy Oy
Teskeresini Alıp Geriye Döne
Karlı Dağlar Ne Olur Ne Olur
Asker Ağam Gelse Yarelerim
Ey Olur Ey Olur Ey Olur

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Asker Destanı (Ağıt)
Sevinerek yolcu ettik askere
Öpüp kokladı sarıldı kaç kere
Dedim bugün yarın alır teskere
Vurma n'olur vurma benim kuzumu
Zaten felek güldürmemiş yüzümü
Yollarda bırakma iki gözümü
Tahta beşikler de yaydım eğittim
Sütüm yoktu aç açına uyuttum
Ne çileyle yoksullukla büyüttüm
Vurma zalim vurma benim kuzumu
Zaten felek güldürmemiş yüzümü
Yollarda bırakma iki gözümü
Dul koymayın al duvaklı gelini
Gidin bir de evde görün halini
Çifte yavruları bekler yolunu
Vurma n'olur vurma benim kuzumu
Zaten felek güldrmemiş yüzümü
Yollarda bırakma iki gözümü
Üstündağ baharı yazı görmedi
Yaradan bu işi razı görmedi
Kundakdayken baba yüzü görmedi

Sayfa 225

Asker ettiler beni de
Kuram çıktı Yemen'e
Vuruldum sol taraftan
Kanım akar çöllere
Askerim gidiyorum da
Uğradım handan hana
Ateş oldu yanıyor da
Bizi doğuran ana
Ay vuruyor vuruyor da
Yürüyor da duruyor
Konuştuğumuz yerin de
Çimenleri kuruyor
Kaynak: Dursun Tanyaş

Asker Kaçakları (Köyün Evleri)
Köyün evleri karanlık
Gökte yıldız pır pır eder
Ben bir asker kaçağıyam
Gelin bana bir tas su ver
Neyleyim kusura kalma
Elleri kınasız gelin
Çalar asker kaçakları
Kapıları geceleyin
Kaynak: Nazım Hikmet Ran

Vurma n'olur vurma benim kuzumu
Zaten felek güldürmemiş yüzümü
Yollarda bırakma iki gözümü
Kaynak: Orhan Üstündağ

Asker Ettiler Beni
Asker ettiler beni kıdemli çavuş
Gurbet çöllerinde oldum bir baykuş
Anadan babadan yardan bir haber yokmuş
Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru
Güverteye çıktım uzandım yattım
Komutan gelince selama kalktım
Anayı babayı yarı sılaya attım
Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru

Asker Katar Olmuş
Asger gatar gatar olmuş gidiyor
Bulgar dağlarını seyran ediyor
Analar babalar figan ediyor
Gitti kömür gözlüm eyleyemedim
Ar ettim ellere söyleyemedim
Gartal guşun ganadından al olur
Nazlı yarin yanağında bal olur
Sevip sevip ayrılması zor olur
Yaktı ciğerimi karlı buz gibi
Gözü yaşlı gelinler ağlar kız gibi
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Kaynak: Zeki Oğuz

Asker Ettiler Beni De
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Asker Kınasını Yaktım Eline
Asker kınasını yaktım eline
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Nazlı yarin bakar asker yoluna
Nasıl duyurayım nazlı geline
Gitti de gelmedi buna ne çare
Al bayrağı yavrum sarmış tabuta
Bütün komutanlar gelmiş kapıda
Asker ettim seni karda tipide
Gitti de gelmedi buna ne çare
Aslen mert oluruz Türklüktür soyum
Vilayetim Yozgat Çayözü köyüm
Benim de askerde Kıbrısta oğlum
Ne haber var ne mektup var ne çare
İsmim Sefil Döndü kalpten vuruldum
Dert peşinde geze geze yoruldum
Bu günlerde Mehmetimden ayrıldım
Gitti de gelmedi buna ne çare
Kaynak: Sefil Döndü

Asker Oldum Giydim Yelek
Asker oldum giydim yelek
Eylen Suna gelin eylen
Üç günde ayırdı felek
Eylen Suna gelin eylen
Suna gelin Suna gelin
Tez mektup yaz bana gelin
İzin alıp sana gelim
Verin benim martinimi
Koy çantama tütünümü
İşte giydim potinimi
Eylen Suna gelin eylen
Suna gelin Suna gelin
Tez mektup yaz bana gelin
İzin alıp sana gelim
Kaynak: Selahattin Sarıkaya

Asker Olup Vatana
Asker olup vatana hizmet eylerem men
Çağrılmadan esker olup giderem men
Giderem gurbet ele yar sana gurban
Gurban olim vatana vatanın bayrağına
Onu candan severem gurban olim ayına
Ayın yıldızına onu candan severem
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Goy dolanım başına pervane dek
Salma meni çöllere divane tek
Gurban olim vatana vatanın bayrağına
Onu candan severem gurban olim ayına
Ayın yıldızına onu candan severem
Başına döndüğüm Gars'ın ceylanı
Men olmuşam o gözlerin heyranı
Gurban olim vatana vatanın bayrağına
Onu candan severem gurban olim ayına
Ayın yıldızına onu candan severem
Kaynak: İsmail Başaran

Asker Olup Vatana -OrjEsker olup vetene hizmet ederem men
Çağrılmadan esker olup gederem men
Gederem gurbet ele yar sene gurban olaram
Gurban'olum vetene vetenim hoşdur mene
Onu çohdan sevirem
Goy dolanım başına pervane tek (gibi)
Salma meni çöllere divane tek
Gederem gurbet ele yar sene gurban olaram
Gurban olum ayına ayına ulduzuna
Seni çohdan sevirem
Kaynak: İsmail Başaran

Asker Yarim (Gökçe Ağacın Kilimi)
Gökçe ağacın kilimi
Tut kaynana dilini
Oğlun akşam gelince
Kırar kambur belini
Oy oy oy yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin verse
Can olur gelir yarim
Hey hey hey yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin vermez
Ne yapsın benim yarim
Bahçede bakla kaynana
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Dibini de yokla kaynana
Oğlun akşam gelecek
Pırtını topla kaynana

Askerdir benim yarim
Subaylar izin vermez
Ne yapsın benim yarim

Oy oy oy yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin verse
Can olur gelir yarim
Hey hey hey yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin vermez
Ne yapsın benim yarim

Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynananın dileği
Hep doldurur fileyi
Oğlan askere gidince
Gelin çeker çileyi
Oy oy oy yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin verse
Can olur gelir yarim
Hey hey hey yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin vermez
Ne yapsın benim yarim
Kaynanam bakar camdan
Suyu doldurdum çaydan
Ben yarimden vazgeçmem
Geçerim tatlı candan
Oy oy oy yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin verse
Can olur gelir yarim
Hey hey hey yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin vermez
Ne yapsın benim yarim

Asker Yolu Beklerim
Asker yolu beklerim
Günü güne eklerim
Sen git yarim talime
Ben burayı beklerim
(Bağlantı)
Mendilimde tel oya
Gülmedim doya doya
Asker yolu beklerim
Günleri saya saya
Sucu sucu suyunan
Soğan acısıyınan
Küsüdüm de barıştım
Yarin bacısıyınan
Bağlantı
Pilav pişirdim yavan
Üstüne ektim soğan
Yatağına uzandım
Uyan askerim uyan
Bağlantı
Kaynak: Nedim Akdağ

Askerlik
Askerlik var dediler hey Askerlik
Dedem dediki vatana Neferlik
Yola çıktımben derhal yok tembellik
Vatanımı sevdirdi bana Aşkerlik

Kaynanamı severim
Elaleme överim
Eller bana acırsa
Askerime giderim

Disiplin terbiye dikkat nizamı
Eğitim tatbikat ve atış alanı
Rutbeli Asker Mehmetcik divanı
Vatanımı sevdirdi bana Aşkerlik

Oy oy oy yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin verse
Can olur gelir yarim
Hey hey hey yarim

Ayyıldızlı Sancak altında durdum
Yaşasın Mehmetcik Şanlı Ordum
Vedadır canım sana güzel yurdum
Vatanımı sevdirdi bana Aşkerlik
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Kaynak: Aşık Larendeli

Gelir geçer hayal gibi düş gibi

Asla Konmam 1

Aşık maşukuna sırrın bildirir
Cahillerin sözü beni öldürür
Kahpe felek güler eli güldürür
Fakat bana kalbi katı taş gibi

Asla konmam muhannetin yurduna
Muhannetin yeli eser kış gibi
Ben de düştüm bir cananın derdine
Dolaştım bir zaman başıboş gibi
Öyledir öyledir canlar öyledir
Aşkın beni bülbül gibi söyledir
Ta ezelden tecellimiz böyledir
Bağban isen gonca gülün yoldurma
Aşık isen sırrın ele bildirme
Üç günlük dünyaya meyil aldırma
Gelir geçer hayal gibi düş gibi
Öyledir öyledir canlar öyledir
Aşkın beni bülbül gibi söyledir
Ta ezelden tecellimiz böyledir
Çeke çeke bu dert beni öldürür
Aşık maşukuna halin bildirir
Kahpe felek güler eli güldürür
Neden bana kalbi katı taş gibi
Öyledir öyledir canlar öyledir
Aşkın beni bülbül gibi söyledir
Ta ezelden tecellimiz böyledir
Gel dertli Daimi eyleme efkar
Herşeye üzülmek ömüre zarar
Herkesin bir dostu bir yareni var
Biz kalmışız perakende kuş gibi
Öyledir öyledir canlar öyledir
Aşkın beni bülbül gibi söyledir
Ta ezelden tecellimiz böyledir
Kaynak: Aşık Daimi

Asla Konmam 2
Asla konmam muhannetin yurduna
Muhannetin yeli eser kış gibi
Özün saldım bir yosmanın derdine
Dolaştım bir zaman başı boş gibi
Bağban isen gülün yada yoldurma
Maşuk isen sırrın yada bildirme
Üç günlük dünyaya meyil aldırma
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Kuşattı sevdiğim aşk libasını
Aşık olan çeker gönül yasını
Pirler bana sundu aşkın tasını
Mest oldum gezerim bir ayyaş gibi
Ey Daimi nedir sendeki efkar
Her şeye üzülmek ömre pek zarar
Herkesin bir dostu bir sevdiği var
Ben kalmışım perakende kuş gibi
Kaynak: Aşık Daimi

Aslan Garam
Garanfilim saksılarda çanakta
Bir yar sevdim şu karşıki konakta
Aslan garam gel garam
Fındıkları kır garam
Eller yarini bulmuş
Sen de benim ol garam
Cevizin çürüğü özünden olur
Yar için ağlayan gözünden olur
Aslan garam gel garam
Fındıkları kır garam
Eller yarini bulmuş
Sen de benim ol garam
Bir taş attım pencereye tık dedi
Bir kız çıktı annem evde yok dedi
Aslan garam gel garam
Fındıkları kır garam
Eller yarini bulmuş
Sen de benim ol garam
Kaynak: Yöre Ekibi

Aslanım Eller 1
Seher vakti çaldım yarin kapısın
Baktım yarin kapıları sürmeli
Boş bulmadım otağının yapısın
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Çıka geldi bir gözleri sürmeli
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan halleri
Açtırdım kapıyı girdim içeri
Aklımı başımdan aldı o peri
Dedim sen de buldum gevheri
Dedi yoh yoh bir mehenge sürmeli
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan halleri
Gahi karıştırır kanlı yaş ile
Dost bulunmaz hayal ile düş ile
Yetilmez menzile bu gidiş ile
Günde yüz bin kere yüzler sürmeli
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan halleri
Kaynak: Neşet Ertaş

Aslanlar Dünyadan Hep Yalnız Göçer
İnsanoğlu hassas ve kırılgandır
Alınganlık ise hamurundandır
Gücüne güvenir haddini aşar
Aslanlar dünyada hep yalnız yaşar
İnsana yakışan toplu yaşamak
Ve cemiyet ruhunu aşılamak
Bazen güçlü olan zayıfı ezer
Aslanlar dünyada hep yalnız gezer
Nefsine aldanıp yalnız yaşayan
Güçlüyüm zannedip halkı dışlayan
Gün gelir bu mal-mülk elinden uçar
Aslanlar dünyadan hep yalnız göçer
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Aslı Nedir
Güzel Şah'ım çok yerlerden görünür
Aslı nedir neye verdin Bağdad'ı
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 229

Şahım birdir binbir dona bürünür
Aslı nedir neye verdin Bağdad'ı
Eremedim ben bu sırrın aslına
Yazık değil mi müminle müslime
Getirin Mervan'ı Bağdad üstüne
Aslı nedir neye verdin Bağdad'ı
Yok mu bunda erenlerin yardımı
Ne çekersin bu cefanın derdini
Yiğitlere ardır vermek yurdunu
Ah Hünkar'ım neye verdin Bağdad'ı
Geldi Mervan hendekleri doldurdu
Kırdı Hurmalığı aldı Bağdad'ı
Çığrışıp geliyor yeşil ördeği
Aslı nedir neye verdin Bağdad'ı
Pir Sultan'ım der ki üçler yediler
Kırklar da bu demde hazır idiler
Bağdad'ı Basra'yı verdi dediler
Aslı nedir neye verdin Bağdad'ı
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Aslı Pektir Kibir Yoktur Soyunda
Aslı pektir kibir yoktur soyunda
Dünyada türemiş bir tane güzel
İnci mercan şems ü kamer aslında
Dünyada türemiş bir tane güzel
Aslı belli asaletin sormadım
Destur alıp divanına durmadım
Huri midir melek midir bilmedim
Dünyada türemiş bir tane güzel
Bir selam verdim de aleyküm dedi
Bir ikrar üzere karşımda durdu
Getirdi elime bir dolu verdi
Parmaklar yakışmış fincana güzel
(<i>Dünyada türemiş bir tane güzel</i>)
Bahası bin altın birlikte beşi
Lebi şeker söyler incidir dişi
Ok gibi kirpikler saniyen kaşı
Dünyada türemiş bir tane güzel
Seyit Süleyman'ım bana bir çare
Yürü şahin gibi kaşları kare
Tavsiyeni göndereyim hünkare
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Dünyada türemiş bir tane güzel
Kaynak: Baki Kılıçarslan

Aslım Paktır Hiç Kin Yoktur Özümde
Aslım paktır hiç kin yoktur özümde
İnciler dizilmiş gerdana güzel güzel güzel
İnci mercan kamer senin aynında
Dünyada türemiş bir tane güzel güzel güzel
Aslın belli asaletin sormadım
Destur alıp divanında durmadım güzel güzel güzel
Huri midir melek midir bilmedim
Dünyada türemiş bir tane güzel güzel güzel
Kaynak: Baki Kılıçarslan

Aslıma Karışıp Toprak Olunca
Aslıma Karışıp Toprak Olunca
Çiçek Olur Mezarımı Süslerim
Dağlar Yeşil Giyer Bulutlar Ağlar
Gökyüzünde Dalgalanır Seslerim
Ne Zaman Toprakla Birleşir Cismim
Cümle Mahluk İle Bir Olur İsmim
Ne Hasudum Kalır Ne De Bir Hasmım
Eski Düşmanlarım Olur Dostlarım
Evvel De Topraktır Sonra Da Adım
Geldim Gittim Bu Sahnede Oynadım
Türlü Türlü Tebdilata Uğradım
Gahi Viran Sen Olurdu Postlarım
Benden Ayılınca Kin Ve Buguzum
Herkese Güzellik Gösterir Yüzüm
Topraktır Cesedim Güneştir Özüm
Hava Yağmur Uyandırır Hislerim
Alemler Alemi Ölçer Biçerler
Hamını Hasını Eller Seçerler
Bu Dünya Fanidir Konar Göçerler
Veysel Der Ki Gel Barışak Küslerim
Kaynak: Aşık Veysel

Aslımı Sorarsan Avşar Soyundan
Aslımı Sorarsan Avşar Soyundan
Ayrı Düştüm Aşiretten Beyimden
Pınarbaşı’ndan Da Beş Yüz Evinen
Çıkıp Da Cana Kıyanlardanım
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Çekerim Çileyi Böyl'olsun Bugün
Alırım Mı Sandın Sol Kozan Dağın
Biz Bir Kurt İdik De Bozoklu Koyun
Ürkütüp Sürüsün Yiyenlerdenim
Dadaloğlum Der De Böyle Olmazdım
Gördüğüm Günlerin Birini Görmezdim
Kavga Kızışınca Geri Durmazdım
Meydanda Kardaşa Kıyanlardanım
Kaynak: Dadaloğlu

Asmada Salmış Filizi
Asmada salmış filizi (tangom)
Bulamam evinizi
Şimdi de bildim sevdiğini (tangom)
Soldurmuşun rengini
Tangolara sarıceğım gine (vay vay vay)
Gine vay gine vay hop gine (vay)
Güzellerin alıceğim gine (vay vay vay)
Gine vay gine vay yavrum gine (vay)
Asmada davşan govarım (tangom)
Düştüm dizimi ovarım
Ben bu köyü çok sevdim (tangom)
Beni de burdan everin
Tangolara sarıceğım gine (vay vay vay)
Gine vay gine vay hop gine (vay)
Güzellerin alıceğim gine (vay vay vay)
Gine vay gine vay yavrum gine (vay)
Kaynak: Yöre Ekibi

Asmalar
Asmalar da aman kol uzatmış dallere
Hele hele dallere vay
Ammanın garip anam dallere vay
Sen düşürdün aman beni halden hallere
Hele hele hallere vay
Ammanın garip anam hallere vay
Asmalar da kol uzatmış engine
Şimdi rağbet güzel ile zengine
Kaynak: Osman Kavuncu
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Asmalara Kol Uzanmış
Asmalara kol uzanmış dallere
Sen düşürdün beni halden hallere
Asmalara kol uzanmış engine
Şimdi rağbet güzel ile zengine
Asmalara kol uzanmış incire
İkimizi bir sarsınlar zincire
Kaynak: Osman Kavuncu

Asmalarda Kol Uzatmış Dallere
Asmalar Da (Aman) Kol Uzatmış Dallere
(Dallere Hele Dallere)
Sen Düşürdün (Aman) Beni Halden Hallere
( Hele Hallere Vay)
Asmalar Da (Aman) Kol Uzatmış Engine
(Engine Hele Hele Engine)
Şimdi Rağbet (Aman) Güzel İle Zengine
(Hele Hele Zengine Vay)
Asmalar Da (Aman) Kol Uzatmış incire
(İncire Hele Hele İncire)
ikimizi (Aman) Bir Sarsınlar Zincire
(Hele Hele Zincire Vay)
Kaynak: Osman Kavuncu

Asmalı Mençere Kara Gözlüm
Asmalı mençere
Kara gözlüm al beni içere
Merdivenim kırk ayak
Kırkına vurdum dayak
Benden başka seversen
Kalkmaz döşeklerde yat
Olur mu böyle
Kara gözlüm derdini söyle
Kaleden indirdiler
Kır ata bindirdiler
Üç günlük güvey iken
Yemen'e gönderdiler
Asmalı mençere
Kara gözlüm al beni içere
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Kaynak: Ahmet Yamacı

Asmalıdır Evimiz
Asmalıdır evimiz leylim yar
Yeni düştü sevimiz leylim yar
Sevda böyle giderse leylim yar
Çatlar ölür birimiz leylim yar
Leylim leylim leylolsun leylim yar
Hergün akşam böylolsun leylim yar
Kaleden iniyorum leylim yar
Dön desen dönüyorum leylim yar
Aşkından kibrit oldum leylim yar
Üflesen yanıyorum leylim yar
Leylim leylim leylolsun leylim yar
Hergün akşam böylolsun leylim yar
Karanfilim sarkarım leylim yar
Açılmaya korkarım leylim yar
Yar geliyor deseler leylim yar
Hasta olsam kalkarım leylim yar
Leylim leylim leylolsun leylim yar
Hergün akşam böylolsun leylim yar
Kaynak: Ahmet Yamacı

Asmam Senun Dalundan
Asmam senun dalundan
Alamadum üzümi
Ander kalsun çenberi
Göremedum yüzüni
Başındaki çemberi ya
Dön beri dön beri
Etmeyiruk sevdaluk
Biribirinden deli
Duman geliyu duman
Gelu da yayuluyi
Güzeluminan beni
Kıranlar ayiruyi
Derenun kıyısında
Yikayi çamaşırı
Ni edelum güzelum
Kaldık kıran aşıri
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Ey güzelum güzelum
Gel da bize gezelum
Ayıracaklar bizi
Oturup ta bezelum

Yanarım da ben bu derde yanarım
Bizim evi bulanaca ararım
Güzellere sıra vermeyen pınarım
Daşlarına baykuş konmuş gel hele

Kaynak: Oykan Keleş

Gel hele de dudu dillim gel hele
Gel hele de ben öliyim gel hele

Asr-ı Gurbet Harap Etmiş (Gel Hele)
Asr-ı gurbet harap etmiş köyümü
Bülbül gitmiş baykuş konmuş gel hele
Ben ağayım ben paşayım diyenler
Kapıları kitlemişler gel hele
Bir ev burda bir ev karşıda kalmış
Hele sorun bizim komşular n'olmuş
Kırk senelik ağaç kurumuş kalmış
Bizim köye benzemiyor gel hele
Birisine sordum bura neresi
Issız kalmış dertli çağlar deresi
Dedi kardeş işte Mursal burası
Koçyiğitler küstü gitti gel hele
Gel çoban gel ki dertleşek beri
Dağlarda meleşen kuzular hani
Tanıdın mı ben Ali'yim Ali
Hangi Ali'sin tanımıyım gel hele
Saz elimde şu elleri gezerdim
Dertli idim bazı destan yazardım
Sen Ali'ysen niye saçın ağarttın
Kızıltuğ'a benzemiyor gel hele
(<i>Farklı kaynak</i>)
Asri gurbet harab etmiş köyümü
Bülbül gidip baykuş konmuş gel hele
Ben ağayım ben paşayım diyenler
Kapıları kitlemişler gel hele
Gel hele de dudu dillim gel hele
Gel hele de ben öliyim gel hele
Bir ev burda bir ev karşıda kalmış
Sorun hele bizim komşular n'olmuş
Kırk senelik ağaç kurumuş kalmış
Bizim köye benzemiyi gel hele
Gel hele de dudu dillim gel hele
Gel hele de ben öliyim gel hele
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: Ali Kızıltuğ

Asra Dair
Süt taştı da yazık kaymak bozuldu
Ne peynir olduk ah ne de yağ olduk
Talan etti bahçemizi arsızlar
Ne gülistan olduk ne de bağ olduk
Hakk diyen aşığa ferman yazıldı
Biz gönül ehlini kabire koyduk
Zihin sarhoş kalpler hayale aşık
Kötü rüyaları hep hayra yorduk
Basiret kör-topal vicdan kovuldu
Adalet hak hukuk tanımaz olduk
Kutbi zatlar nasihatten yoruldu
Havanda su dövdük lafazan olduk
Nefsine esirse asra ne yapsın
Bütün değerlerle yabancı olduk
Herkes şevk ile bir meşale yaksın
Çözümü tam öze dönüşte bulduk
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Aş Yedim Dilim Yandı
Aş yedim dilim yandı
Döküldü kilim yandı
Ben kilimde değilim
Bahçede gülüm yandı
Aş yedim yar elinden
Gül derdim har elinden
Başa tek güldürmedi
Ağladım har elinden
Aş yedim aş pişirdim
Yarime gül devşirdim
Yarim uğruma çıkmış
Ben yolumu şaşırdım
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Aş yedim acı kimin
Yar değil bacı kimin
Bahçemin katmer gülü
Başımın tacı kimin
Kaynak: Vasfi Akyol

Aşağı Mahalle Hocası
Aşşa mahallenin hocası
Okudur ebcet hecesi
Gelecek Pazar gecesi
Sevdiğim bir o saydığım bir o
Bir o o mican
Sohbet senindir senindir gerçek senindir
Bir o bir o bir o
Geçmiş olsun Abdullah Paşa
Kadem olsun Rıza Paşa
Bir o bir o bir o
Kızıl üzümün turşusu
Yüzüne vurmuş ekşisi
Hasan Bey'in has komşusu
Sevdiğim bir o saydığım bir o
Bir o o mican
Sohbet senindir senindir gerçek senindir
Bir o bir o bir o
Geçmiş olsun Abdullah Paşa
Kadem olsun Rıza Paşa
Bir o bir o bir o
Uzun çarşı baştan başa
Keklik seker taştan taşa
Geçmiş olsun Abdullah Paşa
Sevdiğim bir o saydığım bir o
Bir o o mican
Sohbet senindir senindir gerçek senindir
Bir o bir o bir o
Geçmiş olsun Abdullah Paşa
Kadem olsun Rıza Paşa
Bir o bir o bir o
Kaynak: Hasan Ateşbahar

Aşağı Mahlenin Kışı mı Geldi
Aşağı mahlenin kışı mı geldi
Kınalı yar parmakların oy
malın oy güzel oy beşini de yedin
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Kurban olam yaralanma ben sana
Sana nazlı yarin oy oy güzel
oy dişimi de yedin
Siviğin başında üşüdüm durdum
Üşümedim amman oy oy ... bela mı buldun
Bir seher vaktinde ben o yari gördüm
Seherde sallanan oy oy ... güle benziyor

Aşağı Mehlenin Allı Gelini
Aşağı mehlenin allı gelini
Gelmez mehlemize bilmem nedendir
Her geldikçe bir çift buse verirdi
Kesti busemizi bilmem nedendir
Kesti busemizi bilmem nedendir
Ağam nedendir
Kesti busemizi bilmem nedendir
Paşam nedendir
Kesti busemizi bilmem nedendir
Canım nedendir
Ağağıdan gelir allı valalı
Ak elleri boğum boğum kınalı
Ne çok kabarmışsın gelin dalı
Gider mehlemizden bilmem nedendir
Kesti busemizi bilmem nedendir
Ağam nedendir
Kesti busemizi bilmem nedendir
Paşam nedendir
Kesti busemizi bilmem nedendir
Canım nedendir
Kaynak: Kemal Kırmızı

Aşağı Yoldan Çıktı Aldıramadım
Aşağı yoldan çıktı aldıramadım
Teni yoldan çıktı kaldıramadım
Gerdanı gerdana sardıramadım
Boyunu boyuma sardıramadım
Bir elimde cura bir elimde sipsi
Bu kızın aklını kandıramadım
Oy beni beni vay beni beni
Çalarım curamı isterim seni
Yüce dağ başında kar kater kater
Arının verdiği bal bana yeter
Arının verdiği balı neyleyim
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Yarin ilen gezdiğim kar bana yeter
Oy beni beni vay beni beni
Çalarım curamı isterim seni
Kaynak: Kadir Turan

Aşağı Yoldan Çıktı Bayrağın Ucu

Sayfa 234

Suya giden mor belikli bacılar
Aranızda nazlı yarim var m’ola
Su değilim arktan arka akılam
Gül değilim pazarlarda satılam
Mevlam ölüm vermez ölem kurtulam
Bülbül güle hasret ben de yarime

Aşağı yoldan çıktı bayrağın ucu
Belinde sallanır çevrenin ucu
Sen benimsin ben seninim en gücü

Aşağıdan gelir eli boş değil
Söylerim söylemez gönül hoş değil
O kız nişanlı mı başı boş değil
Bülbül güle hasret ben de yarime

Doğan aylar doğuşundan bell'olur
Güzel olan yürüyüşünden bell'olur

Kaynak: Medine Köseoğlu

Gide gide gitmez oldu dizlerim
Ağlamaktan görmez oldu gözlerim
El kızına geçmez oldu sözlerim
Poyraz esmeyince kar savrulur mu
Gönül olmayınca yar sevilir mi
Gide gide şu İzmir'i yol sandım
Ayağıma diken battı gül sandım
El kızını ben kendime yar sandım
Doğan aylar doğuşundan bell'olur
Güzel olan yürüyüşünden bell'olur
Kaynak: Salih Urhan

Aşağı Yoldan Geliyormuş Üç Atlı
Aşağı yoldan geliyormuş üç atlı (amman)
Meyvalar içinde şeftali tatlı
Var mı içinizde sevdiğim atlı (amman)
Aman aman Ayşem yazmayı oyaladın mı
Kalem gibi kaşlarını boyadın mı
Gide gide iki divar arası (amman)
Yakti beni kaşlarının karası
Bilmem bıçak bilmem kama yarası (amman)
Var git oğlan var git ben senin olmam
Annenden babandan intizar almam

Aşağıdan Bir Yel Esti
Aşağıdan bir yel esti
Irgaladı ölem dallarımı
Ne dedim de ölem niye küstün
Kırdın yine ölem kollarımı
Irgalıyı ırgalıyı
Ben gidersem ölem yar kalıyı
Evleri var evden üste
Yar da hasta ölem ben de hasta
Bir gol alta ölem bir gol üste
Sar Allah'ı ölem severisen
Irgalıyı ırgalıyı
Ben gidersem ölem yar kalıyı
Kaynak: Hasan Aydın

Aşağıdan Bir Yel Esti
Aşağıdan bir yel esti
Yine kırdı dallarımı
Ne dedim de niye küstün
Niye kestin dillerini
Yürü güzel yoldan yürü
Kıyıdan gölgeden yürü
Düşmanların inadına
Bir adım beriden yürü

Kaynak: Münevver

Aşağıdan Acı Poyraz Acılar
Aşağıdan acı poyraz acılar
Yukarıdan kuru çamlar gıcılar
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Alınan mı morunan mı
Altınların kolunan mı
İstedim de vermediler
Kaçırayım zorunan mı
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Şu dağların öte yüzü
Gün vurmadan erir buzu
Seni de zalımın kızı
Niye kestin dillerini

Sayfa 235

Amman amman Fadimem yazmayı oyaladın mı
Kalem gibi parmakların kınaladın mı
Amman amman Fadimem dağlar dağlıyor beni
Sevdiğim ellere salıyor beni

Yürü güzel yoldan yürü
Kıyıdan gölgeden yürü
Düşmanların inadına
Bir adım beriden yürü

Bir tepeden bir tepeye bakılmaz
Elin sevdiğine nişan aman takılmaz
Gonca güller olsa başa takılmaz

Alınan mı morunan mı
Altınların kolunan mı
İstedim de vermediler
Kaçırayım zorunan mı

Amman amman Fadimem yazmayı oyaladın mı
Kalem gibi parmakların kınaladın mı
Amman amman Fadimem dağlar dağlıyor beni
Sevdiğim ellere salıyor beni

Çalımıyam çalımıyam
Ben çalının dalımıyam
Eller erdi muradına
Ben bir bahtı karamıyam

Kaynak: Yöre Ekibi

Yürü güzel yoldan yürü
Kıyıdan gölgeden yürü
Düşmanların inadına
Bir adım beriden yürü
Alınan mı morunan mı
Altınların kolunan mı
İstedim de vermediler
Kaçırayım zorunan mı
Söz: Mehmet Çınar

Aşağıdan Çıkan Kınalı Gazlar
Aşağıdan çıkan kınalı gazlar
Uzatmış boynunu yolunu gözler
Boynu karanfilli gelinlik kızlar
Ayvası koynunda çürüyüp gider
Tamahtı karnında kalmış ah eder

Aşağıdan Gele Gele Geldiler
Aşağıdan da gele gele geldiler
Geldiler de evimize doldular
Kızımızı elimizden aldılar
Ben gidiyom garip anam kal gayri
Hiç bulama var başına yan gayri
Çıkdım bakdım çamlı belin düzüne
Döndüm bakdım karlar yağmış izine
Ellerin anası gider kızına
Benim anam bakmaz oldu yüzüme
Benim anam bakmaz oldu yüzüme
Anama söyleyin de mendilimi yudumu
Yuyup yuyup gül daline koydu mu
Gurbet elde benim yavrum var dedi mi
Ben gidiyom garip anam kal gayri
Hiç bulama var başına yan gayri

Haydin ülen de haydin ineğimin danası
Kızı bana yanmış karışmasın anası
Ben kızıylan sarılıp da yatarken
Dış kapılarda nöbetçi dursun anası

Anam beni neler ilen besledi
Siyah saçım gül suyuynan ısladı
Anam beni de gurbet için besledi

Kaynak: Havana Ayhan

Ben gidiyom garip anam ağlama
Akını çıkarıp kara bağlama

Aşağıdan Çıktı Bayrağın Ucu
Aşağıdan çıktı bayrağın ucu
Belinde sallanır çevrenin ucu
Sen benimsin ben seninim engücü
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Kaynak: Sabiha Kubilay

Aşağıdan Gelen (Düz Oyun)
Aşağıdan gelen kamış gağnısı
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Üstünde oturan Türkmen yavrusu
Benim yarim içinizde hangisi
Hanginizle eyleyeyim gönlümü

Sayfa 236
Kaynak: Hasibe Türkmen

Aşağıdan Gelen Gelin Nereli

Aşağıdan yukarıya gelirsin
Gel bi sarılalım gavur m'olursun
Asker oldum ben buradan gidiyom
Mektubumu dost elinden alırsın

Aşağıdan gelen gelin nereli
Ak elleri boğum boğum kınalı da
Başın mı böyüdü gelin olalı
Ben seni kız iken seven oğlanım da yörü

Yayladan gelirken yorulur muyum
Ben davar gidene vurulur muyum
Şurda benim nazlı yarim dururken
Gider de ellere yar olur muyum

Yörü yavrum yörü saçlarını sürü
Yat dizimin üstüne uyutayım seni

Kaynak: Halit Rifat Aydemir

Aşağıdan Gelen Elin Galdursun
Aşağıdan gelen elin galdursun (Aman aman ey)
Vefalı yar ise bana bildirsin
Vefalı yar ise bana bildirsin
Benim yarim beni varsın öldürsün (Aman aman ey)
Şurda bir divane yarim var deyi
Şurda bir divane yarim var deyi
Aşağıdan gelir tozunan toprak (Aman aman ey)
O yar bize göndermiş gülünen yaprak
O yar bize göndermiş gülünen yaprak
Düşer mi şanına yalınız durmak (Aman aman ey)
Al beni yanına gurban olduğum
Al beni yanına gurban olduğum
Kaynak: İsmail Tüccar

Aşağıdan Gelen Gelin Alıcı
Aşağıdan gelen gelin alıcı
Uğruna tutarlar yalın kılıcı
Biz de biliyoruz elin olucu
Kız seni almaya geldik almaya
Güllerin dermeye geldik dermeye
Aşağıdan gürül gürül göç gelir
Gelir amma gürültüsü geç gelir
Kız anadan ayrılması güç gelir
Kız seni almaya geldik almaya
Alıp da dönmeye geldik dönmeye
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Aşağıdan gelen geline benzer
Saçları sazımın teline benzer de
Fidan boylarına kurban olduğum
Açılmış bahçenin gülüne benzer de yörü
Yörü yavrum yörü saçlarını sürü
Yat dizimin üstüne uyutayım seni
Kaynak: Mehmet Yüksel

Aşağıdan Gelen Geline Benzer
Aşağıdan gelen geline benzer
Saçları telefon teline benzer
Ben yarimi nerde olsa bilirim
Çiçekli bahçenin gülüne benzer
Aşağıdan cıvıl cıvıl kuş gelir
Kapalılar dolu gider boş gelir
Çıkma yarim çıkma sen köyümüzden
Belki olur başına bir iş gelir
Aşağıdan eser poyraz acılar
Yukarıdan çam dalları gıcılar
Şu karşıdan gelen çifte avcılar
İçinizde atlı yarim yok mudur
Kaynak: Satı Yeşil

Aşağıdan Gelen Geline Benzer
Aşağıdan gelen geline benzer
Boyu selvinin daline benzer
Boyuna postuna gurban olduğum
Bizim yaylanın eline benzer
Bir allı gelin geçmiş ulu yayladan
Gaşın değil de gözün beni ağladan
Bir dileğim var da Kadir Mevla’dan
Bir daha görüşsek baharda yazda
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Kaynak: Elif Fatma

Aşağıdan Gelen Güzel
Aşağıdan gelen güzel
Eğri bağlar başlarını
Küstünse gel barışalım
Sil gözünün yaşlarını
Evlerinin önü kuyu
Kuyudan alırlar suyu
Küçücüksün biraz büyü
Hesap ettim yaşlarını
Kara çalıda gül bitmez
Karga bülbül olup ötmez
Gündüz hayalimden gitmez
Gece girer düşlerime
Karac'oğlan işlerini
Bağışlarım suçlarını
Kız gezecek yollarını
Ayıklarım taşlarını

Sayfa 237

Yoğurdum Var Yeşil De Meşil Çanakta
Benleri Var Ak Gerdanda Yanakta
Benim Yarim Şu Karşıki Konakta
Sekiver A Yarim Sekiver Kaba Minder Üstüne
Mavili Yazma Mor Kadifenin Üstüne
Kaynak: Mustafa Kılıç

Aşağıdan Gelen Mangal Kömürü
Aşağıdan gelen mangal kömürü
Mevlam güzellere versin ömürü
O kız almış annesinden emiri
Geliver yarim geliver kaba minder üstüne
Mavili yazma al kadifenin üstüne
Aşağıdan gelen hanım oynasın
Keklik kebabını yiyen doymasın
Beni bu hallere koyan onmasın
Geliver yarim geliver kaba minder üstüne
Mavili yazma al kadifenin üstüne

Kaynak: Karacaoğlan

Kaynak: Yöre Ekibi

Aşağıdan Gelen Hanım (Erkek)

Aşağıdan Gelen Üzüm Kağnısı

Aşağıdan gelen hanım oynasın
Keklik kebabını yiyen doymasın
Beni yardan ayıranlar onmasın

Aşağıdan gelen üzüm kağnısı
İçinde de güzellerin benlisi (bir danem)
Bilmiyom ki benim yarim hangisi
Orta boylu kara yağız kendisi (bir danem)

Beri gel a yarim ben adam yemem
Ellerin yarine yarim ol demem
Yoğurdum var yeşil meşil çanakta
Benleri var ak gerdanda yanakta
Benim yarim şu karşıki konakta

Çeşmenin başında yare kavuştum
Yar aşağı ben yukan savuştum (bir danem)
Çoktan beri ben yar ile küsüdüm
Bir gül verdim ben yar ile barıştım (bir danem)
Kaynak: Mevlide Kayhan

Beri gel a yarim ben adam yemem
Ellerin yarine yarim ol demem
Kaynak: Rıdvan Cor

Aşağıdan Gelen Hanım (Kadın)
Aşağıdan Gelen Hanım Oynasın
Keklik Kebabını Da Yiyen Doymasın
Beni Yardan Ayıranlar Onmasın
Sekiver A Yarim Sekiver Kaba Minder Üstüne
Mavili Yazma Mor Kadifenin Üstüne
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Aşağıdan Gelir Aldıramadım
Aşağıdan gelir aldıramadım
Kolları boynuna sardıramadım
Bir elimde divit birinde kalem
Bir yarin aklını kandıramadım
Aşağıdan gelir allı valalı
Parmakları boğum boğum kınalı
Ne de büyümüşsün gelin edalı
Ben seni ezelden seven oğlanım
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Aşağıdan gelir Kerem'in yari
Taramış zülfünü vermiş tımarı
Ak göğsün üstünde zemzem pınarı
İçip susuzluğum söndüremedim
Kaynak: Metin Pala

Aşağıdan Gelir Eli Boş Değil
Aşağıdan gelir eli boş değil
Söylerim söylemez gönlü hoş değil
Yazık şu gelinin cahil ömrüne
Nasıl yari kendisine eş değil
Aşağıdan gelir geline benzer
Saçı gilabının teline benzer
Boyuna bosuna kurban olduğum
Şafağın açılmış gülüne benzer
Yaz gelende çiçek açar dağımız
Güz gelende meyva verir bağımız
Zalim gurbet ele düştü yolumuz
Ya suyumuz çekti ya toprağımız

Sayfa 238

Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Aşağıdan Gelir Gir Kanlı Merek
Aşağıdan gelir bir kanlı merek
Yolumu yolsuza düşürdün felek
Seni seviyorum deyi ölmem mi gerek
Kıyma zalım kıyma, canıma kıyma
Aldanıp feleğin sözüne uyma
Orucu tuttum da bayram etmedim
Emrimizden ayrı bir iş tutmadım
Gelin oldum bir murada yetmedim
Kıyma zalım kıyma, canıma kıyma
Aldanıp feleğin sözüne uyma
Babam senden çok mu aldı malını
Söyleyin de geri versin malını
Mal için de öldürmezler gelini
Kıyma zalım kıyma, canıma kıyma
Aldanıp feleğin sözüne uyma

Kaynak: Adnan Binyazar

Aşağıdan Gelir Eli Develi

Aşağıdan Gelir Omuz Omuza

Aşağıdan gelir eli develi
Devesin boynu da altın laleli
Kız gelin olalı burnun havalı
Ben seni kız iken seven oğlanım

Aşağıdan gelir omuz omuza
Çiğdem de karışmış aman aman güle nergize
Benden selam olsun o vefasıza

Konma bülbül konma ağaç dalına
Seni de vururlar yarin yoluna
Aşağıdan gelir hozalı gelin
Topla fistanını toz olur gelin
Kaldırsa peçesin görsem yüzünü
Eller arif olmuş söz olur gelin
Konma bülbül konma ağaç dalına
Seni de vururlar yarin yoluna
Güllüm seni alır alır kaçarım
Karlı dağ ardına çadır açarım
Kahve bulamazsam kenger açarım
Elbet ben de bir Güllümü sararım
Konma bülbül konma ağaç dalına
Seni de vururlar yarin yoluna
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Baba bayramınız aman aman mübarek ola
Kirve bayramınız aman aman karalı gele
Duvara yaslandım cıgaram içem
Yağlı kurşun gelir aman aman ben nere kaçam
Kanadım yoktur ki havaya uçam
Baba bayramınız aman aman mübarek ola
Kirve bayramınız aman aman karalı gele
Yorgun yorgun vardım orak biçmeye
Köyün çeşmesinden aman aman bir su içmeye
Yağlı kurşun gelir ciğer deşmeye
Baba bayramınız aman aman mübarek ola
Kirve bayramınız aman aman karalı gele
Kaynak: Adnan Gül
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Aşağıdan Gelir Sandık
Aşağıdan gelir sandık boş gelir
Aşağıdan gelir sandık boş gelir
Ağlamış da ela gözden yaş gelir (Aman)
Hay du du du du du du dum
Hay li li li li li li li lim
Dolaştım dağları kar çevre çevre
Dolaştım dağları kar çevre çevre
Yitirdim yarimi halim bi çare (Aman)
Hay du du du du du du dum
Hay li li li li li li li lim
Teperim teperim tepe delinmez
Teperim teperim tepe delinmez
Çıkarım bakarım yarim görünmez (Aman)
Hay du du du du du du dum
Hay li li li li li li li lim

Sayfa 239

Efelerin bakışına da maşallah
Boyun bosun maşallah
Bakışına maşallah
Nazar değmez efelere de inşallah
Cepkeninin sırması
Kemik saplı kaması
Efelerin duruşuna da maşallah
Boyun bosun maşallah
Duruşuna maşallah
Nazar değmez efelere de inşallah
Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Aşağıdan Geliyor Fadime'm
Aşağıdan geliyor Fadime'm aman
İk'elleri tutam tutam kadife (Fadime'm aman)
Kemendim atmadık aman daller mi kaldı
Başıma gelmedik aman haller mi kaldı
Yarimin geydiği aman abalar olsun
Bir dahi yar sevmem aman tövbeler olsun

Kaynak: İbrahim Çöğüs

Aşağıdan Gelir Yörük Evleri
Aşağıdan gelir sevdiğim yörük evleri
Önüne düşmüş de ağaları beyleri
Devesinin de aman burnu ciğalı of of
Aşamadım da sevdiğim şu dağın ardını
Bölemedim de yaylanızın karını
Bulamadım da sevdiğim şu gönlümün yarini of of
Çeşmeler yaptırdım da sevdiğim altın oluklu
Sularını akıttım da mercan balıklı
Bir kız sevdim de ince belikli of of
Kaynak: Mustafa Koçak

Aşağıdan Geliyor
Aşağıdan geliyor
Salına salına yürüyor
Efelerin boyuna da maşallah
Boyun bosun maşallah
Oyununa maşallah
Nazar değmez efelere de inşallah
Ayağında yemeni
Beline sokmuş lüveri
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Aşağıdan geliyor on kadar
Annen seni sevmiyor ben kadar
Kemendim atmadık aman daller mi kaldı
Başıma gelmedik aman haller mi kaldı
Yarimin geydiği aman abalar olsun
Bir dahi yar sevmem aman tövbeler olsun
Çay başında çırpınıyor çay kuşlar
Kadir Mevlam seni bana bağışlar
Kemendim atmadık aman daller mi kaldı
Başıma gelmedik aman haller mi kaldı
Yarimin geydiği aman abalar olsun
Bir dahi yar sevmem aman tövbeler olsun
Kaynak: Yöre Ekibi

Aşağıdan Geliyor Gül Ayşe
Aşağıdan geliyor amman da gül Ayşe
İk'elleri dutam dutam menevşe
Menevşenin bir bağını ver Ayşe
Aha şu dağlardan aşdım da geldim
Bir güzel peşine düştüm de geldim
Aha şu dağlarda gar var duman yok
Benim sevdiğimde din var iman yok
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Aşağıdan geliyor amman da donanma
El lafları (sözleri) yalan olur inanma
Benden başka yar seversen amman da gönenme
Aha şu dağlardan aşdım da geldim
Bir güzel peşine düştüm de geldim
Aha şu dağlarda gar var duman yok
Benim sevdiğimde din var iman yok
Aşağıdan geliyor amman da hamazlar
Yaha yarin geliyor amman da demezler
Yar yollarına geçirdiğim amman da namazlar
Aha şu dağlardan aşdım da geldim
Bir güzel peşine düştüm de geldim
Aha şu dağlarda gar var duman yok
Benim sevdiğimde din var iman yok
Kaynak: Akif Yağcı

Aşağıdan Geliyor Üç Atlı
Aşağıdan geliyor üç atlı (aman)
Var mı içinizde Mehemmet atlı
(Ah) Var mı içinizde Mehemmet atlı
O Mehemmet hepinizden kıymatlı (aman)

Sayfa 240

Bağlantı
Engin derelerin suyu çağlasın
Dengine düşmeyen gelin aman ağlasın ağlasın
Bağlantı
Kaynak: Mehmet Aktepe

Aşahtan Gelirem
Aşahtan gelirem yüküm eriktir
Eriğin dalları yere eğiktir
Bir emmim kızı var taze feriktir
Aşahtan gelirem yüküm üzümdür
Üzümün dalları düzüm düzümdür
Bir emmim kızı var iki gözümdür
Gelme ecel gelme üç gün ara ver
Üç günden ne çıkar beş gün ara ver
Gel al bu sevdayı götür yara ver
Kaynak: Seyfettin Sığmaz

Aşalım Aşalım Dağlar Aşalım

Aşağıdan çıktı bayrağın ucu (aman)
Beşikte çocuğun telli sorgucu
(Ah) Beşikte çocuğun telli sorgucu
Sen benimsin ben seninim (aman)

Aşalım aşalım aşalım aman
Dağlar aşalım gel gel aman
Dağlar aşalım aman
Düşelim düşelim düşelim aman
Ovaya düşelim aman
Ayrılık günleri geldi aman
Helallaşalım gel gel aman helallaşalım aman

Yanarım yanarım ben başıma yanarım
Uzak gitmem çivili de çamdan dönerim

Dağların kokusu kokusu yazınan gelir aman
Oğlanın sevdiği sevdiği nazınan gelir aman

Yanarım yanarım ben başıma yanarım
Uzak gitmem çivili de çamdan dönerim

Kaynak: Hediye Sakmar

Aşağıdan Geliyoru Neslihan
Aşağıdan geliyoru Neslihan
İk’elleri tutam tutam aman feslihan feslihan
(Bağlantı)
A Neslihan sen beni öldüreceksin
Dost ile düşmanları güldüreceksin
Aşağıdan geliyoru güzeller
Güzeliz diye ayrı ayrı gezerler gezerler
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İki de durnam gelir gelir aman
Aklı karalı gel gel aman aklı karalı aman
Birini şahin vurmuş vurmuş
Aman göğsü yaralı aman
Birini şahin vurmuş aman
Birisi yaralı aman
Birini bildim aman bildim aman
Birisi nereli gel gel aman birisi nereli aman
Dağların kokusu kokusu yazınan gelir aman
Oğlanın sevdiği sevdiği nazınan gelir aman
Kaynak: İsmet İnci
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Sayfa 241

Aşam Anam Bu Dağların
(ağam) Aşam anam bu dağların gurdi var
(ağam) Yavri göçmüş (aman) ne virana yurdi var
(ağam) Her yiğidin (aman) göne göne derdi var
(ağam) Benim derdim heç birine benzemez
(ağam) Gider oldum el başıma derildi
(kurban) Getme dedi (aman) yar boynuma sarıldi
(ağam) Kısmetimiz gurbet ele verildi
(heyran) Çık salın ki (aman) boyun görim gidim yar

Aşam Dedim Karlı Dağlar Başından
Aşam dedim karlı dağlar başından
Yüce dağlar koç yiğide dağ m'olur
Ağrır bedenlerim sızılar yaram
Bu yarayı çeken yiğit sağ m'olur
Sıra sıra dikemedim söğüdü
Ben başıma veremedim öğüdü
Elleri göğsünde görün yiğidi
Yiğit mağrur gezmek ile bey m'olur
Öğüt versen bana öğüt kar etmez
O yarin hayali karşımdan gitmez
Kementle bağlasam kolum bağ tutmaz
Yarin zülüfünden özge bağ m'olur
Karacaoğlan der ki fani dünyadan
Korkmaz mısın haram ile zinadan
Ayırırlar beni ana babadan
Gurbet ile düşen yiğit sağ m'olur

Kaynak: Yusuf Yorulmaz

Aşamadım Emirdağ'ı Başından
Aşamadım Emirdağ'ı başından
Yatamadım hayalinden düşünden
Az mı oldu ayrılalı eşimden
Kız iken beraber olan ben idim
Emirrdağı ne belalı başın var
Yastık olup yaslanacak taşın var
Şu dağlarda bir gelinle işim var
Kız iken beraber olan ben idim
Kaynak: Kamil Karanfil

Aşamadım Hacı Hasan Belini
Aşamadım Hacı Hasan belini
Yaylanıza varamadım a gelin
Deldi geçti yağlı kurşun tenimi
Ellerinden tutamadım a gelin
(Gıymatlı gelin)
Hacı Hasan'ın beli çifte tuzaklı
Yaylanızın gölgeleri kavaklı
Gelin ata binmiş başı duvaklı
Alıp seni kaçamadım a gelin
(Gıymatlı gelin)

Kaynak: Karacaoğlan

Hacı Hasan'dan yaylanıza varıp da
Ceviz dibi cami yanı gezip de
Pencereden ışığını görüp de
Koynuma alıp yatamadım a gelin
(Gıymatlı gelin)

Aşamadım Bergama'nın Belinden

Kaynak: Hasan Kalkan

Aşamadım Bergama'nın belinden
Gonyağ içerken fincan düştü elimden
Alın da benim kelepçemi kolumdan

Aşamadım Şu Dağların Belinden

Aman Allah al başımdan dumanı
Geline şu gençlikte zindan etmen dünyayı
Beyaz guşun ganadında al olur
Şekar gızın yanağında bal olur
Üç senemiz otuzaltı ay olur
Aman Allah al başımdan dumanı
Geline şu gençlikte zindan etmen dünyayı
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Aşamadım şu dağların belinden
Kahve'çerken fincan kaydı elimden
Kurtulaydım şu zalimin dilinden
Ördeğim gölüne girmeye geldim
Şahinim koluna konmaya geldim
Elmayıdım indirdiler dalımdan
Ayırdılar beni nazlı yarimden
Kurtulaydım şu zalimin elinden
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Sayfa 242

Ördeğim gölüne girmeye geldim
Şahinim koluna konmaya geldim

Akar akar durulursan
İçmenem yar şimden geri

Kaynak: Selahattin Tekakçe

Kanberoğlu yürek yandı
Eder isen yüzbin andı
Açılsın sinemin bendi
İnanmam yar şimden geri

Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını
Aşan bilir karlı dağın ardını
Çeken bilir ayrılığın derdini
Bülbül kaça aldın gülün narhını
Gül alıp satmanın zamanı değil
Selvinin dalları boyundan uzun
Yavrular gözüme bir salkım üzüm
Ölmeden o yari görürse gözüm
Koyun kuzu kurban olur o zaman
Yaprak gazel olmuş durmuyor dalda
Vefasız güzelden bize ne fayda
Bu ayda olmazsa gelecek ayda
Ölürüm vazgeçmem sevdiğim senden
Kaynak: Nuri Üstünses

Aşan Yollar Yar Yanına Gider Mi
Gazel düştü yollar kapandı kardan
Bir haber gelmiyor sevdügüm yardan
Sen olasan şahlar şahıyla merdan
Aşan yollar yar yanına gider mi
Hangi dağdır birbirine daldadır
Bu gönüller hangi cahil yoldadır
Sevdiceğim gözü yaşlı yoldadır
Aşan yollar yar yanına gider mi

Kaynak: Aşık Veli Yaycı

Aşeyim De Şu Dağları Ben Aşeyim
Aşeyim de şu dağları ben aşeyim
Gız ben seni aleyim de gaçeyim
Aman da gaçeyim a güzel de gaçeyim
Akşamınan ikindinin arası
Yakdı da beni gözlerinin
Aman da garası a güzel de garası
Aşam oldu gine de basdı garalar
Ciğerimde göz göz oldu yaralar
Aman da yaralar a güzel de yaralar
Aşam oldu yakamadım gazımı
Gadir mevlam böyle de yazmış yazımı
Aman da yazımı a güzel de yazımı
Kaynak: Rasim Eriş

Aşığa Tuzak Gerekmez
Aşığa tuzak gerekmez
Dost katına vardı ise
Benlik çırasını yakmaz
Dost katına vardı ise

Kaynak: Fehmi Uğraş

Aşayım Karlı Dağları
Aşayım karlı dağları
Dönemem yar şimden geri
Dünyada ölüm var imiş
Yanmanam yar şimden geri
Sar altından sarı olsan
Cennetteki hürü olsan
Gün gümüşten duru olsan
Kucmanam yar şimden geri
Yol üstünde pınar olsan
Susuzumdan ölürüsem
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Varlık yokluk birdir bize
Sabrederek çıktık düze
Aşıklar şükreder aza
Dost katına vardı ise
İnsana verdiler aklı
Verilende neler saklı
Aşık kulun elbet haklı
Dost katına vardı ise
Semih Sergen azar azar
Bu can yücelerde gezer
Kalem söyleneni yazar
Dost katına vardı ise

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 243

Kaynak: Semih Sergen

Aşığım (Canım Anam Nasıl Diyem)
Canım anam nasıl diyem derdimi
Gözlerinden akan sele aşığım
Fikr-i Mecnun oldum hayal-i Kerem
Bir bülbülem ben o güle aşığım
Yığılmış berhanen gider göçlerin
Ana bilemedim neydi suçların
Bir örükten bir örüğe saçların
Gerdanında sarı tele aşığım
Hıfzı'nın gönlünde inceden sızı
Olmadı gönlümün baharı yazı
Beni Mecnun eden o emmim kızı
İşte böyle bir güzele aşığım

Gevsülerin bad-ı saba
Kaldırsa etse ber heva
Güneş gibi verir ziya
Neşr olsa tellerin senin
Dertlilere derman eder
Katreleri umman eder
Lütfi'yi zül ferman eder
Hikmet makallerin senin
Kaynak: Abdurrahman Demir

Aşık Der Ahu Gözler
Aşık der ahu gözler
Avcular ahu gözler
Beni sahraya saldı
Gördüğüm ahu gözler

Kaynak: Hıfzı Baba

Aşığın Yaylası
Aşığın yaylası derler otağı
Al yeşil pervane geymiş o dağlar
Söylemem yavruya bugün vurgundur
Yar yanından gelmiş bugün yorgundur
Kaynak: Bahattin Özsoy

Aşıhların Aklın Alır
Aşıhların aklın alır
Gerdanda halların senin
Aşığı çöllere salır
Görünse tellerin senin
Ariflerin irfanına
Karşu bırakmış şanuna
Cem eylemiş divanına
Dest beste kulların senin
Hurileri raksa salır
Gözlerinden sürme talar
Şahların tacını çalar
Dür döker dillerin senin
Dildadeler giryan olur
Ciğerleri buryan olur
Divaneler üryan olur
Görünse illerin senin
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Aşık der ela gözler
Güzeldir ela gözler
Bir kanlı sevdiğim var
Canımı ela gözler
Aşık der kara gözler
Güzeldir kara gözler
Bilmem duçar olduğum
Kan eder kara gözler
Aşık der güzel gözler
Güzeli güzel gözler
Çirkini ejder yutsun
Ma’şuku aşık gözler
Aşık der aşık gözler
Gözlerim güzel gözler
Rakib gözi kör olsun
Bilmez ne aşık gözler
Aşık der sazendeler
Saz çalar sazendeler
Mürde diller ne bilür
Ne çalar sazendeler
Aşık der güller açar
Gönül var güller açar
Zağ-ı şey eh ne bilsin
Gülistan güller açar
Aşık der taze güller
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Tazedir taze güller
Seher bülbülü bilür
Nicedir taze güller
Aşık der dağlı derün
Ağlıyor dağlı derün
Derdimi ol bilür ki
Olmuşdur dağlı derün
Kan şamı revanedir
Aşıklar divanedir
Yarimi yar eyleyen
Bilmezem sevda nedir

Sayfa 244

Aşk yoluna mal ne olur can dahi muhal olmaya
Asil zadeler nişanın eğer bilmek diler isen
Her sözün manası var sözü sebük-sal olmaya
Ariflerden nişan budur her gönülde hazır ola
Kendini teslim eyleye sözde kıyl-u kal olmaya
Görmez misinsen arıyı her bir çiçekten bal eder
Sinek ile pervanenin yuvasında bal olmaya
Eğer güher ister isen hizmet ile ariflere
Cahile bin söyler isen manada miskal olmaya

Aşık der karabağlar
Irakdır kara bağlar
Yarini küstürenler
Elbet de karar bağlar

Miskin Yunus zehr-i katil aşk elinden tiryak olur
İlm-ü amel zühd-ü ta’at pes aşıksız helal olmaya

Değme benim yareme
Yare urma yareme
Dost eli değmedikçe
Merhem olmaz yareme

Aşık Gönlüm Sana Bir Yar Bulmalı

Bu gönlümüz yareli
Yar elinden yareli
Gayri elden eylenmez
Olmayınca yar eli
Aşık der canım yandı
Yar urdu canım yandı
Kınamayın ağalar
Ağlarım canını yandı
Aşık der dağlar beni
Ağlasun dağlar beni
Ben dilbere n'etmişem
Daima dağlar beni

Kaynak: Yunus Emre

Aşık gönlüm sana bir yar bulmalı
Gözü gece göğsü seher misali
Sevda kitabından mülhem olmalı
Konuşurken verdiği her misali
Kızlar daldan dala konan serçedir
Ben ressamım kirpiklerim fırçadır
Bir yâr görüyorum tam üç gecedir
Herbir beni bir mücevher misali
Şimdiki güzeller bilmez kıymeti
Aşık değil midir yarin ziyneti
Kimse aramıyor Aşık Cevdet'i
Yollara düşmüşüm cevher misali
Kaynak: Aşık Cevdet

Aşık İmamdır Bize

Aşık der derd ucundan
Tutmuşam derd uçundan
Bu ateşe yandığım
Yine bu der ucundan

Aşk imamdır bize gönül cemaat
Kıblemiz dost yüzü daimdir salat

Aşık Eteğin Tutmak Gerek

Beş vakt tertibimiz bir vakte geldi
Beş bölük oluban kim kıla taat

Aşık eteğin tutmak gerek akıbet zeval olmaya
Aşkdan bir elif okuyan kimseden sual olmaya
Aşk dediğin bilir isen eğer aşka gönül verir isen
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Can dost mihrabına secdeye vardı
Yüz yere vuruban eder münacaht

Şeriat eydür bize şartı bırakma
Şart ol kişiyedir eder hiyanet
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Dost yüzün görücek şirk yağmalandı
Onun içün kapıda kaldı şeriat
Münacat gibi vakt olmaz arada
Kim ola dost ile bu demde halvet
Kimsenin dinine hilaf demeyiz
Din tamam olıcak doğar muhabbet
Erenler nefsidir şol devletimiz
On’içün fitneden olduk selamet
Kalu bela dedik evvel ki demde
Dahi bugündür ol dem-ü bu saat
Doğruluk bekleyen dost kapısında
Gümansız ol bulur İlahi devlet
Yunus öyle esirdir ol kapıda
Diler ki olmaya ebedi rahat

Sayfa 245

Boynu eğri mazlum kullar
Hak emrine şükredenler
İkiliği silen canlar
Yardımcısı Haydar Haydar
Nurdan yoğrulmuş güzeller
Kem gözlerle bakmayanlar
Cemale aşık olanlar
Yardımcısı Haydar Haydar
Muhip olayım diyenler
Pir ikrarını güdenler
Mürşidine ser verenler
Yardımcısı Haydar Haydar
İbrahimim budur hallar
Sıtk ile hüdaya yalvar
Bir yerine olsun nazar
Yardımcısı Haydar Haydar
Kaynak: Aşık İbrahim

Kaynak: Yunus Emre

Aşık Kerem Düş Eylemiş Daylere
Aşık Kerem düş eylemiş daylere
(Yar yar aman aman aman)
Kuş kondurmaz geçticeği dallere (dallere)
Vermem seni yaban ilen ellere
(Yar yar aman aman aman)
Aman dayler han Aslı'mı gördün mü (gördün mü)
Yar elinden dolu bade içtin mi (içtin mi)
Gece geçtim şu dayleri kar idi
(Yar yar aman aman aman)
Bir ah çektim ateşlendi eridi (eridi)
Benim yarim şu dünyada bir idi
(Yar yar aman aman aman)
Aman dayler han Aslı'mı gördün mü (gördün mü)
Yar elinden dolu bade içtin mi (içtin mi)
Kaynak: Halil İbrahim Mısırlı

Aşık Olan Durmaz Ağlar
Aşık olan durmaz ağlar
Hak yoluna gönül bağlar
İki gönlü bir edenler
Yardımcısı Haydar Haydar

Aşık Oldum
Taze çaya bandırdığım bisküvimsin vanilyalım
İnsanlarla aramdaki özverimsin zeytin dalım
Salınmaya devam et sen gönlümdedir yerin salın
Büyük sevdam tükenmez hiç onu aşkla boyayalım
Sevmek nedir bilmez iken terfi edip usta oldum
Ben o güzel gözlerine baktığımda hasta oldum
Varlığınla huzur dolup dorukların dostu oldum
Benim aşkım tükenmez hiç oldum sana aşık oldum
Kaynak: Ömer Faruk Aksoy

Aşık Oldum Gülüm Sana
Aşık oldum gülüm sana
Dolanırım yana yana
Elçi gönderdim anana
Vermediler vermediler
Vermediler vermediler
Şu halimi görmediler
Bülbül hasret gülüne
Mehtunum tatlı diline
Kına yakmışlar eline
Silmediler silmediler
Neyidi verdiğin sözler
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Andıkça yüreğim sızlar
Garip gönlüm seni özler
Seni bana vermediler
Vermediler vermediler
Şu halimi bilmediler

Sayfa 246

Söyle derdini
Allah Allah de
Dağ ile taşta
Kuruda yaşta
Çağır her işte
Allah Allah de

Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Aşık Sazıyle
Gözyaşlarıyle ördüm
Saçımın örgüsünü
Bir ağızdan söyledik
Ayrılık türküsünü
Gün battı bir taraftan
Bir yanda onun yüzü
Hayatımın gündüzü
O son günle kapandı
Yolculuk rüzgar gibi
Dağ dağ savurdu beni
Ayrılık bir cehennem
Yaktı kavurdu beni

Olma utanık
Olasın tanık
Uyu uyanık
Allah Allah de
Zikret Ruhsati
Artır firkati
Bulun cenneti
Allah Allah de
Kaynak: Aşık Ruhsati

Aşıkı Saz Ağlatır
Aşıkı saz ağlatır
Bülbülü zar ağlatır
Öyle bir derde düştüm
Beni her dem ağlatır

Kaynak: Şükufe Nihal Başar

Aşıkı Didar
Aşıkı didar
Allah Allah de
Dağıtsın keder
Allah Allah de
Olasın makbul
Sıdkile kul ol
Şakı bülbül ol
Allah Allah de
Pahıllık etme
Kem yola gitme
Her kiz unutma
Allah Allah de
Eyleme teftiş
Aşkından yan piş
Kapusuna düş
Allah Allah de
Artır virdini
Terket yurdunu
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(Bağlantı)
Ah le canım vah le canım
Komşu kızı mihricanım
Sürüde kara koyun
Tutun kafese koyun
Yarinden ayrılanın
Adını deli koyun
Bağlantı
Bu dağı inci tutar
Dert gelir genci tutar
Bir can bir canı sevse
Elleri(düşmanı) sancı tutar
Bağlantı
Kaynak: Seyfettin Sucu

Aşıklar Meclisi
Benden sorulursa aşık olanlar
Manen pir elinden dolan aşıktır
Meclis olup değerini bulanlar
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Sayfa 247

Kendi cenazesin kılan aşıktır
Kişisel olanı kainat tanır
Darb-i aşk olanlar cihan dolanır
Gahi berrak akar gahi bulanır
Olgun mertebede kalan aşıktır

Kıymetin duyarısan neye değer iş bu dem
Erenlerin manasın almaza satmayalar
Miskin Adem yanıldı Uçmakda buğday yedi
İşi Hakk’dan bilenler şeytandan tutmayalar

Ben aşık değilim yoksul ozanım
İçimde dert kaynar bünyem kazanım
Bazı yalçın dağım bazı sazanım
Davut Sulari'den kalan aşıktır

Şirin hulklar eylegil tatlı sözler söylegil
Sohbetlerde Yunus’u hergiz unutmayalar

Kaynak: Davut Sulari

Aşıklarız

Aşıklar Neylesin Seni (Dünya)

Aşıklarız toplanırız günlerde
Ötüşürüz gonca,gonca güllerde
Dolaşırız nice,nice gönüllerde
Gelin sazımız var niyaz içinde

Aşıklar neylesin seni
Bir ismin var yalan dünya
Haramiler kol kol olsun
Etsin seni talan dünya
Yaş ağaçları kuruttun
Bunca canları çürüttün
Eline geçeni yuttun
Dev ejderha yılan dünya
Daimi konan göçüyor
Bahar geldi gül açıyor
Çirkin güzelden kaçıyor
Kargalara kalan dünya
Kaynak: Aşık Daimi

Aşıklar Ortasında Sofilik
Aşıklar ortasında sofilik satmayalar
İhlas ile aşka riyayı katmayalar
Ya bildiğini eyit ya bir bilirden işit
Teslimlik ucunu tut sözü uzatmayalar

Kaynak: Yunus Emre

Aşıklarız kültür sanat yaparız
Çok pazarda metaı alır satarız
Yılmayız mevla emrini tutarız
Gelin sözümüz var niyaz içinde
Aşıklarız hep dostları överiz
Yermeyiz cümle canları severiz
Alana nice ozanlar hüneriz
Gelin nazımız var niyaz içinde
Aşıklarız birliktelik yolunda
Fikirlerimiz sadıkların yanında
Bizler kültür sanat asri çağında
Gelin sazımız var düvaz içinde
Aşık Mevlevi kültürünü över
Arifler cemine varanı sever
Birlik olsa canlar canana döner
Gelin mazimiz var ihlas içinde
Kaynak: Aşık Mevlevi

Kur’an kelamım dedi gönlüne evim dedi
Gönül ev ıssın bilmez ademden tutmayalar

Aşıklık Sevdadır Gönülden Gelir

Gönül sındı bulundu hem Hakk’a yakın idi
Yine dikerim diye bütünü yırtmayalar

Aşıklık sevdadır gönülden gelir
Tekerleme ile aşık olunmaz
Aşığın bağrında bir ateş durur
Döküp söndürecek ırmak bulunmaz

Mumlu baldır şeri’at tortusuz yağdır tarikat
Dost içün balı yağa pes niçün katmayalar
Arif can verir duymaz yalancı mala kıymaz
Yalanıla gerçeği beraber tutmayalar
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Türküsü gazeli güzele amma
Bedenden dışarda gezene sanma
Bal vermez her çiçek her dala konma
Çayırdan çimenden şerbet solunmaz
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Dereler ırmaklar akmaz boşuna
İnceden kar yağar aşık başına
Doldurup mavzeri sıksan döşüne
Elenir sinesi yine bölünmez
Ceylani duy beni sözümü dinle
Dinlediğin sözü iyice anla
Sazını teslim et kendi elinle
Aşık olmayanın sazı alınmaz
Kaynak: Aşık Ceylani

Aşıp Aşıp Gider Yaylanın Yolu
Aşıp aşıp gider yaylanın yolu
Sehile dayanmaz Imara'nın gülü
Gayet güzel olsa yiğidin yari
O da gelir bir bir iki naz ile
Yayla yollarında göç kater kater
Eşinden ayrılmış bir palaz öter
Ötme palaz ötme seni tutarlar
Tutarlar da dar kafese katarlar
Kaynak: Cavit Erden

Sayfa 248

Çiğ sarı çiğdem sarı
Kız buna derler aşırma
Çiğdeme vurmuş arı
Doğru da yürü şaşırma
Yitirdim nazlı yarı
Kız buna derler aşırma
Ağlarım zari zari
Doğru da yürü şaşırma
Menekşe biter olmuş
Kız buna derler aşırma
Boynunu büker olmuş
Doğru da yürü şaşırma
O yar gitti gurbete
Kız buna derler aşırma
Hasreti yeter olmuş
Doğru da yürü şaşırma
Sende sevda var gibi
Kız buna derler aşırma
Tükenmeyen zar gibi
Doğru da yürü şaşırma
Seven sana güvenir
Kız buna derler aşırma
Bir vefalı yar gibi
Doğru da yürü şaşırma

Aşıp Karlı Dağlar Gelirsin

Kaynak: Aşık Haydar Öztürk

Ey aşıp karlı dağlar gelirsin
Sarı da turnam gelirsin allı sunam gelirsin ey

Aşırmam Seni (Boşa Korkuyorsun)

Eylen turnam eylen haber sorayım
Beyler beyler sorayım telli sunam sorayım ey

Boşa Korkuyorsun Sevdiğim Benden
Alıp Lokma Gibi Aşırmam Seni
Gizli Gizli Çekiyorum Sevdanı
Yaban Dillerine Düşürmem Seni

Bizim elden ne haberler bilirsin san da turnam
Eylen turnam eylen haber sorayım
Beyler beyler sorayım telli sunam sorayım ey
Ey ela gözlerini sevdiğim dilber
Sarı da turnam yar dilber allı sunam yar dilber ey
Ben senin derdinden yanar ağlarım
Beyler beyler ağlarım telli sunam ağlarım ey
Kime arzeyleyim garip halimi sarı da turnam
Eylen turnam eylen haber sorayım
Beyler beyler sorayım telli sunam sorayım ey
Kaynak: Sadık Keşan

Aşırma (Çiğ Sarı Çiğdem Sarı)
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Benliğinden İkiliği Silesin
Sen De Benim Hayalime Gelesin
Taht Kurdun Gönlümde Bunu Bilesin
Kalbimden Dışarı Taşırmam Seni
Eremedim Düşüncenin Sırrına
Toz Kondurmam Namusuna Arına
Ben Yanmışım Özleminin Narına
Kendi Ateşimle Pişirmem Seni
Aşığında Yoktur Naz İle Eda
Mert Oğluyum Mert Yaşarım Dünyada
Kaplani Demişler Bendeki Ada
Yalan Dolan İle Şaşırmam Seni
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Kaynak: Hasan Kaplani

Aşikar İstiyom Gizli İstemem
Dostum bu baharı yazsız geçirdim
Yoksa dertli misin sende ben gibi
Aşkına badeyi susuz içirdim
Aşikar istiyom gizli istemem
Dilerim sevdiğim yüzün ağ olsun
Aşığın maşuğa sözü çok olsun
İsterse düşmanım karlı dağ olsun
Aşikar istiyom gizli istemem
Kaynak: Bilinmiyor

Aşikar Olmaz
Geriden laf atmak aşikar olmaz
Pehlivan misali sarılmayınca
Ne laf atsan yine vazifem değil
Matahın meydanda bulunmayınca
Sitemli sözlerin kar etmez bana
Er odur matahın sata meydanda
Çoktur arzedecek matahın sana
Semenem mahalde kurulmayınca

Sayfa 249

Kula ruhsat verir padişah kılar
Şahı mecnun eder çöllere salar
Aşkın bir zerresi bin dağı deler
Güneşe pas çeker duman eder aşk
Aşk önünde ay ve güneş kör olur
Aşk yanına hayat ile varılır
Akarsu'lar akar gönül durulur
Bir daldan bin dala cevlan eder aşk
Kaynak: Muhlis Akarsu

Aşk Ateşi İle Yanarım
Aşk ateşi ile yanarım
Ben yanarım hak aşkına
Arı gibi inilerim
İnilerim hak aşkına
Gece gündüz ben ağlarım
Garip sinemi dağlarım
Coşkun su gibi çağlarım
Çağlarım hak aşkına
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Aşk Atına Süvar Olan Aşıklar

Aşıklığa hizmet eylesen biraz
Niçin sen fikrinde saklarsın garez
Ah bu kader kendin ettin serfiraz
Fasıktır matahın sürülmeyince

Aşk atına süvar olan aşıklar
Ölünceye kadar yorulmaz imiş
Hakkı can gözüyle gören sadıklar
Bu fani dünyaya sarılmaz imiş

Elfazi'yem cümlenizden gedayım
Pire hizmet edip almışım payım
Muhabbetim hoştur sözüm mülayim
Nic'edem bu sevdam durulmayınca

Kiraman katibi cümleyi yazan
Berhudar mı olur doğrudan azan
Fırsat elde iken sermaye kazan
Eli boş divana varılmaz imiş

Kaynak: Kul Elfazi

Sıdkı der yar olma kavl-i yalana
Sakın emeğini verir talana
Burda hünkar evladına muhib olana
O divanda sual sorulmaz imiş

Aşk (Cehennemin Kucağında)
Cehennemin kucağında gizlenir
Çıkıp yücelerden seyran eder aşk
Yarası görünmez fakat sızlatır
Girdiği vücudu hayran eder aşk
Tanımaz korkuyu bilmez imanı
Sarı gazel yapar sümbül çimeni
Parçalar sultanı yırtar fermanı
Tac-ı devletini viran eder aşk
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Kaynak: Aşık Sıdkı Baba

Aşk Bağrımda Yar Açtı
Aşk bağrımda yar açtı
Atma bana bu taşı
Ziliflerin tel tel olmuş
Dökme rüzgara karşı
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Di gel ağam di gel paşam
Yeter ağlatma beni
Di gel varım di gel canım
Yaktın kül ettin beni
Bahçada güller açmış
Gidek havuz başına
İnsaf merhamet eyle
Bak gözümün yaşına

Sayfa 250

Kerem ile Aslı gibi
Ferhat ile Şirin derler
Aşk dediğin sabır ister
Yorulmaz seven gönüller
Leyla ile Mecnun gibi
Veysel ile Yunus derler
Kaynak: Cennet Şengül

Di gel ağam di gel paşam
Yeter ağlatma beni
Di gel varım di gel canım
Yaktın kül ettin beni
Kaynak: Yusuf Tapan

Aşk Davası Kılan Kişi
Aşk davası kılan kişi hiç anmaya hırs-u heva
Aşk evine girenlere ayruk ne meyl-ü ne vefa
Gerçek aşık olan kişi anmaya dünya ahiret
Aşık değildir ol kişi yürüye izzeti kova
Her kim izzeden geçmedi aşıklık bühtandır ona
Hergiz girdiği yok durur aşk ile izzet bir eve
Dili ile aşk diyenler bilmediler aşk neydiğin
Benim cevabım sen ayıt aşka izzet midir baha
İzzet-ü erkan kamusu bunlardur dünya sevgisi
Aşkdan haber ayıtmasın kim dünya izzetin seve
Dünya ve izzet aşk ile bunlar saz-kar olmadı
Vallah nükte benim değil aşk hazırdır görmez reva
Her kimde kim aşk var ise ayruk ne sığar ol yere
Dost döşeğine geçmez at-u katır yahud deve
Bu cümle aşık olanlar aşk ile geldiler bile
Müşahedeye gark olan düşmeyiserdir ol eve
Yunus’u aşık deyüben zinhar özenip gelmeniz
Çok bezirgan ziyan eder varıcağız ırak çava
Kaynak: Yunus Emre

Aşk Dediğin Sabır İster
Aşk dediğin sabır ister
Hasrette var vuslatta var
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Aşk Denilen Ateş
Aşk denilen ateş bir defa yansa
Onun narı ile gönül dağlanır
Seven sevdiğini yürekten ansa
Ona aşkın zinciriyle bağlanır
Sevmek başka güzel sevilmek başka
Gönül havalanır düşerse aşka
Değişilmez bu an saraya köşke
Yar eliyle yaraları sağlanır
Bülbülün sevdası tomurcuk gülde
Aşk ateşi yanar seven gönülde
Seyfi bu efsane dolaşır dilde
Sevgi seli olup coşar çağlanır
Kaynak: Seyfettin Ermişoğlu

Aşk Erine Dünyada
Aşk erine dünyada çi harir ü çi palas
Zira kim gönül onun tutmadı kibir ile yas
Aşk amel ile biter layık olursa yiter
Gerekse üryan yürü gerekse geygil libas
Dilersen kim eresin feragat menziline
Var kanaat darında nefsin boğazından as
Nefsinin varlığını akl-ı külle ulaştır
Varlığın yoğa değişir cevher ol olma muhas
Bu kamu günahların yuyan miskinliğinmiş
Var Yunus sen miskin ol gel tama’ın yayın as
Kaynak: Yunus Emre

Aşk Erinin Gönlü Dolu
Aşk erinin gönlü dolu padişahın hazinesidir
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Aşksız adem ne anlasın şeriatın manasıdır
Aşkdır aşıklar dermanı aşkdan hasıldır muradı
Aşık kişinin sohbeti aşksız kişiye beladır
Kimi avrat-oğlan sever kimi mülk-hanuman sever
Kim sermaye dükkan sever bu dünya halden haledir
Aşık bu dünyayı n’ider akibet bir gün terk eder
Aşk eteğin tutmuş gider her kim gelirse saladır
Bezm-i Ezel’de paduşah elime sundu bir kadeh
İçeliden kılarım ah bilmezem ki ne beladır
Çün ezelden Yunus seni aşk ile esridi canın
Dergahına her-dem onun valih-ü hayran kala dur
Kaynak: Yunus Emre

Aşk Hayatın Neresinde

Sayfa 251

Der İlhami Ferhat dağları delmiş
Mecnun çaresini çöllerde bulmuş
Nesne dahi aşktan nasibin almış
Ozan mızrabında sazında varsın
Kaynak: İlhami Arslantaş

Aşk İle Biliş Canlara
Aşk ile biliş canlara ezel-ebed olmayısar
Gümrah olup bu cihanda kimse baki kalmayasar
Bir dona kan bulaşıcak yunmayınca mismil olmaz
Gönül pası yunmayınca namaz eda olmayısar
Gönül pasın ise kibir-ü kini kodun ise
İkrar bütün olmayınca erden nazar omayısar
Bu murdarı devşirenler bu su ile yunur sanır
Erden himmet olmayınca ömür geçer yunmayısar

Sendedir ihtişam sende mürüvvet
Sevgi gerçeğinin özünde varsın
Manevi huzurda aşktır zaruret
Her muradın asıl yüzünde varsın

Yunus imdi sen Hakk’a er dün-ü gün gönlün Hakk’a
Gönül gözü görmeyince bu baş gözü görmeyiser

Söze sen gereksin haza sen gerek
Azaptır aşk ile atmayan yürek
Çalışamaz eller tutamaz kürek
Kudretin gayretin bazında varsın

Aşk İle Gelen Erenler

Saadet aşında lezzetsin tuzsun
Gönlü deryasına bırakın yüzsün
Civan bir yiğide gelinlik kızsın
Yanan her fitilin közünde varsın

Biz bu yoldan üşenmedik erenlerden usanmadık
Kimseyi yavuz sanmadık her ne eder kolmaş eder

Rahimde oynayan minik bebenin
Bebeği bekleyen mutlu gebenin
Heyecan içinde taze babanın
İlk baba olmanın haz’ında varsın
Bakırcının çekiç ahenklerinde
Değirmenin dönen mihenklerinde
Hatta yer yüzünün tüm renklerinde
Ressamın tuvali bezinde varsın
Seher yellerinin esmelerinde
Nazlı aşıkların küsmelerinde
Çifte kumruların yosmalarında
Tabiatın bahar yazında varsın
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Kaynak: Yunus Emre

Aşk ile gelen erenler içer ağuyu nuş eder
Taptuğa çıkmayan çaylar deniz ile savaş eder

Kolmaşa verdik sözünü söz ile döğdük yüzünü
Yaban canavarı gibi belinler ondan şeş eder
Bu sohbete gelmeyenler Hakk nefesi almayanlar
Sürün onu bundan gitsin durur ise çok iş eder
Cahildir manaden almaz oturur kararı gelmez
Öleceğini hiç bilmez yüz bin yıllık teşviş eder
Dağ ne kadar yüksek ise yol onun üstünden aşar
Yunus Emre’m yolsuzlara yol gösterir ve hoş eder
Kaynak: Yunus Emre

Aşk İle Uyandı
Öyle bir aşık oldum ki bütün azalarım yandı
Anamdan doğduğum anda ruhum aşk ile uyandı
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Öyle giriftar oldum ki aşk beni derbeder etti
Öyle bir hale geldim ki gören beni mecnun sandı
Öyle bir derde düştüm ki bu dert beni kül eyledi
Öyle bir zar eyledim ki gözyaşını aktı bulandı
Öyle bir güzel sevdim ki vaz gelmemin imkanı yok
Öyle bir cemal gördüm ki gönlüm ruhuyla boyandı
Daimi aşk ikliminde şu cihanda bedelin yok
Öyle bir feryad ettin ki feryadın arşa dayandı
Kaynak: Aşık Daimi

Aşk Makamı Alidir
Aşk makamı alidir aşk kadim ezelidir
Aşk sözünü söyleyen cümle kudret dilidir
Diyen ol işiten ol gören ol gösteren ol
Her sözü söyleyen ol suret can menzilidir

Sayfa 252

Yıkılmış gönlümün mimarı olan
Benimle ağlayıp, benimle gülen
Ahdi ikrarına vefalı kalan
Aşk oldu benimle ölene kadar

Aşk Olsun (Her Nesnede)
Her nesnede Hak eseri
Gören canlara aşk olsun
Dost yoluna canı seri
Veren canlara aşk olsun
Gel mecaza dikme gözün
Daim doğru söyle sözün
Gerçek erenlerin izin
Süren canlara aşk olsun
Dertli Divani'nin dili
Andırır şeyda bülbülü
Dost bağında açan gülü
Deren canlara aşk olsun
Kaynak: Dertli Divani

Suret söz kanda buldu kanda söz işit oldu
Suret kendi geldi dil dil hikmetin yoludur
Suretler ün diyemez söz kendisi söylemez
İşler hicapsız olmaz risalet hasılıdır
Bu bizim işretimiz oldur bu lezzetimiz
İçip esridiğimiz aşk şerbeti gülüdür
Onu ona dersin onun söyleyen ol söz onun
Ol bizimdir biz onun gayrı tesbih dilidir
Yunus sözün tak kılan görmedi münkir olan
Ömrün zulmete salan ma’rifet yaksuludur
Kaynak: Yunus Emre

Aşk Oldu Benimle Ölene Kadar
Kurtulmaz belaya düşünce başım
Başımdan dağıldı yarenim eşim
Bana sadık olan bir tek yoldaşım
Aşk oldu benimle ölene kadar
Yüze gülen dostlar çıktı meydana
Arayıp buldular yüzbin bahane
Hulusi kalbinen sarılan bana
Aşk oldu benimle ölene kadar
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Aşk Sarhoşu Olmuşum
Aşk sarhoşu olmuşum içki bana neylesin
Ben burada divane sen yabancı eldesin
Saklama gözlerini gerçekleri söylesin
Kanayan yüreğimin umudu sende kaldı
Bırakın dokunmayın yaralarım işlesin
Halden anlamaz doktor bu derdime neylesin
Beni senden ayıran şimdi bayram eylesin
Yarelerim ilaçsız reçetem sende kaldı
Yaşıyorum umutsuz aklım sende bilesin
Şimdi gelmezsin yavrum mezarıma gelesin
Sevda sözcüklerini kabrime söyleyesin
Bedenim ayrı ama gönlüm hep sende kaldı
Kaynak: Rüzgar Kuzey

Aşk Yoluna Canı Feda Kılanlar
Aşk yoluna canı feda kılanlar
Sizde düştünüz mü zora ben gibi
Bir Leyla misali Mecnun olanlar
Yaktınız mı canı nara ben gibi
Karagöz üstünde o keman kaşlar
Kirpikler canıma tığ gibi işler
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Mah cemal üstüne dökülmüş saçlar
Acep yanan yare var mı ben gibi
Aşık Maşukunun esrarın saklar
Mecnun Leyla için sahrayı bekler
Yar yoluna canın veren aşıklar
Bulmamış derdine çare ben gibi
Kaynak: Necla Babacan Gen

Aşka Başlarken (Sorsalar Ki)
Sorsalar ki nerden içtin doluyu
Berçenek'te körün birinden içtim
Rüyamda görmedim ak sakallı pir
Ben ezilen alın terinden içtim
Tarih bin dokuz yüz elli senesi
Henüz kurtulurken dost meyhanesi
Yanıp tutuşurken dostluk hanesi
Ben dertlerin orta yerinden içtim

Sayfa 253
Kaynak: Bedri Orcan

Aşka Gelmiş İse
Aşka gelmiş ise gökte bulutlar
Kuru çöle yağmur yağar efendim
Bitmesin çabalar, bir de umutlar
Karanlığa güneş doğar efendim
Bağlantı
Karanlığı bir mum ışığı boğar
Işığın içinden bin zerre doğar
Gerçekten kararı vermişse eğer
Bir pire deveyi kovar efendim
Hüseyin Aslan'ım sesim duyanlar
Sözümü dinleyip bana uyanlar
Bir olup düşmana karşı duranlar
Koca bir orduyu savar efendim
Bağlantı

Ar ile namusu bir pula sattım
Böyle bir şerefte yattım ha yattım
Bardağın içine çok zehir kattım
İnan ki zehirin pirinden içtim
İnsan olan insan vurup yarışmaz
İnsan olan sabur ile güreşmez
İnsan oğluna cin şeytan karışmaz
Mahzuni Şerif' in şerinden içtim

Söz: Hüseyin Aslan

Aşkımın Yarısı (Bana Bakışın)
Bana bakışın, tenha yakışın
Beni sen, sen sarmıştın
Bitmez olası yara kalbimde
Beynimi sardı yokluğunun yarısı

Aşka Düştüm Yeni

Sar beni deyişin vardı ya
Al beni deyişin vardı ya
Olmadı aşkların son yarısı
Al beni kendini bul ya

Aşka düştüm yeni
Baştan çıkardın beni
Yarin kokusu gelir
Baharın gülü gibi

Sen yar yar sarışı
Sen al beni aşkın yarısı
Güneşin doğan vaktiyle
Al beni aşkımın yarısı

Of of yar esmer gülü gibi
Gezerim deli gibi yar güzelim

Kaynak: Adnan Eren

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Bahçede hanımeli
Derdinden oldum deli
Alemde hüner odur
Sevmeli sevilmeli
Of of yar esmer gülü gibi
Gezerim deli gibi yar güzelim
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Aşkımsın Canım Uğruna Feda
Aşkımsın canım uğruna feda
Canımsın ruhum sana vefa
Hayatımsın herşeyimsin
Askerim canımı koydum senli yıllara
Sen vatanı beklerken
Ben seni bekliyorum
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Sen beni
Bende seni özlüyorum
Sensiz geçen günlerin hesabını
Bana soruyorum hergün
Komutanına kızıyorum
İzin vermiyor birgün
Askersin vatan için canın feda
Benimsin ölüm ne demek sensizlik yanında
Dikkat et beni sensiz bırakma
Bu vatandan çok benim ihtiyacım var sana

Sayfa 254

Mecnun olup dağa düşem
Sensin dün -ü gün endişem
Bana seni gerek seni
Sofilere sohbet gerek
Ahilere ahret gerek
Mecnunlara leyli gerek
Bana seni gerek seni
Eğer beni öldüreler
Külüm göğe savuralar
Toprağım anda çağıra
Bana seni gerek seni

Kaynak: Esin Büyükbulut

Aşkın Aldı Benden Beni
Aşkın aldı beni benden
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dünü günü
Bana seni gerek seni
Ahilere ahret gerek
Sofilere sohbet gerek
Aşıklara didar gerek
Bana seni gerek seni
Cennet cennet dedikleri
Birkaç melek birkaç huri
İsteyene ver onları
Bana seni gerek seni

Cennet cennet dedikleri
Birkaç melek birkaç huri
İsteyene ver onları
Bana seni gerek seni
Yunus'tur benim adım
Gün geçtikçe artar derdim
İki cihanda maksudum
Bana seni gerek seni
Kaynak: Yunus Emre

Aşkın Alev Oldu Yanar İçimde
Aşkın alev oldu yanar içimde
Gelde şu halimi görde öğle git
Derbederim siyah yoktur saçımda
Biçare halimi görde öyle git.

Kaynak: Aşık Halil Yıldız

Aşkın Aldı Beni Benden -Orj-

Öyle git öyle git nazlım öyle git
Ne hallere düştüm geldim gör de öyle git

Aşkın aldı beni benden
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dünü günü
Bana seni gerek seni

Aramıza girdi bir kara çalı
Soldurdu yaprağı kuruttu dalı
Uzadı saçlarım mecnun misali
Bari şu halime gülde öyle git

Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni

Öyle git öyle git nazlım öyle git
Ne hallere düştüm görde öyle git

Aşkın aşıklar öldürür
Aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur
Bana seni gerek seni
Aşkın şarabından içem
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Paslandı çalınmaz teller sazımda
Birben gülemedim bahar yazımda
Yaş kurumaz oldu iki gözümde
Akan göz yaşımı silde öyle git
Öyle git öyle git nazlım öyle git
Ne hallere düştüm gör de öyle git
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Sayfa 255

Aşkın Ateşi

Aşkın, bedenimde tahribat yaptı
Ateşin ormanı yaktığı gibi
Korlar can evime sığmadı taştı
Yanardağdan lavlar aktığı gibi

Bu aşkın ateşi yaktı vücudum
Düşürdüm gönlümü mahi tabane
Bütün emlakimi yoluna koydum
Dahi canım feda şahi hubane

Ruhumda aşk yeli dinmeden eser
Kasırga koparıp vererek hasar
Sevda alanımı afatlar basar
Sellerin bentleri yıktığı gibi

Bulandım bir zeman aktım duruldum
Kuytulara geçüp şimdi dur oldum
Yeni baştan bir huriye vuruldum
Keman ebru gözü ahu cerane

Bakışın çıkardı inan bir anda
Misli görülmemiş zelzele bende
Ceryana kapıldım yalan yok bunda
Şimşeğin havada çaktığı gibi

Cefakar okunu sıneme çaktı
Çevirüp yüzünü kahrile baktı
Derune göz koyup aşıkı yaktı
Bıraktı akibet ahu süzane

Aklıma düşersin ikide birde
Sefil Selimi’yi bırakma darda
Ağlayıp gezerim her an her yerde
Bulutun yağmuru döktüğü gibi

Kaynak: Mahmut Erdal

Camı fikrat beni eyledi berbat
Heman bülbül gibi eylerim feryat
Süruri bendesin eylemez azad
Kah hapse koyar kah zindane

Kaynak: Sefil Selimi

Aşkın Beni Del'eyledi

Aşkın Ateşine Yanmayan Aşık

Aşkın beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
El aleme kul eyledi
Yar beni beni beni

Aşkın ateşine yanmayan aşık
Dostun sinesinde yara mı olur
Dosta gidem dedim yollar dolaşık
Korkarım bellerde harami olur

Mecnun'um sahra içinde
Yunus'um derya içinde
Eyüb'üm yara içinde
Sar beni beni beni

Engel ara yerde olmuş harami
Muhanetten niçin uman keremi
Lokman Hekim sarabilmez yaramı
Dost eli değmezse çare mi olur

Aslı isen Kerem'i bul
Derde derman vereni bul
Garip gibi viranı bul
Sar beni beni beni

Bu nasıl yar ahvalimi bilmeye
Ağlamışım takatim yok gülmeye
Aşık maşukunun halin sormaya
Böyle adet böyle töre mi olur

Gör beni beni beni
Yar beni beni beni
Sar beni beni beni
Sor beni beni beni

Kaynak: Silleli Süruri

Kahrini çekmeli bir sadık yarin
Hergiz yüzün görme beyhude körün
Veli'm eyder öl yanında hubların
Böyle sultanların keremi olur
Kaynak: Aşık Veli

Aşkın Bedenimde Tahribat Yaptı
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Kaynak: Neşet Ertaş

Aşkın Beni Elden Ele Gezdirdi
Aşkın beni elden ele gezdirdi
Çok dolandım bulamadım eşini
Beni candan usandırdı bezdirdi
Tuzlu imiş yiyemedim aşını
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Benim ile gezdin beni arattın
Beraber oturup beraber yattın
Türlü türlü güllerinden koklattın
Aşık ettin gule bülbül kuşunu
Altmış iki yıldır seni ararım
Tukendi sabrım yoktur kararım
Dağa taşa kurda kuşa sorarım
Kimse bilmez hikmetini işini

Sayfa 256

Bedenimi seller aldı
Gazelimi yeller aldı
Kırıldı kolum kanadım
Yuvasız bir kuşa döndüm
Gönül bağım gazel oldu
Açmadan güllerim soldu
Bedenim asılı kaldı
Dara çekilmişe döndüm
Söz: Adem Aslandoğan

Her millete birer yüzden göründün
Kendini sakladın sardın sarındın
Bu dünyayı sen yarattın girindin
Her nesnede gösterirsin nakşını

Aşkın İle Aşıklar Yansın

Görenlere açık körlere gizli
Kimine göründün oruç namazlı
Veysel'e göründün cilveli nazlı
Tutan bırakır mı senin peşini

Şol seni seven kişi komuş yoluna başı
İki cihan güneşi sensin ya Resulullah

Kaynak: Aşık Veysel

Aşkın Divanesi Mecnunum Amma

Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulullah
İçip aşkın şarabın kansın ya Resulullah

Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara
Mü’min olan tenlere cansın ya Resulullah
Aşıkım şol didara bülbülüm şol gülzara
Seni sevmeyen nara yansın ya Resulullah

Aşkın divanesi Mecnunum amma
O dosttan bir haber verenim yoktur
Can ile canana vurgunum amma
Rahmedip halımı görenim yoktur

Derviş Yunus’un canı alem şefaat kanı
İki cihan sultanı sensin ya Resulullah

Cahil değil hakikatı bilirim
Ölü gider sağ olarak gelirim
Anlayana doğru haber veririm
Lakin cevherimi bilenim yoktur

Aşkın İle Eyle Hasta

İnsanlık yoluna kılmışım karar
Ali evladına vermişim ikrar
Vara yok deyip de edemem inkar
Akarsu'yum bunu bilenim yoktur
Kaynak: Muhlis Akarsu

Aşkın Elinden
Bahar idim kışa döndüm
Gerçek idim düşe döndüm
Karıştım deli sevdaya
Kor oldum ateşe döndüm
Aşkın elinden
Şaşkın halimden
Hain dilinden yar
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Kaynak: Yunus Emre

Aşkın ile eyle hasta
Kavuşmak isteriz dosta
Tevhid ile son nefeste
Ölenden eyle Allah'ım
Aşk bülbülü eyler dadı
Zikretmede binbir adı
Felah bulmaktır muradı
Olandan eyle Allah'ım
Zat-ı mutlaksın Yarabbi
Resube olmuşuz tabi
Olsam ayağın turabi
Sürenden eyle Allah'ım
Pervani kulun kemterin
Ümmetiyiz Muhhemed'in
Yarabbi, hüsn ü didarın
Görenden eyle Allah'ım
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Kaynak: Aşık Pervani

Aşkın Kitabını Sen Al Eline
Aşkın kitabını sen al eline
Serimize ne yazılmış görelim
Selavat kelimesin getir diline
Din serverine selavat verelim
Din serveri hak Muhammed Alidir
Bizden ihtiyarlar bizden uludur
hidayet umduğum bektaş velidir
Derdimizin dermanını bulalım
Sultanım Dertlere derman eylesin
Şah İmam Hasan Ummanları boylasın
Hüseyn erkan-ı ayın söylesin
Sıtk ile kulak tutup dinleyelim
Dinle gelen İmamların sesidir
İmam zeynel İmamların hasıdır
İkrarında inkar Hakka asidir
İnkarı inkar boynuna saralım
İkrarında inkar Hakka kul olmaz
Coşkun akıp Muhabbeti sel olmaz
Muhammed Bakırın sırrı deyilmez
Sizin ile hal evine varalım
Hal evinde hal olalım hal ile
İmam cafer bir yol kurmuş yol ile
gelin tanışalım tatlı dil ile
Yürü git nasihatımız alalım
Teselli ver canım müşkülüm kandır
Yönümü Musa-i kazıma döndür
Haklı Muhabbetin şemasın yandır
Muhabbette Muhammedi bulalım
Sultanımdır Hak nazarın bahş eden
Musa Kazım Rıza bizi okutan
Ne aradın buldun yetmiş ikiden
Seç özünü yetmiş üçe varalım
Müminlerin dini yetmiş üç olur
İsmaile inan kurban koç olur
Evvel ahir bu dünyadan göç olur
Konan göçmüş biz nemize duralım
Geliciden gel olunca durulmaz
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 257

Takiyi Nakiyi seven yorulmaz
İkilikle Hak didara erilmez
İkiliği Öz evinden silelim
Hak da sever teslim olan kulları
Coskun akar Muhabbetin selleri
Hasan el askerinin gonca gülleri
Firdevs-i alada açmış derelim
Şah Hatayim bülbül intizar güle
Şah Muhammed Mehdi zuhura gele
Düşmüşlerin elin ala kandıra
Hakka temennayı niyaz kılalım
Kaynak: Şah Hatayi

Aşkın Ne Derin
Aşkın (mevtin) ne derin yareler açtı ciğerimde
Bir makbere döndü koca dünya nazarımda
Yaş kalmadı şahittir Huda didelerimde

Topraklara seni gömmek varmış şu zavallı kaderimd
Gelen ağlar geçen ağlar bu zavallı halıma
Kardaş yar ağlar
Bir sönmeyen hicran ataşı vardır içerimde
Sen gülinen oyna ben bu zavallı halıma
Yanar ağlar gezerim oy oy
Kaynak: Hamza Şenses

Aşkın Odu Ceğerimi
Aşkın odu ceğerimi
Yaka geldi yaka gider
Garip başım bu sevdayı
Çeke geldi çeke gider
Firkat kar etti canıma
Gelsin aşıklar yanıma
Aşk zincirin dost boynuma
Taka geldi taka gider
Bülbül eder zar ü efgan
Aşk oduna yandı bu can
Benim gönülcüğüm heman
Hak'tan geldi Hak'ka gider
Arifler durur sözüne
Gayri görünmez gözüne
Eşrefoğlu yar yüzüne
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Baka geldi baka gider

Teveccüh maşuka kıldım onun ile gönlün eyler

Kaynak: Eşrefoğlu Rumi

Kaynak: Yunus Emre

Aşkın Odu Ciğerimi

Aşkın Yücesini Seyran Eyledim

Aşkın Odu Ciğerimi
Yaka Geldi Yaka Gider
Garip Başım Bu Sevdayı
Çeke Geldi Çeke Gider

Aşkın yücesini seyran eyledim
Mecnunun gezdiği çöller perişan
Aşıkların feryadını dinledim
Ferhatın deldiği dağlar perişan

Kar Etti Firak Canıma
Aşık Oldum Oldum Ol Sultana
Aşk Zencirin Dost Boynuma
Taka Geldi Taka Gider

Aşıklar sadıklar çile çekmişler
Kerem olup nice nara yanmışlar
Leyla Şirin Aslı mevlam demişler
Hasretin çektiğim canlar perişan

Sağdıklar Durur Sözüne
Gayrı Görünmez Gözüne
Bu Gözlerim Dost Yüzüne
Baka Geldi Baka Gider

Ben bu aşka düştüm oldum divane
Hak ile hak olmak imiş bahane
Duydumki Esrari olmuş efsane
Tarihe geçtiği yıllar perişan

Arada Olmasın Naşı
Onulmaz Bağrımın Taşı
Gözlerimin Kanlı Yaşı
Aka Geldi Aka Gider

Aşkına Düşeli Yandım Kül Oldum

Bülbül Eder Ah Ü Figan
Hasret İle Yandı Bu Can
Benim Gönülcüğüm Ey Can
Çıka Geldi Çıka Gider
Yunus Söyler Bu Sözleri
Efgan Bahçesinin Gülleri
Koka Geldi Koka Gider
Kaynak: Yunus Emre

Aşkın Odu Yüreğimde
Aşkın odu yüreğimde neler eyler neler eyler
Bugün bir aşk gördüm bu derdimden haber söyler
Gelin hey dertli gelin bu derdimden siz de alın
Dertli bilir dertli halin ya dertsizler bunda neyler
Kimisi dost yüzün gördü kimi dahi görem derdi
Aşık maşukuna erdi uş yine bayram eyler
Bugün Mansur olup nidem şeyhimin yüzünü görem
Maksadum bu idi erem aşık yine derdin söyler
Yunus aydur aşık oldum maşukun derdinden öldüm
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Aşkına düşeli yandım kül oldum
Derdimdir Muhammet dermanım Ali
Elin tutup bir mürşide kul oldum
Yolumdur Muhammet erkanım Ali
Hakikat bezmine kadim şah olan
Cümle müminlere kıblegah olan
Tarikat elinde mihri mah olan
Demimdir Muhammet devranım Ali
Mümin olur kör nefisten sakınan
Muhabbetin güllerini takınan
Dört kitabın beş yerinde okunan
Bağımdır Muhammet reyhanım Ali
Bir mihnet eyledim şahlar şahına
Düzdüm katerimi aşkın rahına
Yüzümü sürmüşem dost dergahına
Üstadım Muhammet burhanım Ali
Daimi'yim gördüm hakkın yolunu
Derdim dost bağının gonca gülünü
Teslim olup tuttum pirin elini
Temelim Muhammet mekanım Ali
Kaynak: Aşık Daimi

Aşkına Varmı Çare
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Aşkına varmı çare?
Gönlümde bunca yare
Sızlıyor senin uğruna
Bağlantı
Dağlarına dargınım
Yollarına yorgunum
Gözlerine sürgünüm yar
Sensizlik bana zulüm
Kalbimde açan gülüm
Sen gelmezsen gelsin ölüm

Sayfa 259

Bizim için hayır dua
Kılanlara selam olsun
Derviş Yunus söyler sözü
Yaş doludur iki gözü
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun
Kaynak: Yunus Emre

Aşkınla Bu Uşşakı
Aşkınla bu uşşakı şahaneye dönderdin
Şemi ruhuna karşı pervaneye dönderdin

Geceler boyu sürgün
Şu kalbim sana vurgun
Kanıyor senin uğruna

Gör bana neler kıldın gurbet eline saldın
Her varlığımı aldın viraneye dönderdin

Bağlantı

Ne soy müsalatım var ne hac-ı zekatım var
Zahitler arasında biganeye dönderdin

Feryad eden bülbüller
Sazım yaralı teller
İnliyor senin uğruna

Bir lahza gönül sensiz ey dilber karar etmez
Ahır beni mecnun veş divaneye dönderdin

Bağlantı

Lal lebini bir kez sundur bize ey saki
Güya ki ayılmaz bir mestaneye dönderdin

Söz: Ergün Efe

Aşkından Yanar Yüreğim
Aşkından yanar yüreğim
Yandığım bana hoş gelir
Hakkı gerçek sevenlere
Cümle alem kardeş gelir
Bu dünya dopdolu kalleş
Her birinden bir taş gelir
Hakkı gerçek sevenlere
Cümle alem kardeş gelir
Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmişiki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil
Adımız miskindir bizim
Düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız
Cümle alem birdir bize
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
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Her kime haber sorsam sekranım deyu sözler
Bu zayi-yi a'layı meyhaneye dönderdin
Kaynak: Mehmet Uzungöl

Aşkla Güreş Meydanı
Aşkla güreşmeynen fakit geçirdim
Diley diley yar beni
Ben bade istedim zehir içirdin
Diley diley yar beni
Bazen mecnun edip çöle düşürdün
Diley diley yar beni
Aşkın ataşına yandırdın beni
Diley diley yar beni
Hep tuttuğun dallar elime geldi
Diley diley yar beni
Ne bir muraz atdım ne yüzüm güldü
Diley diley yar beni
Bu felekte beni bir ahmak bildi
Diley diley yar beni
Vurdu sillesini susturdu beni
Diley diley yarbeni
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Sen ağlattın beni sevdalı başım
Diley diley yar beni
Yolunda Sefai ağardı saçım
Diley diley yar beni
Bilemedim gitti ne idi suçum
Diley diley yar beni
Onulmaz dertlere düşürdü beni
Diley diley yar beni
Kaynak: Mehmet Acet

Aşkolsun
Safa geldin safa geldin erenler
Muhabbet eyleyen cana aşkolsun
Vücudunu bilen Allahın bilir
Ademin kalbinde raha aşkolsun

Sayfa 260

Alem fahri Muhammed Mi’rac’a ağdığında
Çalap’dan dilediği Ümmetine azıktır
Yunus senin ayıbını gözlegil ayrığı ko
Kimsenin ayıbına sen bakmagıl yazıkdır
Kaynak: Yunus Emre

Aşlamayı Aşladım
Aşlamayı aşladım (Aman)
(Haydi de) Yeni sevdalara başladım (Aman)
Bir güzelin uğruna (Aman)
(Haydi de) İşi gücü boşladım (Aman)
A canım da naz eylediğin yeter (Aman)
Şimdi de horozlar öter

Cümlenin maksudu ademde mevcut
Anınçün kıldılar melekler sücut
Allah bir Muhammet Ali'dir mescut
Evvel ezel kıblegaha aşkolsun

Koca kuşu vurdular (Aman)
(Haydi de) Kanadını kırdılar (Aman)
Ben buralı değilim (Aman)
(Haydi de) Bana tuzak kurdular (Aman)

Bari bismillahtır noktadır kadim
Hasan errahmandır Hüsey'n errahim
Vallahi Ali'dir herşeye kadim
Vechinde bedrolan maha aşkolsun

A canım da naz eylediğin yeter (Aman)
Şimdi de horozlar öter

Denir Ehlibeyt'i sevene naci
Ademde ayandır Allahın vechi
Muhammet giydiği hırkayı tacı
Sefil Abdal giydi şaha aşkolsun

Aştı Gitti (İneyim Gideyim)

Kaynak: Sefil Abdal

Aşksız Adem Dünyada
Aşksız adem dünyada belli bilin yok durur
Her biri bir nesneye sevgisi var aşıkdur
Çalabın dünyasında yüz bin türlü sevgi var
Kabul et kendzüne gör kangısı layıkdır
Biri Rahmani’r-rahim biri Şeytan’-racim
Onun yazdığı müzdi sevgüsüne ta’allukdur
Dünyad Puygamber’in başına geldi bu aşk
Tercümanı Cebrail ma’şukası Halik’dır
Ömer ü Osman Ali Mustafa yarenleri
Bu dördünün ulusu Ebu Bekir-i Sıddık’dır
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Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

İneyim gideyim Osman iline
Sevdaya düşenler yorulmaz imiş
Herkes sevdiğini almış yanına
Gariban hatırı sorulmaz imiş
Aştı gitti göremedim boyunu
Çene tutmuş kaşlarının yayını
Yeni bildim güzellerin huyunu
Gel denmeyen yere varılmaz imiş
Yer değilim karış karış yarılam
Su değilim bulanam da durulam
Şu dünyada sevdiğine sarılan
Ahirette sual sorulmaz imiş
Karac'oğlan geldi güzel kervanı
Ben olaydım devesine sarvanı
Fırsat elde iken sürün devranı
Kocayınca devran sürülmez imiş
Kaynak: Karacaoğlan
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Aşuk Maşuk
Bazı Aşıklar var çıkmışlar pazara
Metaı yoktur gezer durur avara
Yanaşmıyor ne çeşme ne de pınara
Ben ona Aşuk Maşuk diyemem Beyim
Ramazan davulu gibi boş ötüyor
Ne ateşi var ne dumanı tütüyor
O kuyruklu yıldız doğmadan batıyor
Ben ona Aşuk Maşuk diyemem Beyim
Sanat der:derde saltanatı öldürür
Gönüllerde aşkın narını söndürür
Dostu ağlatırda düşmanı güldürür
Ben ona Aşuk Maşuk diyemem Beyim
Hepsininde sazları vardır elinde
Lakin tını yoktur hiç sırma telinde
Neyleyim kargayı ben aşkın gülünde
Ben ona Aşuk Maşuk diyemem Beyim
Mevlevim er olanlar meydana varır
Kamil kişi dost ağırbaşlıdır ağır
Aşık olanlar edeb erkanın tanır
Yoksa ona Aşuk Maşuk diyemem Beyim
Kaynak: Aşık Mevlevi

At Bağladım Akkayanın Dibine
At bağladım aman akkayanın dibine hadilen efem
Mekan mı tuttun güzel Aydın'ın yosmam da damına
Pazar m'ettin aman şeftalinin onunu hadilen efem
Haydindi nocoğlan yoldan geldim
Fidan da boylum yorgunum
Yorgun da değil fidan da boylum
Bir yosmaya vurgunum
Kaynak: Atınç Emnalar

At Bağladım Denizli'nin Hanına
At bağladım aman Denizli'nin a yarim de hanına
Mesken mi tuttun güzellerin de yanına
Pazarlık etdim aman şeftalinin aman da onuna
Şeftali pazarları kuruldu kaldı
Güzellerin yazması yazıldı kaldı
Kurşun attım aman Sar(ı)ova'nın a yarim de düzüne
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Duman mı sandın güzel şalvarının da tozuna
Ayrılık sürmesini çekivermiş a yarim de gözüne
Yolcular yollara enmediniz mi
Dorum gözlü yari görmediniz mi
Kaynak: Talip Özkan

At Getir Şakır Şakır
At getir şakır şakır Nazire'm of
Süt getir bakır bakır
Yine karşıma çıktın Nazire'm of
Börülce gözlü çakır
Arpa ektim bitti mi Nazire'm of
Yare selam gitti mi
On arşın allı basma da Nazire'm of
Şalvarına yetti mi
Kaynak: Ferruh Arsunar

At Olur Da Depmez Mi
(Haydin güzelim)
At olur da depmez mi
(Haydi kibarım)
Bağda bülbül ötmez mi
(Haydi de gözelim)
Bağda bülbül ötmez mi
(Haydin gözelim)
Bülbül öttüğü yerde
(Haydin kibarım)
Gonca güller bitmez mi
(Haydin gözelim)
Gonca güller bitmez mi
(Haydin gözelim)
Ata vurdum bir deynek
(Haydin kibarım)
Gerdanı benek benek
(Haydi de gözelim)
Gerdanı benek benek
(Haydi gözelim)
Yazın beraber idik
(Haydin kibarım)
Kışın ayırdı felek
(Hydi de gözelim)
Kışın ayırdı felek
Kaynak: Fatma Türkan
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At Üstüme Avuç Avuç Toprağı
Göç Göç Oldu Göç Yaylaya Dizildi
Uyku Geldi Ala Gözler Süzüldü
Üç Gün Oldu Elim Yardan Özüldü
At Üstüme Avuç Avuç Toprağı
Doldur Doldur Nargileyi Tezele
Sarardı Gül Benzim Döndü Gazele
Tut Elimden İndir Beni Mezere
At Üstüme Avuç Avuç Toprağı
Kaynak: Musa Eroğlu

Sayfa 262

Öliceğez şükr edeler çok şüküre erdi gönül
Allah adın zikr ederler çok şüküre erdi gönül
Su getireler yumağa kefen saralar komağa
Ağaç ata bindireler teneşire düştü gönül
Eğer var ise amelin gen olısar sinin senin
Eğer yok ise amelin oddan şarab içti gönül
Yunus anlayıver halin şuna uğrayasar yolun
Bunda elin erer iken hayr işlere düştü gönül
Kaynak: Yunus Emre

Ata Belinden Bir Zaman

Ata Binesim Geldi

Ata belinden bir zaman anasına düştü gönül
Hakk’dan bize destur oldu hazineye düştü gönül

Ata binesim geldi hoydahdah
Köye gidesim geldi hoydahdah
Kara gözlü yarimi hoydahdah
Yine göresim geldi hoydahdah

Onda beni can eyledi et ü sünük kan eyledi
Dört on günü diyeceğez değirtmeye düştü gönül
Yürür idim ondan pinhan Hakk buyruğu vermez aman
Vatanımdan ayırdılar bu dünyaya düştü gönül
Beni beşige vurdular elim ayağım sardılar
Önden acısın verdiler tuz içine düştü gönül
Günde iki kezçözerler başıma akça dizerler
Ağzıma emcek verdiler nefs kabzına düştü gönül
Bu nesneyi terk eyledim yürümeğe azmeyledim
On iki sünüğ yazarlar elden ele düştü gönül
Oğlan iken sultan kopar kim elin kim yüzün öper
Akıl bana yoldaş oldu sultanlığa düştü gönül
Bu çağ ile sakal biter görenin gül rengi tutar
Güzeller katında biter sev- sevüye düştü gönül
Hayırdan şerri çok sever işlemeğe becid iver
Nefsinin dileğin kovar nefs evine düştü gönül
Kırk beşinde suret döner kara sakala ağ iner
Bakıp heybetin görücek yoldurmağa düştü gönül
Yola gider başaramaz yiğitliğe eli varmaz
Bu nesneleri koyuban yuvanmağa düştü gönül
Oğul aydur bunadı ölmez kız aydur yerinden durmaz
Hiç kendi halinden bilmez haldan hala düştü gönül
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Aya baktım ay ayaz
Kıza baktım kız beyaz
Cebe baktım para az
O kız bize yaramaz
Bağa girdim yalınız
Göze battı çalınız
Gelin köyden geliyor
Hep oturup çalınız
Kaynak: Osman Pehlivan

Ata Binmiş Gidiyor (Zöhrem)
Ata binmiş gidiyor
Ata neler ediyor
Yeni yolun tozları
Atı berbat ediyor
İn aşağı sevdiğim yolların diken
Bu ayrılık değil mi belimi büken
Ben Samsun'a mektup yazdım aynı da gelmedi
Ben Allah'a çok yalvardım rakip ölmedi
Sarmaşık bülbülleri
Yiyeyim o dilleri
Açtı yeşil yapraklar
Kan muhabbet gülleri
Ne dedim de durdun yarim yollar üstüne
Vur hançeri aksın kanım çöller üstüne
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Ben Samsun 'a mektup yazdım aynı da gelmedi
Ben Allah'a çok yalvardım rakip ölmedi

Güneş kainata şö'le salmazdı
Nuri-sehaveti atadır ata

Ata binmiş gezeler
Dökülüyor mezeler
Yarim buradan geçti
Yarelerim tazeler

O ele arhadı her dağdan uca
Evez olunmazdı min tahtı taca
Övlad üçün özün çahar kılınca
Metin deyaneti atadır ata

Omuzundan aşağı saçlar bellerde
Nazlı yari kaybettim gurbet ellerde
Ben Samsun'a mektup yazdım aynı da gelmedi
Ben Allah'a çok yalvardım rakip ölmedi

Ey Azaflı me'naların me'nası
Üreyinde min baharın havası
Yerin göyün erşin gürşün esası
Er kişi hilketi atadır ata

Kaynak: Sırrı Sarısözen

Kaynak: Mikayil Azaflı

Ata Da Vurdum Yuları

Atasözleri Destanı

Ata da vurdum yuları
Yayılır gıyıları
Yar gurbete gideli
Dağıttım uykuları (aman ey canım ey)

Tut atalar sözünü kalb-i selim ol
Gönülden gönüle yol var demişler
Gider yavuzluğun tab'-ı halim ol
Sert sirke küpüne zarar demişler

Giden ay dutulur mu
Bala duz gatılır mı
Şu uzun gecelerde
Yalınız yatılır mı (aman ey canım ey)

Bilirsin alçağa akmaktadır su
Kamilin cahile nasihati bu
İkrarını gözet olma abesgu
Birdir iman ile ikrar demişler

Kaynak: Arif Aksoy

Akibet- endiş ol gönül dibelik
Yetişmez mi sana bu nümünelik
Kaçan loru kuşu bulsa bir kemik
Evvel ölçer sonra yutar demişler

Atabarı (Bahçası Var Barı Var)
Bahçası var barı var
Ayvası var narı var
Atamızdan yadigar
Bizde Atabarı var
Uzun uzun kamışlar
Ucunu boyamışlar
Benim ala gözlümü
Gurbete yollamışlar
Atabarıdır barı
Bahçada gördüm yarı
Sesledim ses vermadi
Ağladı zarı zarı
Kaynak: Cevri Altıntaş

Atadır Ata (Ata Olmasaydı)
Ata olmasaydı alem olmazdı
Halikin küdreti atadır ata
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Her kara uzatma elin eteğin
Yel kovana döner ahır emeğin
Nitekim şaşkını gölde ördeğin
Başın kor kıçından dalar demişler
Aldanma cihanın sakın varına
Düşmeyegör onun ah-ü zarına
Bugünkü işini koyma yarına
Yar yıkıldığı gün tozar demişler
Kestim Bu arsada ben de bir koyun
Meydan-ı hünerde gel sen de soyun
Feleğin zoruna dayanmaz oyun
Katı zor oyunu bozar demiyler
Gerçi çok cihanda boşa yelenler
Kande bilmeyenler kande bilenler
Eskiden adettir dağdan gelenler
Bağda olanları kovar demişler
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Dediler bu pendi sordumsa kime
Tuz ekmek bilmeze müşkilin deme
Kül kömür ye namert lokmasın yeme
Gün olur başına kakar demişler

Ham tamahı gel sen terk eyle elden
Elinden çıkmasın der isen özken
Deve ahu gibi boynuz isterken
İki kulaktan da çıkar demişler

Abestir her vara yoğa koşanlar
Gahi doğru gahi eğri aşanlar
Ağlamaz ne demek kendi düşenler
İki gözü çeşme akar demişler
(İki gözü bile çıkar demişler)

Hileyi İrtikab etme kıl hazer
Denilsin namına bir er oğul er
Sen elin kapısın kakarsan eğer
El de senin kapın kakar demişler

Arzeyle bu pendi kendi özüne
Dost addetme her güleni yüzüne
İncinme dostunun doğru sözüne
Doğru söz insana batar demişler
Eski mesellerle eylersin amel
Kırkların birine olursun bedel
Usulü manayı bilmeyen eçhel
Solağına davul çalar demişler
Bir mürşid-i kamil bulmayanlara
Pirler nasihatın almayanlara
Sözünün ispatı olmayanlara
Dipsiz kile bomboş anbar demişler
Eşkin at yanına koşulsa güre
Huy alır huyundan ol göre göre
Hızmet eyler isen eyle bir ere
Su aktığı yere akar demişler
Çarsu-yü dehrinde nice toz kopar
Ol vakti gözeten çok tekke kapar
Helalzade gelir pazarlık yapar
Haramzade pazar bozar demişler
Adetullah budur ezel-ü ebad
Kul kula sebeptir ey dil-i naşad
Baya geda hizet etmekte murad
Bal tutan parmağın yalar demişler
Dilden ister isen gıll-ü gış gide
Meta-ı razını açma haside
Kıyma müşteriye az al faide
Altın da satanlar umar demişler
Yar ile ettiğin kavle ver karar
Kar etmezsen bari eyleme zarar
Aza kanaat et olma tamahkar
Ucuz satan tezcek satar demişler
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Irzıyla varamaz eşkıya eve
Uslu gez kim seni kamiller seve
Harden büyük at var attanda deve
Deveden de büyük fil var demişler
Güneş balçık ilen sıvanmaz ey dil
Bi-zeban da olsa bellidir kamil
Kendüden gayruyu beğenmez cahil
Kendi çalar kendi oynar demişler
Talib-i marifet çekerse emek
Yöğrak at artırır yemin giderek
Şaire ses ile saz-ü söz gerek
Yalınız taş duvar olmaz demişler
Kuy-ü dildaraya eylersen akın
Hele gafil olma etrafa bakın
Kada yürü izin belirtme sakın
Arif olur el tez duyar demişler
Doyar mı can-ü dil bus-ü kenare
Hicran-ü aşk ile leb pare pare
Ne giderse gitsin visal-i yare
Bir vuslat hezaran dinar demişler
Gerek şaki olsun gerekse said
Kereminden kerim eylemez baid
Dergah-i Mevla'dan sen kesme ümid
Gün doğmadan neler doğar demişler
Kani ol lokmanaher urz-ü şebe
Eller konar topladığın şhedebe
Bilirsin atalar biryerde debbe
Yıkılır bir yerde dolar demişler
Yırtıcı kuşların ömürleri az
Bir tek ipte iki cambaz oynamaz
Şehrahta kuyuyu kametince kaz
Ez kaza ayağın kayar demişler
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Yüzüm yerde tenim Hak ile yeksan
Serim kavgalarda halim perişan
Gözlerim cemal-i canana hayran
Gönül masumudur umar demişler

Ben bir kolsuz Serdari'nin kızıyım
Ak kağıt üstünde kara yazıyım
Yokluğun elinden nasıl geziyim
Böylece malumun olsun Atatürk

Levni nasihatı pirlerin böyle
Durub-ı emsalden hazm ile söyle
Meydan-ı hünerde ağırlık eyle
Ağır bassa beğni ağar demişler

Üç oğlum var bir ihtiyar kişiden
Kara günlü bela gitmez başımdan
Bana acır hep duyanlar içinden
Böylece malumun olsun Atatürk

Kaynak: Edirneli Levni

İkisi evli de birisi ergen
Üstüne örtmüyom boyunca yorgan
Oğlum kızım canım hep sana kurban
Böylece malumun olsun Atatürk

Atasözü (Dinleyin Arkadaşlar)
Dinleyin arkadaşlar
Bir atasözümüz var
Biri yer biri bakar
Kıyamet ondan kopar
Kıyamet dedikleri
Ha koptu ha kopacak
Yoksuldan halktan yana
Bir dünya kurulacak
Görmüşler ileriyi
Atalarımız demek
Herkese yeter dünya
Herkese yeter ekmek
Kaynak: Ruhi Su

Ataşım Yanmadan Duman Mı Tüter
Ataşım yanmadan duman mı tüter
Bulutun havaya ağdığı gibi
Yarin bahçesinde bülbüller öter
Ayın on dördünde doğduğu gibi
O yar bize yine nağme yollamış
Arif olan sözlerinden anlarmış
Al yanaklar domur domur terlermiş
Rahmetin güllere yağdığı gibi
Karacaoğlan eydür başların tacı
Ayrılık şerbeti zehirden acı
Kıvrım kıvrım olmuş zülfünün ucu
Mor menevşe boynun eğdiği gibi
Kaynak: Karacaoğlan

Atatürk (Ben Bir Kolsuz)
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Oğlumun birinin sekiz uşağı
Dördü bir yatıyor kısa döşeği
Yaz gelince döşürürler başağı
Böylece malumun olsun Atatürk
Bir oğlan okuttu Sivas'a gitti
Para yetiremez perişan etti
Ara sıra gizli eşyasın sattı
Böylece malumun olsun Atatürk
Hele has ki bu dünyaya gelmişsin
Ortalığın ahvalini bilmişsin
Duydum çok sevindim reis olmuşsun
Böylece malumun olsun Atatürk
Sen gayet ulusun Mevla'm saklasın
Sağını solunu aslan beklesin
Arada sırada millet yoklasın
Böylece malumun olsun Atatürk
Ölüye gidince ederim ağıt
Ben türkü demiyom nasihat öğüt
Her ona doğurmaz böyle bir yiğit
Böylece malumun olsun Atatürk
Kimse bilmez yüreğimde derdimi
Sığamazlar fukaranın ardını
Gözlüyorum Ata'mızdan yardımı
Böylece malumun olsun Atatürk
Oğlum otuz lira maaş alıyor
Yarısını okuyana salıyor
Sağ eli alıp da solu kalıyor
Böylece malumun olsun Atatürk
Ortancıl oğlu da bu yıl çıkacak
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Birken iki oldu kimler bakacak
Bu uşaklar evimizi yıkacak
Böylece malumun olsun Atatürk
Ben de sana böyle rica ederim
Seni koyup ben nereye giderim
Çok sefillik çekti kolsuz pederim
Böylece malumun olsun Atatürk
İk'oğlum yanımda boşta geziyor
Namuslu erkanlı yazı yazıyor
Her taraftan umudunu üzüyor
Arkam yok ki yardım ede Atatürk
Mevla'm nasip etse buraya gelsen
Lisanımca desem halimi bilsen
İki torunum var mektebe alsan
Ölenece duacımın Atatürk
Kaynak: Ayşe Berk

Atatürk'üm (Şu Cihana)

Sayfa 266

Aydın dağlarında gezerim gayri
Yazıldı fermanım okundu gayri
Aldım martinimi çıktım dağlara
Dünya bir olsa tutulmam gayri
Atçalı Mehmet'im bilsinler beni
Yoksulun yanında görsünler beni
Koyarım bu yola bu tatlı canımı
Dünya bir olsa tutulmam gayri
Oniki yaşımda binerdim taya
Minnet etmezdim paşaya beye
Bizi yaman bildirmişler devlete
Dünya bir olsa tutulmam gayri

Atem Tutem Men Seni
Atem tutem men seni
Şekere gatem men seni
Akşem baben gelende oy
Öğüne atem men seni

Şu cihana gelmemiştir
Atatürk’üm Atatürk’üm
Senin gibi eşsiz insan
Atatürk’üm Atatürk’üm

Hop hopun olsun oğlum
Gül topun olsun oğlum
Sıralı gavak dibinde oy
Toyluğun olsun oğlum

Bir güneş gibi doğdun
Türk halkına önder oldun
Yurdumdan düşmanı kovdun
Atatürk’üm Atatürk’üm

Atem tutem men seni
Şekere gatem men seni
Akşem baben gelende oy
Öğüne atem men seni

Türk halkının kaderi
Değişti hep senden beri
Dünyada yoktur benzeri
Atatürk’üm Atatürk’üm

Ev süpüre toz ede
Hemama gide naz ede
El ayağı kır içinde
Yıkamam diye naz ede

Temel ilke devrimlerin
Aydın fikirli sözlerin
Unutulmaz eserlerin
Atatürk’üm Atatürk’üm

Atem tutem men seni
Şekere gatem men seni
Akşem baben gelende oy
Öğüne atem men seni

Emsalin yokturdur senin
Şu cihanda bir benzerin
Kasım der yüce önderim
Atatürk’üm Atatürk’üm

Kaynak: Nazire Subaşı

Kaynak: Kasım Karşı

Atçalı Kel Mehmet Efe
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Ateş Attım Samana (Gımıldan)
Ateş attım samana
Bak dumana dumana
Senin zalim ananı
Ben getirdim imana
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(Bağlantı)
Gımıldan gımıldan gımıldanıver
Ah şöyle nazlım da gımıldanıver

Denizlere buhar oldum
Güze kışa bahar oldum
Düze çıkar yamaçlarım

Gayfe de koydum fincana
Selam söylen amcama
Amcam kızını vermezse
Turşu da kursun fincana

Şah Turna aşkın zarında
Rengim var gülün alında
Mazlum insanlık yolunda
Çekildi tel tel saçlarım

Bağlantı

Kaynak: Aşık Şahturna

Gayfe de koydum cezveye
Yarim gitmiş gezmeye
Ta küçükten alıştım
A gız seni görmeye

Ateşim Yanmadan Tütünüm Biter

Bağlantı
Kaynak: Hasan Avcı

Ateş Gibi (Mazlum Duruşunda)
Mazlum duruşunda özgürlük saklar
Söylese derdini utanır sırlar
Asırların koynunda kültürler çağlar
Bir baştır ona can taştır sınırlar
Bir çocuk uyanır korkusu çığlık
Bir ana yüreği yurt gibi daralır
Bir baba öfkesi çığ gibi dağılır
Tör olur toprak şer olur ateş gibi
Kirpiğinin ucuna karlar doluşmuş
Bakışı tarihler anlatır gibi
Buza kesmiş sesleri köz ve yangınla
Duruşu bir şeyler anlatır gibi
Bir çocuk uyanır korkusu çığlık
Bir ana yüreği yurt gibi daralır
Bir baba öfkesi çığ gibi dağılır
Tör olur toprak şer olur ateş gibi
Kaynak: Ferhat Tunç

Ateşi Yakar Güneşim

Ateşim yanmadan tütünüm tüter
İrem bahçesinde bülbüller öter
Bana bir iş oldu ölümden beter
Kalmadı sabrı tahammül ağlarım hergün
Yarın hakkın divanında söylesem birgün
Aşkın kemendini taktı boynuma
Felek komaz gidem kendi yoluma
Giyin urbaların gel gir koluma
Kalmadı sabrı tahammül ağlarım hergün
Yarın hakkın divanında söylesem birgün
Kaynak: Sıdıka Şerbetçi

Ateşim Yanmadan Tütünüm Tüter
Ateşim yanmadan tütünüm tüter aman
Güller bahçesinde a canım
Bülbüller öter
Ötme bülbül ötme benim dertlerim yeter
Kalmadı sabrı kararım
Her gün her gün ağlarım
Akıttın gözümün yaşını
neme sileyim
Evlerimizin önü yaban asması aman
Suya salvermiyor a canım
Güllü'yü babası

Ateşi yakar güneşim
Yıldızları avuçlarım
Doğmadan bin yıllık yaşım
İnsanlığı amaçlarım

Benim sevdiceğim urumeli yosması aman
Ah ne uyutur yarim beni
Ne uyandırır aman
Günden güne yarim bana
Dert kazandırır

Dolu aktım boşa doldum

Kaynak: Durhan Hasanov
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Ateşlendi (Mektup Salmış)

Halım haraptır benim

Mektup salmış bir kuş ile yar bana
Aldım okur iken dil ateşlendi
Hastayım gel demiş o dilber bana
Gideceğim günler yol ateşlendi

Emişim de gümüşüm bir hoşum aman
Çokça da içmişim sarhoşum aman

Gel gel güzelim gel gel
Gel gel sürmelim gel gel

Atım kara ben kara
Kalk gidelim Ilgar'a
Ilgar bizi neylesin
Sarılalım kızlara

Mektup kara karakura düş gördüm
Ağlamıştı gözlerinde yaş gördüm
Zarf içinde bir yaralı kuş gördüm
Arzuhalim yandı pul ateşlendi

Emişim de gümüşüm bir hoşum aman
Çokça da içmişim sarhoşum aman

Gel gel güzelim gel gel
Gel gel sürmelim gel gel

Atım Atım Kır Atım

Saz elinde bir Al'İzzet gezerken
Ağlayıp da gözyaşların süzerken
Karalı mektuba cevap yazarken
Kalemi kırıldı el ateşlendi
Gel gel güzelim gel gel
Gel gel sürmelim gel gel

Kaynak: Mucip Arcıman

Atım atım kır atım (vay dıloy loy loy aman)
Geliyor adım adım (ela gözleran yandım)
Çift kaşı arasında (vay dıloy loy loy aman)
Kaldı benim muradım (ela gözleran yandım)
Atımın boynu kare (vay dıloy loy loy aman)
Binem gidem sefere (ela gözleran yandım)
Yan gelem yan gelmiyem (vay dıloy loy loy aman)
Ağlasın bahtı kare (ela gözleran yandım)

Kaynak: Aşık Ali İzzet

Ateşlenir (Baksam Cemaline)
Baksam cemaline vücudum yanar
Konuşmak istesem dil ateşlenir
Bakınca yüzüne cismim hep söner
Kaldırsam elimi kol ateşlenir
Aslına bakarsan şahların şahı
Kendine bakarsan güzeller mahı
Bir suya eylerse eğri nigahı
Deryalar köz olur kül ateşlenir
Satılmayan mala pazarlar kurma
Yüz bin yaram vardır bir de sen vurma
Ey Fahri şaşırıp gülşene girme
Çiçekler yas tutar gül ateşlenir
Kaynak: Yusufelili Aşık Fahri

Atım Araptır Benim
Atım araptır benim
Yüküm şaraptır benim
Bu yıl böyle giderse
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Ataımın adı arap (vay dıloy loy loy aman)
Yüküm de dolu şarap (ela gözleran yandım)
Ya benim muradım ver (vay dıloy loy loy aman)
Ya beni öldür ya Rab (ela gözleran yandım)
Kaynak: Muazzez Turing

Atım Durdu Ben Yoruldum
Atım (aman) durdu ben yoruldum
Atımın da boynuna ben sarıldım da
(Aman a yarim)
Karşıdaki güzele ben vuruldum
Lalesi coşmuş almıya geldim
(Aman a yarim)
Ben gürgenden ot yaparım
Yaparım da yaparım ucuz ucuz satarım
(Yar aman a yarim)
Ben güzelimnen salınır da gezerim
Lalesi coşmuş almıya geldim
(Aman a yarim)
Kaynak: Münevver
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Atım Kara Ben Kara

Öldüm yanasıca yar

Atım kara ben kara aman aman
Haydi bin gidelim Bolkara aman
Şu dünyada görmedim aman aman
Hadi benim gibi bahtı kara aman

Fistan aldım paraya
At gitmiyor Zara'ya
İkimiz ayrılmazdık
Felek girdi araya

Emişimde gümüşüm bir hoşum aman
Çokcada içtim serhoşum aman

Yandım yanasıca yar
Öldüm yanasıca yar

Ata binmiş gidiyor aman aman
Haydi ata neler ediyor aman
Şu benim nazlı yarim aman
Haydi beni dertli ediyor aman

Ata binen ağadır
Atın yolu dağadır
Ela gözlü gül yüzlüm
Bu sözlerim sanadır

Emişimde gümüşüm bir hoşum aman
Çokcada içtim serhoşum aman

Yandım yanasıca yar
Öldüm yanasıca yar

Kaynak: Fadıl Bey

Kaynak: Vahap Şentürk

Atım Olsa Binsem Gitsem

Atıma Verdiler Sarı Samanı

Atım olsa binsem gitsem Burgaz’a,Burgaza
Hiç başımıza gelmemişti bu kaza,bu kaza
Küçücükten meyil verdim o kıza,o kıza

Atıma verdiler sarı samanı
Sarı samanı oy sarı samanı
Aldılar yarimi yar size mani
Yar size mani oy yar size mani

(Bağlantı)
Ben mayil oldum yosmam senin kaşına kaşına
Hiç dayanamam ela gözün yaşına,yaşına
İstanbul’dan getirteyim fesini,fesini
Vay nerelerden işiteyim sesini,sesini
Ben ölürsem kızlar tutsun yasımı,yasımı
Bağlantı
İstanbul’dan gelir geçer kayıklar,kayıklar
Vay içi dolu serhoş ile ayıklar,ayıklar
Aşık olan sevdiğini sayıklar,sayıklar
Bağlantı
Kaynak: Raif Sarı

Atım Yok Ki Bineyim
Atım yok ki bineyim
Yar çağırmış gideyim
Yarim orda ben burda
Nasıl sabır edeyim
Yandım yanasıca yar
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Kapının önünden gelir geçersin
Gelir geçersin oy gelir geçersin
Karanfil kokulu tütün içersin
Tütün içersin oy tütün içersin
Kapının önünde ekin biçersin
Ekin biçersin oy ekin biçersin
Ne beni alırsın ne vazgeçersin
Ne vazgeçersin oy ne vazgeçersin
Kaynak: Bekir Karadeniz

Atımı Bağladım (Şakir Efendi)
Atımı bağladım nar ağacına
Kollarım ulaşmaz darağacına
Kınalı kekliğim gel yamacıma
Efendim efendim Şakir efendim
İfadeyi doğru söyle efendim
İskilip yolları dola dolayım
Şakir efendim kurbanın olayım
Aç kapıyı nazlı yarim göreyim
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Efendim efendim Şakir efendim
İfadeyi doğru söyle efendim
İskilip üstünde bir kara bulut
Asılmaya gidiyor bir babayiğit
Anne ben gidiyom sen beni unut
Efendim efendim Şakir efendim
İfadeyi doğru söyle efendim
Kaynak: Halit Can

Atımı Bağladım Ben Bir Kotana
Atımı bağladım ben bir kotana
Canım kurban olsun kotan tutana
Atımı bağladım ben bir massaya
Canım kurban olsun boyu kıssaya
Atımı bağladım ben bir eleğe
Canım kurban olsun huri meleğe
Kaynak: Salim Polat Mutlu

Atımı Bağladım Ben Bir Kotana
Atımı bağladım ben bir kotana
Canım kurban olsun damda yatana
Gel seni götürem bizim vatana
Antep'in güzeli Göle maralı
Atımı bağladım ben bir duvara
İşimden gücümden oldım avara
Gel seni götürem bizim dağlara
Antep'in güzeli Göle maralı
Atımı bağladım ben bir harmana
Sarılmış da yatar atlas yorğana
Gel seni götürem bizim ormana
Antep'in güzeli Göle maralı

Sayfa 270

Benden selam söylen nazlı Ayşeye
Ayşem gıdı gıdı da gel gel gel
Eller sarar ah yüreğime dert olur
Atımı bağladım ben bir arpaya
Benden selam söylen nazlı körpeye
Oğlan gıdı gıdı da gel gel gel
Yavrum gıdı gıdı da gel gel
Eller sarar ah yüreğime dert olur
Atımı bağladım ben bir asmaya
Benden selam söylen nazlı yosmaya
Oğlan gıdı gıdı da gel gel gel
Yavrum gıdı gıdı da gel gel
Eller sarar ah yüreğime dert olur
Atımı bağladım ben bir bostana bostana
Benden selam söylen nazlı Osman'a Osman'a
Osman gıdı gıdı da gel gel gel
Eller sarar ah yüreğime dert olur dert olur

Atımı Bağladım Ben Bir Ormana
Atımı bağladım ben bir ormana
Göynüm düştü bir delikanlı oğlana
Yitirdim yarimi oldum divane
Amanın imanım at kolların boynuma
Sigara da içersen almam seni yanıma
Yüksek minareden attım iki taş
Ne anam var ne babam var ne kardaş
El oğluna ben olamam arkadaş
Amanın imanım at kolların boynuma
Sigara da içersen almam seni yanıma
Kaynak: Köy Hanımlar Grubu

Atımı Bağladım İğde Dalına

Atımı bağladım ben bir seleye
Canım kurban olsun huri meleye
Gel seni götürem bizim Göle'ye
Antep'in güzeli Göle maralı

Atımı bağladım iğde dalına
Oturdum ağladım kendi halıma
Bir defter bir kalem verin elime
Yazayım derdimi ben o zalıma

Kaynak: Ferman Baba

Atımı bağladım nar ağacına
Perçemim dolaştı gül ağacına
Benden selam olsun nazlı bacıma
Ömrümü tükettin ömrün tükene

Atımı Bağladım Ben Bir Meşeye
Atımı bağladım ben bir meşeye
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Sayfa 271

Kaynak: Ali Nail Bayşu

Bilmem ki ne derdin var benim yavrum

Atımı Verip De Haylamayım Mı

(Aldı Üstündağ)
Baba seni gördüm arttı kederim
Ada dersen bu canımı adarım
Yağın balın yemem çeker giderim
Çünkü yolum bekler yar Babuş emmi

Atımı verip de haylamayım mı
Gelenden geçenden soylamayım mı
Yiğidim ölmüş ağlamayım mı
Yiğidim yiğidim aslan yiğidim
Yoruldum da yol üstüne oturdum
Derdim elliydi ben de yüze getirdim
Babamın oğlu ölmüş, babamın oğlunu yitirdim
Yiğidim yiğidim aslan yiğidim

(Aldı Heveli Babuş)
Bende aynı hep yarımı anarım
Sana bana çok göreni kınarım
Huzuru mahşere kadar yanarım
Sönmemiş içimde kor benim yavrum

Yürü gavur dağı yürü
Arzumanım sende kaldı
Yıkarım ben o dağları
Bir yiğidim orda kaldı
Yiğidim yiğidim aslan yiğidim

(Aldı Üstündağ)
Baba tohum atma sen kara taşa
Sonra yem edersen kargaya kuşa
Serçe şahin ile çıkamaz başa
Elimden kurtulmak zor Babuş emmi

Kaynak: Yöre Ekibi

Atımın Yelesi
Atımın yelesi beyaz
Geceler gündüzden ayaz
Benim yarim kardan beyaz
Kaçalım zülfü siyahım
Gerdanda benli siyahım
Atım koştu ben yoruldum
Atın boynuna sarıldım
O güzele ben vuruldum
Kaçalım zülfü siyahım
Gerdanda benli siyahım

(Aldı Heveli Babuş)
Has bahçedeçiçek çimen bitmez mi
Şeyda bülbül figan edip ötmez mi
Zaten benim yaram bana yetmez mi
Sen de hançerini vur benim yavrum
(Aldı Üstündağ)
Üstündağ hayranım eroğlu ere
Ustadımsın baş tacımsın bin kere
Bir daha görüşmek kalsın mahşere
Öpeyim elini ver Babuş emmi
(Aldı Heveli Babuş)
Aşık Babuş beni bekler sondurak
İçerime koydun der ile merak
Tarlam yarım kaldı yolunda ırak
Kamçıla atına sür benim yavrum

Kaynak: Rakım Ertür
Kaynak: Orhan Üstündağ

Atışma (Üstündağ - Heveli Babuş)
(Aldı Üstündağ)
Geçer iken yolum uğradı sana
Bu müşkül halım gör Babuş emmi
Derdim vardır geldim sana dermana
Var ise melhemin sür Babuş emmi
(Aldı Heveli Babuş)
Eski günler yine yadıma düştü
Onu gel de bana sor benim yavrum
Hangi rüzgar attı yolun mu şaştı
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Atina Da Köşeli
Atina da köşeli
İçi mermer döşeli
Tam yedi yıl oldu
Ben Yunan'a düşeli
Turnam turnam
Ben Atina'da durmam
Atina'nın urganı
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Sayfa 272

Telli olur yorganı
Üç çocuğu sorarsan
Balıkların kurbanı

Vardığın yerler kutl'olsun

Turnam turnam
Ben Atina'da durmam

Atladı Geçti Eşiği

Kaynak: Hikmet Turhan Dağlıoğlu

Atladı Çıktı Eşiği
Atladı çıktı eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Mahallenin yakışığı
Gel ayrılıp gitmeyelim
Tepsiye koyarlar tuzu
Üstüne örterler bezi
Hay ananın bir tek kızı
Gel ayrılıp gitmeyelim

Kaynak: Selvet Aslan

Atladı geçti eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Mahlenin bir yakışığı
Şen anam şen babam evin şen olsun
İşte ben gidiyorum da yerin gen olsun
Ocağa koydular yuha sacını
Başıma koydular kahır tacını
Anan baban çeksin acısını
Şen anam şen babam evin şen olsun
İşte ben gidiyorum da yerin gen olsun
Kaynak: Yaşar Moral

Biner atın iyisine
Gider yolun koyusuna
Haber verin dayısına
Gel ayrılıp gitmeyelim
Helebiye helebiye
Keten gömlek güveyiye
Ağama gelin getirdik
Çok şükür işi bitirdik
Kaynak: İbrahim Çoğür

Atladı Çıktı Eşiği
Atladı çıktı eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Kız büyük ev yakışığı
Ağlama kınan kutl'olsun
Sağdığın inek sütl'olsun
Kız anam da kınan kutl'olsun
Vardığın yerler kutl'olsun
Kız sana gerek bir ana
Ağlasın yana yana
Kız sana gerek bir baba
Ağlasın kaba kaba
Ağlama kınan kutl'olsun
Sağdığın inek sütl'olsun
Kız anam da kınan kutl'olsun
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Atladı Gitti Eşiği
Atladı gitti eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Güzel evlerin yaraşığı
Kalevimiz kal kalındı
Şen odamız şen olundu
Elimi vurdum istare
Kolumu kesdi testere
Allah'ım şirin göstere
Kalevimiz kal kalındı
Şen odamız şen olundu
Gelinin yükü tutuldu
Oğlan evine yıkıldı
Ananın beli büküldü
Kalevimiz kal kalındı
Şen odamız şen olundu
Kaynak: Bedia Yönetken

Atladım Bahçene Girdim
Atladım bahçene girdim gülleri fincan gibi
Gerdanında üç beni var her biri mercan gibi
Sarılalım sarmaşalım ikimiz bir can gibi
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Gel seninle kavledelim ya onu sev ya beni
Bir tenhada buluşalım aman ya onun ol ya benim

Sayfa 273

(ah) Koyun kuzu güderim
İkimizi görmüşler
(ah) Nasıl inkar edelim

Kaynak: Osman Pehlivan

Atladım Geçtim Dereyi
Atladım geçtim dereyi
Oturmuş zülfün tarayı
Bugün giydin karayı
Sordum civana
Söyle bir dahi meleğim
Rüzigar var işitelim
Dilberin yazdığı yazı
Aleme çıkar feryadı
Bugün giydiği beyazı
Sordum civana
Söyle bir dahi meleğim
Rüzigar var işitelim
Vardım yarin çarşısına
El kavuştum karşısına
Dört yanında komşusuna
Sordum civana
Söyle bir dahi meleğim
Rüzigar var işitelim
Çifte benli zülfü kara
Oldu yürek pare pare
Haktan gelene ne çare
Sordum civana
Söyle bir dahi meleğim
Rüzigar var işitelim
Kaynak: Ali Ufki

Atladım Geldim Bağa
Atladım geldim bağa
(ah) Elim değdi yaprağa
Kız ben seni almazsam
(ah) Girmem kara toprağa
Ay anam ay babam da mor yemeni
Sarı saçlı güzellere de yar demeli
Dere boyu giderim
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Ay anam ay babam da mor yemeni
Sarı saçlı güzellere de yar demeli
Kaynak: İbrahim Dağdeviren

Atladım Girdim Bağa
Atladım girdim bağa
Tek tek bastım yaprağa
O yar benim olmazsa
Vallah girmem toprağa
Amanın imanım top şeker
Aslanım neler çeker
O zalimin elinden
Mazlumum neler çeker
(Civanım neler çeker)
Arıktan atladın mı
Yorganı kapladın mı
A benim eski dostum
Yarimi sakladın mı
Amanın imanım top şeker
Aslanım neler çeker
O zalimin elinden
Mazlumum neler çeker
(Civanım neler çeker)
Karanfil uçlanır mı
Gerdan gümüşlenir mi
Bir yar sevdim gencecik
Ellere bağışlanır mı
Amanın imanım top şeker
Aslanım neler çeker
O zalimin elinden
Mazlumum neler çeker
(Civanım neler çeker)
Kaynak: Hamit Çine

Atladım Gittim Eşiği
Atladım gittim eşiği
Sofrada goydum gaşığı
Büyük evin yakışığı
Gız anam gınan gutl'olsun
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Sayfa 274

Çarşamba gecesi aman yakın kınamı
Büyük evin yakışığı
Gız anam gınan gutl'olsun
Don yudum yasdı daşlar
Eğrişdim gabardaşlar
Siz sefa galın yoldaşlar
İşte geldim gidiyorum
İşte geldim gidiyorum
Sılamı terk ediyorum
Babam ekmani attı mı
Gardaş ekinin bitti mi
El gızı keyfin yetdi mi
İşte geldim gidiyorum
İşte geldim gidiyorum
Bu evi terk ediyorum
Kaynak: Mehmet Gurnaz

Atlambaç Taşların Atlayamadım
Atlambaç taşların atlayamadım
Gizli sırlarımı saklayamadım
Bir tek düşmanımı haklayamadım
Ağla kömür gözlüm yol ayrı düştü
Ağla sevdiceğim yol ayrı düştü
Ayva dibi serin olur yatmaya
Gızlar gelir sıra sıra bakmaya
Altun ister ak gerdana takmaya
Ağla kömür gözlüm yol ayrı düştü
Ağla sevdiceğim yol ayrı düştü
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Atlar Eğerlendi
Atlar eğerlendi anam geldi kapıya geldi kapıya
Kız çeyizin topla topla doldur terkiye
Şimdi kızlar başlar anam yanık türküye yanık türküye
Doldur pınar doldur doldur ben gider oldum
Anamı babamı aman terkeder oldum
Anam yoğurdunu anam ayran eylesin ayran eylesin
Çıksın yüce dağ başına seyran eylesin
Anamın oğlu var anam beni neylesin beni neylesin
Anamı anamı aman benim anamı
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Kaynak: Sadettin Özdağ

Atlarını Tepe Tepe Geldiler
Atlarını tepe tepe geldiler
Geldiler de obamıza kondular
Anasının evinden kızı aldılar
Leylim dilber leylim yazımız böyle
Ayak diz üstünde sazımız böyle
Tepenin başında yedik kirazı
Döküldü seçildi kaldı beyazı
Mendil mendil yolladığım çerezi
Yeyip yeyip inkar eden sen misin
Leylim dilber leylim yazımız böyle
Ayak diz üstünde sazımız böyle
Kaynak: Yöre Ekibi

Atlayıp Gemine Binemedin Mi
Atlayıp gemine binemedin mi
Çuha şalvarını giyemedin mi
Uykusuz imana doyamadın mı
Ağlatman anamı gine gelirim
Anamın yoluna şehit olurum
Susuz derelerde kavak biter mi
Oğlansız evlerde duman tüter mi
Beş kız bir oğlanın yerin tutar mı
Ağlatman anamı gine gelirim
Anamın yoluna şehit olurum
Kaynak: Fatma Hancıoğlu

Atlı (Ay Kocaman At Kara)
Ay kocaman at kara
Torbamda zeytin kara
Bilirim de yolları
Varamam Kordoba'ya
Ova geçtim yel geçtim
Ay kırmızı at kara
Ölüm gözler yolumu
Kordoba surlarında
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Yola baktım yol uzun
Canım atım yaman atım
Etme eyleme ölüm
Varmadan Kordoba'ya
Kaynak: Federico Garcia Lorca

Atlının Türküsü

Sayfa 275

Atmacayı Vurdiler
Atmacayı vurdiler
Bir avuç kanı için
Gel gidelim sevdalım
Babanın canı için
Kadırga yok deyiler nereye gideyiler
Benim ufak gülümü ellere vereyiler

Mazmahor'dan öte giden yol uzun
Yürü atım rahvan atım tez yürü
Gece vakti Azrail'de kol uzun
Yürü atım rahvan atım tez yürü

Haydi gidelim size
Sizin yolları çize
Ne dedim de darıldın
Niye gelmezsin bize

Gün tükendi karşı dağın ardında
Koca yürek bir tek kurşun derdinde
Ölse gerek yiğit kendi yurdunda
Yürü atım rahvan atım tez yürü

Kadırga yok deyiler nereye gideyiler
Benim ufak gülümü ellere vereyiler

Mazmahor'un beri yanı üç söğüt
Su ılınır yaprak açar bir ağıt
Kalır isem bu yollarda yasım tut
Yürü atım rahvan atım tez yürü

Bu dere derin orman
Görüşmeyelim aman
Senin gibi güzelin
Canım yoluna kurban
Kadırga yok deyiler nereye gideyiler
Benim ufak gülümü ellere vereyiler

Kaynak: Zülfü Livaneli
Kaynak: Süreyya Davulcuoğlu

Atma Beni Yabana
Atma beni yabana
Ben da bu dereliyim
Al beni yar yanına
(Al beni yar cidelim)
Hiç sorma nereliyim
Yaylanın çimeninde
Dana otlayı dana
Gel Eminem yanıma
Bişey diyeyim sana
Ben okuya okuya
Sökemedim heceyi
(Çözemedim heceyi)
E kız senin kapında
Ettim yarı geceyi
Dere getirir kumi
Yıkayirum yunumi
Kaldım kapkarında
Yalınayak kış günü
Kaynak: Salih Zeki Bacıoğlu
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Attım Da Vuramadım
Attım da vuramadım
Üç kurşun bir fidana
Pencereden yukarı
Kız al beni odana
(Bağlantı)
Gece sabaha kadar
Pencereme vur da vur
Almayacağım seni
Öyle bekar dur da dur
Geceler oldu yarim
Saatin dördü yarim
Dillere destan oldu
Ayın ondördü yarim
Bağlantı
O güzel gözlerinden
Kurumasın yaşların
Kalplerine sığındım
Gökte uçan kuşların
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Bağlantı

Sayfa 276

Kaynak: İsmail Türüt

Beyler ben cenge uğradım
Cenge değil fende uğradım
Ne yaman gafil avlandım

Attım Sandalyeyi

Kaynak: Ahmet Keklikçi

Attım sandalyeyi
Otur sevdalım otur
Gönül kimi severse
Dünya güzeli odur

Attım Tabancamı

Yandırdın beni oğlan
Kandırdın beni oğlan
Üç beş gün arasında
Soldurdun beni oğlan
Sandık sandık üstüne
Bunda beyin kastı ne
Seferberlik çıkalı
Kuma kuma üstüne
Yandırdın beni oğlan
Kandırdın beni oğlan
Üç beş gün arasında
Soldurdun beni oğlan
Goda vurdum silecek
Niye eksik gelecek
Eğer eksik gelirse
Küçük bey ödeyecek
Yandırdın beni oğlan
Kandırdın beni oğlan
Üç beş gün arasında
Soldurdun beni oğlan
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Attım Şalımı Boynuma
Attım şalımı boynuma
Çıktım dabane yoluna
Çifte kurşun sol yanıma
Beyler ben cenge uğradım
Cenge değil fende uğradım
Ne yaman gafil avlandım
Talika'mdan kanlar akar
Annem bubam yola bakar
Çifte kurşun yürek yakar
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Attım tabancamı ateş almadı
Fani dünya kimselere kalmadı
Sensiz ben yattım da sabah olmadı
Gitme dedim yar boynuma (aman) sarıldı
Bize kısmet gurbet elden (aman) verildi
Verildi anam verildi ben yandım
Bir taş attım indi de gitti dereye
Hain düşman aldı beni (aman) araya
Hekim bakmaz iy'olmeycek yaraya
Gitme dedim yar boynuma (aman) sarıldı
Bize kısmet gurbet elden (aman) verildi
Verildi anam verildi ben yandım
Evlerine gide gele yol ettim
El kızını ben kendime mal ettim
Anasından istemeye ar ettim
Gitme dedim yar boynuma (aman) sarıldı
Bize kısmet gurbet elden (aman) verildi
Verildi anam verildi ben yandım
Evlerine gide gele belledim
Ayva sandım gül desteyi elledim
Ben o yari gözlerinden belledim
Gitme dedim yar boynuma (aman) sarıldı
Bize kısmet gurbet elden (aman) verildi
Verildi anam verildi ben yandım
Kaynak: Murat Çelebioğlu

Avcı Mısın Yar
Avcı mısın yar ne gezersin
Birine arar gibi, birine arar gibi
Kyah doğarsın kyah kaybolursun
Gökteki yıldızlar gibi
Kyah doğarsın kyah kaybolursun
Gökteki yıldızlar gibi
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Be hamamcı be külhancı
Bu hamama kimler gelir
Ne bilisin ne sorarım
Günde de yüzbın can gelir
Yüzbin canlar senin olsun
Buraya Canan gelir

Sayfa 277

Ziya'yım dileğim kırılsın elin
Akbabalar parçaların cesedin
Viran olsun yuvan evin otağın
Avcılar avcılar zalim avcılar
Avcılar avcılar hayın avcılar
Kırılsın bilekten elin avcılar

Kaynak: Adem Bayraktarov
Kaynak: Ziya Özbay

Avcı Vurdu Sanma Onu
Avcı vurdu sanma onu
Diri daha diri daha (Vallahi billahi)
Dert başımda grup grup
Biri daha biri daha
Yaram çoktur ellemeyesin
Tabipleri yollamayasın
Sen bizi kör bellemeyesin (Hey dost hey can)
Beri bak ha beri bak ha (Vallahi billahi)
Sürdü köyün merasını
Kurmak için binasını
Yola gömdü anasını (Hey can hey can)
Kerim Ağa Kerim Ağa (Vallahi billahi)
Mahzuni döker yaşını
Bilir yaren yoldaşını
Birgün kırarlar başını (Hey can hey can)
Yarı şaka yarı maka
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Avcıydın Avladın Beni
Avcıydın avladın beni
Yaralıyım yaralı yar
Zülfüne bağladın beni
Yaralıyım yaralı yar
Meyil vereli canana
Dayandım derdi hicrana
Din iman yük oldu bana
Yaralıyım yaralı yar
İstemem kin ile gurur
Aşıklar boynuna vurur
Gelen giden bir taş vurur
Yaralıyım yaralı yar
Yalan dünyadan usandım
Aşkın şarabına kandım
Mahzuni Şerif'im yandım
Yaralıyım yaralı yar
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Avcılar (Deryada Uyandım)
Deryada uyandım indim bağlara
Bülbülü vurmuşlar gülün üstünde
Yavruları da ağıt yakar dağlara
Gül akar yapraktan gülün üstüne
Avcılar avcılar zalim avcılar
Avcılar avcılar hayın avcılar
Kırılsın bilekten elin avcılar
Zalim avcı tuzak kurmuş dağlara
Kırık kanatlara kalan sağlara
Nasıl da kıymışlar böyle canlara
Gül rengi sel akar selin üstüne
Avcılar avcılar zalim avcılar
Avcılar avcılar hayın avcılar
Kırılsın bilekten elin avcılar
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Avcıyım Ben Şu Dağları Aşmadım
Avcıyım ben şu dağları aşmadım
Sevdim seni yar ardına düşmedim
Korkma güzel bu sevdadan geçmedim
Atmam güzel atmam seni el misin
Şu dağlarda sümbül müsün gül müsün
Şu dağların avcısı var avı var
Yar bağında ayvası var narı var
Gel sevdiğim hep ellerin yari var
Atmam güzel atmam seni el misin
Şu dağlarda sümbül müsün gül müsün
Kaynak: Gündüz Haramyemez

Avlıyadan Gelen Kelam
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Avlıyadan gelen kelam
Okunan kuran değil mi
Gerçek veli'nin sözleri
Sure'yi rahman değil mi

Sayfa 278

Kaynak: Yöre Ekibi

Avlu Dibi Yanlama

Cun seni hak yaratığın
Kendi mitar ettiğin
Tecellii zat ettiğin
Suretti insan değil mi

Avlu dibi yanlama
Yar kolunu sallama
Bir ipek mendil için Kınıklı yarim
Beni eve yollama

Hak haberin dinleyene
Candan kabul eyleyene
Hakkı bilip anlayana
Sözümüz bundan değil mi

Hey inciler inciler
Yuva yapmış böcüler
Hiç aklımdan çıkmıyor Kınıklı yarim
Konuştuğumuz geceler

Gerçek elini tutmayan
Ona gönül perketmeyen
Hakki batıldan seçmeyen
Cahili neden değil mi

Avlunun bademleri
Döndürün gidenleri
Buraya mı gömerler Kınıklı yarim
Sevdadan ölenleri

Ey Kaygusuz halin nola
Gitmez isen doğur yola
Hak kerem kılsa bir kula
Hakikat uyan değil mi
Ali Ali canım Ali
Canımın cananı Ali
Sen alemler umdusun
Pir Hacı Bektaşı Veli
Kaynak: Kaygusuz Abdal

Avlu Deliğinden Boyun Gösterir
Avlu deliğinden (aman) boyun gösterir
(Gösterir aman gösterir gösterir)
Göreyim dedikçe aman boynun döndürür (döndürür)
Kız senin bakışın aman adam öldürür
(Öldürür aman öldürür öldürür)
Ahdı yaman eylemişim alırım seni vallahi
Yüreğinde şüphen olmasın sararım seni billahi
Edirne'den aldırayım hilali aman
(Hilali aman hilali hilali)
Satılık mıdır ah patilerin kınalı (kınalı)
Küçücükten bir yar sevdim başı belalı
(Belalı aman belalı belalı)
Ahdı yaman eylemişim alırım seni vallahi
Yüreğinde şüphen olmasın sararım seni billahi
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Kaynak: Mehmet Ali Aydoğdu

Avlunuzda Daim Armut Oluyor
Avlunuzda daim armut oluyor
Razı olmayasın seni ele verirlerse
Yüreğim inciniyor dövdüklerinde seni
Bu tarafa gel burda bekleyeceğim
Işığım benim öte taraftan bana şarkı söylüyor
Biliyorum ki sesi beni çağırıyor
Yüreğim bir güzel haykırıyor
Bekle geleceğim ışığım benim
Saçlarını omuzuma örtmüştüm
Söylüyordun çok üşümüştün
O gün şeytanları üstüme sardın
Böylelikle nasıl baş edeceğiz
Başını açınca yanyana otururken
Sarılırdı sırmalar ince beline
Ne söyledin hatırlıyormusun saçını tararken
Bunları unuttun ey ışığım benim
Kaynak: Birol Topaloğlu

Avluya Bir Kuş Kondu
Avluya bir kuş kondu
Yeşil idi kanadı
Güzelleri içinde
Niye beni kınadı
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Sayfa 279
Kaynak: Yöre Ekibi

Aman da yeşillim oğlan
Dolan dağları dolan
Sallan kölen ben olam
Trenin düdüğüne
Taş koydum gediğine
Anneler kızı besliyon
Vermiyor sevdiğine
Aman da yeşillim oğlan
Dolan dağları dolan
Sallan kölen ben olam
Kaynak: Nurettin Şenol

Avradı Şikayet (Kime Arzedeyim)
Kime arzedeyim ben bu halimi
Ya ilahi yandım avrat elinden
Yıllarca sürdürdüm kalmakalımı
Ya ilahi yandım avrat elinden
Yağ yerine ciğerimi eritti
Beni haktan hakikatten farıttı
Üç oğlumu dört kızım çürüttü
Ya ilahi yandım avrat elinden
Mana okur iken uzandı yattı
Bütün eserimi çöplüğe attı
Sırlarımı komşulara anlattı
Ya ilahi yandım avrat elinden
Kaynak: Aşık Reyhani

Avşar Ağırlaması
Çayırada vurdum gazmayıda oğlan gülüm oğlan
Al başımdan yazmayıda oğlan gülüm oğlan
Sen nereden belledinde oğlan gülüm oğlan
Selbes selbes gezmeyide oğlan gülüm oğlan
Sergende gümüş baltada oğlan gülüm oğlan
Yar gelir darta dartada oğlan gülüm oğlan
Sergene uzanmışımda oğlan gülüm oğlan
Gül gibi gizarmişamda oğlan gülüm oğlan
Çayırda gezen oğlanda oğlan gülüm oğlan
Saraltın gazan oğlanda oğlan gülüm oğlan

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Avşar Beyleri
Adını da sevdiğim Avşar Beyleri
Size de vezirlik yakışıp dur
Topla dizgini tanı kendini
Karşında düşmanlar bakışıp duru
Kar mı yağmış şu Avşar’ın düzüne
Sızılar mı inmiş kır atımın dizine
Selam edin Avşar Bey’in kızına
Kendi gülüp beni ağlatıp duru

Avşar Zeybeği 1
Adını sevdiğim Avşar Beyleri
Size bir vezirlik yakışıp duru
Topla dizginini, gözet kendini
Karşıda Germiyan bakışıp duru
Avşar beyleri derler bize ezelden
Bülbül yuva yapmış gülden, gazelden
Dosta yollayacak güler kalmamış
Bahçemizde zalım düşman gezelden
Avşar beyi der ki: Gelsin göreyim
O nasıl yiğitmiş, ben de bileyim
Armağan isterse canlar vereyim
Candan başka armağanım yok benim
Aşağıdan çıktı Avşar Bey'in kervanı
Aşk ile savrulur güzellerin harmanı
Gençlik elde iken sürün demi-devranı
Kocalıkta demdevran sürülmez Avşar Beyleri
Kaynak: Bilinmiyor

Avşar Zeybeği 2
Adını da sevdiğim Avşar beyleri
Size de bir vezirlik yakışıp duru
Topla dizgini tanı kendini
Karşında düşmanlar bakışıp duru
Kar mı yağmış şu Avşar’ın düzüne
Sızılar mı inmiş kır atımın dizine
Selam söyleyin Avşar beyin kızına
Kendi gülüp beni ağladıp duru
Avşar beyi derler bize ezelden
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Bülbül yuva yapmış gülden gazelden
Sarı topraklar gitmesin elden
Çarpışalım der Avşar beyleri
Hani benim ekmeğimi yiyenler
Samur kürkümle kır atıma binenler
Germiyanlar fermanına uyup da
Dövüşelim Avşar bey diyenler
Atılan kurşunu boncuk mu sandın
Dikilen bayrağı sancak mı sandın
Sen Avşar beyini kancık mı sandın
Kaçma döğüşelim der Avşar beyleri
Avşar beyi der ki gelsin göreyim
O da nasıl yiğidimiş ben de göreyim
Armağan isterse canlar vereyim
Candan başka armağanım yok benim

Sayfa 280

Ezgini yedi yıldır hasret kaldım kuzuma
Bir mektup gönderde bakam yazına
Ayrılık hasreti vardır kuzumda
Türkiye`den sonsuz sevgiler oğul
Yeter oğul yandım hasret narına
İsterim kuş olam gelem yanına
Canım feda olsun gül cemaline
Türkiye den sonsuz sevgiler oğul
Hasret kaldım gözlerine yüzüne
Bağlar gazel döktü ömrüm gözünde
Hayran kaldım kelamına sözüne
Türkiye den sonsuz sevgiler oğul
Zalim Avustralya bağladı seni
Güzel bu vatanım cennet her yeri
Dilerim dokunmaz sana sam yeli
Türkiye den sonsuz sevgiler oğul

Kaynak: Bilinmiyor

Avuntu
Umutlarım Çölde Bir Nehir
Sevdam Gökteki Bir Yıldız
Gözyaşlarım Bir Deniz Olsa
Bekleyeceğim
Çölde Bir Nehir Gibi
Parlayan Yıldız Gibi
Engin Denizler Gibi Özleyeceğim
Suya Hasret Çöl
Yıldızsız Gece
Yorgun Kara Bir Deniz Benim Benim
İstekli Hasret Bir Benim
Bilirim Aşıksın Güle
Gülün Hali Ya Kim Bile
Bizim Bahçedeki Güle
El Atıp Dalaşma Bülbül
Benim Derdim Bana Yeter
Bir Dert De Sen Katma Bülbül
Bülbüllerin Aslı Mısın
Kafeslerde Besli Misin
Benim Kadar Yaslı Mısın
Derdi Derde Katma Bülbül
Kaynak: Ali Osman Erbaşı

Avusturalya Mektubu
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Mevsim Temmuz ayı havalar sıcak
Selamlar dolusu sar kucak kucak
Güzel mektup Avustralya ya varacak
Türkiye den sonsuz sevgiler oğul
Ozan Ezgini' nin gönül dağında
Hasretlik gülleri açtı bağında
Ne cefalar çekti gençlik çağında
Türkiye den sonsuz sevgiler oğul
Kaynak: Ozan Ezgini

Avutur Mu Beni Bitmeyen Hasretin
Avutur mu beni bitmeyen hasretin
Hani benle olmaktı tek dileğin
Birgün alevlenirse yüreğindeki sevgin
Gözlerin dolar beni unutamazsın
Benden uzaklarda yüzün gülmez
Izdırap dolu günlerin sonu gelmez
Yaşananlar kolay kalpten silinmez
Hatıralar canlanır beni unutamazsın
Kaynak: Bihter Yılmazgil

Ay Akşamdan Işığdır (Yaylalar)
Ay akşamdan ışığdır
Yaylalar yaylalar
Yüküm şimşir kaşığıdır
Dilo dilo yaylalar
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Komşu kızını zapteyle
Yaylalar yaylalar
Bizim oğlan aşıktır
Dilo dilo yaylalar
Ay akşamdan aş da gel
Yaylalar yaylalar
Cılga yola düş de gel
Dilo dilo yaylalar
Eğer anan koymazsa
Yaylalar yaylalar
Vicdanın danış da gel
Dilo dilo yaylalar
Ayın önünde yıldız
Yaylalar yaylalar
Nerden gelirsen baldız
Dilo dilo yaylalar
Sen git de ablan gelsin
Yaylalar yaylalar
Duramıram yalnız
Dilo dilo yaylalar
Kaynak: Ali Atıcı

Ay Ana (Senin Gızın)
Senin gızın menim ömür yoldaşım
Elimizden ne tez uçdu ay ana
Heç bilmirem bu ezrayıl mürdeşir
Birden niye onu seçdi ay ana
O gedeli gücüm yoh güdretim yoh
Bu heyata zerre mehebbetim yoh
Oğullarım galmadılar yetim yoh
O yetimlik mene düşdü ay ana

Sayfa 281

Sen de ona menim kimi yanansan
O gedeli sen de ömrü talansan
Yaşayırsan gözü yaşlı ay ana
Günlerimi teklik alıb goynuna
İblisdir ilişmişem oyununa
İster gele yüz-yüz gelin-gaynana
Ocağımız daha boşdur ay ana
Lap melekler hidmet ede bu eve
Peyğemberler hörmet ede bu eve
Allah özü digget ede bu eve
Sefuresiz yene heçdir ay ana
Kaynak: Cabir Novruz

Ay Aydındır Ayılmaz
Ay aydındır ayılmaz (Aman aman yar yar)
Gece durna yayılmaz (Öldüm Allah gidemem)
Buralarda yar seven (Aman aman yar yar)
Ay aşanda uyumaz (Öldüm Allah gidemem)
Aya bak nece gider (Aman aman yar yar)
Ay dolanır gece gider (Öldüm Allah gidemem)
Bir elim yar boynunda (Aman aman yar yar)
Bir elim nece gider (Öldüm Allah gidemem)
Ay aydındır varamam (Aman aman yar yar)
Dile de destan olaman (Öldüm Allaha gidemem)
Ay buluda girende (Aman aman yar yar)
Bağlasalar duramam (Öldüm Allah gidemem)
Kaynak: Ali Güler

Ay Ayları Ayları
Ay ayları ayları
Beygirlerin tayları
Şimdi çıkmış geliyor
Koyunbaba bayları

Ele bil ki neslimizde talan var
Bahışlarda gör ne boyda elem var
O gedeli gör ne geder ölen var
O gedeli köçhaköçdür ay ana

Oğlan da gel
Benim şu yolları
Dolan da gel

Senin saçın birden-bire ağardı
Menim ömrüm viran oldu dağıldı
İnsan tamam efsanedir nağıldır
Evveli heç sonu heçdir ay ana

Enser attım denize
Gitti dibini buldu
Körolası ayrılık
Geldi de bizi buldu

Sefuremin anasısan - anamsan

Oğlan da gel
Benim şu yolları
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Dolan da gel
Entarim var pileli
Önü açık düğmeli
Annesi almam demiş
Oğlunu ettim deli
Oğlan da gel
Benim şu yolları
Dolan da gel
Ay ermeyiz ermeyiz
Cama perde germeyiz
Kaynana oynamadan
Biz gelini vermeyiz
Oğlan da gel
Benim şu yolları
Dolan da gel
Kaynak: Pembe Şahinel

Ay Balam Gadan Alam
Ay balam gadan alam
Sensiz her derde yanam
Kış yana çöl üşüye
Gözlerinde uyanam
Sen olmayınca yamalı bohçayım
Eksiktir bir tarafım yar
Aşsızam azıhsızam
Eksiktir her tarafım yar
Sen canım sen olmayınca azım
Sen canım ateştir sızım
Kara gözlerin deli
Kara gözlerin yakar
Düşürüp sevdaya
Halime bakar
Kaynak: Bülent Kaya

Ay Bılbılım (Tatar Halk Yırı)

Sayfa 282

Ağidelda tan ata
Tannar ata özela üzak
Cırlata da yılata
Ay bılbılım vay bılbılım
Kunıp sayri tallarğa
Sinen hakta serlaremne
Söyli sanduğaçlarğa
Kaynak: İrfan Gürdal

Ay Bulutta (Geleceksen Gel Gayrı)
Ay bulutta bulutta
Mendilim kaldı dutta
Geleceksen gel gayrı
Onyedi benli Şadiye
Daha gönlüm umutta
Ay buluta gidiyor
Gözüm yari güdüyor
Geleceksen gel gayrı
Onyedi benli Şadiye
Gençlik elden gidiyor
Evleri camiye yakın
Ak gülleri sen takın
Zengin kocaya vardın
Onyedi benli Şadiye
Hani gerdanda altın
Aya karşı duramam
Dama kilit vuramam
Ay buluta girince
Onyedi benli Şadiye
Bağlasalar duramam
Kaynak: Yöre Ekibi

Ay Bulutta Bulutta
Ay bulutta bulutta (gelin gelin gel oyna)
Mendilim kaldı dutta (vay vay)
Kalırsa varsın kalsın (gelin gelin gel oyna)
Yenisi var sandıkta (vay vay)

Ay bılbılım vay bılbılım
Ağidelnen kamışı
Tan aldınnan çut-çut kila
Sanduğaçlar tavışı

Giden ay tutulur mu (gelin gelin gel oyna)
Bala tuz katılır mı (vay vay)
Şu uzun gecelerde (gelin gelin gel oyna)
Yalınız yatılır mı (vay vay)

Ay bılbılım vay bılbılım

Mektepte okuyorum (gelin gelin gel oyna)
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Çuvallık dokuyorum (vay vay)
Yar ben seni alırım (gelin gelin gel oyna)
Anandan korkuyorum (vay vay)
Kaynak: Emine Ünler

Ay Can Alan (Deniz Gırağında)
Deniz gırağında gördüm yerini
Desmal oluf sildim akan terini
İndi kızlar döver kendi erini
Ay can alan canım cinayettedir
Eşşek ölüf goduh şikayettedir
Men oturdum samavardan yukarı
Vurdu meni samavarın buharı
Ağzı ganfet dili cennet şekeri
Ay can alan canım cinayettedir
Eşşek ölüf goduh şikayettedir
Deniz kırağında yerler hurmayı
Gılavuz ederler telli turnayı
Ağ bilek üstünde sırça burmayı
Ay can alan canım cinayettedir
Eşşek ölüf goduh şikayettedir
Kaynak: Gürsoy Kızılateş

Ay Çiçeğim Çiçeğim
Ay çiçeğim çiçeğim
Sen doldur ben içeyim
Senin gibi yosmadan (of)
Ben nasıl vazgeçeyim
Ha buradan aşağı
Endim basmalüne
Hiçbir şeye yanmadım (of)
Yandım yosmalığına

Ay Dağlar Sende Gözüm Var
Ay Dağlar Sende Gözüm Var
Ay Mendederde Dözüm Var
Haber Verin Yar Gelsin
Ay Yüreğimde Sözüm Var
Gel Bize Gel Bize Gel
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Sayfa 283

Gurbanam O Kaş Göze Yar
Ay Su Gelir Arhanağa
Ay Dolanır Çarhanaya
Menden Öz Yarim Küsüp
Ay Bilmirem Harhanağa
Gel Bize Gel Bize Gel
Gurbanam O Kaş Göze Yar
Ay Men Aşıgem Gence Vay
Ay Şeki Şirvan Gence Vay
Yar Yardan Ayrılsa Da
Ay Mehebbet Ölünce Yar
Gel Bize Gel Bize Gel
Gurbanam O Kaş Göze Yar
Kaynak: İbrahim Yıldırım

Ay Doğar Aşar Gider
Ay doğar aşar gider
Kızlar Maraş'a gider
Bir elim yar koynunda
Bir elim boşa gider
Hora da gelin ne diyon
Hora da gelin ne diyon
Söylüyom söylemiyon
Daha da bana ne diyon
Karşıda koyun kuzu
Koyuna verin tuzu
Koyun neylesin tuzu
Bekara verin kızı
Hora da gelin ne diyon
Hora da gelin ne diyon
Söylüyom söylemiyon
Daha da bana ne diyon
Ay ışıktır ışıktır
Dam dama dolaşıktır
Çok nazlanma kaynana
Oğlun bana aşıktır
Hora da gelin ne diyon
Hora da gelin ne diyon
Söylüyom söylemiyon
Daha da bana ne diyon
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Kaynak: Mehmet Seske

Ay Doğar Aşmak İster
Ay doğar aşmak ister
Aman al yanak yaşmak ister oy
Haydi de al yanak yaşmak ister oy
Şu benim deli gönlüm aman
Aman yare kavuşmak ister oy
Haydi de yare kavuşmak ister oy
Ay doğar ayan beyan
Aman yollara düştüm yayan oy
Haydi de yollara düştüm yayan oy
Yar kapıdan bakınca aman
Aman dayan yüreğim dayan oy
Haydi de dayan yüreğim dayan oy

Sayfa 284

Nazmiyem gel beni yakma
Göksüne gülleri takma
Eğer beni seversen
Düşman sözüne bakma
(Bağlantı)
Haydide Nazmiye güzelsin
Bardakları düzersin
Niye Beni üzersin
Kaynak: Hamza Şenses

Ay Doğar Aşmak İster
Ay doğar aşmak ister
Al yanak yaşmak ister
Şu benim deli gönlüm
Yare kavuşmak ister

Kaynak: Yalçın Özsoy

Ay Doğar Aşmak İster
Ay doğar aşmak ister
Gül yanak yaşmak ister
Benim şu garip gönlüm
Yare kavuşmak ister
Of kaderim böyle
Böyle var yare söyle
Kar yağar alçaklara
Savrulur saçaklara
Allah neler yaratmış
Sığmıyor kucaklara
Bas bas gidelim
Gidelim yolda bayram edelim
Kaynak: Cemil Cankat

Ay Doğar Aşmak İster
Ay doğar aşmak ister
Top kekül yaşmak isler
Benim bu deli göynüm
Yare kavuşmak ister
Ay doğar meşesinden
Urfa'nın köşesinden
Gülünle gam olayım
Gerdanın şişesinden
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Aman molla molla molla
Şeker lokum yolla
Şeker lokum istemem
Güzellerden yolla
Şu derenin uzunu
Kıramadım buzunu
Aldım Çerkez kızını
Çekemedim nazını
Aman molla molla molla
Şeker lokum yolla
Şeker lokum istemem
Güzellerden yolla
Kaynak: Cevdet Türkay

Ay Doğar Ayan Beyan
Ay doğar ayan beyan
Çıkar dağın ardından
Serin bir rüzgarım ben
Geçerim buralardan
Eviniz yokuşta mı
Bir kurşun atışta mı
İniverdim şu dağdan
Uyanık mı düşte mi
Ateşler tattım geldim
Türküler yaktım geldim
Ay öptü gözlerimi
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Korkuyu yıktım geldim

Görürsün neler olur

Kaynak: Grup Yorum

Ay doğar sini sini lo
Sevmişem birisini
Cellat boynumu vursa lo
Söylemem doğrusunu

Ay Doğar Ayazlanır
Ay doğar batar şimdi
Yüklenir gatar şimdi
Ben yarim kölesiyim
İsterse satar şimdi
Haydi çifte telliye
Ayşe Fatma Hayriye
Çapkınlıktan usanmaz
Yaşı gelse elliye
Al beni ele beni
Kalbur al ele beni
Seveceksen kendin sev
Sevdirme ele beni
Haydi çifte telliye
Ayşe Fatma Hayriye
Çapkınlıktan usanmaz
Yaşı gelse elliye

(Bağlantı)
Nedim yarsız nedim
Nerelere gidem
Ben Urfayı terk edem
(Evi barkı terkedem)
Kaynak: Necati Aydınlı

Ay Doğar Çini Çini (Horon)
Ay doğar çini çini
Öpsem ağzın içini
Dün gece neredeydin
Koynumun güğercini
İndim derede durdum
Bıçağıma pul vurdum
Ha bu köyün içinde
Ben bir kıza vuruldum

Kaynak: Erol Akdı

Ay Doğar Ayistandan
Ay doğar ayistandan taralilli lilli lilli
Gün doğar günistandan taralilli lilli lilli
Benim bir sevdiğim var taralilli lilli lilli
Otuz iki bostandan taralilli lilli lilli
Ay doğar ayazlanır taralilli lilli lilli
Gün doğar beyazlanır taralilli lilli lilli
Benim bir sevdiğim var taralilli lilli lilli
O kız kime nazlanır taralilli lilli lilli
Kaynak: Yaşar Karapınar

Ey kavaklar kavaklar
Verir yeşil yapraklar
Çürüsün, toprak olsun
Yardan öpen dudaklar
Dumanlı derelere
Düştüm derin göllere
Tut kolumdan al beni
Serin serin yerlere
Ormanda vurdum kurdu
İndi derede durdu
Babamın aklı olsa
Beni evlendirurdu

Ay Doğar Bedir Allah
Ay doğar bedir Allah lo
Bu sevda nedir Allah
Ya benim muradımı ver
Ya beni öldür Allah
Çiçeklerde renk olur lo
Aşka düşen deng olur
İstersen başına gelsin
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Ay Doğar Giresun'dan
Ay doğar Giresun'dan
Haydi de bulutlar arasından
Aman bulutlar arasından
Kız yüzün görünüyor
Haydi de peçenin arasından
Aman da peçenin arasından
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Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi
Sen bu işin sonunu düşünmedin mi

Sayfa 286

Su içtim kana kana
Seni doğuran ana
Olsun bana kaynana

Ay doğar aşmak ister
Haydi de al yanak yaşmak ister
Aman al yanak yaşmak ister
Şu benim garip gönlüm
Haydi de yare kavuşmak ister
Aman da yare kavuşmak ister

İndim çeşme başına
Sabun koydum taşına
Sevda nedir bilmezdim
O da geldi başıma

Geçemedim geçemedim gerçekten
Ben isterim yanındaki çiçekten

Deveyi düzde gördüm
Sürmeyi gözde gördüm
On iki gelin sardım
Cilveyi kızda gördüm

Ay doğar sini sini
Haydi de öpem elin içini
Aman öpem elin içini
Dün gece neredeydin
Haydi de gönlümün güvercini
Aman da gönlümün güvercini

İlimon sıktın yarim
Belimi büktün yarim
Ben sana güvenirdim
Hayırsız çıktın yarim
Kaynak: Ali Bağdur

Irmak baştan bulanık akıyor
Sevdan beni beni yakıyor
Kaynak: Sırrı Sarısözen

Ay Doğar Sini Sini
Ay doğar sini sini
Sevmişem birisini
Çekip vursalar beni
Söylemem doğrusunu
Geline bak geline
Kına yakmış eline
Gelin kurban olayım
Saçlarının teline
Kaynak: Bektaş Şahin

Ay Doğdu Aşmak İster
Ay doğdu aşmak ister
Al yanak yaşmak ister
Sen orada ben burda
Gönül kavuşmak ister
Şu gelen kimin kızı
Feracesi kırmızı
Gerdanında beni var
Sandım şafak yıldızı

Ay Doğdu Batmadı Mı
Ay doğdu batmadı mı oy oy
Ela göz yatmadı mı diley diley
Güzel sana ben vurgunam oy oy
Seni yaratan Allah oy oy
Beni yaratmadı mı diley diley
Çay taşı çakmaktaşı oy oy
Yarin çatıktır kaşı diley diley
Çirkin ile bal yenmez oy oy
Güzel ile taş taşı diley diley
Kaynak: Sadettin Kaynak

Ay Doğdu Düze Düştü
Ay doğdu düze düştü
Zülüfler yüze düştü
Eller çift çift gezerken
Ayrılık bize düştü
(Bağlantı)
Aylar gibi şavkarıyor avşar güzeli
Hoy çok sevdim seni
Şu gelen kimin kızı
Feracesi kırmızı
Gerdanında beni var
Sandım seher yıldızı

Çeşmeleri yanyana
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Bağlantı
Kaynak: Faik İnce

Ay Doğdu Güne Döndü

Ayrılık badesi içmişem senden
İnce bel senden kemeri benden
Kaşları senden sürmesi bendin
Geç geç hey oğlan küsmüşem senden

Ay doğdu güne döndü
Gül benzim küle döndü
Ben yardan ayrılalı

Ay Dolanaydı Gün Dolanaydı

Han evim ey çöle döndü yar yar
Güzel elinden şirin elinden yar

Ay dolanaydı
Gün dolanaydı
Sendeki kaşlar
Bende olaydı

Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Ay Dolanaydı Gün Dolan Aydı
Ay dolanaydı gün dolan aydı
Yarin tek tek yürüyüşü mende olaydı
Ay çıktı daha batmaz ay dolan aydı
Hüsnüvü gören yatmaz gün dolan aydı
Hüsnüv gibi bir hüsün ay dolan aydı
Bir de Allah yaratmaz gün dolan aydı
Ay dolanaydı gün dolan aydı
Yarin tek tek yürüyüşü mende olaydı
Ay çıktı yolda durdu ay dolan aydı
Gör ne hayalda durdu gün dolan aydı
Yazmasın saçakları oy ay dolan aydı
Gözüne dalda durdu gün dolan aydı
Ay dolanaydı gün dolan aydı
Yarin tek tek yürüyüşü mende olaydı
Ay çıktı batar indi ay dolan aydı
Yar okan atar indi gün dolan aydı
Ceyla hasta düşüptü ay dolan aydı
Mecnun can satar indi gün dolan aydı
Ay dolanaydı gün dolan aydı
Yarin tek tek yürüyüşü mende olaydı

Gaşları senden
Sürmesi benden
Var git ey yiğit
Dargınım senden
Ay dolanaydı
Gün dolanaydı
Sendeki parmaklar
Bende olaydı
Parmağı senden
Yüzüğü benden
Var git ey oğlan
Dargınım senden
Ay dolanaydı
Gün dolanaydı
Sendeki dişler
Bende olaydı
Dişleri senden
Fıstığı benden
Var git ey oğlan
Dargınım senden
Kaynak: Sadık Güler

Ay Dost Deyince Yeri Göğü İnleten

Ay Dolanaydı Gün Dolanaydı

Ay dost deyince yeri göğü inleden
Muharrem ustaydı bunu dinleden dinleden
Gönül kırmazdı bilerekten binleden
İnsan velisini neyledin dünya vay dünya ey

Ay dolanaydı gün dolanaydı
Yar o saçların bende olaydı
Saçları sende saç bağı bende
Git git hey oğlan küsmüşem senden

(Ay dost)
Sazını çalarken kendinden geçen
Gönülden gönüle kapılar açan açan
Aşkın dolusunu nefessiz içen

Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu
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Gönül delisini neyledin dünya vay dünya ey
(Ay dost)
Garip babamdı Muharrem Usta
Bilirim aşığıdı sevdiği dosta dosta
Sazımın emaneti diyen son nefeste
Sazın ulusunu neyledin dünya vay dünya ey
Kaynak: Neşet Ertaş

Ay Döne Döne
Ay döne döne döne
Gelin mi oldun yine
Gelin olduğun gice
Oynarım döne döne
Gidersen yolun olum
Gitme gurbanın olum
Her nereye gidersen
Ağzında dilin olum
Kaynak: Cevri Altıntaş

Ay Gara Çuham Emi Desen
Ay gara çuham emi desen
Yar bağından ter gül deresen
Bir cecüt çorap ne menedi
Emi gızına gönderesen
Emi gızı can emi gızı
Gözleri mercan emi gızı
Bir cecüt çorap ne menedi
Emi oğluna gönderesen
Ay bu gönlümün pası banı
Niye bahıpsan yanı yanı
Demiştin nişan gönderecem
Bes o verdiğin vede hanı
Ağ develer yüklendi emi gızı
Ağzı yoh şatihlendi emi gızı
Gözlerim sennen cevap yoh
Göynüm şeklendi emi gızı
Kaynak: Mirza Baba

Ay Geçti Yıl Geçti Yetişemedim
Bir dostun peşine düştüm ezelden
Ay geçti yıl geçti yetişemedim
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Bilmem benim çilem ne zaman biter
Ay geçti yıl geçti yetişemedim
Ben bir hayal kurdum kendi kendime
Aklım ermez bu dünyanın fendine
Gitmek istiyorum kendi dengime
Ay geçti yıl geçti yetişemedim
Şah'ım arşa çıkmış yeri zordadır
Her zaman bakarım gönlüm yardadır
Kul hakkın'yemişler emek zaydadır
Ay geçti yıl geçti yetişemedim
Garez etti bana içimde atiş
Sordum sual ettim bu nasıl gidiş
Yüze gülüp geçti dedi uç yetiş
Ay geçti yıl geçti yetişemedim
Pir Sultan'ım içerimde köz yanar
Ancak dost eliyle bu ateş söner
Şerbet ver sevdiğim içerim yanar
Ay geçti yıl geçti yetişemedim
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ay Gız (Ne Baharsın)
Ne baharsın daldalardan
Dad elinden aman ay gız
Kirpiklerin ganım içir
Cellad gaşın keman ay gız
İsterem gadanı alam
Gerdenine golum salam
Senin ucundaabdalam
Gel eyleme güman ay gız
Her dem garşımda esirsen
Her dem bağrışır küsürsen
Gah asırsan gah kesirsen
Yok mu sen iman ay gız
Birce goymur ganlı gelek
Şadlanıban bizde gülek
Elbet bir gün ollam gerek
Olma menle yaman ay gız
Garacaoğlan çek cefa
Yarla eyle ehd-ü vefa
Bir vaht sürdü senle sefa
Geçti haylı zaman ay gız
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Ay Gız Kimin Gızısan
Kaynak: Ehliman Ahundov

Ay Gız Adın Amandır
Ay gız adın amandır
Hoş bakışın yamandır
Dünen gece söz verdi (Balam)
Bu gece ki tamamdır

Ay gız kimin gızısan
Almadan kırmızısan
Atan anan beslesin
Böyüyende bizimsen
Aç hurcunu al bıçağı kes elmayı
Ver yara dilim dilim dilim dilim

Gaşın gözün şirin sözün
Aldı yazık canımı
Men sene heyran
Sen cana kurban

Ay gız sene mailem
Göksünde hamailem
Küsme yesirin olam
Her ne desen gailem

Ay hanım hanım
Sen menim canım
Men seni alım
Dağlara gaçım bu gece

Aç hurcunu al bıçağı kes elmayı
Ver yara dilim dilim dilim dilim

Ay gız adın Emine
Şeker verdim yemine
Nenem seni beğendi (Balam)
Gaç gel sen de men ile

Ay Gız Menim Canımsan

Gaşın gözün şirin sözün
Aldı yazık canımı
Men sene heyran
Sen cana kurban
Ay hanım hanım
Sen menim canım
Men seni alım
Dağlara gaçım bu gece
Geline bak geline
Tefin alıp eline
Şirin şirin danışır (Balam)
Gurban olam diline
Gaşın gözün şirin sözün
Aldı yazık canımı
Men sene heyran
Sen cana kurban
Ay hanım hanım
Sen menim canım
Men seni alım
Dağlara gaçım bu gece
Kaynak: Yöre Ekibi
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Kaynak: İbrahim Yıldırım

Ay gız menim canımsan
Kaşları kemanımsan
Küçemizden geçen de
Hiç bir mene bakmisen
Gel gezme mennen aralı
Kalbimi etme yaralı
Canımdan artı sevirem
Sen kimi bir maralı
Ay gız sözüm sanadır
Gel bir meni sevindir
Dünya güzele dolsa
Menim gözüm sendedir
Gel gezme mennen aralı
Kalbimi etme yaralı
Canımdan artı sevirem
Sen kimi bir maralı
Ay gız menim gülümsen
Hoş avaz bülbülümsen
Yad ellere gidersen
Bil kl men öldürürsen
Gel gezme mennen aralı
Kalbimi etme yaralı
Canımdan artı sevirem
Sen kimi bir maralı
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Kaynak: Bülbül Memedov

Ay Gibi Yar
Kirpikleri Ok Gibi Kaş Yaya Benzer
Gözleri Bir Ömür Dünyaya Değer
Ben Aşığım Neyler Bana Gurbet Eller
Benim Yarim Ay Gibi Yar Ay Gibi Yar
Yar Üstüne Yar Sevenin Vay Haline Vay Hey
Sıralı Benleri Dane Yüzünde
Bin İşve Bir Eda Yarin Yüzünde
Uyku Yoktur Gecelerdir Gözümde
Bir Mektup Yollamış Yarim Sıladan
Ayrılığı Kaldır Diyor Aradan
Özenip Yaratmış Sanki Yaradan

Sayfa 290

Gül üzlü göyçek gızım
Evimin yaraşığı
Ömrüme bezek gızım
Gaşeng gaşeng saçların
Dökülende yüzüne
Görenler çok ohşadır
Seni menim özüme
Ay menim göyçek gızım
Saçları ipek gızım
Ömrüme bezek gızım
Mene taraf gaçanda
Galbime ferah gelir
Rengi biraz solanda
Menim galbim kövrelir

Ay Giz Heyranın Ollam

Dodağı gül goncası
Yanağında hal gızım
Gözleri dan ulduzu
Şirin şeker bal gızım

Bağa girdim üzüme
Tikan batdı dizime
Eyildim çihartmağa balam
Yar göründü gözüme

Ay menim göyçek gızım
Saçları ipek gızım
Ömrüme bezek gızım

Kaynak: İlyas Keçeci

Ay giz heyranın ollam
Ay giz ceyranın ollam
Gedersen yola sallam
Galarsan gadan allam
Gedersen yola sallam
Galarsan gadan allam
Meynede üzüm galdı
Dermedim üzüm galdı
Bir evde iki bacı balam
Birinde gözüm galdı
Ay giz heyranın ollam
Ay giz ceyranın ollam
Gedersen yola sallam
Galarsan gadan allam
Gedersen yola sallam
Galarsan gadan allam
Kaynak: Hacıhan Memmedov

Ay Gözümün Işığı
Ay gözümün ışığı
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Bugünün şen körpesi
Sabahın sonasısan
Analı dünyamızın
Sen de bir anasısan
Dodağı gül goncası
Yanağında hal gızım
Gözleri dan ulduzu
Şirin şeker bal gızım
Ay menim göyçek gızım
Saçları ipek gızım
Ömrüme bezek gızım
Kaynak: Huşenk Azeroğlu

Ay Hanım
Kime Sorayım Seni, Ay Hanım Yar Can
Hal Bilen Kullara Mı, Ay Hanım Yar Can
Yüreğimin Yarası, Ay Hanım Yar Can
Lâl Olan Dillere Mi, Ay Hanım Yar Can
Ay Hanım Ay Can
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 291

Yar Hanım Yar Can
Bir Kere Gör Beni
Sor Halım Sor Can

Gün kapıya dikindi
Eğer yarim gelmezse
Benim boynum bükündü

Bir Ömür Yalan Bana, Ay Hanım Yar Can
El Oldu Gülen Bana, Ay Hanım Yar Can
Götürdü Kurt Kuzumu, Ay Hanım Yar Can
Çöl Oldu Kalan Bana, Ay Hanım Yar Can

Küp içinde unum var
Allah'tan umudum var
Eğer yarim gelirse
Türbelere mumum var

Kaynak: İbrahim Karaca

Ayı izi kurt izi
Düşman ayırdı bizi
Düşman gözün kör olsun
Mevlam kavuştur bizi

Ay Havar Değirmenci
(Bağlantı)
Ay havar değirmenci
Sen hancı ben kervancı
Arpanı verem sana
Buğdanı tart benimçi
Arpa buğday meydanda
Yari gördüm eyvanda
Muhabbet bela şeydi
Sen damda ben eyvanda
Bağlantı
Değirmen sağ dolanı
Mum yanar yağ dolanı
Avcı bir maral için
Günde yüz dağ dolanı
Bağlantı
Değirmen savacağı
Ne serindi bucağı
Bir sabah gel bir akşam
Bir de gün orta çağı

Kaynak: Hamdi İbrahim

Ay İran'da İran'da
Ay İran'da İran'da
Ay buluta girende
İki gece bir olsa
Yar koynuma girende
Ay gidiyor gidiyor
Gözüm ayı buduyor
Kurşun bilekli yarim
Atı tımar ediyor
Gel yamaçtan yamaçtan
Leçeğim düştü baştan
Ander kalasın leçek
Ayırdın beni eşten
Kaynak: Bekir Karadeniz

Ay Kara Kaş

Bağlantı

Ay kara kaş eğil öpem kaşından
Çadra yaraşmıyor düşer başından
Derdine yanmışam on dört yaşından

Değirmen uy değirmi
Ezipsen yüreğimi
Yıkıpsan baban evin
Çekipsen direğini

Ölürem a ceyran a ceyran balam yazığam a ceyran
Balam ey balam ey balam ey balam yazığam a ceyran
Bala ceyran bala ceyran bala ceyran bala

Bağlantı
Kaynak: Abdurrahman Kızılay

Ay İkindi İkindi
Ay ikindi ikindi
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Bahçeye girme yar boyun görürler
Ağ yüzünden gonca halı dererler
Korkarım ki seni yada verirler

Ölürem a ceyran a ceyran balam yazığam a ceyran
Balam ey balam ey balam ey balam yazığam a ceyran
Bala ceyran bala ceyran bala ceyran bala
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Karşıdan bakarım görünür bayır
O ela gözlere olmuşum mail
Bir bala sevmişim adı İsmail
Ölürem a ceyran a ceyran balam yazığam a ceyran
Balam ey balam ey balam ey balam yazığam a ceyran
Bala ceyran bala ceyran bala ceyran bala
Kaynak: İsmail Başaran

Ay Karanlık (Maviye Çalar)
Maviye maviye çalar gözlerin
Yangın mavisine
Rüzgarda asi
Körsem
Senden gayrısına yoksam
Bozuksam
Can benim düş benim
Ellere nesi
Hadi gel
Ay karanlık
İtten aç yılandan çıplak
Vurgun ve bela
Gelip durmuşsam kapına
Var mı ki doymazlığım
İlle de ille
Sevmelerim sevmelerim gibisi
Oturmuş yazıcılar
Fermanım yazar
N'olur gel
Ay karanlık
Dört yanım puşt zulası
Dost yüzlü dost gülücüklü
Cigaramdan yanar
Alnım öperler
Suskun hayın çıyansı
Dört yanım puşt zulası
Dönerim dönerim çıkmaz
En leylim gecede ölesim tutmuş
Etme gel
Ay karanlık
Kaynak: Ahmed Arif

Ay Karanlık Süremedim Yolumu
Ay karanlık süremedim yolumu
Soğuk vurmuş ayağımı elimi
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Yaşım küçük ben istemem ölümü
Dört gaziler gelen sunam kimindir
Suya gider bir incecik yolu var
Kemer sıkmış bir incecik beli var
Şeker yemiş dudağında balı var
Dört gaziler gelen sunam yaman hey
Kaldıraydım yorganının yanını
Emeyidim dudağının balını
Satın mı aldın bu uykunun yanını
Dört gaziler gelen sunam yaman hey
Kalk gidelim Acem kızı bizecek
Gül derelim ak topuktan dizecek
Sarılalım ilkbahardan güzecek
Dört gaziler gelen sunam kimindir
Bir balıkçı kaptı kaçtı fesimi
Çok çağırdım işitmedi sesimi
Anam yoktur bacım çeksin yasımı
Dört gaziler gelen sunam kimindir
Bahçalar bardıcınan
Bir kuş konmuş ağacına
Evliler muradın almış
Hepsi de savdıcınan
Dört gaziler gelen sunam kimindir
Kaynak: Mehmet Ardıç

Ay Laçin Can Laçin
Araz ahhar lil ile
Deste deste gül ile
Men yarimi sevirem
Şirin şirin dil ile
Ay laçin can laçin
Ben sana gurban laçin
Arazam küre bendim
Bülbülem güle bendem
Dindirmeyin gamlıyam
Bir şirin dile bendem
Ay laçin can laçin
Ben sana gurban laçin
Kaynak: İbrahim Yıldırım
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Ay Maral (Bu Gelin Nahır Mıdır)

Kaynak: İbrahim Tarık Çakmak

Bu gelin nahır mıdır ay maral maral maral
Saralan tahıl mıdır kız mısın gelin maral
Dediler yar geliyor ay maral maral maral
Menzili yakın mıdır kız mısın gelin maral

Ay Saçı Burma

Nahır dizilmiş yola ay maral maral maral
Gel gidelim kol kola kız mısın gelin maral
Sevdiğini bileyim ay maral maral maral
Kolun boynuma dola kız mısın gelin maral
Bu dağda maral gazer ay maral maral maral
Telini tarar gezer kız mısın gelin maral
Dağ bizim maral bizim ay maral maral maral
Avcı dağda ne gezer kız mısın gelin maral
Kaynak: Yöre Ekibi

Ay Ne Gece
Ay ne gece serin gülek göy çemen
Dört yanımız zeflr saçan yasemen
Ancah beni bu dertlere garkeden
Ne çemendi ne çiçekti
Sen sen a gulüm sen sen sen
Bir söz ahır dudağıma dilimden
Canan değil can bilirem seni men
Gece gündüz bu sinemde döğünen
Ne gönüldü ne yürekti
Sen sen a gulüm sen sen sen

Ay Oğlan Tatar Mısın
Ay oğlan tatar mısın
Şeftali satar mısın
Şeftali şöyle dursun ay oğlan
Benimle kaçar mısın *
Haydi yarim kaya başına kaya başına
Al beni yanına yanı başına
Ay oğlan imana gel
Dolaş da pınara gel
Hiç bahanen yok ise ay oğlan
Elini yu'mağa gel
Haydi yarim kaya başına kaya başına
Al beni yanına yanı başına
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Ay saçı burma
Uzakta durma
Gel ay sevgilim
Boynunu burma
Dağda duman yeri var
Kaşta keman yeri var
Yarim benden incinmiş
Dinip danışmayır
Duman yeri var
Güllü yazımsan
Hoş avazımsan
Gel ay sevgilim
Telli sazımsan
Dağda duman yeri var
Kaşta keman yeri var
Yarim benden incinmiş
Dinip danışmayır
Duman yeri var
Kaynak: Zaur Tağızade

Ay Sallanıp Geden Yar
Ay sallanıp geden yar
Getme getme sözüm var
Goy bir bakım doyunca
Gözlerinde gözüm var
(Bağlantı)
Hey gelişine gidişine duruşuna kurban
Bakışına gülüşüne süzüşüne heyran
Ay ay kara kaşlım ay sırmalı saçlım
Ay ay ince bellim
Elma attım denize
Geliyor yüze yüze
Gız Allah'ın seversen
Geçerken uğra bize
Bağlantı
Bizim elin çiçeği
Kars’ımızın göğçeği
Ay gız seni sevmişem
Budur sözün gerçeği
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Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Ay Suya Gider (Bir Su Ver)

Sayfa 294

Ay Yalançı
İnanmışdım sözerine
Gelbindeki gözerine
Dünya gopsa gözerine
Görünmerem ay yalancı

Ay suya gider su doldurur he maralım bir su ver
Yandı bağrım döndü küle gül cemalım bir su ver
Ayak kesme dost köyünden nazlı yar elden gider
Bacı baba bağ bilemez ayva nar elden gider

Goy ezablar menim olsun
Sevgi sene genim olsun
Sözün imdad günün olsun
Bürünmerem ay yalancı

Ak ellere kına yakmış hey delalım bir su ver
Aşk oduna çare yokmuş can delalım bir su ver
Ayak kesme dost köyünden nazlı yar elden gider
Bağcı baba bağ bilemez ayva nar elden gider

Men sene inandım
Başına dolandım
Her sözüne gandım
Ne bieydim yalandı

Gel girme bu günahıma hey sevdalım bir su ver
Felekler yandı ahıma gül edalım bir su ver
Ayak kesme dost köyünden nazlı yar elden gider
Bağcı baba bağ bilemez ayva nar elden gider

Ee bildim bağlı dilin
Meni oda saldı dilim
Sensiz galan ilk eşgimin
Düşmeniyem ay yalancı

Kaynak: Ferman Baba

And içirdin sübh çağına
Eşgimizin cırağına
Lap tanrı olacağına
Sürünmerem ay yalancı

Ay Vefasız (Gezib Dolaşsan)
Gezib dolaşsan da uzag elleri
Meni de yadına sal ay vefasız
Herden mizrab vurub könül sazıma
Onu hezin-hezin çal ay vefasız
Unutmag isterem olub-keçeni
Barı üreyimden ohlama meni
Özün de bilirsen sevirem seni
Arada könlümü al ay vefasız
Fürset verme kimse meni sınaya
Dil-ağıza salıb bizi gınaya
Hanı derd ehli ki derdden anlaya
Yolunu yolumdan sal ay vefasız
Herden barışırsan, herden küsürsen
Herden bile-bile meni üzürsen
Ayrılmağa behanemi gezirsen
Demerem yanımda gal ay vefasız

Kaynak: Vahid Eziz

Aya Bah Yıldıza Bah
(Bağlantı)
Aya bah yıldıza bah yıldıza bah
Sarı saçlı mavi gözlü kıza bah
Aşkuvdan koymayanım
Derduvden koyma ölüm
Üzün dönder bize bah neynim
Neynim ağam neynim paşam
Neynim gözüm neynim
Bu derenin sümbülü
Al yeşildi bülbülü
Men seni çoh severem
El bili alem bili neynim
Bağlantı

Sene güvenmişdim sarsırtdın meni
Bilmedim tanıya bilmedim seni
Ne vahtdır arayıb sormusan meni
Barı son nefesde gel ey vefasız

Bu Kerkük'ten su geçer
Aşıhlar onnan içer
Bir yar vefasız olsa
Sevdiğinnen vazgeçer neynim

Kaynak: Huraman Vefa
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Bağlantı

Sayfa 295

Dizinde salladın kucakta tuttun
Alıp da koynuna sokanım benim

Kaynak: İbrahim Terzi

Aya Bak Yıldıza Bak
Aya bak yıldıza bak
Geline bak kıza bak
Çöpçatan elindedir
(<i>Çöpçatan elin kırılsın</i>)
Dengini dengine çat
Ay oğlan emir misin
Dünyalarda bir misin
Annenden izin alsam
Sen bana gelir misin
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Aya Baktım Ay Hani (Ay Turalım)
(Ay turalım) Aya baktım ay hani
(Ay turalım) Yara baktım yar hani
(Ay turalım) Seni okşar yar gezdim
(Ay turalım) El de sene tay hani

Aldığın gömleği kaç kere yırttım
Pantolonu dizden yerlere sürttüm
Birini eskittim birini attım
Üstümü başımı dikenim benim
Nice kusur ettim kızmadın bir gün
Ellerin içinde bozmadın bir gün
Şu hayata karşı ezmedin bir gün
Gönülden kahrımı çekenim benim
Gurbetteyiz şimdi hep ayrı ayrı
Ne sana ne bana dokunmaz hayrı
Çok arama beni bulaman gayrı
Çıkıp yollarıma bakanım benim
Çok özledim seni bir kere görsem
Sarılıp öpsem de yanında dursam
Ayağın altına yüzümü sürsem
Ardımdan göz yaşı dökenim benim
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

(Ay turalım) Bu yerler gürgen meşe
(Ay turalım) Güneşe bak güneşe
(Ay turalım) Senin yarin gül ise
(Ay turalım) Benimki de menevşe

Ayağına Giyer Üç Güllü Çorap

(Ay turalım) Senin adın Gülsenem
(Ay turalım) Hayran olur el sene
(Ay turalım) Sevdiğim bahçenizden
(Ay turalım) Yollasana gül bene

Yandım ateşine onulmam gayrı
Geyindim karayı soyunmam gayrı

Kaynak: Faruk Demir

Ayağın Altına Yüzümü Sürsem
Dokuz ay taşıdın doğurdun hemen
Başımda ninniler yakanım benim
Yatırdın beledin doyurdun hemen
Canımda kanımda akanım benim

Ayağına giyer üç güllü çorap
Ben senin aşkına olurum türab
İçmedim elinden bir yudum şarap

İstanbul yolunda bir küfe üzüm
Yar senin derdinden kan ağlar gözüm
Benim yare diyecek çoğaldı sözüm
Yandım ateşine onulmam gayrı
Geyindim karayı soyunmam gayrı
Kaynak: Fadik Hanım

Ayağına Giymiş Kara Yemeni

Sırtına bindirdin gezdirdin beni
Üç yaşıma kadar emzirdin beni
Döşünde bağrında sızdırdın beni
Boynunu yanıma bükenim benim

Ayağına giymiş kara yemeni
Sallanma sevdiğim öldürdün beni
Alem düşman olsa severim seni
Mavzer kurşunuyla vursunlar beni

Gece yarıları üstümü örttün
Otursam oturdun yatarsam yattın

Sen bir yana ben bir yana yan yana
Kaşlar kara gözler benzer ceylana
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Dere kenarında bir ev yapmışam
Kerpicim tükendi naçar kalmışam
O yar için çok cefalar çekmişem
Sen bir yana ben bir yana yan yana
Sen bir yana ben bir yana yan yana
Kaşlar kara gözler benzer ceylana

Sayfa 296

Yandım ateşine doyunmam gayrı
Giyindim karayı soyunmam gayrı
İstanbul yolunda bir küfe üzüm
Aklıma geldikçe kan ağlar gözüm
Benim yare diyecek çoğaldı sözüm

Kaynak: Cemil Cankat

Zalım düşmanlarım çekinmediler
Derdimi yarime anlatmadılar

Ayağına Giymiş Sedef Nalini

Kaynak: Fadime Hanım

Ayağına giymiş sedef nalini
Aşka düştüm kimseler sormaz halimi
Beline kuşanmış lahur şalını

Ayağında Dar Şalvar

Eyle insaf eyle de insaf
Elaman yandım beyler aman
Bizim eller pembe yazma bürünür
Yel estikçe beyaz gerdan görünür
Beni yardan ayıranlar sürünür
Eyle insaf eyle de insaf
Elaman yandım beyler aman

Ayağında dar şalvar
El kaldır hakka yalvar
Hudam böyle yazıptı
Benim elimde ne var
(Bağlantı)
Neynim neynim bala ay kız
Kaldık beçe yalağuz
Oy aman dey dey oy alan yeri
Oy aman oy aman gözünün karası
Beni dilhun edecekti
Beni mecbur edecekti

Kaynak: Ali Ulvi Erandaç

Ayağına Giymiş Sedef Nalini
Ayağına giymiş sedef nalini
Aşka düştüm kimse bilmez halimi
Elimden almak isterler yarimi
Yandım insaf eyle zalim el aman halim yaman
Sönmez aşkın ateşi hiçbir zaman hiçbir zaman
Yüreciğim demir değil taş değil
Gözlerimden akan kandır yaş değil
Böyle sevda başıma gelmiş değil
Yandım insaf eyle zalim el aman halim yaman
Sönmez aşkın ateşi hiçbir zaman hiçbir zaman
Kaynak: Bilinmiyor

Ayağına Giymiş Üç Güllü Çorap
Ayağına giymiş üç güllü çorap
Ben senin uğruna olurum turap
İçmedim elinden bir yudum şarap
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Ayağında göğnişten
Geldi geçti havıştan
Bayramdı bayramlaşak
Sen dudaktan ben dişten
Bağlantı
Ben gidirem hamama
Deme kayınbabama
Özü bağbancı kızı
Bizden ister şamama
Bağlantı
Kaynak: Abdurrahman Kızılay

Ayağında İki Çorap
Ayağında iki çorap
Kimin dokuduğudur
O benim nazlı yarim balam
Lise okuduğudur
Ormana gidiyorum
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Balta vuramıyorum
Yar senin ateşinden
Evde duramıyorum

Sayfa 297

Aman aman aman aman çiçeğim
Sen doldur ben içeyim
Kaynak: İbrahim İrşi

Atım kula ben kula
Beni vermeyin dula
Kim dula kız verirse
Azrail ona kona

Ayağında Kundura

Ayağında Mesi Var
Ayağında mesi var
Başında mor fesi var
Yaslan dağlar göreyim
Ardında yar sesi var

Ayağında kundura
Yar gelir dura dura
Genç ömrümü çürüttüm
Göğsüme vura vura

Ceviz dalı eğmeli
Kaş kirpiğe değmeli
Benim olmecek yari
Sevip de neylemeli

Ölürem ben ölürem
Nere gitsen gelirem
Ben bir yetim çocuğam
Arar seni buluram vay

Köprünün altı çiçek
Bunu kimler biçecek
Benim nazlı yarimden
Gönlüm vaz mı geçecek

Çıktım kerpiç duvara
El ettim eski yara
Eski yar şöyle dursun
Can kurban yeni yara

İndim nane biçmeye
Eğildim su içmeye
Yar karşıdan gelirken
Kanatlandım uçmaya

Kaynak: Mukim Tahir

Kaynak: Muzaffer Sayan

Ayağında Kundura

Ayağında Mest Olaydım

Ayağında kundura
Yar gelir dura dura
A benim nazlı yarim
Geçerken bize uğra

Ayağında mest olaydım
Boynunda elmas olaydım
Başındaki fes olaydım
Ceylan gözlü Gülendam'ım
Çağında bekar olaydım
Elinde nöker olaydım
Ağzında şeker olaydım
Ceylan gözlü Gülendam'ım

Aman aman aman aman çiçeğim
Sen doldur ben içeyim
Saç üstünde kavurma
Yar saçların savurma
Bileğinden tutunca
Anne diye bağırma
Aman aman aman aman çiçeğim
Sen doldur ben içeyim
Kabağın kökeniyim
Dibinin dikeniyim
Ben güzeli çok severim
Çirkine tövbeliyim
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Kaynak: Kurbani Kılıç

Ayağında Pijama
Ayağında pijama
Cama gel yarim cama
Herkes sevdiğini alsa
Dünya goymaz adama
A güzelim a kibarım
Bura Keles değil mi
Nere varsam sürmeli yarim
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El kapısı değil mi
Minarenin uçları
Öter sabah kuşları
Sevda nedir bilmezdim
Akar gözüm yaşları
A güzelim a kibarım
Bura Keles değil mi
Nere varsam sürmeli yarim
El kapısı değil mi

Sayfa 298

Senin gibi uşağı da
Adam diye kim besler
Tarlaya taban derler da
Güzele yaman derler
Ne kadar güzel olsan da
Aduna çoban derler
Gideyiken yaylaya da
Buldum bakır parası
Uşak gelma peşume da
Yersun biçak yarasi

Kaynak: Mustafa Öz
Kaynak: Bilinmiyor

Ayağında Yemeni
Ayağında yemeni
Niye almadın beni
Bu dünyada ölüm var
Ne seni kor ne beni
Dur dur dursene
Dur bir haber versene
Üç gün arpanı derem
Bir selam göndersene
Oğlan gayfe döğüyo
Püskül yere değiyo
Oğlan püskülü topla
Kızlar boyun eğiyo
Dur dur dursene
Dur bir haber versene
Üç gün arpanı derem
Bir selam göndersene
Gedikten gelir seller
Dökülür sırma teller
Yüreğin taştan mıdır
Bana acıyo eller
Dur dur dursene
Dur bir haber versene
Üç gün arpanı derem
Bir selam göndersene
Kaynak: Sıddık Doğan

Ayağundaki Mesler
Ayağundaki mesler da
Yere vurmadan sesler
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Ayakkabı Giyerim De
Ayakkabı giyerim de yar yar
Üstü beyaz olursa da can yar
Kaynanamı severim de yar yar
Kızı (oğlu) güzel olursa da can yar
Ayakkabımın altında yar yar
Çizgi çekiyor çizgi de can yar
Sevdik birbirimizi de yar yar
Çekemediler bizi de can yar
Ayakkabım çözüldü de yar yar
Gel bağla bağlarını da can yar
Terkedip gidiyorum da yar yar
Artvin’in dağlarını da can yar

Ayakkabım Bayramlarda Çarıktı
Beş yaşımdan çalıştım durdum
Ayakkabım bayramlarda çarıktı
Şalvarım yırtıldı yamalar vurdum
Ayakkabım bayramlarda çarıktı
Babam yoksul idi hep yavan yedik
Altı kardeş bir odada büyüdük
Birbirimize sarılarak uyuduk
Ayakkabım bayramlarda çarıktı
Yaşım on beşe geldi biraz büyüdüm
Gece gündüz kazanç için yürüdüm
Yoruldukça ayaklarımı sürüdüm
Ayakkabım bayramlarda çarıktı
Yaşım yirmi beş oldu çarığı attım
Parasını verdim pabucu tuttum
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Tarlada çalıştım tozları yuttum
Ayakkabım bayramlarda çarıktı
Dertli Şimşek yıllar yılı ezildim
Tane tane tespihlere dizildim
Yırtık yamağa giye giye büzüldüm
Ayakkabım bayramlarda çarıktı
Kaynak: Hasan Şimşek

Ayan Olsun

Sayfa 299

Ayandon'dan Ay Doğdu
Ayandon’dan ay doğdu
Ben sandım sabah oldu
İstifan’ın önünde
Oğlum Sabri kayboldu
Denizde kum kaynıyor
Sabri’m yelken bağlıyor
Oturmuş güverteye
Gencim diye ağlıyor

Gülmedim fani cihanda gülmediğim
Dosta ayan olsun bu gece burada
Bilmedim rüyada ömrüm bilmediğim
Yâra rüyan olsun bu gece burada

Beklerim gelir diye
Dalgalar erir diye
Güneş doğdu gün battı
Nerdesin yavrum yine

Anladım fani alemde baki kalınmaz
Kırk türlü meşki varken biri bulunmaz
Meşayih olmayınca irşad olunmaz
Mabetler beyan olsun bu gece burada

Kaynak: Turan Gökmenoğlu

Canı sevip canana sevilmek gerek
Sadıkların dost ikrarını güderek
ALLAH bir Muhammed Resulu diyerek
Doğru yollar ilan olsun bu gece burada
Larendeli bülbüllerin güllerinden
Aşkın sazından sırmalı tellerinden
İkralı dostların ilim yollarından
Hakka hal beyan olsun bu gece burada
Kaynak: Aşık Larendeli

Ayaş Yollarından Aştım Da Geldim
Ayaş yollarından aştım da geldim
Boyunu boyuma ölçtüm de geldim
Güzeller içinden seçtim de geldim
(Bağlantı)
Yandım Allah yandım yandırma beni
Seviyorum diyerek gandırma beni
Derin uykulardan galdırma beni
Ayaş yollarında kervanın mı var
Beni öldürmeye fermanın mı var
Ağlamaya sızlamaya dermanın mı var

Ayancık Eymeleri

Bağlantı

Ayancık eymeleri
Beğenmem deymeleri
Yarim ceket diktirmiş
Ben olsam düğmeleri

Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek
Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek
Bana ettiklerin az mı gelecek
Bağlantı

Ak yemiş kara yemiş
Dalları yere deymiş
Güvey namaz kılarken
Gelin tavuğu yemiş
Bileğimde boncuklar
Nazaradır nazara
İkimizi koysunlar
Bir daracık mezara
Kaynak: Turan Gökmenoğlu
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Kaynak: Zekeriya Bozdağ

Aybüke
Yine düştüm hasretine
Kar altında perçemine
İçim gül gülistan olur
Sen gelince hayalime
Dağlarında keklik oldum
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Sayfa 300

Gözlerin avcı peşimde
Aybükem oy aybükem oy
Pusular önünde yaralım oy
Aybükem oy aybükem oy
Ahuzar içinde kaldığım oy

Ay dıl ay dıl ay dıl dılım yar
Ay dıl ay dıl ay dıl ay dıl dılım yar
Nazlım senden neçe ki ayrılalı
Gönlüp harap kalbim dılım dılım yar

Sızın uyur şu koynumda
Resmin sararmaz albümde
Zemheride buz çözülür
Elin elime değende

Benim yarim kemer balı beline
Aşığım ben şeker kimin diline
Boynum eğsem yüz sürsem eşiğine
Koy desinler bu da buna kul olmuş

Dağlarında keklik oldum
Gözlerin avcı peşimde
Aybükem oy aybükem oy
Pusular önünde yaralım oy
Aybükem oy aybükem oy
Ahuzar içinde kaldığım oy

Ay dıl ay dıl ay dıl dılım yar
Ay dıl ay dıl ay dıl ay dıl dılım yar
Nazlım senden neçe ki ayrılalı
Gönlüp harap kalbim dılım dılım yar

Kaynak: Aydın Öztürk

Aydın İçinde Kapalı Çarşı

Ayde Vino Piyam

Aydın içinde kapalı çarşı
Yürü hey Cafer sen de yürü düşmana garşı
Düşman askeri kaçıyor İzmir'e garşı
Yürü hey Cafer sen de yürü düşmana garşı

Ayde vino Piyam nepara go piyam
Ayde na rakiya moşne sum merakliya
Ayde koynçe yavam koynçe acamiya
Ayde yas go teram doma de vodi
Ayde toy me vodi na momini porti
Ayde pusti porti beya zatvoreni

Kaynak: Ayşe Şan

Germenciğin önünde toplar kuruldu
Aslan Cafer sol yanında aman aman aman vuruldu
Varın söylen anama da yollara bakmasın
Çuha şalvarlarıma düğmeler takmasın
Kaynak: Murtaza Erdihan

Ayde ne sum pile porti da preletam
Ayde ne sum zmiya zdola da se proydam
Kaynak: Muammer Ketencioğlu

Aydıl (Duman Almış Efsel'i)
Oğul bugün duman almış Efsel'i
Dumanlıdır başım yar sen gideli
Nazlım sana gönül verdim vereli
Aklım fikrim sende kalmış zayolmuş
Ay dıl ay dıl ay dıl dılım yar
Ay dıl ay dıl ay dıl ay dıl dılım yar
Nazlım senden neçe ki ayrılalı
Gönlüp harap kalbim dılım dılım yar
Ay dıl kalk gidelim yar gile
Yar darılmış bugün gider el gile
Kaderime çoktan beri yanarım
Her güzel de düşmez kendi dengine
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Aydın Meşeleri
Aydın meşeleri dalleri yerde imanım
Siyah da ebrulerim bidenem gerdana perde of
Eğer rasgelirsen bir tenha yerde imanım
Yaylamam yaylada benim yarim yar değil ey
Oynarım gülerim mahsun gönlüm şen deği of
Aydın'a giderken yol bulamadım imanım
Martinim asacek efem dal bulamadım of
Kendime münasip yar bulamadım imanım
Yaylamam yaylada aman yar sere serpe of
Sevdiğim geliyor bidenem el çırpa çırpa ey
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Aydıverem Ne Kıldığım
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Aydıverem ne kıldığım benim ile ol dil-pezir
Her dem yeni şive ile beni yine kılar esir
Her kancaru bakar isem oldur gözüme görünen
Ol serverin lutfu bizi bu vechile kıldı basir
Ömrüm nice olur ise azaldığım muhal durur
Seyyad elinden kim alır tuzağa düşücek nahçır
Akil isen gelip bana niteliğin sorma onun
Nice nişan aydıblem misli yok onun bi-nazır
Vade olundu kamuya kim bunda göründü ol Kadir
Benim yarim bunda durur bunda göründü ol Kadir
Yunus tevvecüh edeli Ka’be-i aşka can ilen
Oldu mugaylan dikeni ayağı altında harir

Sayfa 301

Sen ol bu dünyada güneşim ayım
Yalnız ben seveyim ben okşayayım
Gezmesin bir başka el saçlarında
Kalbimin içidir en güzel yerin
Tutmasın bir başka eli ellerin
Gözlerin gözümde bak derin derin
Kaybolup gideyim bakışlarında
Yüce dağ başına yağan karlarca
Seyrine dalayım senin yıllarca
Gönül ırmağında coşan sularca
Bin huzur bulayım akışlarında
Süsenim sümbülüm reyhancasına
Kekliğim maralım ceylancasına
Tamburum cümbüşüm kemancasına
Şarkılar derleyim ağaçlarında

Kaynak: Yunus Emre

Ayıdam Göyne Göyne
Ayıdam göyne göyne
Halimi döne döne
Düştük aşkın oduna
Canı gönül yana yana
Ne olduk bilimeziz
Bir yerde olumazız
Aklımız deremeziz
Ne diyelim sorana
Nedir neyi sevelim
Neden ne isteyelim
Nerden nere varalım
Olduk mest ü divane
Akl u can yavı kıldık
Sermest ü şeyda olduk
Yüzbin can feda kıldık
Bizi bizden alana
Yarlık içre barıştık
Kadimliğe karıştık
Koptuk tenden kavuştuk
Said'e can olana

Tanrıya dilenen dilekler gibi
Cennet de dolanan melekler gibi
Sevda dağındaki çiçekler gibi
Bir ömür kalayım yamaçlarında
Kaynak: Nuri Can

Ayın Ortasında Bir Sarı Yıldız
Ayın ortasında bir sarı yıldız
Mavi cübbeler geymiş arkası dümdüz
Sen seher yelisen esdin yüceden
Tohunursan pencereden bacadan
Selvim yuhusuzdur dünki geceden
Oyanana kadar dur seher yeli
Sen seher yelisen esersen yahın
Her sabah her seher zülfüne tohun
Selvim yuhudaysa oyatma sahın
Sağından solundan gör seher yeli
Emrah der ki kurdurayım sazları
Fikrime düşende selvim sözleri
Karadır kardaşları ala gözleri
Sen de muradan er seher yeli
Kaynak: Hüsamettin Subaşı

Kaynak: Sait Emre

Ayım Güneşim Ol
Dönderme yüzünü kurban olayım
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Ayıplarım Gönül Seni
Ayıplarım gönül seni
Hal bilmeze hal sorarsın
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Yanında bülbül dururken
Kargalardan gül sorarsın
Nerden düştüm gizli derde
Aşkın gözümüzde perde
Nalbant olmayan şehirde
Aşk atına nal sorarsın

Sayfa 302

Şimdengerü kurtul imdi dilimden
Bir servi kametim aldın elimden
Hasılı varımdan ayırdın felek
Kaynak: Aşık Ömer

Ayırma Bizi Kendinden

Hak nazar eylemiş göze
Odur yol gösteren bize
Kulağı sağır dilsize
İklim iklim yol sorarsın

Doğarken farklı doğmadık
Ayırma bizi kendinden
Yakışmaz bize ikilik
Ayırma bizi kendinden

Pir Dede'yi beğenmezsin
Ne söylüyor dinlemezsin
Kendi kusurun görmezsin
Elin eksiğin ararsın

Har içinde zor içinde
Ayırma bizi kendinden

Kaynak: Pir Dede

Ayıptır Ayıp
Yasalar yaparsın bu nasıl durum
Uzatmayacağım bir tektir sorum
Sen kapsam dışısın bu mu reforum
Kimin vekilisin ayıptır ayıp
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Ayırdın Felek (Dad Elinden)
Dad elinden kime idem şikayet
Beni diyarımdan ayırdın felek
Ne gözde uyku var ne tende rahat
Sabr ü kararımdan ayırdın felek

Bize eller gibi bakma
Umutlarımızı yıkma
Başka deryalara akma
Ayırma bizi kendinden
Har içinde zor içinde
Ayırma bizi kendinden
Akarsu çağır dostuna
Girelim bir gülüstana
Koy elin vicdan üstüne
Ayırma bizi kendinden
Har içinde zor içinde
Ayırma bizi kendinden
Kaynak: Muhlis Akarsu

Ayırmamış Birbirinden Birini

Bî- vefa köhnezen değil mi adın
Akıbet alemde kime yaradın
Netsen gerek dahi nedir muradın
Öz ihtiyarımdan ayırdın felek

Ayırmamış birbirinden birini
Kainatın saçlarını taramış
Koca Yunus bilir onun sırrını
Kendisini kendisinde aramış

Bir aşık isterse vasl-ı habibi
İbtida derd ü gam olur nasîbi
Komadın halinde bu ben garîbi
Sevgili yarimden ayırdın felek

Aşkın en bulanık çayına girmiş
Hiç de çekinmemiş boyuna girmiş
Pamuğu atarken yayına girmiş
Ondan sonra yorganını sıramış

Bana bu gurbeti mesken eyledin
Hemdemimi ah ü şîven eyledin
Gözüme alemi külhan eyledin
Bağ u baharımdan ayırdın felek

Bahçıvanı görmüş bağı gizletmiş
Orda olan varı yoğu gizletmiş
Mağaraya vurmuş ağı gizletmiş
Saniyede kapısını ör demiş

Bu Ömer' i beter kıldın ölümden

Deryami şaşa gel böyle demekten
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Neler yapmış dut yaprağı yemekten
Rengi beyaz koza örmüş ipekten
İçinde gizlenmiş ayak diremiş
Kaynak: Aşık Deryami Baba

Aykiri Yol Uzuni
Aykiri yol uzuni
Dön göreyim yuzuni
Versak omuz omuza
Öpsem ela gözuni
Aykiri yollarilen
Yari sana bırakdı
Beyazlı gömleğunu
Hanidur gravati
Aykiri yollarilen
Ezmeden gel ezmden
Elum daha iyidur
Böyle yalnız gezmeden

Sayfa 303

(Ney ney ney aman)
Silip süpürdüğün evler
Gülüp oynadığın yerler
Annem sana hergün ayler
(Ney ney ney aman)
Tepsiye koyarlar tuzu
Üstüne örterler bezi
Anasının bir tek kızı
(Ney ney ney aman)
Kaynak: Fatma Günyıl

Aylı Gece Serin Külek Göy Çemen
Aylı gece serin külek göy çemen
Dört yanımız etır saçar yasemen
Ancah meni bu dertlere gargeden
Ne çemendir ne çiçehdir
Sen sen sen sen sen sen a gülüm
Sen sen sen sen sen sen

Kaynak: Emin Yağcı

Ayleme Gelin Ayleme
Ayleme gelin ayleme
Yolcuyu yoldan eyleme (hey)
Dağdan keserler meşeyi (hey)
Hani de gelinin döşeği (hey)
Ayleme gelin ayleme
Yolcuyu yoldan eyleme (hey)
Dağdan keserler urganı (hey)
Hani de gelinin döşeği (hey)
Ayleme gelin ayleme
Yolcuyu yoldan eyleme (hey)
Dağdan keserler fıstığı (hey)
Hani de gelinin yastığı (hey)

Bir söz ahır dudağıma dilimden
Canan değil can bilirem seni men
Gece gündüz şu sinemde döğünen
Ne könüldür ne ürehdir
Sen sen sen sen sen sen a gülüm
Sen sen sen sen sen sen
Kaynak: İslam Rızaev

Ayn-i Cem İçinde Olan Bir Naşi
Ayn-i cem içinde olan bir naşi
Müşkül halletmesi güç olur imiş
Gözede sızar mı her çayın taşı
İrakibin bağrı tuç olur imiş
Tilki ile üleş yemem haylarım
Arslan ile bile çıkar yaylarım
Bu manayı alanlara söylerim
Almayanın hali nic'olur imiş

Kaynak: Nuriye Yılmaz

Ayletmen Gelini Yazık
Ayletmen gelini yazık
Kolunda altın bilezik
Kolunda gümüş bilezik
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Rehbersiz yükünü tutmuş ağırdan
Mürebbi bilmeyen sapar çığırdan
Bezirganım deyü yüke seğirden
Onun bahacığı pul olur imiş
Münkirin bağrı tuç şad olup gülmez
07.01.2023 16:10:18
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Bin mana söylesen birinden almaz
Bağbansız bahçenin meyvası olmaz
Türlü meyva verse piç olur imiş
"Elif" ile "be" den mana almayan
Mürebbisin musahibin bilmeyen
Dört kapının selamını vermeyen
Lokması zehirden ac'olur imiş
Veli'm eyder başımıza iş geldi
Dostun gülü bağrımıza taş geldi
Evvel derdim bir ikene beş geldi
Gönülden muhiplik güç olur imiş

Sayfa 304

Sevdum da alamadım
Ey gidi yalan dünya
Başındaki çemberin
Uçları duğum duğum
Sigaramın içine
Sığar mısın sevduğum
Çemençemin telleri
Oynatıyı yerleri
Bana derler Rizeli
Çalan eller besbelli
Kaynak: Fahrettin Dilaver

Kaynak: Aşık Veli

Ayna Attım Çayıra
Ayna attım çayıra
Şavkı vurdu bayıra
Eller ne derse desin
Benim işim hayıra
(Bağlantı)
Sen ötme bülbül
Eminem hasta
Ben ayrılamam
Berdelim asta
İndim demir yoluna
Baktım sağa soluma
Eminemin uğruna
Kurşun girdi koluma
Bağlantı
Kaynak: Ahmet Cumalıev

Ayna Ayna Ellere
Ayna ayna ellere
Ayna düştü göllere
Ayna gurban olayım
Seni tutan ellere
Limanın gerisinden
Görünüyor Araklı
Gızlarla gonuşmaya
Meraklıyım meraklı
Vakfıkebir ukarı
Tonya teyirler Tonya
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Ayna Çaktım Yüzüne (Versinler)
Versinler versinler
Sevenleri sevdiğine versinler
Ayna çaktım yüzüne
Şavkı vurdu yüzüme
Sana söylüyorum yar
Kulak ver sen sözüme
Versinler versinler
Sevenleri sevdiğine versinler
Yar mendili oyaladım
Baş harfini koyamadım
Eller aldı yarimi
Ben yarime varamadım
Versinler versinler
Sevenleri sevdiğine versinler
Karşımızda Gelibolu
Gelibolu'da yatır dolu
Sana söylüyorum yar
Dualarım kabul oldu
Versinler versinler
Sevenleri sevdiğine versinler
Kaynak: İsmail Güney

Ayna Da Astım Meşeye
Ayna da astım meşeye
Gel küçük Kerimem köşeye
Benden selam söyleyin
Nazlı da güzel Ayşe’ye
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Sayfa 305

Gel gel aman Kerimem ayrılamam

Bağlantı

Kayalar merdin merdin
Kimbilir kimin derdin
Ağaçlar kalem olsa
Yazılmaz benim derdim
Gel gel aman Kerimem ayrılamam

Çubuğum uzatayım
Yolların gözedeyim
Dünyada örneğin yok
Kimlere benzeteyim
Bağlantı

Kaynak: Cemal Karaelmas
Kaynak: Ayşe Yürekli

Aynam Düştü Belimden
Tirnanna tirnanna hop tirinanna tirnanna
Aynam düştü belimden
Garıştı gazellere
Tabiyatım kurusun
Urgunum güzellere
Tirnanna tirnanna hop tirinanna tirnanna
Tirnanna tirnanna hop tirinanna tirnanna
Fesim düştü başımdan
Toza battı püskülü
Benim sevdüğüm güzel
Memleketin has gülü
Tirnanna tirnanna hop tirinanna tirnanna
Tirnanna tirnanna hop tirinanna tirnanna
Yağlıh düştü elimden
Çamur oldu köşesi
Anan seni vermiyır
Ateşlere düşesi
Tirnanna tirnanna hop tirinanna tirnanna

Aynaya Baktım Saç Beyaz Olmuş
Aynaya baktım saç beyaz olmuş
Neden rengim sararmış solmuş
Böyle değildim bana ne olmuş
Ağla gözlerim sızla gözlerim
Sen bu halıma sen bu halıma
Hayatım geçti görmedim sefa
Yalan dünyada olur mu vefa
O yardan gördüm binlerce cefa
Ağla gözlerim sızla gözlerim
Sen bu halıma sen bu halıma
Gördüm yarin de solmuş cemali
Kırılmış neşesi gitmiş emeli
Geçipti gençliğim neyleyim malı
Ağla gözlerim sızla gözlerim
Sen bu halıma sen bu halıma

Kaynak: İsmail Nazım Beydemir
Kaynak: Mustafa Kemal

Aynam Düştü Yerlere
Aynam düştü yerlere
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Kıyamam güzellere

Ayran Türküsü
Gurbet ellerinde eğlendim kaldım
Güzel cemalini durdum
Gelin bu ayranı taze mi yaydın

(Bağlantı)
Tosya'dan gel Tosya'dan da vay vay
Yollar çamur olmadan da vay vay
Başkumandan gelir duymadan da vay

Hüdanın aşkına doldur ayranı
Canım ayranı güzel ayranı

Ketenim var bezim var
Eğlen sana sözüm var
Utandım diyemedim
Cepkeninde gözüm var

Ayrı Değiliz
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Kaynak: İsmail Altıntaş

Minareye çıkıp bize bağırma
Haberimiz vardır sağır değiliz
Sen kendini kayır bizi kayırma
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Sayfa 306

Allah'la biz ayrı gayri değiliz
Eğer insanlıksa doğru niyetin
Nefsini ıslah et varsa kudretin
Bana lazım değil senin cennetin
Huriye gılmana esir değiliz

Zülali hasretin başından aştı
Ahu zar çekmeden ciğerim pişti
Çifter yavrularım yadıma düştü
Durmağa sabrım yok gitmeliyim ben
Kaynak: Aşık Zülali

Arapça duaya değiliz mecbur
İster Müslüman bil isterse gavur
İnsanı hor görmek en büyük kusur
Buna inanmışız münkir değiliz
İbreti bu hale insan acınır
Ham softalar bu sözlere gücenir
Aslına ermeyen elbet gocunur
Onu avutmaya mecbur değiliz
Kaynak: Aşık İbreti

Ayrı Düşeli Senden (Mamocan)
Ayrı düşeli senden
Hele Mamocan
Yaralıyam sinemden
Gülüm Mamocan
Gece gündüz çıkmazsın
Hele Mamocan
Hayalimden düşümden
Gülüm Mamocan
Havuza vurdum teşti
Hele Mamocan
Suyu bulandı geçti
Gülüm Mamocan
Senin derdinden hergün
Hele Mamocan
Halim niceye düştü
Gülüm Mamocan
Kaynak: Kurbani Kılıç

Ayrı Düştüm Gülşenimden
Ayrı düştüm gülşenimden gülümden
Söğüdün dalında ötmeliyim ben
Allah'ı sevenler etmen yolumdan
Tez elden Afyon'a gitmeliyim ben
Goncadan mı geçem hardan mı geçem
Namustan mı geçem ardanım geçem
Vatandan mı geçem yardan mı geçem
Efendim neyleyip netmeliyim ben
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Ayrılanın (Ay Ağalar)
Ay ağalar bele mi olur
Halı yardan ayrılanın
Gayıdib sarpa düşermiş
Yolu yardan ayrılanın
Dağdan duman ötmez imiş
Gül tikansiz bitmez imiş
İşe güce getmez imiş
Eli yardan ayrılanın
Dağlardan duman çekilir
Gedib ümmane tökülür
Onbeş yaşından bükülür
Beli yardan ayrılanın
Eli deyir ahr imiş
Derdi cana sahr imiş
Söylemekten qahr imiş
Dili yardan ayrılanın
Kaynak: Aşık Ali

Ayrıldım (Tufarganlı Kul Abbas)
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Anadan atadan yardan yarıldım
Ferhat oldum düştüm Şirin derdine
Bezirganam ulu yoldan ayrıldım
Bir canım var yar yoluna sadağa
Devran döne verek dudak dudağa
Gün ola ki bağban olam o bağa
Deremeden gonca gülden yarıldım
Kul Abbas'ım yar hasreti amandı
Yardan ayrı kalan başım dumandı
Ayrılık hasretlik canda yamandı
Dudak kaymak dili baldan yarıldım
Kaynak: Ferman Baba

Ayrıldım Güler Miyim
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Sayfa 307

Ayrıldım güler miyim de
Ayrılık diler miyim
Katlime ferman olsa da
Yar senden döner miyim

Üzerlik yaptırayım
Gelmesin sana kemlik (Le le Sabiha)

Al atta yeşil kolan
Bin de sahrayı dolan
Benim gibi var m'ola da
Yarinden mahrum olan

Ayrıldım Kabeden Ağlayım Mı

Ayrıldım gülüm senden de
Dili bülbülüm senden
Ölüm ayırsın derken de
Dirim ayrıldı senden
Al atta yeşil kolan
Bin de sahrayı dolan
Benim gibi var m'ola da
Yarinden mahrum olan
Kaynak: Ekrem Çelebi

Ayrıldım Gülüm Senden (Sabiha)
Ayrıldım gülüm senden
Saçı sümbülüm senden (Le le Sabiha)
Araya rahmet girse
Kesilmez yolum senden (Le le Sabiha)
Sabiham Mardin'dedir
Gül nergis içindedir (Le le Sabiha)
Mardin'i hak saklasın
Sabiham içindedir (Le le Sabiha)
Yüz yerden yar yüz yerden
Yaralıyam yüz yerden (Le le Sabiha)
Sensiz canım sağ olmaz
Tabip gelse yüz yerden (Le le Sabiha)
Bir tel çektim Mardin'den
Bin ah çektim derdimden (Le le Sabiha)
Babisor suyu gibi
Yaş gelir gözlerimden (Le le Sabiha)
Hamaylı var boynunda
Cerresi var kolunda (Le le Sabiha)
Sana kurbanlar kestim
Sultan Şehmuz yolunda (Le le Sabiha)
Dama seriyor hedik
Saçları belik belik (Le le Sabiha)
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Kaynak: İsmail İçen

Ayrıldım kabeden ağlamayım mı
Bir daha döner mi yollarım yare
Yas çeküp karalar bağlamayım mı
Ayan olur mu hallerim yare
Rüyada zemzemle yudum yüzümü
Hacerülesvete diktim gözümü
Mevlam kabul etti her niyazımı
Kaldırdım ellerim ağladım yare
Arzulayup geldin can feda olsun
Altun oluk sana elveda olsun
Hayaline bile kan feda olsun
Durmasın çağlasın sellerim yare
Medine'ye geldik erdik murada
Kalmadı elimden gitti irade
Nice velileri bulduk orada
Gine bülbül oldu dillerim yare
Nasıl ayrılmalı elaman Hüda
Şamdanlara bu gün dikildi çırağ
Yüz bin hüccac ile ittik elveda
Ruhsat'ım yadolsun mallarım yare
Kaynak: Aşık Ruhsati

Ayrıldım Sıladan
Ayrıldım Sıladan Sızlıyor İçim
Bir Gece İçinde Ağardı Saçım
Derildi Barhanam Görüldü Göçüm
Beni Gören Dağlar Taşlar Ağlasın
Elele Geliyor Çifte Kardaşlar
Akıttım Gözümden Kan İle Yaşlar
Şimdi Çiçek Açtı Bizim Ağaçlar
Üzerine Konan Kuşlar Ağlasın
Gidip Gelmemek Var Gidip Görmemek
Kendini Bilene Bu Söz Ne Demek
Zay'oldu Bunca Yıl Çektiğim Emek
Mezarıma Yağan Kışlar Ağlasın
Kaynak: Mustafa Uçar
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Ayrılığın Elinden
Gelmiş iken bu elleri gezeyim
Ölümünen ayrılığın elinden
Dertli yok ki şu derdimi yazayım
Ölümünen ayrılığın elinden
Ölüm yolu üstümüze uğrattı
Ciğerimi doğuz doğuz doğrattı
Ayrılık da yaşın yaşın ağlattı
Ölümünen ayrılığın elinden
Kaynak: Aşık Musa Aslan

Ayrılık (Fikrimden Geceler)
Fikrimden geceler yatabilmirem
Bu fikri başımdan atabilmirem
Neyleyim ki sene çatabilmirem
Ayrılık ayrılık aman ayrılık
Her bir dertten ala yaman ayrılık
Uzundur hicrinle kara geceler
Bilmirem men kendim hara geceler
Bir oktur kalbime yara geceler
Ayrılık ayrılık aman ayrılık
Her bir dertten ala yaman ayrılık
Kaynak: Ali Selimi

Ayrılık (Kalbimi Yerinden Söktü)
Kalbimi yerinden söktü gidişin
Sensiz yaşamaya gücüm yetmiyor
Yarına çıkamam sensiz bilirsin
Ömrümü tükettim acım bitmiyor
Kavuşmamız hayal sana sorarsam
Geriye dönüpte beni arasan
Çiçekler misali bir gün solarsam
Sevgini içimden atmak gelmiyor
Gittiğin o günü hiç unutmadım
Yazdığın mektuplar hala duruyor
Seninle yaşarken ben yorulmadım
Aldığım nefesim seni soruyor
Yokluğun buraya huzur vermedi
Sokaklar daraldı yollar uzadı
Baharı görmeden güller sarardı
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Sayfa 308

Hasreti bilmeyen yaram kanıyor
Kaynak: Erhan Saka

Ayrılık Badesi Kar Etti Cana
Ayrılık badesi kar etti cana
Serseri gezdirir peymane bizi
Esti kısmet yeli attı bir yana
Düşürdü feryada figana bizi
Elbet takdir sana ederim mihnet
Nedir bu ayrılık nedir bu hasret
Almış diyar diyar gezdirir gurbet
Her gören zanneder divane bizi
Terkettim cananı her muhabbeti
Ağlarım gezerim ben bu gurbeti
Bir yandan ayrılık vatan hasreti
Der Zülali ettin mestane bizi
Kaynak: Aşık Zülali

Ayrılık Badesin Tatlı Mı Sandın
Ayrılık badesin tatlı mı sandın
Ne tez tebdil olmuş çimenin dağlar
Bu güzellik geçer sana da kalmaz
Daha neye bağlı gümanın dağlar
Nice güzellerden alırsın bac'ı
Al yeşil renklerden giyersin tacı
Yardan ayrılması zehirden acı
Bu yüzden gitmiyor dumanın dağlar
Gece gündüz yalvarmıştım Süphana
Birden vuslat bulamadım sunama
Daha şimden geri beni kınama
Semaya erişmiş figanın dağlar
Ruhsat gibi karaları bağlarsın
Aşkın ateşiyle yürek dağlarsın
Benim ahvalime sen de ağlarsın
Var ise zerrece imanın dağlar
Kaynak: Aşık Ruhsati

Ayrılık Büyüdü Hasret Büyüdü
Denizleri yuttu dağları aştı
Ayrılık büyüdü hasret büyüdü
Acısı dünyadan Merih'e taştı
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Ayrılık büyüdü hasret büyüdü
Hudutlara omuz verdi yaslandı
Kirpiklerden elek elek ıslandı
Gram gram ömür yedi beslendi
Ayrılık büyüdü hasret büyüdü
Yüreklerden hasret sütü sağıldı
Hıçkırıklar düğüm düğüm boğuldu
Ucun ucun kıta kıta dağıldı
Ayrılık büyüdü hasret büyüdü
Emekçi'yim yollar seçilir oldu
Ruhumuzdan nefes biçilir oldu
Dünya günden güne küçülür oldu
Ayrılık büyüdü hasret büyüdü

Sayfa 309

Arş yüzünde secde kılan melekler
Ayrılık derdinin dermanı nedir
Küseyim de ben yarime küseyim
Siyah zülfün mah yüzüne asayım
Kerbela'da yatan İmam Hüseyin
Ayrılık derdinin dermanı nedir
Hani şu dünyanın toprağı taşı
Akıttım gözümden kan ile yaşı
Urum illerimin Hacı Bektaş'ı
Ayrılık derdinin dermanı nedir
Ak saya giyinmiş incedir beli
Ben pirimi gördüm tatlıdır dili
Tanrı'nın arslanı Hazret-i Ali
Ayrılık derdinin dermanı nedir

Kaynak: Aşık Emekçi

Ayrılık Derdinin Dermanı Nedir
Bu çarkın elinden devran kan ağlar
Gidenler gelmiyor yastadır sağlar
Kerbela çölünde hayrali çağlar
Ayrılık derdinin dermanı nedir
Dosta hasretlik de ateşten çember
Ah idi bağlandı Ali'ye Kamber
Kenan ellerinde Yakup peygamber
Ayrılık derdinin dermanı nedir
Yusuf'un cemali benzerdi maha
Kul edip sattılar yeter mi baha
Yusuf'u zindana salan Züleyha
Ayrılık derdinin dermanı nedir
Yeryüzünde biter nebatı otlar
Arşa yüzün tutmuş ırahmet bekler
Aşıklar sadıklar hulus-i paklar
Ayrılık derdinin dermanı nedir
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Ayrılık Derdinin Dermanı Nedir
Uğrum sıra giden Boz Atlı Hızır
Ayrılık derdinin dermanı nedir
Şu iki aleme olmuşsun nazır
Ayrılık derdinin dermanı nedir
Sığanmıştır ağca kolda bilekler
Hak katında kabul olsun dilekler
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Gıcılar da dağlar başı gıcılar
Çıkmaz oldu içerimden acılar
Arafat Dağı'ndan gelen hacılar
Ayrılık derdinin dermanı nedir
Dünyayı sorarsan bir dipsiz anbar
Ali'nin yoldaşı Zülfikar Kanber
Kabe'yi yaptıran Halil Peygamber
Ayrılık derdinin dermanı nedir
Deryanın yüzünde dönen üç gemi
Yiyelim içelim sürelim demi
Geminin sahibi ol Hızır Nebi
Ayrılık derdinin dermanı nedir
Pir Sultan Abdal'ım içtim cür'adan
Okudum ağını bilmem karadan
Yeri göğü cüml'alemi Yaradan
Ayrılık derdinin dermanı nedir
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ayrılık Günüdür Kavim Kardaşlar
Ayrılık günüdür kavim kardaşlar
Yüreğim doludur gözlerim ağlar
Gelin helallaşak yaran yoldaşlar
Hasreti od olmuş sinemi dağlar
Bozulmaz bu yazı hak yazmış ezel
Hani vatan sende evvelki güzel
Kurumuş ağaçlar dökülmüş gazel
Ne zaman yeşerir bu viran bağlar
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Kadersiz maksuda ermek olur mu
Takdir mukadderi bilmek olur mu
Acep birgün yine görmek olur mu
Alçaklı yüksekli dumanlı dağlar
Ya nasib Zülali bir gine gelsin
Artık hasretimiz mahşere kalsın
Ölenler ruhuna fatiha olsun
Vallahi unutmam sizleri sağlar
Kaynak: Aşık Zülali

Ayrılık Hasretlik Kar Etti Cana
Ayrılık hasretlik kar etti cana
Seher yeli sevdiğimden ne haber
Selamım tebliğ et kutb-i cihana
Seher yeli sevdiğimden ne haber
Seher yeli sultanımdan bir haber
Bülbül gibi bağlamışım kareler
Ayrılık derdine nedir çareler
Merhem kabul etmez dilden yareler
Seher yeli sevdiğimden ne haber
Seher yeli sultanımdan bir haber
Sıtkı'yam kalmışım ıssız çöllerde
Böyle dert bulunmaz gayrı kullarda
Anasız babasız gurbet ellerde
Seher yeli sevdiğimden ne haber
Kaynak: Sıtkı Ömür

Ayrılık Hediyesi
Şimdi saat sensizliğin ertesi
Yıldız dolmuş gökyüzü ay-aydın
Avutulmuş çocuklar çoktan sustu
Bir ben kaldım tenhasında gecenin
Avutulmamış bir ben
Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim
Ki bu yaşlar
Utangaç boynunun kolyesi olsun
Bu da benden sana
Ayrılığın hediyesi olsun
Soytarılık etmeden güldürebilmek seni
Ekmek çalmadan doyurabilmek
Ve haksızlık etmeden doğan güneşe
Bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi
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Mülteci isteklerim oldu ara-sıra biliyorsun
Şimdi iyi niyetlerimi
Bir-bir yargılayıp asıyorum
Bu son olsun be bu son olsun
Bu da benim sana
Ayrılırken mazeretim olsun
Şimdi saat yokluğunun belası
Sensiz gelen sabaha günaydın
İşi-gücü olanlar çoktan gitti
Bir ben kaldım voltasında sensizliğin
Hiç uyumamış bir ben
Şimdi dişlerimi sıkıp
Dudaklarıma kanamayı öğrettim
Ki bu kızıl damlalar
Körpe yanağında bir veda busesi olsun
Bu da benden sana
Heba edilmiş bir aşkın
Son nefesi olsun
Kafamı duvara vurmadan
Tanıyabilmek seni
Beyninin içindekileri anlayabilmek
Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü
Bütün saatleri öylece durdurabilmek için
Çıldırasıya paraladım kendimi
Lanet olsun
Artık sigarayı üç pakete çıkardım günde
Olsun be ne olacaksa olsun
Bu da benim sana
Ayrılırken şikayetim olsun
Gözyaşım utangaç boynunun
İnciden kolyesi olsun
Her damla vefasız teninde
Bir veda busesi olsun
İsterim sen de ben gibi yan
Ömrüne hep ağla
Hep ağla bu benden son dua
Bu benden ayrılık hediyesi olsun
Kaynak: Yusuf Hayaloğlu

Ayrılık Kolay Değil
Ayrılık kolay değil
Onu gel sen bana sor
Günlerim yalnız seni
Aramakla geçiyor
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Kader ayırdı bizi
Elimizden ne gelir
Sabrın sonu selamet
Başa gelen çekilir
Bahtiyar olamadım
Garibim şu cihanda
Bir gün ben de ölürsem
Arkamdan sen ağlama

Sayfa 311

Arama beni meçhullerdeyim
Terkedilmiş adreslerde
Arama beni
Taşkını bendler yıkan bir sevdadır bu
Baharlara söylenmişim verilmiş sözüm
Deftere kitaba sığmaz soluklardayım
Yakınmayan feryatlarda arama beni
Kaynak: Can Akyol

Kader ayırdı bizi
Elimizden ne gelir
Sabrın sonu selamet
Başa gelen çekilir
Kaynak: Cengiz Kurt

Ayrılık Taşır İçinde

Ayrılık Vakti
Vakti geldi ayrılığın ne yapsak boş
Kurtulamaz bu sevda bu amansız rüzgardan
Anla beni geçmişteki günlerimiz
Birer birer hayal oldu
Birer birer yalan

Trenlerde buruşuk yüzlü insanlar
Trenlerde yalnızlık vardı akşamlar
Köylüler bozkır damlacıkları
Trenlerde sessiz akşamlar

Gözlerindeki yaşı sil canım
Beni burda bırak git
Gereksiz artık anlamı yok sözlerin
Bu aşk gömülmeli

Sallana sallana aşk içinde
Bir o yana bir bu yana
Dertlenir durur sevda türküleri
Bir o yana bir bu yana

Oysa senle çok zamanlar paylaşırdık
Acıları umutları hiç usanmadan
Yüreğimde saklı kalan anılarla
Gidiyorum bu şehirden sevdiğim hoşçakal

Trenler tren rayları içinde
Akşamın derinliği peşinde
Köylüler bozkır damlacıkları
Ayrılık taşır içinde

Gözlerindeki yaşı sil canım
Beni burda bırak git
Gereksiz artık anlamı yok sözlerin
Bu aşk gömülmeli

Kaynak: Adnan Eren

Kaynak: Nurettin Rençber

Ayrılık Türküsü

Ayrılmam Katardan

Sürgünüyüm bu yerlerin elveda sızım
Ayrılığın ilk yarası avuçlarımda
Ben seninle senin için hasretlerdeyim
Ben yangınlar içindeyim arama beni

Şah'a giden ben bir bezirgan gördüm
Ayrılmam katardan ben şimden geri
Hemen tutmuş hakikatın yolunu
Ayrılmam katardan ben şimden geri

Arama beni hasretlerdeyim
Ben yangınlar içindeyim
Arama beni

Bezirgan yükünü nereden tutmuş
Ona hizmet eden dergaha yetmiş
Sevdiğim sılada bir oda tutmuş
Ayrılmam katardan ben şimden geri

Şu yeryüzü cennetinde meçhullerdeyim
Sevmelerin ilk coşkusu dudaklarımda
Viran olmuş mekanların gizlisindeyim
Terkedilmiş adreslerde arama beni
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Bezirganın yükü la'l ile gevher
Ana kar mı kılar harami dafer
Bezirganlar başı ol Cafer
Ayrılmam katardan ben şimden geri
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Bezirganın yükü nereye gider
Uğramaz Sırat'a Mirac'a gider
Bezirgan başıdır Şah Gani Haydar
Ayrılmam katardan ben şimden geri
Bezirganın yükü ilm-i hamail
Doğru işleyene Hak ola kail
Bezirgan başıdır ahir Cebrail
Ayrılmam katardan ben şimden geri

Sayfa 312

Kaynak: Hasan Çolak

Ayşe'min Yeşil Sandığı
Ayşemin yeşil sandığı
Daha elinin değdiği
Hiç aklımdan çıkmıyor
Kapılıp sele gittiği

Deryalar bekçisi dağlara nazır
Her nerde çağırsan orada hazır
Bezirgan başıdır Boz Atlı Hızır
Ayrılmam katardan ben şimden geri

(Bağlantı)
Aman Ayşem mor menekşem
Dağlar başı duman Ayşem
İndim Ürgüp çöllerine
Geleceğim güman Ayşem

Pir Sultan Abdal'ım aşıkı çoklar
Hiç kardaş bulmamış kend'özün yoklar
Korktuğumuz yerden Yaradan saklar
Ayrılmam katardan ben şimden geri

Kara çadır eğmeyinen
Göğsü sedef düğmeyinen
İnsan kendin sele m'atar
Kayınbaba dövmeyinen

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ayşe Dedim Adına
Ayşe dedim adına
Doyamadım dadına
A gız seni gaçırcem
(Gülüm can Ayşe'm)
Annene inadına

Bağlantı
Kara çadırlar kuruldu
İçinde demler sürüldü
Ağlama sen gelin Ayşem
Kayınpederin vuruldu
Bağlantı
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

(Bağlantı)
Hadendi dendi canım gülüm dendi dağlar meşeli
İstanbul'un gızları dokuz köşeli
(Bizim köyün gızları dokuz köşeli)
Entarine peş olem
Yanına yoldeş olem
Ateş dutan eline
(Gülüm can Ayşe'm)
Şıngırdaklı maş'olem
Bağlantı
Enterin dikildi mi
Gaytanı çekildi mi
Ayşe dedim ünnedim
(Gülüm can Ayşe'm)
Dillerin dutuldu mu
Bağlantı
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Ayşe'nin Evinde Oyalı Sandık
Ayşe'nin evinde oyalı sandık
Sandığın içinde kırmızı fındık
Ayşe de bize geliyor sandık
Yanarım yanarım boylarına
Canım kurban olsun yollarına
Ayşe'nin eline yakılmış da gınalar
Ben nasıl edeyim söyleyin ağalar
İki de gözüm durmadan kan ağlar
Yanarım yanarım boylarına
Canım kurban olsun yollarına
Kaynak: İsmet Egeli

Ayşe'nin Evleri
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Ayşe'nin evleri de
Amanın aman yayla yolunda
Hey hey aman aman
Etekcek belinde
Amanın aman
Ziller elinde aman aman
Seni de oynatırlar
Amanın aman
Beyler önünde vay amanın aman
Haydindi dökmeli donlum donlum aman
Yanağı on yedi benlim benlim aman
Ben sana yandım aman aman
Bedestene vardım da
Amanın aman şalvar isterim
Hey hey aman aman
Şalvarın paçasın paçasın
Aman sırma isterim aman aman
Benim de alacağım gızı aman
Bana gösterin vay amanın aman
Haydindi dökmeli donlum donlum aman
Yanağı on yedi benlim benlim aman
Ben sana yandım aman aman
Kaynak: Abdullah Uluçelik

Ayşe'nin Tuzağı
Bir Salı akşamı baskının oldu
Urgan baş ucumda yastığım oldu
Bana yapılan işler kasdınan oldu
Sen ağlama garip annem bu işler olur
Bunu yapan bacanak Allah'tan bulur
Bizim evlerimiz camiye yakın
Gelin gomşularım halime bakın
Yosma Ayşe'ye türküler yakın
Sen ağlama garip annem bu işler olur
Bunu yapan bacanak Allah'tan bulur
Köyümüzün altı değirmen deresi
Boğazımdan gitmiyor urgan beresi
Ben kendimden geçtim bura neresi
Sen ağlama garip annem bu işler olur
Bunu yapan bacanak Allah'tan bulur
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Sayfa 313
Kaynak: Ağaçhisarlı Celalettin

Ayşem (Arabadan Atladım)
Arabadan atladım
şalvarımı topladım
Efem gelecek diye
Ben bu gece yatmadım
Yan Ayşem yan
Arabamın samanı
Mardinimin dumanı
Şu Aydın'ın içinde
Yoktur efemden yamanı
Yan Ayşem yan
Elinde kaşığı
Mardinim pek şık
Üzülme Ayşem
Efem sana aşık
Gül Ayşem gül
Kaynak: Emin Tenekeci

Ayşem (Hacıbekir Karısı)
Hacıbekir karısı golumdan duttu
Memedalı efe gamayı soktu
Aman Ayşe’m Ayşe’m allar mı giydin
Ayrılık şerbetini bana mı verdin
Aman Ayşem Ayşem masa başında
Yarimden ayırdılar onyedi yaşımda
Aman ayşem ayşem garalar mı geydin
Ölüm şerbetini bana mı verdin
Mapushane önünde halı mı dokunur
Muğla hapishanesinde ismim okunur
Aman ayşem ayşem allar mı geydin
Ayrılık şerbetini bana mı verdin
Söyleyin anneme çıralar yakmasın
Oğlum gelir diye yola bakmasın
Aman Ayşe’m Ayşe’m garalar mı geydin
Ölüm şerbetini bana mı verdin
Kaynak: Ramazan Güngör

Ayşem 1
İnsafın zerresi yok mudur sende
Yakıp kül eyledin sen beni Ayşe'm
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Çayırlı-çimenli bir bağdım dünde
Şimdi çöl eyledin sen beni Ayşe'm
Sevgilim bakmaya doyamıyorum
Sensizse hayatım sayamıyorum
Başka güzellere uyamıyorum
Sanki kul eyledin sen beni Ayşe'm
Sevda bahçesinde konduğum çiçek
Ben idim özünü somuran böcek
O zaman açmıştın sevgiyle kucak
Şimdi yüreğimde bal oldun Ayşe'm
Sensiz gözlerimi uyutamadım
Çaresiz gönlümü avutamadım
Yanıyom bir yudum su yutamadım
Gelip dudağınla sunsana Ayşe'm
Arif aşkın böylesini görmedi
Domurcuk gülüne elin sürmedi
Bekledi sokakta eve girmedi
Yoruldum düşüyom tut kaldır Ayşe'm
Kaynak: Arif Gölge

Ayşem 2
Sen gittin gideli duramıyorum
Utanıp bir haber soramıyorum
Senden başkasını göremiyorum
Kavruldum aşkınla gelsene Ayşem
Güzelliğin mahallenin dilinde
Her hüner vardır senin elinde
Kollarım mutluluk arar belinde
Dudağından bir kor versene Ayşem
Yürüyüşün eğilişin kalkışın
Yüreğime ılık ılık akışın
Dikilip de nazlı nazlı bakışın
Neyledi halimi görsene Ayşem
Seni göremezse ağlar gözlerim
Bir saniye ayrı kalsam özlerim
Kırdı mı kalbini yoksa sözlerim
Sevgini haykırıp gülsene Ayşem
Sensiz yaşamanın tadı olur mu
Arif sana sarılmadan ölür mü
Bu güzellik sonsuza dek kalır mı
Uzatıp kolların sarsana Ayşem
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Kaynak: Arif Gölge

Ayşem 3
Ne biçim değiştin şu son günlerde
Suratından düşen bin parça Ayşem
Gönlüm eğlenmiyor başka güllerde
Senindir kalbimde her parça Ayşem
Giremez başkası bu eşsiz kalbe
Bin kere öldürür vurduğun darbe
Savaşmak istersen hazırım harbe
Aşkın silahıyla vur beni Ayşem
İster ışıklar saç pembe yanaktan
İster kıvılcım at alev dudaktan
İstersen hep fırlat gözdeki oktan
Bıktım beklemekten vursana Ayşem
Tatlı dedin yakın durdun hep koştun
Ah sevgilim o zamanlar ne hoştun
Kimse yoktu yüreğinde bomboştun
Kalbine salt beni alsana Ayşem
Seni benden başka kimse sevmesin
Gül tenine anan bile değmesin
Güneş sana benden önce doğmasın
Tümüyle tek benim olsana Ayşem
Neyim varsa bölüşürüm sen hariç
Kalbim sana bardak olsun doldur iç
Ben ellere verir miyim seni hiç
Benim olmak zorundasın sen Ayşem
Kaynak: Arif Gölge

Ayşem 4
Gece-gündüz dilimdedir hep adın
Benzeri bulunmaz sendeki tadın
Giremez gönlüme bir başka kadın
Ellerde mutluluk aramıyorum
Sözüne-nazına doyamadığım
Sarılıp öpmeye kıyamadığım
Günlerdir sesini duyamadığım
Ayşemsiz ben yuva kuramıyorum
Yıllar geçtik sıra aşkım büyüdü
Tanık olsun soğuk suyun söğüdü
Bir güzel öldürür derler yiğidi
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Sayfa 315

Sensiz mezara da giremiyorum
Ölmek de kalmak da birlikte canım
Bu ölümsüz aşka bulunmaz tanım
Gelmezsen bir ömür boş kalır yanım
Senden başkasını dilemiyorum
Kimseye bu denli vurulmamıştım
Ne yapsan katlanmış darılmamıştım
Çarpsan da taşlara kırılmamıştım
Aşkınla ayakta duramıyorum
Temmuz güneşiyle yağan o yağmur
Sel aktı yollardan sokaklar çamur
Yoğurup kalbime kattığın hamur
Köz oldu sevgilim kıramıyorum
Uzat ellerini bırakma beni
Gönlümce seveyim sevgilim seni
Gelirim o zaman dünyaya yeni
Sensiz günlerimi aramıyorum
Arif yine fırtınaya tutuldu
Kendini yitirdi Ayşe'yi buldu
Rüya mı görüyor kader mi güldü
Sen söyle sevdiğim bilemiyorum
Kaynak: Arif Gölge

Aman geliver haydi gülüver a canım
Gönlüm sende deyiver
Kaynak: Gülderen Öz

Ayva Çiçek Açmış (Uyan Yarim)
Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek
Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek
Sağ gözüm seyiriyor yar mı gelecek
Uyan yarim uyan gel tut elimden
Nasıl ayrılayım nazlı yarimden
(<i>Nasıl ayrılayım tatlı dilinden</i>)
Evlerinin önü vişne fidanı
Dolanı dolanı buldum odanı
Hani bu güzelin körpe fidanı
Uyan yarim uyan gel tut elimden
Nasıl ayrılayım nazlı yarimden
(<i>Nasıl ayrılayım tatlı dilinden</i>)
Kaynak: Ali Taran

Ayva Çiçek Açmış Yaz Mı Gelecek

Ayşem Geliyor Ayşem

Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek
Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek
Bana ettiklerin az mı gelecek

Ayşem geliyor Ayşem
Ekinler arasından
Bana mendil sallıyor
Güzelim motor arabasından

Yandım Allah yandım yandırma beni
Derin uykulardan kaldırma beni
Seviyorum diyerek kandırma beni

Aman geliver haydi gülüver a canım
Gönlüm sende deyiver

Ayaş yollarından aştım da geldim
Boyunu boyuma ölçtüm de geldim
Güzeller içinden seçtim de geldim

Bahçelerde üzüm var
Gız sana bir çift sözüm var
Ben yare diktirdim
Güzelim ak çiçekli mor şalvar

Yandım Allah yandım yandırma beni
Derin uykulardan kaldırma beni
Seviyorum diyerek kandırma beni

Aman geliver haydi gülüver a canım
Gönlüm sende deyiver

Ayaş yollarında kervanım mı var
Beni öldürmeye fermanın mı var
Ağlamaya sızlamaya dermanım mı var

Ayşem gelir oraktan
Yolları pıtıraktan
Yolunda kül olurum
Güzelim bir öpersen yanaktan

Yandım Allah yandım yandırma beni
Derin uykulardan kaldırma beni
Seviyorum diyerek kandırma beni
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Kaynak: Bilinmiyor

Altın ister ak gerdana takmaya

Ayva Dibi (Sepet Almış)

Diyemem diyemem ah diyemem dillerin yeter
Yastık istemem diyor kolların yeter

Sepet almış bağa girmiş aman üzülme
Bir incecik sızı sızı girdi dizime
Ayrılık sürmesin çekmiş aman gözüne
Siyah miyah avrupa al yanağa perdoldu perdoldu
Ayva dibi serin olur aman yatmaya
Kızlar gelir pencereden bakmaya
Elmas yüzük istiyor aman takmaya
Elmas yüzük al yanağa perdoldu perdoldu
Ak elleri al yanağa perdoldu perdoldu

Ayva çiçek ah açsa gülü istemem
Aman senden özge gayrı dili aman istemem
(Haydi senden özge gayrı dili yavrum istemem)
Yazma sana yeter tülü yeter
Diyemem diyemem ah diyemem dillerin yeter
Yastık istemem diyor kolların yeter
Kaynak: Mehmet Ali Ünsal

Kaynak: Yöre Ekibi

Ayva Dibi Serin Olur Yatmaya

Ayva Dibi Serin Olur Yatmaya

Ayva dibi serin olur yatmaya
Kızlar gelir seyrimize bakmaya
(Hey yandım aman)

Ayva dibi serin olur yatmaya
Kızlar gelir saklı gizli bakmaya
Altun ister ak gerdana takmaya
Altun ister ak gerdana takmaya
Yandım sürmelim gel gel
Ayva dibi lale midir gül müdür
Başındaki sırma mıdır tel midir
Ne bakarsın karşındaki el midir
Ne bakarsın karşındaki el midir
Yandım sürmelim gel gel
Kaynak: Yöre Ekibi

Ayva Dibi Serin Olur Yatmaya
Ayva dibi aman
Serin olur yatmaya
Kızlar gelir aman
Saklı gizli bakmaya
Baş çeşmeden aman
Sular içtim kanmadım
Dokuz yerimden aman
Kurşun yedim ölmedim
Kaynak: Şakir Özyurt

Ayva Dibi Serin Olur Yatmaya
Ayva dibi ah serin olur yatmaya
Aman gızlar geldi seyrimize aman bakmaya
(Haydi gızlar geldi seyrimize yavrum bakmaya)

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Altın ister ak gerdana takmaya
Ağlama kömür gözlüm yol ayrı düştü
(Hey yandım aman)
Kaynak: Selahattin İnal

Ayva Turunç Narım Var
Ayva turunç narım var
Benim ahu zarım var
Hep derdinden ağlarım
Bir vefasız yarim var
Al almayı ver narı
Ağlarım zarı zarı
Tez günlerde gönderin
O ahu gözlü yari
Ayva turunç neyleyim
Halimi arzeyleyim
Zaten bende talih yok
Ta küçükten böyleyim
Al almayı ver narı
Ağlarım zarı zarı
Tez günlerde gönderin
O ahu gözlü yari
Kaynak: Neşet Ertaş

Ayva Yapraklandı Güller Çimlendi
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Ayva yapraklandı güller çimlendi
Yarimin goynunda yağlık kirlendi
(Hey aman aman)
Alt'aya varmadan adın dillendi (hey)
Ağlama kömür gözlüm yol ayrı düştü
(Hey aman aman)

Ayvalı'dan Çıktım (Hacı Bey)

Ayva dibi serin olur yatmaya
Altın ister ak gerdane takmaya
(Hey aman aman)
Kızlar gelir seyrimize bakmaya (hey)
Ağlama kömür gözlüm yol ayrı düştü
(Hey aman aman)

Ayvalı'nın kara taşı
Yandı ciğerimin başı
Emin Hacı'nın kardaşı
Uyan Hacı Beyim uyan

Kaynak: Ahmet Altuner

Ayvacı Geliyor Ayva
Ayvacı geliyor ayva
Sorun ayvalar kaça
(Oğlan nem yarim)
Görsem yari tanırım
Açık yaka bol paça
(Oğlan nem yarim)
Uzun uzun iğdeler
İğdeleri yediler
(Oğlan nem yarim)
Dümrek'ten bir yar sevdim
Ne karışır şu eller
(Oğlan nem yarim)
Kaynak: Mustafa Hoşsu

Ayvalı'da Kuru Kavak
Ayvalı'da kuru kavak
Doruğunda yeşil yaprak
Elim kına başım duvak
Uyan Salim Bey'im uyan
Ayvalı'dan indirdiler
Otomofile bindirdiler
Bir daracık aralıkta
Salim Bey'i öldürdüler
Ayvalı'nın yazıları
Ava çıkmış tazıları
İyil iyil iyildiyor
Salim Bey'in kuzuları

Ayvalı'dan çıktım yayan
Dayan dizlerim dayan
Emmim atlı kendim yayan
Uyan Hacı Beyim uyan

Odasında yanar ışık
Sofrasında gümüş kaşık
Sol yanımda sedef beşik
Uyan Hacı Beyim uyan
Ayvalı'nın yazıları
Ceylan avlar tazıları
Döne döne meleşiyor
Hacı Beyin kuzuları
Ayvalı'dan indirdller
Martine fişek sürdüler
Öğleyinen ikindide
Hact Beyi öldürdüler
Evimizin uğru kaya
Kayadan bakardık aya
Bin gidelim Hacı Beyim
Tavladaki doru taya
Eş mi idi eş mi idi
Gelen atlı beş mi idi
Ünü büyük Hacı Beyin
Mavzeri boş mu idi
Hazerine hüzerine
Varın bakın mavzerine
Hacı Beyin al atını
Çekin Sultan Pazarına
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Ayvalı'dan İner Gelir Aşağı
Ayvalı'dan iner gelir aşşağı
Sarı vermiş ince bele kuşağı
Lüver elde martin sırtta geliyor
Yaman olur şu Bozüyün uşağı
(Bağlantı)
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Kolcu da başı efelerin efesi
Dağılı da verdi eşkiyanın çetesi
Kıratının gümüştendir eyeri
Çerkez kama süslemiş te kemeri
Altı patlar lüver de elinde geliyor
Hacel'adan efem almış emiri

Sayfa 318

Ayvana serdim keçe
Yar gele burdan geçe
Hak yoluna üç kurban
Yar gele burdan geçe
Ayvan evimdir benim
Ayvan meskenim benim

Bağlantı
Kaynak: Hayriye Temizkalp
Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Ayvalık'ın Kara Taşı
Ayvalık’ın kara taşı
Yandı ciğerimin başı
Emin Hacı'nın gardaşı
Uyan Hacı beyim uyan
Ayvalık'tan çıktım yayan
Dayan ey dizlerim dayan
Emmim atlı gendim yayan
Uyan Hacı beyim uyan
Ayvalık'ın ardı kavak
Kavaktan dökülür uvak
Elim kına yüzüm duvak
Uyan Hacı beyim uyan
(<i>TRT Arşivindeki son dörtlük</i>)
Odasında yanar ışığı
Sofrasında gümüş gaşığı
Uyan Hacı beyim uyan
Sol yanında çifte fişeği
(<i>Farklı kaynakta son dörtlük</i>)
Odasında yanar ışık
Sofrasında gümüş kaşık
Uyan hacı beyim uyan
Başucunda çifte beşik

Ayvanda Yatan Oğlan
Ayvanda yatan oğlan
Loy loy loy loy loy loy loy kibar yar
Gömleği keten oğlan
Loy loy loy loy loy loy loy kibar yar
Nişanlın eller aldı
Loy loy loy loy loy loy loy kibar yar
Habersiz yatan oğlan
Loy loy loy loy loy loy loy kibar yar
Ay doğdu kamerinden
Loy loy loy loy loy loy loy kibar yar
İnce bel kemerinden
Loy loy loy loy loy loy loy kibar yar
Susamışım bir su ver
Loy loy loy loy loy loy loy kibar yar
Ak gerdandan narından
Loy loy loy loy loy loy loy kibar yar
Dama çıkmış bir güzel
Loy loy loy loy loy loy loy kibar yar
Damın etrafın gezer
Loy loy loy loy loy loy loy kibar yar
Elinde bir deste gül
Loy loy loy loy loy loy loy kibar yar
Kendi gülünden güzel
Loy loy loy loy loy loy loy kibar yar
Kaynak: Celal Güzelses

Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Ayvana Serdim Kilim
Ayvana serdim kilim
Gel otur benim gülüm
Ne dedim de darıldın
Lal olsun ağzım dilim
Ayvan evimdir benim
Ayvan meskenim benim
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Ayvanın Altından Geçtim
Ayvanın altından geçtim
Eğildim suyundan içtim
Alnımın yazısıymış
Ben burada garip düştüm
Garibem vatanım yoktur
Yesirem satanım yoktur
Düşmüşem derin göllere
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Elimden tutanım yoktur
Kalk gidelim taş ayvana
Yapılışı hoş ayvana
Ben söyliyem yar ağlasın
Dökülsün yaş ayvana

Sayfa 319

Bir dahi yar sevmeyim
Aman aslına ermeyincek amman
Haydide aslına ermeyincek amman
Bağlantı
Kaynak: Halil Sapmaz

Kaynak: Bekir Karadeniz

Ayvanın Altından Geçtim

Ayvaz (Siyah Kaküllerin)

Ayvanın altından geçtim
Eğildim suyundan içtim
Ben bu yere garif düşdüm

Siyah kaküllerin dökmüş
Kızıl güllere güllere
Ala gözlerin dikmiş
İnce yollara yollara

Vay vay dağlar vay vay çöller
Yol ver yol ver yarim gelsin

Gel Ayvaz'ım dolaşalım
Çamlıbellere bellere

Erisin dağların karı
Dökülsün çaylara bari
Yakınsu'nun bir çift narı

Doldur elinden içeyim
Mest olup serden geçeyim
Seninle bile göçeyim
Çamlıbellere bellere

Vay vay dağlar vay vay çöller
Yol ver yol ver yarim gelsin

Gel Ayvaz'ım dolaşalım
Çamlıbellere bellere

Kaynak: Bilinmiyor

Ayvanın İrisine
Ayvanın irisine
Aman taş attım birisine amman
Haydide taş attım birisine amman
Beni çoban etseler
Aman kızların sürüsüne amman
Haydide kızların sürüsüne amman
(Bağlantı)
Öyl’olsunda Şerif Hanım öyl’olsun amman
Bu yıllıkta Şerif Hanım böyl’olsun amman
Dama çıkmış bir güzel
Aman damın etrafın gezer amman
Haydide damın etrafın gezer amman
Elinde bir deste gül
Aman kendi gülünden güzel amman
Haydide kendi gülünden güzel amman
Bağlantı
Aristakta örümcek
Aman ölürüm görmeyincek amman
Haydide ölürüm görmeyincek amman
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Okursun aşkın kitabın
Komadın aşıkın tabın
Akıttın çeşmimin abın
Döndü sellere sellere
Gel Ayvaz'ım dolaşalım
Çamlıbellere bellere
Aşıklara vardır meyli
Riyazet etmiştir hayli
Ben Mecnun olsam sen Leyli
Düşüp çöllere çöllere
Gel Ayvaz'ım dolaşalım
Çamlıbellere bellere
Köroğlu der budur dedim
Sarardı çehre-i zerdim
Şu benim nihai derdim
Düştü dillere dillere
Gel Ayvaz'ım dolaşalım
Çamlıbellere bellere
Kaynak: Köroğlu
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Sayfa 320

Ayvaz Benim Senden Yana

Kaynak: Köroğlu

Ayvaz benim senden yana
Kurban olam şirin cana
Sağda duran Köse Kenan

Ayvaz Geliyor (Yol Verin)

Vur diyende vurmaz mısın
Kır diyende kırmaz mısın
Ayvaz'ın kolları bağlı
Ciğerciğim oda dağlı
Sol tarafta Demircioğlu
Vur diyende vurmaz mısın
Kır diyende kırmaz mısın
Köroğlu'm söylüyor zatı
Ülkelerde vardır methi
Acemoğlu sür Kırat'ı
Vur diyende vurmaz mısın
Kır diyende kırmaz mısın

Yol verin dumanlı dağlar
Aşmaya Ayvaz geliyor
Çağlasın soğuk pınarlar
İçmeye Ayvaz geliyor
Bu dağlarda biten güller
Kokusu lal eder diller
Dalında cüda bülbüller
Ötüşün Ayvaz geliyor
Bizim yaylanın yiğidi
Belinde gümüş dividi
Yaylanın servi söğüdü
Gölg'edin Ayvaz geliyor
Bizim yaylalar oluklu
Akar sular balıklı
Al valalı mor belikli
Kız gelin Ayvaz geliyor

Kaynak: Köroğlu

Ayvaz Geliyor (Muştuluk Olsun)
Muştuluk olsun dağlara
Şen olun Ayvaz geliyor
Selam olsun servilere
Şen olun Ayvaz geliyor
Takınır çifte bıçaklar
Salınır sırma saçaklar
Yeryüzündeki çiçekler
Açılın Ayvaz geliyor
Çiğdemin ömrü tez biter
Alay alay nergis biter
Karanfil bahçede biter
Takının Ayvaz geliyor
Param param taşlar olur
Yardımcısı kuşlar olur
Dervişler dervişan olur
Şal geyin Ayvaz geliyor
Köroğlu der hey ağalar
Çekinir fener maşalar
Yol üstündeki kayalar
Çekilin Ayvaz geliyor

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Bizim yaylanın uşağı
Belinde Aydın kuşağı
Yaylanın türlü çiçeği
Kokuşun Ayvaz geliyor
Köroğlu der ki tayalar
Atlımız hayvan kovalar
Sarptaki yüksek kayalar
Yassılın Ayvaz geliyor
Kaynak: Köroğlu

Ayvazı'm Nerede Kenan Ne Oldu
Gözlerim yollara kaldı takıldı
Ayvazı'm nerede Kenan ne oldu
Köroğlu'nun gitti başından aklı
Ayvazı'm nerede Kenan ne oldu
Bu da düşmanların başka fendi mi
Yiğit Ayvazıma merhum dendi mi
Felek talihimi acep yendimi
Ayvazı'm nerde Kenan ne oldu
Kırılmışa döndü kanadım kolum
Birisi gülümdü biri bülbülüm
Karardı yıldızım kapandı yolum
Ayvazı'm nerede Kenan ne oldu
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Bolu Beyi yoksa kurdu mu tuzak
Yolu tıkadı mı bir sürü kazak
Karanlık bastırdı kasaba uzak
Ayvazı'm nerede Kenan ne oldu
Kaynak: Köroğlu

Az Gelir Bana
Tüm vücudum parça parça bölünse
İnsan olamadım az gelir bana
Kesilse bu başım gözüm kör olsa
Bu kadarcık ceza az gelir bana
Arif olamadım meclis almıyor
Kıymet bilemedim veren olmuyor
Haddimi bilip de dilim durmuyor
Nasihatler yağdı saz gelir bana
Tövbe ettim hayat bağım değişe
Akarsu sen düşme böyle bir işe
Son versin gidenler böyle gidişe
Herkesin ettiği naz gelir bana
Kaynak: Muhlis Akarsu

Az Giderim Uz Giderim
Az giderim uz giderim
Dere tepe düz giderim
Hacı Beye gelin geldim
Gelin geldim kız giderim
Ayvalı'dan çıktım yayan
Dayan hey dizlerim dayan
Hacı Beye gelin gittim
Uyan Hacı Beyim uyan
Evimizin önü kavak
Kavaktan dökülür uvak
Elim kına yüzüm duvak
Uyan Hacı Beyim uyan
Kaynak: Aşık Veysel

Az Gülüm (Sabır İnat)
Sabır inat eylencede
Dilim düğüm her hecede
Yine gülüm bu gecede
Başım duman oy oy
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Ya gel bana ya da yok de gideyim
Paslı tetik yarım horoz çekeyim
Değer gülüm senin için öleyim
Kazma kürek mezarımı kaz gülüm
Senin için ölmek dahi az gülüm
Uyku naza çeker gözüm
Hayalimde yarin yüzü
Neyleyim sazı sözü
Başım duman oy oy
Seni bende ben eyledim
Aşkı tende çan eyledim
Adına türkü söyledim
Başım duman oy oy
Kaynak: İlyas Keçeci

Az Kaldı
Bu kavgada kim yürüdü, kim döndü
Efsanemiz okunmaya az kaldı
Bu düğünün sonu mutlak gelindir
Al kınalar yakınmaya az kaldı
Yıllardır uyuyan gözlerim uyan
Görünmez dünyada uykuya doyan
Isırıp ısırıp geçip havlayan
Köpek bizden sakınmaya az kaldı
Akıllının biri çok buldu pusu
Bizi pestil etti hayat kaygusu
Bunca emaktarın çıplak yavrusu
Çifte kuşak takınmaya az kaldı
Kara çuldan kemer olmaz bellere
Hak istese tüy verirdi kellere
Bir zaman gelir de dertli tellere
Keyfli keyfli dokunmaya az kaldı
İnsanın kanından yeyip içenler
Beyler sofrasında yüksek uçanlar
İzini kayıp edip, vurup kaçanlar
Arkasına bakınmaya az kaldı
Mahzuni sözlerin neden sevdalı
Doğunun kardeşi olmadı Batı
Gözü küllü Anadolu ırgatı
Allah deyi, yekinmeye az kaldı
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Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Az Kaldı (Şu Bizim Dağlarda)
Şu bizim dağlarda yaylak zamanı
Koyun kuzu seçilmeye az kaldı
Ceyhan suyu buram buram köpürür
Deh eyleyip geçilmeye az kaldı
Birgün duman sarar bizim ovayı
Osman Beyim değiştirir havayı
Başar verdi Berçenek'in buğdayı
Olgun olgun biçilmeye az kaldı
Hey bre Binboğa beri gel beri
Yerde kolay kalmaz yiğidin teri
Yaman olur bizim aş'retin şeri
Oba oba göçülmeye az kaldı
Mahzuni der kalkar bu kara duman
Birgün belli olur yahşiyle yaman
Bu zaman olmazsa başka bir zaman
Koca dünya küçülmeye az kaldı
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Az Kaldı Bayram Ola
Az kaldı bayram ola hele hele hele dılayı
Koli boynuma dola hele hele hele hele dılayı
Üç gecenin hayfını hele hele hele hele dılayı
İster bir günde alam hele hele hele hele dılayı
Bugün bayram günüdür hele hele hele dılayı
Güzeller düğünüdür hele hele hele hele dılayı
Herkesin yüzü güler hele hele hele hele dılayı
Bana seyran günüdür hele hele hele hele dılayı
Kaynak: Yöre Ekibi

Az Mı Çektim
Ayrılığın acısını
Az mı çektim az mı çektim
İçten içe sızısını
Az mı çektim az mı çektim
Çaldılar şu beni benden
Ayırdılar bizi neden
Bile bile zulmedenden
Az mı çektim az mı çektim
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Dünya denen dar bi camda
Mahkum oldum ben bir handa
Sensiz olan bu zindanda
Az mı çektim az mı çektim
Sakınırım esen yelden
Ağır zulüm yüktü belden
Sensiz olan gurbet elden
Az mı çektim az mı çektim
Garip gezdim el içinde
Halden bilmez kul içinde
Bunca acı yıl içinde
Az mı çektim az mı çektim
Kaynak: Neşet Ertaş

Az Mı Rah Eyledim (Can Can)
Az mı rah eyledim ellerinize
Can can cananım benim
Dostlar sefa ile gönderin beni
Dostum can can can cananım benim
Arif olanlara bu maya yeter
Can can cananım benim
Dostlar sefa ile gönderin beni
Dostum can can can cananım benim
Muhabbete doyulur mu erenler
Can can cananım benim
Gönül gideceği yeri arzular
Dostum can can can cananım benim
Siz de bize hoşgeldiniz erenler
Can can cananım benim
Dostlar sefa ile gönderin beni
Dostum can can can cananım benim
Kamberoğlu bilinir mi hikmettir
Can can cananım benim
Muhabbet hem farzdır hem de sünnettir
Dostum can can can cananım benim
Ne kadar eğlensek sonu göçmektir
Can can cananım benim
Dostlar sefa ile gönderin beni
Dostum can can can cananım benim
Kaynak: Kamber Yıldırım

Az Sonra (El Ele Göz Göze)
El ele göz gözeydik
Mutlu mutlu gezerdik
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Biz herşeyden özeldik
Şimdi ise
Hep diyorsun az sonra
Az sonra az sonra
Hep diyorsun az sonra
Bekletip gelmiyorsun
Hep diyorsun az sonra
Sevgilim diyordun
Yolumu gözlüyordun
Evlilik diliyordun
Şimdi ise
Hep diyorsun az sonra
Az sonra az sonra
Hep diyorsun az sonra
Bekletip gelmiyorsun
Hep diyorsun az sonra
Kaynak: Haşim Koç

Aze (Dağların Eteğinden Geldiler)
Dağların eteğinden geldiler
Azeyi gelin almaya
Azenin gece saçına
Ak duvağı takmaya
Düğün dernek kurulur sofralar dizilir
Azenin gece saçına yıldızlar serpilir
Azenin yüreğinde bir başka sevda gizlidir
Azenin gece saçına yıldızlar serpilir
Aze bizim aze dağların kızı aze
Yüreği yiğit aze gözleri güleç aze
Veremem veremem veremem azemi ellere
Bir şahin uçur dağlara
Azenin sevdiği o insana
Bir şahin kanadından hey
Aze bizim aze dağların kızı aze
Yüreği yiğit aze gözleri güleç aze
Veremem veremem veremem azemi ellere
Kaynak: Grup Kızılırmak

Azerbaycan Maralı
Ay gız gezme aralı
Könlüm senden yaralı
Gözlerine heyranam
Azerbaycan maralı
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Sayfa 323

Sen bulag üste gelende
Gıygacı bahıb gülende
Aldın sebri gerarımı
Azerbaycan maralı
Men gurbanam gözlere
Şirin şirin sözlere
Bir gonag gel bizlere
Azerbaycan maralı
O güne gurban keserem
Gelmesen senden küserem
Gezerem senden aralı
Azerbaycan maralı
Gedek gırh gız yaylağına
Maral ceyran oylağına
İnek isa bulağına
Azerbaycan maralı
Turş su olsun yaylağımız
Gözel şuşa oylağımız
Sen olaydın gonağımız
Azerbaycan maralı
Kaynak: Musa Mirzayev

Azerbeycan Milli Marşı
Azerbaycan Azerbaycan
Ey kahraman evladın şanlı vatanı
Senden ötürü can vermeye cümle hazırız
Senden ötürü kan dökmeye cümle hazırız
Üç renkli bayrağınla mes'ud yaşa
Binlerle can kurban oldu
Sinen harabe meydan oldu
Hukukundan kaçan asker
Hara bir kahraman oldu
Sen olasın gülistan
Sana her an can kurban
Sana bin bir muhabbet
Sinende tutmuş mekan
Namusunu hifz etmeye
Bayrağını yükseltmeye
Cümle gençler müstaktır
Şanlı vatan şanlı Vatan
Azerbaycan Azerbaycan
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Kaynak: Üzeyir Hacibeyov

Azerbeycan Yüreğimde Şahdamar
Kuşluk vaktine kadar geceler boyu
Savrularak okuduğum yine Şehriyar
Ala ceylanlara benzer hep Azeri türküler
Dinlediğim tar
Ayrılmaz başımdan,bırakmaz beni artık
Selamsız sabahsız bir efkar
Ve yüreğim bin yıllık destanlarla tutuşur
Büyür Azerbaycan kadar
Azerbaycan
Dedem Korkut şafağı
Mübarek dilimi süt gibi sağar
Bazen rüzgar olur iliklerimde
Bazen yağmur gibi üstüme yağar
Götür beni Aras, Al beni Hazar
Oğuz'u Oğuz’dan başka kim anlar
Yaram derin merhemim yok, vaktim dar
Bir destan yazar gibi yaz beni Hazar
Duy beni Bahtiyar
Duy beni Şahmar
Geçen zaman üstüne, dökülen kan üstüne
Kılıç - kalkan üstüne
Ve ağzı köpüren, yeleli atlar üstüne
Benim bir yeminim var
Azerbaycan yüreğimde bir şahdamardır
Ben Yakup gibiyim uzun yıllardır
Onda Yusuf’umun kokusu vardır
Ve hasreti, gönlümde, büyük Türkistan kadardır
Ayettir kitabımda,bayrağımda rüzgardır
Azerbaycan yüreğimde şahdamardır

Sayfa 324

Cedelleşen yaprak dalı sarartır
Uyum ve güveni öze katalım
Parfüm ile örtülür mü pis koku
Yara almış çürür bedende doku
Reçeteni bul da çareyi oku
Ulaşıp kaynağa biz de tadalım
Yaprak sararsa da dal sürgün verir
Sular damla damla vurur göverir
Geçit vermez dağın karları erir
Yeter ki sevgiyle köprü atalım
Niyeti belirler şahsın kıymeti
Fikrimizle açtık biz kıyameti
Kuru dalda yazık ettik ziyneti
Çatımızı sağlam yere çatalım
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Azime'nin Bahçesinde Kuyu Var
Azime'nin bahçesinde kuyu var
Azime'nin türlü türlü huyu var
Aman aman Azimem
Allah'a yalvar Allah'a
Bu güzellik sendeyken
Oynadırlar vallaha
Azime'nin bahçesinden geçmeli
Azime'yi acep nasıl seçmeli
Aman aman Azimem
Allah'a yalvar Allah'a
Bu güzellik sendeyken
Oynadırlar vallaha

Şimdi Azerbaycan'da mevsim bahardır
Türküleri yine,baştanbaşa efkardır
Düşlerime yağan kardır
Boynu bükük bir diyardır
Yardır
Ağzı köpüren atlar üstüne yeminim vardır
Azerbaycan yüreğimde bir şahdamardır

Azime'nin bahçesinde gülü var
Azime'nin bülbül gibi dili var

Kaynak: Yavuz Bülent Bakiler

Kaynak: Yusuf Hamlecioğlu

Azim ve Ümit

Azimenin Avlısını Geçmeli

Kısır bir ideal ruhum karartır
Açıyı çatıyı geniş tutalım

Azime'nin avlısını geçmeli
Azime'yi fincana koyup içmeli
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Aman aman Azimem
Allah'a yalvar Allah'a
Bu güzellik sendeyken
Oynadırlar vallaha
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Sayfa 325

Azime'den nasıl nasıl geçmeli

Azizim sultanım sen safa geldin

Aman aman Azimem
Allah'a yalvar Allah'a
Yıllar böyle giderse
Ayladırlar vallaha

Abdal olan giyer hırkayı şalı
Yar için çekeriz ah ile zarı
Er irfan ceminde süreriz demi
Azizim sultanım sen safa geldin

Azime'nin avlısında guyu var
Azime'nin türlü de türlü huyu var
Azime'nin selvi gibi boyu var

Pir Sultan Abdal'ım ağladım güldüm
Yardan ayrılalı dar halde kaldım
Çok şükürler olsun cemalin gördüm
Azizim sultanım sen safa geldin

Aman aman Azimem
Allah'a yalvar Allah'a
Yıllar böyle giderse
Ayladırlar vallaha
Kaynak: Yöre Ekibi

Azizim (Vakit Dolanıp)
Vakit dolanıp yüz yıl bin yıl geçse de
Kısas kıyamete kalmaz azizim
Kimseye dokunup ev yıkan olma
Değmesen yılan da çalmaz azizim
Gözden yaş çıkar mı yürek dolmasa
Bahar göç eylemez çiçek solmasa
Yürekten haline yanan olmasa
Yüreksiz yadına salmaz azizim
Azaflı derdine dermanın ola
Toylar meclisinde devranın ola
Öz elin vatanın öz kanın ola
Özgeden havadar olmaz azizim
Kaynak: Mikayil Azaflı

Azizim Sultanım Sen Safa Geldin
Kaynat muhabbetin kazanın kaynat
Bir nasihat eyle dostlara dinlet
Gevher deryasında gevher al da sat
Azizim sultanım sen safa geldin
Sohbette hezaran muhabbet açar
Mümin kullarına Hak rahmet saçar
Yari olan yarinden geçer
Azizim sultanım sen safa geldin
Yari olan arar yarini bulur
Eser bad-ı saba gönlüm de farır
Yükün katerlenmiş Nevruz'dan gelir
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Kaynak: Pir Sultan Abdal

Aziziye Aziziye
Aziziye Aziziye
Duman çökmüş boz yazıya
(Ben yandım aman)
Kurban olayım Mehemmedim
Terkindeki mor kuzuya
Çektim hançeri çıkmadı
Kırık kollarım kalkmadı
(Ben yandım aman)
Verin benim mavzerimi
Kardeş kardeşe bakmadı
Ocakta kahve kavrulur
Dumanı göğe savrulur
(Ben yandım aman)
Kuşlar yuvadan çıkmadan
Anası kızdan ayrılır
Aziziye uşakları
Tırabulus kuşakları
(Ben yandım aman)
Dizilmiş avdan geliyor
Aziziye uşakları
Kaynak: Ahmet Gürses

Aziziye Aziziye

Aziziye Aziziye çöktü duman çöl yazıya
Aman aman hey ganlı zalim
Aziziye Aziziye çöktü duman çöl yazıya
Aman aman belalı başım
Ben de gurban olayım beşikte yatan guzuya (vay vay
Aziziye yazıları ceylan avlar tazıları
Aman aman hey ganlı zalim
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Aziziye yazıları ceylan avlar tazıları
Aman aman belalı başım
Çifte çifte sudan gelir Hacı Bey'in guzuları (vay vay)
Aziziye vardım sabah
Ballar gelir tabah tabah
Hep kavgadan geliyorlar
Yalın ayak başı gabah

Sayfa 326

Azrail serime çöktüğü zaman
Kırılır kanadım kol yavaş yavaş
Mevlam nasip etsin din ile iman
Akar gözlerimden sel yavaş yavaş
Yüksek uçar gönül yorulur bir gün
Nizam terazisi kurulur bir gün
Herkesin ettiği sorulur bir gün
Döner mi yarabbi dil yavaş yavaş

Kaynak: Hüdai Şahin

Azm-i Gülzar
Aman Azm-i gülzar ettim aman dil hayali yar ilen
Yar Seyre çıktım kamet-i dildarı geldi hatıra
Haydi leylim leylim leylim bir danem gel
Seyr ü sahra eyçimenki füzun etti gamım
Gülleri gördüm gül ruhsarı geldi hatıra
Haydi leylim leylim leylim bir danem gel

Mezarım üstüne dikerler taşı
Kimi gölgesinde saklarsın başı
Baba oğlu görmez kardaş kardaşı
Gider geri dönmez yol yavaş yavaş
Isıca ılıman suyun koyarlar
İyi kötü elbisemi soyarlar
Mesleki'yem öldüğümü duyarlar
Girer salacama el yavaş yavaş
Kaynak: Yüksel Yıldız

Azrail Alır Canımız

Azrailden Ferman Çıkar

Azrail alır canımız
Kurur damarda kanımız
Yuyıcağaz kefenimiz
Saranlara selam olsun

Azrailden ferman çıkar
Ölüm birgün baş kaldırır
Dünyayı başına yıkar
Ölüm birgün baş kaldırır

Gider olduk dostumuza
Eremedik kasdımıza
Namaz için üstümüze
Duranlara selam olsun

Havada, karada, suda
Ya gezerken, ya uykuda
Her zaman bekler pusuda
Ölüm birgün baş kaldırır

Sözdür söylenir araya
Kimse döymez bu yaraya
İltüp bizi makbereye
Koyanlara selam olsun

Fikret'im zannetme şaka
Seni de bastırır faka
Günün birinde mutlaka
Ecel birgün baş kaldırır

Aşık oldur Hakk'ı seve
Hak derdine kıla deva
Bizim için hayır dua
Kılanlara selam olsun

Bab-I İhsanından İnayet Eyle

Aşık Yunus söyler sözü
Kan yaş ile doldu gözü
Bilmeyenler bilsin bizi
Bilenlere selam olsun

Bab-ı ihsanından inayet eyle
Karıştırma her bir eşyaya beni
Bakma isyanıma merhamet eyle
Ulaştır menzil-i a'laya beni

Kaynak: Yunus Emre

Kün buyurdun her eşyayı yetirdin
Mevcudatı kemaline getirdin
Yaptın Arş'ı Kürs'ü kendin bitirdin
Uğrattın tükenmez kavgaya beni

Azrail Serime Çöktüğü Zaman

Dertli'ye tükenmez nice dert verdin
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Ne çekmeğe sabır ne gayret verdin
Ne saltanat verdin ne devlet verdin
Ya niçin getirdin dünyaya beni

Sayfa 327

Ant içerdin sarı kazın başına
Gel şimdi seyredek cemdeğine leşine
Kırk ördeği bir duvarın başına
Felek gazap ile vuruptur baba

Kaynak: Şair Dertli

Baba (Bu Dünyada)
Bu dünyada o bir şahtır
Ferman babadır baba
Evladı için her bir derde
Derman babadır baba
Babalar hep olur ulu
Kalpleri merhamet dolu
Oğlun kanadı kolu
Güman babadır baba
Babalar sönmeyen çıra
Evladı düşmesin dara
Nerde olsa peşin sıra
Giden babadır baba
Felek ile eder dava
Bizim için kurar yuva
Nerde olsa peşin sıra
Giden babadır baba
Babalar biler varını
Düşünürler hep yarını
Kötü evladın kahrını
Çeken babadır baba
Ergün baba için söyle
Herkes bunu böyle bile
Her bir işi vicdan ile
Yapan babadır baba

Hasta yattım peçelerden kırmadın
Tamahkarlık ettin hayır görmedin
Yüz ferikten bir zekat vermedin
O borçta boynunda kalıptır baba
Kuşların leşini yığıf saklıyak
Her yada düşende gidip yokluyak
Üreğin çok yanar otur ağlayak
Oğlunda hulüsün bitirdi baba
Sefil Şenlik kim çakar nazın
Baban kazma atıf kırıftı sazın
Bir topal ördeğin bir yoluk kazın
Oda maya için kalıptır baba
Kaynak: Aşık Şenlik

Baba (Yaşım Bir Olmadan)
Yaşım bir olmadan giymişim kara
Bu kara talihe kızıyom baba
Hasretin eyledi sinemi yara
İşte deli gibi geziyom baba
Nolur o genç yaşta sen ölmeseydin
Yaşasan yanımda hiç gülmeseydin
Ya seni görseydim ya doğmasaydım
Eyvah diye bağrım eziyom baba
Elim attım tutamadım ıraktın
İşte beni böyle ıraka attın
Bir yaşında el eline bıraktın
Hayatıma destan yazıyom baba

Kaynak: Ozan Ergün Yalçın
Kaynak: Ozan Ali Gürbüz

Baba (Elvanlı Kuşların)
Elvanlı kuşların bir bak haline
Bizi saltanattan salıptır baba
Dost görse bu günde yazıklar bizi
Düşmanlar şad olup gülüptür baba
Elinkiler talka vurer havada
Bizimkiler kuruyuftu yuvada
Bilmem kar gış mıydı yoksa beddua
Ettiğin karşına geliptir baba

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Baba Aydın'a Vardın Mı
Baba Aydın'a Vardın Mı
Bana Çeyzimi Aldın Mı
(Bağlantı)
Şen Babam Evin Şen Olsun
Gidiyorum Haberin Olsun
Baba Aydın'a Vardın Mı
Bana Al Kınalar Aldınmı
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Bağlantı
Baba Aydın'a Vardın Mı
Telli Duvağımı Aldın Mı
Bağlantı

Sayfa 328

Ah lımı le lımı lo
Yar lımı le lımı lo
Odan kireçtir senin
Yüzün güleçtir senin
Bu gece gir koynuma
Terin ilaçtır senin

Kaynak: Hediye Hüseyin

Baba Ben Derviş Miyem
Baba ben derviş miyem
Kürkümü geymiş miyem
Ben sevim eller ala
Niye ben ölmüş müyem
Oy Lümüne Lümüne
Can Lümüne Lümüne
Odam kireçtir benim
Yüzüm güleçtir benim
Soyun da gir koynuma
Terim ilaçtır benim
Oy Lümüne Lümüne
Can Lümüne Lümüne
Odam kireç tutmuyor
Kumunu katmayınca
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca

Ah lımı le lımı lo
Yar lımı le lımı lo
Kaynak: Abdullah Balak

Baba Bugün Dağda
Baba bugün dağda duman yeri var
Oğul Kaşta keman yeri var
Hayın yarim vah zalım yarim vah
Baba bugün çöz göğsün düğmesini
Oğul Sende güman yeri var
Hayın yarim vah zalım yarim vah
Baba bugün dağ ayrı duman ayrı
Oğul Kaş ayrı keman ayrı
Hayın yarim vah zalım yarim vah
Baba bugün düşman gözün kör olsun
Oğul Gezdik bir zaman ayrı
Hayın yarim vah zalım yarim vah
Kaynak: Celal Güzelses

Oy Lümüne Lümüne
Can Lümüne Lümüne

Baba Gızın Çok Muyudur

Atım Araptır benim
Yüküm şaraptır benim
Ben sevim eller ala
Halim haraptır benim

Baba gızın çok muyudur
Bir gız sana çok muyudur
Gırılası emmilerim
Heç oğlunuz yok muyudur

Oy Lümüne Lümüne
Can Lümüne Lümüne

Gız anası gız anası
Yakın gelin gınası
Hani bunun öz anası
Daşında mumlar yanası

Kaynak: Şakir Şener

Baba Ben Derviş Miyem 2
Baba ben derviş miyem
Kürkümü geymiş miyem
Ben sevdim eller aldı
Niye ben ölmüş müyem
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Samenim geldi duruyor
Heral gına yahıcılar
Yeni umudum kesildi
Heral beni vericiler
Gız anası gız anası
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Yakın gelin gınası
Hani bunun öz anası
Daşında mumlar yanası
Doyulu bu söve daşlar
Gölgelendi gabağaçlar
İşte gelin gidiyorum
Helallaşak çüt yoldaşlar
Gız anası gız anası
Yakın gelin gınası
Hani bunun öz anası
Daşında mumlar yanası
Kaynak: Yöre Ekibi

Baba İle Kızı (Gelin Olup Gitti)
Ay kızım kınalı kızım
Gelin olup gitti bugün
Sensiz ne yaparım kuzum
Gelin olup gitti bugün
Ağlayınca avuttuğum
Ninni çalıp uyuttuğum
Öpe seve büyüttüğüm
Gelin olup gitti bugün
Şahballı’yım sinem tüter
Benim derdim bana yeter
Ayrılık ölümden beter
Gelin olup gitti bugün

Sayfa 329

Meltem vursa yüzündeki güllere
Dokunurdu gönlümdeki tellere
Bakarak ağlardım cılga yollara
Bir türkü bağrımı oyduğu zaman
Bu aşk can evimde kaldı da yarım
Halâ o iklimden sesler duyarım
Kim bilir belki de sana doyarım
Topraklar yağmura doyduğu zaman
Kaynak: Dilaver Cebeci

Babası Ağlar Biçare
Babası ağlar biçare
Hayırsız evlat kör olsun
Annesi der ah ne çare
Hayırsız evlat kör olsun
Babasının sözünü tutmaz
Anne öğütü kar etmez
Eğridir işi doğruya gitmez
Hayırsız evlat kör olsun
Kazanır verir zarara
Ceketini basar kumara
Herslenince benzer mara
Hayırsız evlat kör evlat
Utanmaz zerrece yok haya
Vicdanı taş ile kaya
Her gün gider sinemaya
Hayırsız evlat kör evlat

Kaynak: Hilmi Şahballı

Babamın Yarım Kalmış Sevdası
Sineme yüzlerce ok saplanırdı
Kirpiğin kaşına değdiği zaman
Bir sızı içimde keleplenirdi
Kulağım adını duyduğu zaman
Kâh zülfünün karasında yatardım
Kâh gözünün deryasında yiterdim
Seni hayal eder dilek tutardım
Göğümde bir yıldız kaydığı zaman
Bahar başlayınca elvan toyuna
Sevdam çiçek açar idi boyuna
Koyakdaki gür derenin suyuna
Söğüt dallarını eğdiği zaman
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Derdi Deryam söz kar etmez
Hiç kimseye hayır etmez
Şeytan fikrini terk etmez
Hayırsız evlat kör evlat
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Babuba (Sevdiğim İki Gözüm)
Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu babuba
Kara tren aramıza kara duman ekti de
Göz göre göre yazık Eyup'a
(Bağlantı)
Buraları sevemedim gönül orada
Yanıyorum toz biber yarada
Deli gönül eremedi eyvah murada
Yanıyorum tuz biber yarada
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Gözlerimin karesi kırmızı nar oldu babuba
Meriç'in azgın suyu aramıza girdi de
Göz göre göre yazık Eyup'a

Sayfa 330

O yar benim olsa da dengim olmasa
Boşa cilvelenme ben almam seni
Bağlantı

Bağlantı

Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Kaynak: Mustafa Sezer

Bacadan Aşıyor Ayvanın Dalı

Baca Baca Barhana

Bacadan aşıyor ayvanın dalı
Aman güzel aman ayvanın dalı
Sunam sen güzelsin neylersin malı
Aman güzel aman neylersin malı

Baca baca barhana dön dön döndüm yar
Baca baca barhana güle izin al gel öldüm yar
Bacada gül çalhana dön dön döndüm yar
Bacada gül çalhana güle izin al gel öldüm yar
Dökme gülün suyunu dön dön döndüm yar
Dökme gülün suyunu güle izin al gel öldüm yar
O yar gele yıkana dön dön döndüm yar
O yar gele yıkana güle izin al gel öldüm yar
Kara kazan koldadır dön dön döndüm yar
Kara kazan koldadır güle izin al gel öldüm yar
Bugün yarim yoldadır dön dön döndüm yar
Bugün yarim yoldadır güle izin al gel öldüm yar
Kaynak: Gündüz Hatunoğlu

Bacacılar Yüksek Yapar Bacayı
Bacacılar yüksek yapar bacayı
Şimdiki kızlar kendisi bulur kocayı
(Bağlantı)
Aman ne güzelsin karam
Altın dişli karam
Sırma saçlı karam
Hoppah demeye geldim
Peynir yemeye geldim
Peynir değil maksadım
Kız seni görmeye geldim
Havuzun başına gelmesin eller
Bugün efkarlıyım açmasın güller
Bağlantı
Evleri olsa da engin olmasa
Babası olsa da zengin olmasa
Bağlantı
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Kaleden kaleye minder atarlar gelini
Kız ilen gelini bir mi tutarlar
Kaleden kaleye bir demet tütün
Maşallah geline gerdanı bütün
İner çeşmelerden alır suyunu
Kendi güzel amma bilmem huyunu
Kaynak: Cemal Köse

Bacadan Gel Bacadan
Bacadan gel bacadan
(Ara dara eloğli)
Gömleği alacadan
(Gaderi gara gaderi gara gaderi gara eloğli)
Dök akçeni al beni
(Ara dara eloğli)
Kurtulam bu acıdan
(Gaderi gara gaderi gara gaderi gara eloğli)
Bacada yatan oğlan
(Ara dara eloğli)
Gömleği keten oğlan
(Gaderi gara gaderi gara gaderi gara eloğli)
Sevdiğini el almış
(Ara dara eloğli)
Habersiz yatan oğlan
(Gaderi gara gaderi gara gaderi gara eloğli)
Baca baca berhane
(Ara dara eloğli)
Bacada gül çalhana
(Gaderi gara gaderi gara gaderi gara eloğli)
Dökme gülüm suyuni
(Ara dara eloğli)
O yar gele yıkana
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Sayfa 331

(Gaderi gara gaderi gara gaderi gara eloğli)

Serin yaylalara çıkmışa benzer vay

Kaynak: Şinasi Katırcı

Gölgel'olur Gökbelen'in çınarı
Elin d'olur yiğitlerin hüneri vay
Sana derim sana gayfeli pınarı
Benim Aslı'm pınarından içti mi vay

Bacanızda Ot Muydum
Bacanızda ot muydum
Gapınızda çöp müyüdüm
Bu yıllıh da galsayıdım
Başınızda yük müyüdüm
İnciler suya sızdı
Derdim yohdu yarem azdı
Bir tüyünü vermez idim
Yavrum Mevla'm böyle yazdı

Kerem der ki dağ üstüne dağ olmaz
Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz vay
Ölür gider Aslı'm sana yar olmaz
Çöz Aslı'm çöz göğsün düğmelerin vay
Kaynak: Hüseyin Say

Bad-ı Saba Dost Eline Varırsan

Baban Sivas'a vardı mı
Alın yeşilin aldı mı
Eksiyin tamam oldu mu
İşte goyup gidiyorsun

Bad-ı saba dost eline varırsan
Ya gelsin ya gidek o diyara biz
Katip arzuhalim yaz ki canana
Ayrılalı düştük ah u zara biz

Dan uyhusu datlı olur
Galdırırlar yavrum seni
Elin işi firgatl'olur
Yıldırırlar yavrum seni

Katip arzuhalim arşa dayandı
Sinem püryan oldu odlara yandı
Herkes sevdiğinden bezdi usandı
Niye kaldık böyle bahtı kara biz

Kaynak: Satı Göktaş

Namem hem okusun hem yar ağlasın
Aşk oduna düşsün naçar ağlasın
Sinesini dövsün her bar ağlasın
Desin ki zulmettik Zihni zara biz

Bad-ı Saba (Bir Name Yazmışım)
Bir name yazmışım dilden kan ile
Götür o canana ver bad-ı saba
Ağlatmasın beni yar efkarına
Meksetme yetişir er bad-ı saba

Kaynak: Bayburtlu Zihni

Bad-ı Saba Selam Söyle O Yare 1

Gidersen yanına diz be diz otur
Engeller duymasın sen nehan yetir
Tez yazıp mefhumum sen geri getir
Ben gelsem dizimde fer bad-ı saba

Bad-ı saba selam söyle o yare
Mübarek hatırı hoş mudur nedir
Nideyim yitirdim bulamam çare
Mestan ela gözler yaş mıdır nedir

* ağlıyor gülene kadar
Arayıp yarini bulana kadar
O yar bana aşna olana kadar
Korkem bu dert beni yer bad-ı saba

O nazlı canana uğrasa yollar
Bize mesken oldu kahveler hanlar
Yarin meclisinde oturan canlar
Hesap etsin yıllar boş mudur nedir

Kaynak: Mehmet Muratoğlu

Eğil güzel eğil saçın sürünsün
Aç beyaz göğsünü memen görünsün
Evvel benim idin şimdi kiminsin
Gündüzün hoş geçen düş müdür nedir

Bad-ı Saba Derler Erken Esene
Bad-ı saba derler erken esene
Deli derler sevdiğine küsene vay
Derd ortağı bulup derdin eşene
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Emrah eder can bülbülüm kafeste
Benim arzuhalim bildirin dosta
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Kendim gurbet elde gönlüm sılada
Gitmiyor kervanım kış mıdır nedir

Sayfa 332

Çiçekler selama durdu
Mor menevşe boynuneydi
Gül kızardı hicabından

Kaynak: Erzurumlu Emrah

Bad-ı Saba Selam Söyle O Yare 2
Bad-ı saba selam söyle o yare
Mübarek hatırı hoş mudur nedir
Nideyim yitirdim bulamam çare
Mestane gözler de yaş mıdır nedir
O nazlı canana uğrasa yollar
Bize mesken oldu kahveler hanlar
Yarin meclisinde oturan canlar
Hesap etsin aylar yıllar beş midir nedir
Emrah eder gam bülbülüm kafeste
Benim arzuhalim bildirin dosta
Kendim gurbet elde gönlüm sılada
Gitmiyor kervanım kış mıdır nedir
Kaynak: Ali Coşkun

Bad-I Sabah Esen Seher Yelleri
Bad-ı sabah esen seher yelleri
Eylen sultanımdan bir haber eylen
Ayrı düştüm ela gözlü pirimden
Eylen sultanımdan bir haber eylen
Güzel dosta uğra seher zamanı
Gönüller mihmanı Hublar sultanı
Bizden selam edin kaşı kemanı
Diye seher yeli bir haber eylen
Talibin esrari seni arıyor
Gönülde perdede telde arıyor
Dost hayali sinemizi deliyor
Diye seher yeli bir haber eylen
Kaynak: Ozan Esrari

Bade İçerler Nazınan
Bade içerler nazınan
Sohbet ederler sazınan
Kırk ince belli kızınan
Selvi han bağdadır bağda
(O canan bağdadır bağda)
Selvi han bahçaya girdi
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Ben Emraham düştüm raha
Yüzün çevür gıble gaha
Müjdeler olsun Emrah'a
Selvi han bağdadır bağda
(O canan bağdadır bağda)
Kaynak: Ercişli Emrah

Bade-i Lebinden Nuş Eden Aşık
Bade-i lebinden nuş eden aşık
Ne gezer mescitte meyhaneler var
Onun için kimseyle etmez ilişik
Nasibini almış divaneler var
Aşık olan aşk oduna alışır
Sadık olan erenlere karışır
Meyhaneden çıkar gelir ulaşır
Hakka vasıl olan mestaneler var
Hakkı gel sırrını eyleme zahir
Öyle bir yol tut ki olasın mahir
Harabat ehline hor bakma şakir
Defineye malik viraneler var
Kaynak: İbrahim Hakkı

Bademler Köyü Semahı
Engini dağlardan bir yol arzettim
Engini dağlardan bir yol arzettim
Acap Şah’a giden yollar bu mudur yollar bu mudur
Acap Şah’a giden yollar bu mudur yollar bu mudur
Sarardım soldum da ayvaya döndüm
Sarardım soldum da ayvaya döndüm
Acap Şah’a giden yollar bu mudur yollar bu mudur
Acap Şah’a giden yollar bu mudur yollar bu mudur
Merdanesin deli gönül merdane
Merdanesin deli gönül merdane
Ölüp gidiyorum Şah’ın derdine aman derdine
Aladağdan Şah’a kazın yurduna
Aladağdan Şah’a kazın yurduna
Acap Şah’a giden yollar bu mudur yollar bu mudur
Pir Sultan Abdal’ım coşup giderim
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Pir Sultan Abdal’ım coşup giderim
Kaynamış kazan gibi taşıp giderim taşıp giderim
Taşıp giderim Allah Allah Allah gerçeğin demine Hu
Ay ile yıldızın da yar yar ooof
Hayaline düşerim
Acap Şah’a giden yollar bu mudur
Acap Şah’a giden yollar bu mudur
Hünkarım Beyim aman Sultanım canım aman
Dönüver Fidan boylum Şah Alim Şah Alim Şah
Sürülerimiz vardı da yar yar of dolar eksilir
Ala tekelerimiz de dalda asılır
Gırcı boran tuttu yollar kesilir
Hünkarım Beyim aman aman Sultanım canım
Dönüver fidan boylum Şah Alim Şah Alim
Pir Sultan Abdal’ım coşup giderim
Kaynamış kazan gibi taşıp giderim
Kaynamış kazan gibi taşıp giderim
Ay ile yıldızın hayaline de düşerim
Acap Şah’a giden yollar bu mudur
Acap Şah’a giden yollar bu mudur
Yar medet medet Medet imanım Şah Alim Şah
Şah seven Şah desin
Alim Şah Şah Şah Şah ey
Kaynak: Musa Baran

Bademli'ye Bir İncecik Kış Oldu
Bademli’ye efem bir incecik de kış oldu
Duyan duydu aman duymayanlara da düş oldu
İnce Mehmet efem efelere de baş oldu
(Bağlantı)
Akan çaylar çaylar kan göründü de gözüme
Nazlı yarim aman sürme çekmiş de gözüne
İnce Mehmet efem martin takmış da koluna
Selam vermiş aman hem sağına da soluna
Nasıl kıydın efem bir yarimin de canına
Bağlantı
Aman beyler aman avdan geldim de yorgunum
Yorgun değil aman bir güzele de vurgunum
Kaynak: Avni Güler
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Sayfa 333

Badılcanı Doğradım
Badılcanı doğradım
Doğradım da vurmadım
Çok serbest gezeriken
İftiraya uğradım
Oldu mu yar oldu mu yar
Söz yerini buldu mu yar
Ah sana bana olanlar
Hiç kimseye olmadı yar
Altun tabakta bal var
Yalvar anneme yalvar
Annem beni vermezse
El kaldır Hakk'a yalvar
Oldu mu yar oldu mu yar
Söz yerini buldu mu yar
Ah sana bana olanlar
Hiç kimseye olmadı yar
Kaynak: İkbal Ünal

Bagiye (Sabahları Sevgilime)
Sabahları sevgilime şarkı söyleyip
Gündüzleri de yorulmasın diye
Yardım etmek istiyorum
Sabah çiçek toplayıp
Akşam rahatlığı için başına
Takmak istiyorum
Sabahları sevgilime şarkı söyleyip
Gündüzleri de yorulmasın diye
Yardım etmek istiyorum
Kuyudan su çekip sevgilime
İçirmek istiyorum
Sarhoş olsun diye aşk dolu bir bardak
Vermek istiyorum
Sabahları sevgilime şarkı söyleyip
Gündüzleri de yorulmasın diye
Yardım etmek istiyorum
İncir ağacı altında sevgilimi bekleyip
Ona elbise dikerim
Sabahları sevgilime şarkı söyleyip
Gündüzleri de yorulmasın diye
Yardım etmek istiyorum
Gözlerimizi kapatan uyku şarkısı söyleyip
Kalbimizin köşelerini sevgi dolduralım
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Sayfa 334

Bağ Bozumu

Bağa Gel Bostana Gel

Üzüm yağmış üzüm üzüm bağlara
Takmış kızlar sepet sepet kollara
Gam kasavet neşe olmuş güneşte
Al şıralar kaynar kaynar ateşte

Bağa gel bostana gel
Gülünü destele gel
Beni burda bekletme
Yalandan hastalan gel

Üzüm teştte ezim ezim ezilir
Bağ bozanlar akşam yola dizilir
Kalaylı kaplara şıra süzülür
Dalga dalga taşar kazandan teşte

Hadi yavrum sürmeli
Göğsü çapraz düğmeli
Yar aklıma gelince
Ah seni nerde bulmalı

Bakır taslar dudak dudak dolaşır
Gönül ferah yollar kalbe ulaşır
Üste başa bütün şıra bulaşır
Burcu burcu kokar etekte peşte

Bahçelerin gülüsün
Dalında bülbülüsün
Boyun benzer fidana
Anadolu gülüsün

Sütun sütun buhar saçar kazanlar
Kuşlar gibi şakır üzüm ezenler
Köyde aşkın tılsımını çözenler
Hatıralar arar gelmiş geçmişte

Hadi yavrum sürmeli
Göğsü çapraz düğmeli
Yar aklıma gelince
Ah seni nerde bulmalı

Kaynak: Yıldırım Gençosmanoğlu

Kaynak: Mehmet Kılıç

Bağa Gel Bostana Gel

Bağa Girdim Bağmanını Görmedim

Bağa gel bostana gel
(Vay vay vay vay vay vay yandım)
Dile gel destana gel
(Neynim neynim neynim neynim)
Anan izin vermezse
(Vay vay vay vay vay vay yandım)
Yalandan hastalan gel
(Neynim neynim neynim neynim)

Bağa girdim bağmanını görmedim
Deste tutup gülden çelenk dermedim
En güzeli görüp könül vermedim

Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
İnsanoğlu yaşar mı
(Vay vay vay vay vay vay yandım)
Kalsa nefesten ayrı
(Neynim neynim neynim neynim)
Bağına girmiş gibi
(Vay vay vay vay vay vay yandım)
Gülünü dermiş gibi
(Neynim neynim neynim neynim)
Geç buldum tez yitirdim
(Vay vay vay vay vay vay yandım)
Oldum düş görmüş gibi
(Neynim neynim neynim neynim)
Kaynak: Ali Çöke
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Gözlerin gurbanı ala göz balam
Boyun gurbanı ala göz balam
Men aşığ olmuşam ay gaşdarına
Hesret çekirem ala gaşdarına
Canım gurban olsun taydaşdarına
Gözlerin gurbanı ala göz balam
Boyun gurbanı ala göz balam
Gözün gaydaşıdı akar bilirem
Gizdin gizdin süzer bakar bilirem
Aşığı yandırar yakar bilirem
Gözlerin gurbanı ala göz balam
Boyun gurbanı ala göz balam
Kaynak: Kemal Özbuğutu

Bağa Girdim Üzüm Yok
Bağa girdim üzüm yok
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Sayfa 335

El yarinde gözüm yok
Ne dedim de küstürdüm
Benim yare sözüm yok

Oğlan gurbanın olam)
Gidersen yola sallam
Galarsan gadanallam

Amanın mineler dost dost mineler
Eli işte gözü oynaşta döneler

Kaynak: İsmail Başaran

Elma verdim atarsın
Sen ellere bakarsın
El duydu alem duydu
Kimin ağzın tutarsın
Amanın mineler dost dost mineler
Eli işte gözü oynaşta döneler
Kaynak: Ahmet Altuner

Bağa Girdim Üzüme
Bağa girdim üzüme
Diken deydi dizime
Eğildim çıkarmaya
Yar göründü gözüme
Ay gız hayranın olam
Ay gız gurbanın olam
(Oğlan hayranın olam
Oğlan gurbanın olam)
Gidersen yola sallam
Galarsan gadanallam
Su attım deydi nara
Elim değdi duvara
Ağzım dilim gurusun
Ne dedim değdi yara
Ay gız hayranın olam
Ay gız gurbanın olam
(Oğlan hayranın olam
Oğlan gurbanın olam)
Gidersen yola sallam
Galarsan gadanallam
Araz üste buz üste
Kebap yanar köz üste
Goy meni oldürsünler
Bir ela göz gız üste
Ay gız hayranın olam
Ay gız gurbanın olam
(Oğlan hayranın olam
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Bağa Girdim Üzüme
Bağa girdim üzüme
Diken battı dizime
Eğildim çıkartmaya
Yar göründü gözüme
(Bağlantı)
Bağa girdim nar için
Gül kopardım yar için
Gece gündüz dolaştım
Kara gözlü yar için
Bağlantı
Bağa girdim budanmış
Bağa bülbül dadanmış
Ben sevdim alamadım
Yari yad eller almış
Bağlantı
Kaynak: İsmail Başaran

Bağa Girdim Üzüme
Bağa girdim üzüme
Çubuk değdi gözüme
Çubuk seni keserim bağlar gazeli
Yar göründü gözüme dünya güzeli
Al beni beni sar beni beni yeşil yapraklar
Saramadım sarsın beni kara topraklar
Al beni beni sar beni beni yar değil misin
Beni bu hallere koyan sen değil misin
Bağa girdim budanmış
(Güle) Bağa bülbül dadanmış
Ötme bülbülüm ötme bağlar gazeli
Yare eller dadanmış dünya güzeli
Al beni beni sar beni beni yeşil yapraklar
Saramadım sarsın beni kara topraklar
Al beni beni sar beni beni yar değil misin
Beni bu hallere koyan sen değil misin
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Bağa girdim üzüm yok
El yarinde gözüm yok
Ne dedim de küstürdüm bağlar gazeli
Benim yare sözüm yok dünya güzeli
Al beni beni sar beni beni yeşil yapraklar
Saramadım sarsın beni kara topraklar
Al beni beni sar beni beni yar değil misin
Beni bu hallere koyan sen değil misin

Sayfa 336

El yarinde gözüm yok
Yandım şeker oğlana
Malım mülküm oğlana
Samur kürküm oğlana
Sandık sepet oğlana
Altın elmas oğlana
Bana yarim darılmış (Oğlan oğlan oğlana)
Barışmaya yüzüm yok

Kaynak: Bilinmiyor

Bağa Girdim Üzüme
Bağa girdim üzüme (Oğlan oğlan oğlana)
Çubuk deydi gözüme
Yandım şeker oğlana
Malım mülküm oğlana
Samur kürküm oğlana
Sandık sepet oğlana
Altın elmas oğlana
Ben yarimi tanırım (Oğlan oğlan oğlana)
Çok sadıktır sözüne
Yandım şeker oğlana
Malım mülküm oğlana
Samur kürküm oğlana
Sandık sepet oğlana
Altın elmas oğlana
Bağa girdim budanmış (Oğlan oğlan oğlana)
Güle bülbül dadanmış
Yandım şeker oğlana
Malım mülküm oğlana
Samur kürküm oğlana
Sandık sepet oğlana
Altın elmas oğlana
Yari benim sanırdım (Oğlan oğlan oğlana)
Ona eller dadanmış

Yandım şeker oğlana
Malım mülküm oğlana
Samur kürküm oğlana
Sandık sepet oğlana
Altın elmas oğlana
Kaynak: Nurettin Bayhan

Bağa Girdim Üzüme (Sanem)
Bağa girdim üzüme oy oy
Çubuk değdi gözüme oy Sanem oy oy
Uyma dedim uydun oy oy
Sen ellerin sözüne oy Sanem oy oy
Alacağım oy Sanem oy oy
Hele canım oy Sanem oy oy
Dünyada güzelim oy Sanem oy oy
Kara üzüm salkımı oy oy
Yar sen aldın aklımı oy Sanem oy oy
Bu dünyada olmasa oy oy
Ahrette alırım hakkımı oy Sanem oy oy
Alacağım oy Sanem oy oy
Hele canım oy Sanem oy oy
Dünyada güzelim oy Sanem oy oy
Bağda üzüm olacak oy oy
Sevdan benim olacak oy Sanem oy oy
İkimizin sevdası oy oy
Mahşere mi kalacak oy Sanem oy oy

Yandım şeker oğlana
Malım mülküm oğlana
Samur kürküm oğlana
Sandık sepet oğlana
Altın elmas oğlana

Alacağım oy Sanem oy oy
Hele canım oy Sanem oy oy
Dünyada güzelim oy Sanem oy oy

Bağa girdim üzüm yok (Oğlan oğlan oğlana)

Bağa Gittim Üzüme
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Kaynak: Cuma Pamuk
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Bağa gittim üzüme
Bir kız çıktı önüme
Ben o kızı almasam
Uyku girmez gözüme
Çal iki telli telli
Yar ince belli
Maramam işli işli
Yar altın dişli
Bağa gittim yaprağa
Kıyamam koparmağa
Ben o kızı almasam
Girmem kara toprağa

Sayfa 337

Bağa vardım nar için ben yandım yar yandım
Gül kopardım yar için yandım gül bir tanem
El vurma diz kırma yüreğim yaralı
Beni baştan çıkartan o göz karalı
Bağa vardım budanmış
Ah Güle bülbül dadanmış
El vurma diz kırma yüreğim yaralı
Beni baştan çıkartan o göz karalı
Terzilerde makine
Kalk gidelim hakime

Çal iki telli telli
Yar ince belli
Maramam işli işli
Yar altın dişli

El vurma diz kırma yüreğim yaralı
Beni baştan çıkartan o göz karalı

Kaynak: Aluş Nuş

Bağda Güller Açıyor

Bağa İndim Üzüme

Bağda güller açıyor
Gülüm benden kaçıyor
Gülüm harmanı gezer
Ah Yüreğim de acıyor

Bağa indim üzüme
Diken battı dizime
Keşke inmez olaydım
Yar göründü gözüme

Kaynak: Niyazi Ateşli

Yine de oh nenni nenni
Derdim çok nenni nenni

Aman aman bağda gül
Şakır şakır dalda (*bağda) gül
Birazcık da gel beriye
Harmanlıktan geriye

Bağa inme güzelsin
Gerdana gül dizersin
Açma beyaz gerdanın
Ben hastayı üzersin

Bağda güller sarısı
Geldi gece yarısı
Yirmisine basınca
Oldu efe karısı

Yine de oh nenni nenni
Derdim çok nenni nenni

(Ek dörtlük)
Bağda gülün sarısı
Yar ömrümün yarısı
Bileydim hiç sevmezdim
Geçti ömrün yarısı

Bağda kiraz da acı
Çift gezer iki bacı
Büyüğü şöyle böyle
Küçüğü can alıcı
Yine de oh nenni nenni
Derdim çok nenni nenni

Aman aman bağda gül
Şakır şakır dalda gül
Birazcık beriye
Harmanlıktan geriye

Kaynak: Kemal Karasüleymanoğlu

Kaynak: Cemil Cankat

Bağa Vardım

Bağdat Ellerinden Gelen Durnalar
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Bağdat ellerinden gelen turnalar
Turnalar ne haber yardan ne haber
Şimdi benim yarim gözün sürmeler
Turnalar ne haber yardan ne haber
Esip esip karlı dağlar aşarsın
Kılavuzun yok mu neden şaşarsın
Bir yazdan bir güzden derdim deşersin
Turnalar ne haber yardan ne haber
Katar katar gökyüzünde dönersin
Akşama mı kaldın neden eversin
Doğru söyle sen ey mevlayı seversin
Turnalar ne haber yardan ne haber
Yarimi öldürmüş eli kan m’ola
Ak gerdan üstüne çifte ben m’ola
Doğru söyle benim yarim sağ m’ola
Turnalar ne haber yardan ne haber

Sayfa 338

Yoksa ağır mı yaralı
Hoylu'm nic'oldu gelmedi
(Aldı Köroğlu)
Karşı dursam belasına
Merhem olsam yarasına
Dönemedi sılasına
Hoylu'm da kaldı gelmedi
(Aldı Şirin Döne)
Hepiniz ağalı beyli
Ben yanarım yürek dağlı
Kurban olam koç Köroğlu
Hoylum nic'oldu gelmedi
(Aldı Koroğlu)
Kan ile yoğrulmuş binam
Daha ben ateşte yanam
Ne söyleyim Şirin Döne'm
Hoylu'm da kaldı gelmedi

Kaynak: Aşık Veli Erdem

Bağdat'a Sefer Edenler (Hoylu'm)
(Aldı Şirin Döne)
Bağdat'a sefer edenler
Hoylu'm nic'oldu gelmedi
Turna teline gidenler
Hoylu'm nic'oldu gelmedi
(Aldı Köroğlu)
Bağdat'a sefer eyledim
Hoylu'm da kaldı gelmedi
Acem ile ceng eyledim
Hoylu'm da kaldı gelmedi
(Aldı Şirin Döne)
Düğünü bozup gidenler
Badeyi süzüp gidenler
Acem ile ceng edenler
Hoylu'm nic'oldu gelmedi
(Aldı Köroğlu)
Ne söylersin emmim kızı
Yüreğimi burar sızı
Böyleymiş kara yazı
Hoylu'm da kaldı gelmedi
(Aldı Şirin Döne)
Benim başım ne belalı
Evvelden bahtım karalı
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

(Aldı Şirin Döne)
Depeledin Bağdat Mısır
Bağışla işledim kusur
Yoksa verdiniz mi esir
Hoylu'm nic'oldu gelmedi
(Aldı Köroğlu)
Şirin Dönem gam yemezdim
Düşman halinden bilmezdim
Esirde adam koymazdım
Hoylu'm da kaldı gelmedi
(Aldı Şirin Döne)
Su vermedim altın tasta
Hasret kaldım nazlı dosta
Deli Hoylu nerde hasta
Hoylu'm nic'oldu gelmedi
(Aldı Köroğlu)
İstediniz turna teli
Söyletme olurum deli
Gösterdiniz müşkül hali
Hoylu'm da kaldı gelmedi
(Aldı Şirin Döne)
Çamlıbel'in soldu gülü
Ötmez dağların bülbülü
Olmaz olsun turna teli
Hoylu'm nic'oldu gelmedi
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Sayfa 339

(Aldı Köroğlu)
Koç Köroğlu harap oldu
Yandı ciğer kebap oldu
Turna teli sebep oldu
Hoylu'm da kaldı gelmedi

(Bağlantı)
Oy niye hele hele niye
Bende vurgunam siye
Geceler gel yanıma
Derdim söylerem siye

(Aldı Şirin Döne)
Başı bağlı kaldı kızlar
Kızlar durdu yolu gözler
Ağır beden yürek sızlar
Hoylu'm nic'oldu gelmedi

Evleri tetirbeli
Derdiden oldum deli
Sağ geldim mahleyize
Nasıl gidem yaralı
Bağlantı

(Aldı Köroğlu)
Hoylu idi kolum dalım
Yenile kırıldı belim
Ören oldu Çamlıbel'im
Hoylu'm da kaldı gelmedi
(Aldı Şirin Döne)
Dünyada murat alanlar
Başları bağlı kalanlar
Beylere karşı gelenler
Hoylu'm nic'oldu gelmedi
(Aldı Köroğlu)
Döne ben de çok ağladım
Ciğerim nara dağladım
Bağdat'ta şehit eyledim
Hoylu'm da kaldı gelmedi
(Aldı Şirin Döne)
Şirin Döne kara giysin
Turna teli yere girsin
Maviliyi kimler sarsın
Hoylu'm nic'oldu gelmedi
(Aldı Köroğlu)
N'olsam Koç Köroğlu n'olsam
Hoylu'yu düşümde görsem
Ne olaydı ben de ölsem
Hoylu'm da öldü gelmedi
Kaynak: Köroğlu

Bağı Bağımca Var Mı
Bağı bağımca var mı
Bağında yonca var mı
Seni zalımın kızı
Sevdiği bence var mı

Kaynak: Kazancı Bedii

Bağımda Bülbülüm
Bağımda bülbülüm dalımda gülüm
Sensiz yaşamanın her anı ölüm
İster savaş olsun isterse zulüm
Ben seni isterim ey barış özlüm
Gir benim gönlüme bir ömür sürsün
Yas tutan yüreğim baharı görsün
öldürürse eğer aşkın öldürsün
Ben sana hasretim ey türkü gözlüm
Gündüz güneşimsin gecede ayım
Sensin hayatımda mutluluk payım
Sar beni bir ömür sende kalayım
Bir seni severim ey bahar yüzlüm
Tutkunun olmuşum yanarım özden
Bir yanım ayazda bir yanım közden
Hak seni korusun kem bakan gözden
Budur bir dileğim ey şirin sözlüm
Kaynak: Nuri Can

Bağında Gülün Var
Bağında gülün var
Al yanakta benin var
Eğil bir yol öpeyim
Dudağırda balın var
Pınarda destin var
Ağ topukta püskül var
Çok nazlısın oy gelin
Acem şalda belin var
Ak konaktan geliyor
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Fistanını sürüyor
Fidan boylu oy gelin
Çok canları eziyor

Sayfa 340

Yıllar yılı çektim bu zalim derdi
Yandı Kerem gibi gönlümün yurdu
Eller dost bağında gülünü derdi
Benim gülüm soldu güller içinde

Kaynak: Gürbüz Sapmaz

Bağında Üzüm Galdı Üzüm Galdı
(<i>Erkek</i>)
Bağında üzüm galdı üzüm galdı
Yemedik üzüm galdı üzüm galdı
İki emmim gızının (aleyli aleyli)
Birinde gözüm galdı (aleyli aleyli hey hey hey)
(<i>Kadın</i>)
Ayağında mesi var mesi var
Gümüşden düğmesi var düğmesi var
Goymir gidem yanına (aleyli aleyli)
Bir zalım nenesi var (aleyli aleyli hey hey hey)
(<i>Erkek</i>)
Gökte yıldız ellidir ellidir
(<i>Köğde ulduz ellidir ellidir</i>)
Ellisi de bellidir bellidir
Aşnabazlık edenin (aleyli aleyli)
Gözlerinden bellidir (aleyli aleyli hey hey hey)
(<i>Kadın</i>)
Azizim keten yahşi keten yahşi
Geymeye keten yahşi keten yahşi
Gezmeye garib ölke (aleyli aleyli)
Ölmeye vatan yahşi (aleyli aleyli hey hey hey)
Gökte yıldız yüzaltmış yüz altmış
Mevlam neler yaratmış yaratmış
Nenesini gözel gözel (aleyli aleyli)
Kızın huri yaratmış (aleyli aleyli hey hey hey)
Kaynak: İbrahim Yıldırım

Bağışla Sevdiğim Hakkı Seversen
Bağışla sevdiğim hakkı seversen
Ağlatma garibi eller içinde
Hep bizi söyleşir bu devr-i alem
Beni destan ettin diller içinde
Hasretin sineme yaralar açtı
Kaybettim aklımı fikrim dolaştı
Aktı gözüm yaşı sele karıştı
Dost eline gider seller içinde
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Bu Garip başımı sevdaya saldım
Senin hasretinle sardım soldum
Şaşırdım yolumu perişan oldum
Bir Mecnun misali çöller içinde
Kaynak: Neşet Ertaş

Bağışla Sevdiğim Öldürme Beni
Bağışla sevdiğim öldürme beni
Şu tatlı canımdan yıldırma beni
Bunca dertten sonra kahır çekemem
Dost ile düşmana güldürme beni
Aşılmaz dağlardan aşırttın beni
Verdiğin dertlerle şaşırttın beni
Her gece püsküren volkan misali
Kızgın ateşlerde pişirttin beni
Yeter güzel yeter ağlayıp durma
Açılan yollarım bağlayıp durma
Bırak beni bana bende kalayım
İdam iplerini yağlayıp durma
Kaynak: Mustafa Ağca

Bağladı (İki Dünya)
İki dünya yeddi cahan helg eyledi yarandan
Yeddi günü cem eleyib bir nişana bağladı
Eyrileri doğruları eleyinde eyledi
Yahşıları yamanları hagg divana bağladı
Gözlerine işıg verdi ağ güneşden nur dedi
Ele min harige verib yarat dedi gur dedi
"İnsan oğlu çaşma yolu men verende sür" - dedi
Yoh yerden bir can yaratdı ruhu cana bağladı
Sorğusu var hagg yaradan torpağın da daşın da
Sen ay Buta yahşı düşün yahşı galsın başında
Gır gazanı Sırat körpü ahiretde garşıda
Yahşılıg et yahşıları dür mekana bağladı
Kaynak: Seadet Buta

Bağlamam Perde Perde
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Bağlama perde perde
Düşürdün beni derde
Ayak üstü duramam
Seni gördüğüm yerde

Sayfa 341

İsterler öldüğümü
Sağ yanım yastık ister
Sol yanım sevdiğimi

Oy Giresun bulancak
Bu iş nasıl olacak
Ben hakime danıştım
O yar benim olacak

(Bağlantı)
Bağlamamın telleri
Açıldı mı yaylaların güllere
Türkmen kızı kınalar yakmış eline
Altın kemer yakışıyor beline

Sokak başı meyhane
Asmadandır kapısı
Ben gözüme aldırdım
Onbeş sene mapusu

Yaylaya gidesice
Gülleri solasıca
Ne yaman güzel imiş
Allah'tan bulasıca

Kaynak: Ömer Akpınar

Bağlantı

Bağlamam Var Üç Telli

(<i>Ek Dörtlük</i>)
Yayla yolu yar yolu
Kolunda testi dolu
Testi kulpun kırılsın
Yoruldu yarin kolu

Bağlamam var üç telli imanım
Borcum var beşyüzelli
Borcum var beşyüzelli
Gittin ise yörük kızı gelmedin imanım
Kocaya da vardın besbelli
Kocaya da vardın besbelli
Amanın da imanım şalvar malvarlım
Yörük kızın Allah'ına yalvarın
Kesik başı kestane imanım
Gölgesi bastı üstüme
Kalkın da gidelim baskına imanım
Yörüğün kızının üstüne
Yörüğün kızının üstüne
Amanın da imanım şalvar malvarlım
Yörük kızın Allah'ına yalvarın
(<i>Ek bölüm</i>)
Aman aman bağlamamın telleri
Açıldı mı yaylaların gülleri
Türkmen kızı kınalar yakmış eline
Altın kemer yakışıyor beline
Amanın da imanım şalvar malvarlım
Yörük kızın Allah'ına yalvarın
Kaynak: Ali Rıza Zorlu

Bağlamamın Düğümü
Bağlamamın düğümü
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Kaynak: Sarı Recep

Bağlandı Yollarım Kaldım Çaresiz
Bağlandı yollarım kaldım çaresiz
Gayri dünya bana aralandı gel
Derildi dertlerim artsız arasız
Üstüste dizildi sıralandı gel gel
Yari görse idim haftada ayda
Sevip ayrılmakta ne buldum fayda
Azrail göğsümde canım hay hayda
Ciğerimin başı yaralandı gel
Karac'oğlan der ki başa yazıldı
Gözüm yaşı Ceyhan oldu süzüldü
Kefenim biçildi kabrim kazıldı
Mezarımın üstü karalandı gel
Kaynak: Karacaoğlan

Bağlanmış (Zay Olur)
Seni gören aklı zay olur elbet
Serv-i serin halka saye bağlanmış
Ne boyda ser çektin a serv-i kamet
Elif zülfüsarın baya bağlanmış
Yanağın tebarek katsem suresi
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Sayfa 342

Errahman okunur cismin turesi
Allamel esmada ismin suresi
İki mim bir dal'ı haya bağlamış

Bu sefil İrşadi deriyi bağlar

Celali saildir kapında dilber
Hüsnün pertevinden bir buse ister
Dediler muteber bir delil göster
Dedim hüccet vedduhaya bağlamış

Bağlar Gazeli

Kaynak: Bayburtlu Celali

Bağlar (Bu Abdal Postudur)
Bu abdal postudur sakın hor bakma
Cihanı terk eden deriyi bağlar
Kurb u ilahiye vasıl olanlar
Soyunur kemhayı deriyi bağlar
Arif kibr eylemez hale varınca
Süleyman'a ne söyledi karınca
Bir Ali kahraman gence varınca
Kuşanır silahın deriyi bağlar
La-mekan şehrinde var mıdır namın
Temcid et dünyanı yele ver şanın
Sultan-ı Kevneyne inen Furkan'ın
Mücella üstüne deriyi bağlar
Neylerim dünyada mülk ü iradı
Hamd olsun terk ettim evlad-ı yari
Şükr olsun görmüşem rü'yet-i nuri
Ol nuru görenler deriyi bağlar
Açılsa bizlere varlık kapısı
Mücevher altından olsa yapısı
Almazam bir pula olsa tapusi
Maksuda erenler deriyi bağlar
Doğru derviş isez hani teberiz
Acep bu sözlerden var mı haberiz
Vücutta üç yüz altmış altı damarız
Üzerine Halık deriyi bağlar
Ayağın depredip çıkarma saftan
Cihanı yarattı Nun ile Kef'ten
Güneş baş gösterse kulle'i kaftan
Her san'atın piri deriyi bağlar
Anka bezirganım alın bac'ımdan
Ser verir sır vermem ölsem acımdan
Mihnet-i dünyanın kahr-ı ucundan
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Kaynak: Sefil İrşadi

Bağa girdim üzüme
Çıbık değdi gözüme
Çıbık seni keserim bağlar gazeli
Yar göründü gözüme dünya güzeli
Al beni beni sar beni beni yeşil yapraklar
Saramadım sarsın seni kara topraklar
Bağa girdim üzüm yok
El yarinde gözüm yok
Ben yarime darıldım
Barışmaya yüzüm yok
Al beni beni sar beni beni yeşil yapraklar
Saramadım sarsın seni kara topraklar
Gidişin gidiş olsun
Üzengin gümüş olsun
Dağdan daştan geçerken
Hızır yoldaşın olsun
Al beni beni sar beni beni yeşil yapraklar
Saramadım sarsın seni kara topraklar
Kaynak: Yöre Ekibi

Bağlarım Kaldı
Çıktım yükseğine seyran eyledim
Sefayı sürdüğüm çağlarım kaldı
Gece gündüz ah eyleyip ağladım
İçi dal fidanlı bağlarım kaldı
Felek bana verdin derdi mihneti
Sardın ciğerime narı firkati
Bana kalsa beklemezdim gurbeti
Yas tutunan kara bağlarım kaldı
Sald'im ömrümü geçirdim dağda
Sen hiç bir güzelden buldun mu fayda
ölsem gam yemezdim yalan dünyada
Hançer vurup yüce dağlarım kaldı
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Bağlı (Dedem Gitmiş Babam Gitmiş)
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Dedem gitmiş babam gitmiş ben varım
Dün dünün ardında dün düne bağlı
Bir vücuttan başka beden oluşur
Can canın ardında can cana bağlı
Kaç adam geçmiştir milyonca sene
Her kula dün gibi geliyor gene
Böl seneyi aya ayları güne
Gün günün ardında gün güne bağlı

Sayfa 343

Bağrı Yanıklar
Yatıklar uyanıklar
Dinleyin beni ey bağrı yanıklar
Bir ah çeksem içerimde
Suda yanar balıklar
Nenni nenni kara gözler
Şirin gözlüm nenni nenni hayranım

Kin silah iledir sevgide gülle
Adam adam olur akılla dille
Kamil kamil ile ehil ehille
Cin cinin ardında cin cine bağlı

Anlımda yazı mısın
Yüreğimde sızı mısın
Ben yandım küle döndüm
Sen yanmazsın Nemrut'un kızı mısın

Alimlik ariflik kendin bilişte
Allah de insan de dünya de işte
Evren düzenin de düzgün dönüşte
Kim kimin ardında kim kime bağlı

Nenni nenni kara gözler
Şirin gözlüm nenni nenni hayranım

İnsan özelliği ile dolmazsan
Gürani Doğan'ım aşkı bulmazsan
Sevgiyi dostluğu öne almazsan
Kin kinin ardında kin kine bağlı
Kaynak: Gürani Doğan

Bağlı (Mahpushane)
Çevirdi yolumu bu mahpushane
Gelemem anacan yollarım bağlı
Görüşme günleri gel ha gel deme
Gelemem anacan yollarım bağlı
Hapislerde bu genç ömrüm çürüdü
Dert üstüme bölük bölük yürüdü
Ayaklarda paslı zincir çürüdü
Gelemem anacan yollarım bağlı
Her günüm rüyayla hayalle doldu
Ana bu genç ömrüm mahpusta soldu
Mahpusa düşmeden sevenim boldu
Gelemem anacan yollarım bağlı
Kemal'ı tartarlar dert darasında
Hasretler boy verdi yar yarasında
Seslenirim ben de dağ arasında
Gelemem anacan yollarım bağlı
Kaynak: Kemal Yıldız
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Kaynak: Kazancı Bedii

Bağya Gider Al Topuklu Nazike'm
Bağya gider al topuklu Nazike'm
Sepeti de kolunda
Nazike'yi sorarsan efendim
Cuka da saban yanında
Avdan gelir İslam Memet Nazike'm
Çiftesi omzunda
Ne günahın var ise a canım
O da benim boynuma
Daracık sokaklarda bre Nazike'm
Takınyanı sürürsün
Alçacık duvar üstünde Nazike'm
Al yanayın öptürürsün
Ah çıkabilsem al topuklu Nazike'm
Şu yaylanın düzüne
Uyku geldi al topuklu Nazike'm
Ah yatabilsem dizine
Kaynak: Cemil Çil

Bağya Girdim Bağ Budanmış

Bağya girdim bağ budanmış bağya bülbül dadanmış
On beş yaşında da Nazife de hanım kimlere aldanmış
Çıktım Şarköy'ün yoluna sıra sıra zeytinler
On beş yaşında da Nazife hanıma yazık ettiler
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O tepeden bu tepeye oyun olur mu
On beş yaşında da Nazife de hanıma doyum olur mu
Kaynak: Mustafa Karaer

Bağya Gittim Nar İçin

Sayfa 344

Der Mahzuni yüreğimden kan gelir vay
Dermansız doktorlar her zaman gelir vay
Azrail çökse de gene can gelir vay
Yeter ki al yatır beni koluna yar yar
Koluna vay vay koluna vay vay

Bağya gittim nar için (yale yale)
Öldüm kara kaş için (hop yale yale yale)
Gel bir kere üpeyim (yale yale)
Kardaşın başın için (hop yale yale yale)

Yeter ki al yatır beni koluna yar yar
Koluna vay vay koluna vay vay

Bağya gittim yaprağa (yale yale)
Kıyamam koparmağa (hop yale yale yale)
Ben o yari almadan (yale yale)
Girmem kara toprağa (hop yale yale yale)

Bahar Geldi Gül Açtı

Bağya gittim üzüm yok (yale yale)
Şu üzümde gözüm yok (hop yale yale yale)
Darılttım nazlı yari (yale yale)
Barışmaya sözüm yok (hop yale yale yale)
Kaynak: Fadıl Şarkıcı

Bahar Ayları (Aha Geldi Geçti)
Aha geldi gitti bahar ayları vay
Kuş mu konar gayrı selvi dalına vay
Gel otur yanıma ağlama bari vay
Türküler yaz duvağının teline yar yar
Teline vay vay teline vay vay
Türküler yaz duvağının teline yar yar
Teline vay vay teline vay vay
Biterm'ola yüreğimin yarası vay
Merhemimdir kaşlarının karası yar
Elbistanla Akçadağ'ın arası vay
Gönlüm düştü böyle dertli geline yar yar
Geline vay vay geline vay vay
Gönlüm düştü böyle gamlı geline yar yar
Geline vay vay geline yar yar
Ömür pençesini takıp gidiyor vay
Geçtiği yerleri yakıp gidiyor vay
Biçare gözlerim akıp gidiyor vay
Bindokuzyüzaltmışyedi yılına yar yar
Yılına vay vay yılına vay vay
Bindokuzyüzaltmışyedi yılına vay vay
Yılına yar yar yılına vay vay
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Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Bahar geldi gül açtı
Bülbül yerinden uçtu
Şu benim deli gönlüm
Başıma bir dert açtı
Yüreğim oldu pare
Aşka bulunmaz çare
Ah yalnız yaşayamam
Gideceğim o yare
Seherin vakti geçti
Sinemi yaktı geçti
Hazırlanmış gitmeye
Güzelim baktı geçti
Kaynak: Bedri Orcan

Bahar Geldi Yar Gelmedi
Karakış terketti yurdu
Bahar geldi yar gelmedi
Bitmez yüreğimin derdi
Bahar geldi yar gelmedi
Türlkmen yaylaya göçecek
Arı bal için uçacak
Dallar salkım salkım çiçek
Bahar geldi yar gelmedi
Kar yüce dağa çekildi
Taze fidanlar dikildi
Arpa buğdaylar ekildi
Bahar geldi yar gelmedi
Eser serin serin yeller
Derelerde çağlar seller
Yarsiz gelir geçer yıllar
Bahar geldi yar gelmedi
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Bu sitemim dosta mıdır
Neşe de mi yasta mıdır
Benim gibi hasta mıdır
Bahar geldi yar gelmedi
Kaplani yari özlerim
Gelse canımda gizlerim
Yollarda kaldı gözlerim
Bahar geldi yar gelmedi

Sayfa 345

Akarken dağlardan yare gül taşır
Akarken dağlardan selde sır vardır
Mevsim yılı yıl baharı unutmaz
Bülbül gülü gül baharı unutmaz
Meyva dalı dal baharı unutmaz
Ağızda lisanda dilde sır vardır

Kaynak: Hasan Kaplani

Baharda Fatma'nın neşesi dağlar
Vatanın en güzel köşesi dağlar
Sevdiğim başından aşası dağlar
Yolcuda kervanda yolda sır vardır

Bahar Geldi Yine Yollar İşledi

Kaynak: Fatma Taşkaya

Bahar geldi gene yollar işledi
Gözüm yaşı durdu durdu başladı (anam anam)

Bahar Gelmiş Yine Bizim Ellere

Sarı mavi çiçeğim
Sen doldur ben içeyim
Sana basma yakışmaz
Mor kadifeden biçeyim
Sebep mezarında baykuşlar ötsün
Ak gerdan altında yılanlar yatsın (anam anam)
Evin yıkılsın sebep
Belin bükülsün sebep
Otuz iki dişlerin
Birden dökülsün sebep
Sarı mavi çiçeğim
Sen doldur ben içeyim
Sana basma yakışmaz
Mor kadifeden biçeyim

Bahar gelmiş yine bizim ellere
Çiçekler rengarenk açarlar şimdi
Kuşlar kelebekler çizerler ahenk
Süzülüp neşeyle uçarlar şimdi
Hakkın örtüsüdür düzler dereler
Çiğdem çiçek dolar öte beriler
Vızıl vızıl vızıldayan arılar
Güllerin özünü içerler şimdi
İşlenir her yanı sürülür toprak
Özenle bezenle görülür toprak
Nasırlı eller de karılır toprak
Tohumu tarlaya saçarlar şimdi
Çobanın sürüsü yayılır gelir
Dağlardan taşlardan koyulur gelir
Çıngırdak sesleri duyulur gelir
Koyunu kuzudan seçerler şimdi

Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Bahar Gelip Her Çiçekler Açınca
Bahar gelip her çiçekler açınca
Arıda petekte balda sır vardır
Aşık aşk dolusun pirden içince
Alanda sunanda elde sır vardır
Yolcular seherde düşünür yolu
Bülbüller o zaman severler gülü
Yardan ayrılanın yamandır hali
Maksatta arzuda halde sır vardır
Güzeller yaylada gülüp oynaşır
Koyun kuzusuyla meler kaynaşır
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Kışlık yorganları kaldırıp büküp
Dört duvarı beton evler den çıkıp
Sedirin üstüne hasırı çekip
Serin odalara geçerler şimdi
Ozan Şerafettin gurbet başında
Sılayı andıkça terler döşünde
Eli tırpan tutan kendi işinde
Suludan yoncayı biçerler şimdi
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Bahar Gelsin Şu Dağlara Gideyim
Bahar gelsin şu dağlara gideyim
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Belki derdimize çare bir çiçek
Toplayıp devşirip harman edeyim
Açılan yaramı sara bir çiçek
Çünkü o da bir çiçeğin delisi
Kelebektir böceklerin alisi
Yeşil yamaç tabiatın halısı
Nakış dökmüş ara ara bir çiçek
Kara taşta ala geyik sesi var
O geyiğin ıssız taşta nesi var
Kavalın bir acı inlemesi var
Çobanı düşürmüş zara bir çiçek
Ben de bir aşığım Reyhani adım
Sorun çiçeklere az mı yalvardım
Benim tabiattan bir tek muradım
Götüreyim nazlı yara bir çiçek
Kaynak: Aşık Reyhani

Bahar Gözlüm
Ben derdimi hangi dağa
Yüreğimi hangi suya diyemiyorum
Sen benimsin bahar gözlüm
Yarınlar da ikimizin yürüyoruz
Turnalar oy sevdiğim oy
Sen benimsin bahar gözlüm
Yarınlar da ikimizin yürüyoruz
Kaynak: H.Hüseyin Korkmazgil

Bahar Gözlüm İnce Sözlüm
Bahar gözlüm ince sözlüm
Sende benim gibi yaralısın
Yaprak yaprak dökmek değil
Çiçek çiçek toplamak mutluluğu
Feryadımıza dağlar dayanmaz
Yaralara merhem olunmaz
Yüreğimiz köz köz olmuş
Dertlere derman bulunmaz
Kaynak: Ümit Yılmaz

Bahar Konulu Koşuk
Kar buz kamug erüşti
Taglar suvı akıştı
Kökşin bulıt örüşti
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Kayguk bolup egrişür
Keldi esin esneyü
Kadga tükel üzneyü
Kirdi budun kasnayu
Kara bulıt kükreşür
Ay kopup evlenüp
Ak bulut örlenüp
Bir bir üze öklünüp
Saçlıp suvı engreşür
Ördi bulıt ıngraşu
Akdı akın müngreşü
Kaldı budun tanglaşu
Kükrer takı mangraşur
Kalklar kamug kölerdi
Talar başı ilerdi
Ajun tını yılırdı
Tü tü çeçek çerkeşür
Kulan tükel komıttı
Arkar sukak yumıttı
Yaylag tapa emitti
Tizik turup segrişür
Alın tüpü yaşardı
Urut aşun yaşurdı
Kölning suvın küşerdi
Sıgır buka müngreşür
Keçngar teke seçildi
Saglık sürüg koşuldu
Sütler kamug yuşuldı
Oglak kuzı yamraşur
Yaşınatıp yaşnadı
Tuman turup tuşnadı
Adgır kısır kişnedi
Ögür alıp okraşur
Yılkı yazın atlanur
Otlap anın etlenür
Begler semüz etlenir
Sevnüp ögür ısrışur
Yagmur yagıp saçıldı
Türlüg çeçek açıldı
Yinçü kabı saçıldı
Çından yıpar yugruşur
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Tegme çeçek öküldi
Bukuklanıp büküldi
Tügsin tügün tügüldi
Yargalı mat yörkeşür
Tümen çeçek tizildi
Bükünden ol yazıldı
Öküş yatup üzüldi
Yirde kopa adrışur
Kızıl sarıg arkaşıp
Yipkin yaşıl yüzkeşip
Birbir gerü yörkeşüp
Yalnguk anı tanglaşur
Kaynak: Kaşgarlı Mahmud

Bahar Konulu Koşuk (Türkçe)
Kar buz tümü eridi
Dağların suları akıştı
Mavi bulut yükseldi
Kayık gibi sallanır
Yel eserek geldi
Tıpkı tipiye benziyor
İnsanlar üşüyerek ürperiyor
Kara bulut kükreşir
Ay kopup halelendi
Ak bulut yücelendi
Üst üste kümelendi
Saçılıp suyu inleşir
Bulut inleyerek çıktı
Seller gürleyerek aktı
Bütün ulus buna şaştı
Bulut gürleyerek bağrışır
Bütün sular kabardı
Dağların başı belirdi
Bütün dünya ısındı
Binbir çiçek dizilir (açar)
Kulanlar (taylar) hep birlikte coştu
Geyikler bir araya geldi
Yayladan tarafa koşuştu
Sıra sıra zıplarlar
Dağlar tepeler yeşerdi
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Kuru otlar çimleşti
Gölün suyu kabardı
Sığır(lar) boğa(lar) böğrüşür
Koçlar teke(ler) seçildi
Sağmal sürüler koşuldu
Sütlerin hepsi sağıldı
Oğlak(lar) kuzulara karışır
Şimşek çakarak parladı
Sisler dağılıp kalktı
Aygır(lar) kısrak(lar) kişnedi
Kısrak(lar) alıp bağrışır
Yılkı(lar) bahar gelince at olur
Otlayarak etlenir
Beyler semiz atlara binerler
Taylar sevinçten birbirini ısırır
Yağmur yağarak saçıldı
Türlü çiçekler açtı
(Böylece sanki) inci kapları açıldı
Onlara misk kokusu karışır
Seyrek görülen çiçekler yığınla ortaya çıktı
Tomurcuklar büküldü
Düğüm düğüm sarıldı
Açılarak birbirlerine sarmaştılar
Bin bir çiçek art arda dizildi
Tomurcuklar açıldı
Uzun uzun yatıp sıkıldı(lar)
Yerden kopup ayrışır(lar)
Kızıl sarı (çiçekler) dizildi
Mor yeşil (çiçekler) birbirine bakıştı
Birbirine sarmaştı
İnsan(lar) buna hayran olur
Kaynak: Kaşgarlı Mahmud

Bahar Oldu Düştük Dile
Bahar oldu düştük dile
Sen de efgan eyle bülbül
Har elinden gonca güle
Şikayetin söyle bülbül
Kar kalmadı yüce dağda
Fırsatı fevtetme çağda
Seyranda bahçede bağda
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Gönlümüzü eğle bülbül

Başlar keman sazın dağlar

Nazlı dilber benden kaçar
Adulara göğsün açar
Günümüz zar ile geçer
Hep aşıklar böyle bülbül

Bir yol verin asam dağlar
Hasretim var alam dağlar

Gönül ayrılmaz yarinden
Zevki var aşkın elinden
Ömer bilür kuş dilinden
Her ne dersen söyle bülbül

Bahardır Mevsimler Şahı

Kaynak: Aşık Ömer

Bahar Olmuş Karlar Erir
Bahar olmuş karlar erir
Yine gelmiş hazin dağlar
Atlaslar giyinmiş gezer
Çıkmış gelin kızın dağlar
Bir yol verin asam dağlar
Sılada sevdiğim ağlar
Turnaları katar katar
Uçar kanatları tar tar
Gül açılmış bülbül öter
Ne güzeldir yazın dağlar
Bir yol verin asam dağlar
Yarimle görüşem dağlar
Reyhan karanfiller kokmuş
Menekşeler boyun yıkmış
Lale nergislerin açmış
Çekilirini nazın dağlar
Bir yol verin asam dağlar
Vatana kavuşam dağlar
Kekliğiniz pır pır uçar
Uçar birbirini geçer
Pervaz vurur kanat açar
Kalkar ördek kazın dağlar

Kaynak: Aşık Zülali

Bahardır mevsimler şahı
Bülbül orda çeker ahı
Unutma ulu dergahı
Gel ey dostum yavaş yavaş
(Bağlantı)
Muhabbet yolunu dolaş
Erenler çemberinden aş
Gel ey dostum yavaş yavaş
Aheste şahım aheste
Aslan kalır mı kafeste
Medet sensin son nefeste
Gel ey dostum yavaş yavaş
Bağlantı
Kaynak: Hasan Hüseyin Demirel

Baharı Görmedim
Baharı görmedim yazımdan oldum
Yar için ağladım gözümden oldum
Ben de düştüm bu dertlerin eline
Ah ede ede özümden oldum
Bu dertlere düştüm ben o yar diye
Yarım gelmiyor çimdi derdi var diye
Dermansız dertlerin düştüm eline
Ben kime yalvaram yaram sar diye
Kaynak: Neşet Ertaş

Baharı Unutup Kışa Dönmüşüm

Bir yol verin asam dağlar
Vatanıma koşam dağlar

Baharı unutup kışa dönmüşüm
Kar yağmış başıma yaşlanmışım ben
Kanadı kırılan kuşa dönmüşüm
Yaz günü altında haşlanmışım ben

Zülal der dumandır hava
Gamlı yüreklere dava
Haçan eser badı seba

Bugün yarın dedim geçmiyor zaman
Dertler boynum büktü vermiyor aman
Ayrılık hasreti yamandı yaman
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Sevdiğim dostlardan dışlanmışım ben
Bir yanım bağdadır bir yanım talan
Bir yanım doğrudur bir yanım yalan
Verseler cenneti istemem kanmam
Eroğlu doğarken taşlanmışım ben
Feleğin elinden fişlenmişim ben

Sayfa 349

Sen çalanda sazı bülbül
Sazı bülbül sazı bülbül sazı bülbül

Kaynak: Kemal Eroğlu

Veten bağı el elvandır
Yoh üstünde harı bülbül
Ömür sürmeli devrandır
Sesin gelsin sarı bülbül
Sesin gelsin sarı bülbül
Sarı bülbül sarı bülbül sarı bülbül

Baharım Sensin

Kaynak: İbrahim Yıldırım

Baharı beklerim
Güllerim bitsin
Yarimi beklerim
Ocağım tütsün

Bahçada Gül Ağacı

Baharım sensin
Güllerim bitsin
Ocağım tütsün
Oy gele yar
Sevdalı gönlüme
Doğmadı güneş
Aradım yıllardır
Bulamadım bir eş
Muradım gele
Güllerim bite
Ocağım Tüte
Oy gele yar
Baharım sensin
Güllerim bitsin
Ocağım tütsün
Oy gele yar
Kaynak: Ali Rıza Binboğa

Baharın Gülşen Çağında

Bahçada gül ağacı (gözelim haydı haydı)
Dibinde iki bacı (aman nidelim nasıl edelim)
Sinamdaki yaranın (gözelim haydı haydı)
Sen olursun ilacı (aman nidelim nasıl edelim)
Devriyeler geliyor nere gidelim
Çiçekler ekiliyor (gözelim haydı haydı)
Bahçaya dikiliyor (aman nidelim nasıl edelim)
Sen orada ben burda (gözelim haydı haydı)
Böyle zor çekiliyor (aman nidelim nasıl edelim)
Devriyeler geliyor nere gidelim
Bahçana giremiyom (gözelim haydı haydı)
Halını soramıyom (aman nidelim nasıl edelim)
Sinende güller açmış (gözelim haydı haydı)
El atıp deremiyom (aman nidelim nasıl edelim)
Devriyeler geliyor nere gidelim
Kaynak: Neşet Ertaş

Bahçadan Aşıyor Ayvanın Dalı
Bahçadan aşıyor ayvanın dalı
Yüzüme dokandı yazmanın alı
Gözel nedeceksin oy bu kadar malı
İşte görünüyor günyanın halı

Baharın gülşen çağında
Ne gezirsen bağı bülbül
Ohudun ağlım apardın
Oldun menden yağı bülbül
Oldun menden yağı bülbül
Yağı bülbül yağı bülbül yağı bülbül

Karadır kaşları sürmeli daim
El ele verip degmeli daim
Fırsat elde iken sarmadım yari
Beni öldürmeli dövmeli daim

Ohu kuşlar dile gelsin
Hoş nefesin zile gelsin
Yarim güle güle gelsin
Sen çalanda sazı bülbül

Bahçalarda Bal Erük
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Kaynak: Neşet Ertaş

Bahçalarda bal erük (le le Nure)
Dallarını eyerük (zalım Nure)
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Bize Harputlu derler (le le Nure)
Biz güzeli severük (zalım Nure)

Derdime sen çare göz
Beri gel gara göz

Dama çıkmış bir güzel (le le Nure)
Damın etrafın gezer (zalım Nure)
Elinde bir deste gül (le le Nure)
Kendi gülünden güzel (zalım Nure)

(<i>TRT Arşivindeki hali</i>)
Bahçalarda barım var
Bir heyva bir narım var
Galem gaş gara gözlü
Hoş bahışlı yarim var

Bahçalarda çınarsın (le le Nure)
Sen bir uyuntu yarsın (zalım Nure)
Nerde bir güzel görsen (le le Nure)
Gider ona uyarsın (zalım Nure)

Beri gel gara göz gel gel gara göz
Bu bağrımda yara göz derdime sen çare göz
Beri gel gara göz gel gara göz

Bahçalarda gülüm yok (le le Nure)
Söyleyemem dilim yok (zalım Nure)
Geceler uykum gelmez (le le Nure)
Gündüzleri halim yok (zalım Nure)

Yandırdı güneş meni
Gün ögünde daş meni
Meni gözlerin yahtı
Yandırmaz ataş meni

Bahça barsızdır güler (le le Nure)
Ayva harsızdır güler (zalım Nure)
İçerim kara giymiş (le le Nure)
Yüzüm arsızdır güler (zalım Nure)

Beri gel gara göz gel gel gara göz
Bu bağrımda yara göz derdime sen çare göz
Beri gel gara göz gel gara göz

Bahçalarda kar var mı (le le Nure)
Gül dibinde har var mı (zalım Nure)
Bu gece misafirim (le le Nure)
Hanenizde yer var mı (zalım Nure)
Kaynak: Vasfi Akyol

Bahçalarda Barım Var
Bahçalarda barım var
Bir heyva bir narım var
Galem gaş gara gözlü
Hoş bahışlı yarim var
Beri gel gara göz
Gel gel gara göz
Bu bağrımda yara göz
Derdime sen çare göz
Beri gel gara göz
Yandırdı güneş meni
Gün ögünde daş meni
Meni gözlerin yahdı
Yandırmaz ateş meni
Beri gel gara göz
Gel gel gara göz
Bu bağrımda yara göz
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Gözün kesme gözümden
Hekatımla sözümden
Yar yadından oynaşır
Ahlım getti özümden
Beri gel gara göz gel gel gara göz
Bu bağrımda yara göz derdime sen çare göz
Beri gel gara göz gel gara göz
Kaynak: Fatih Kısaparmak

Bahçalarda Biberim
Bahçalarda biberim (hey han hey han hey hanım)
Ağızlarda şekerim (gel otur benim canım)
Sen bize gelmiyeli (hey han hey han hey hanım)
Verem oldu ciğerim (gel otur benim canım)
Bahçada yar gezende (hey han hey han hey hanım)
Zülfün yüze düzende (gel otur benim canım)
Bende kıyamet kopar (hey han hey han hey hanım)
Gözlerini süzende (gel otur benim canım)
Bahçada çalın mıyam (hey han hey han hey hanım)
Ben senin malın mıyam (gel otur benim canım)
El sürdü devran etti (hey han hey han hey hanım)
Ben seni alır mıyam (gel otur benim canım)
Kaynak: Gıyas Coşkun
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Bahçalarda Bir Kuzu

Nafile yola bakma

Bahçalarda bir kuzu
Çangal mangal boynuzu
Sen koyun ol ben kuzu
Aldatalım şu kızı

Bahçalarda gök biber baygın Selimem
Şimdiki kızlar pek kibar
Kibar olmak ne fayda baygın Selimem
Güzellere itibar

Bahçalarda mor meni
Verem ettin sen beni
Nasıl verem olmayım
Herkes seviyor seni
Bahçalarda gül vari
Var git ellerin yari
Sen bana yar olmazsın
Yüzüme gülme bari

Kaynak: Selim Önder

Bahçalarda Güllerim
Bahçalarda güllerim
Yaprağını yellerim
Konuşsan ya sen a güzel gelin
Tutuldu mu dillerin

Bahçalarda Börülce

Dağ olsam devrilemem
Kar olsam savrulamam
Nereye gidiyon sen güzel a yarim
Ben olsam ayrılamam

Bahçalarda börülce
Oynar gelin görümce
Oynasınlar bakalım
Bir araya gelince

Tren geliyor tren
Takmış küreklerini
Ceylan bakışlı güzel a yarim
Yaktı yüreklerimi

Kaynak: Ahmet Yamacı

(Hişt) mori yele lelli yar yına yini nam
(Çık) mori yele lelli yar yina nam
Bahçelerde eğrelti
Oynarlar iki elti
İkisi de bir boyda
Bilinmiyor kıymeti
(Hişt) mori yele lelli yar yına yini nam
(Çık) mori yele lelli yar yina nam
Bahçalarda karataş
Oynarlar kardaş kardaş
İkisi de bir boyda
Bulunmuyor arkadaş
(Hişt) mori yele lelli yar yına yini nam
(Çık) mori yele lelli yar yina nam

Kaynak: Mehmet Çelik

Bahçalarda Kumdarı
Bahçalarda kumdarı
Ben istemem o yarı
Olursa da kız olsun
On parmağı kınalı
Aman aman ben dayanamam
Sen küçüksün ben güvenemem
Bahçalarda idrişah
Boyu uzun kendi şah
İki gönül bir olursa
Ayıramaz Padişah
Aman aman ben dayanamam
Sen küçüksün ben güvenemem

Kaynak: Hikmet Tuncer
Kaynak: Mustafa Coşkun

Bahçalarda Gök Bakla
Bahçalarda gök bakla baygın Selimem
Dakla kekliğim dakla
Benden sana fayda yok baygın Selimem
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Bahçalarda Mor Meni
Bahçalarda mor meni
Verem ettin sen beni
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Nasıl verem olmayım
Eller sarıyor seni
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin
Bahçalarda meleme
Yar göğsün düğmeleme
Ölürsem kanlım sensin
Gözlerin sürmeleme
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin

Sayfa 352

Beller kemerli yarim
A gız senin gaş göz oynatışın
Köçeklerden uşgur bağlatışın
Civil civil civil söyleyişin
Bahçalarda kayısı
Aman ölmüş yörük karısı
Şamama da yörük gızı şamama
Başlığını vereyim beybabana
Nikahımız kıyılsın tastamama
Elleri gınalı gül yarim
Beller kemerli yarim
A gız senin gaş göz oynatışın
Köçeklerden uşgur bağlatışın
Civil civil civil söyleyişin
Kaynak: Hamza Mızrak

Bahçalarda saz olur
Gül açılır yaz olur
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin
Kaynak: Ahmet Yamacı

Bahçalarda Üzerlik
Bahçalarda üzerlik
Aman sende mi var güzellik
Şamama da yörük gızı şamama
Başlığını vereyim beybabana
Nikahımız kıyılsın tastamama
Elleri gınalı gül yarim
Beller kemerli yarim
A gız senin gaş göz oynatışın
Köçeklerden uşgur bağlatışın
Civil civil civil söyleyişin
Bahçalarda bal erik
Aman yaprağı delik delik
Şamama da yörük gızı şamama
Başlığını vereyim beybabana
Nikahımız kıyılsın tastamama
Elleri gınalı gül yarim
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Bahçalarda Zerdali
(Ah) Bahçalarda zerdali
Benim yarim gül dalı
Kiraz gibi dudakları
Şeker ezer dilleri güllü yar
A benim allı yarim
Yanağı güllü yarim
Ben sana git mi dedim
Ellerde yat mı dedim güllü yar
(Ah) Bahçalarda gül dalı
Var git ellerin yari
Sen bana yar olmazsın
Yüzüme gülme bari
A benim allı yarim
Yanağı güllü yarim
Ben sana git mi dedim
Ellerde yat mı dedim güllü yar
Kaynak: Hüseyin Yıkıcı

Bahçanın Kapısın Açtım
Bahçanın kapısın açtım
Sanarsın cennete düştüm
Yarilen tenha buluştum
Öldüm yalvari yalvari
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlar başı duman şimdi
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Kavuşmamız ne hoş olur
Ayrılmamız yaman şimdi
Ördek çalkanır göllerde
İsmim söylenir dillerde
Kalmışım gurbet ellerde
Halin nedir diyenim yok
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlar başı duman şimdi
Kavuşmamız ne hoş olur
Ayrılmamız yaman şimdi
Kaynak: Ahmet Durmaz

Bahçayı Bellediler (Diz Gırma Yar)
Bahçayı bellediler, ömrüm oy diz gırma yar
Suyunu göllediler, ömrüm oy diz gırma yar
Ben bir yar sevmeyinen, ömrüm oy diz gırma yar
Adımı dillediler, ömrüm oy diz gırma yar
Bahçayı gırcı duttu, ömrüm oy diz gırma yar
Dibini inciş duttu, ömrüm oy diz gırma yar
Ben bir yar sevmeyinen, ömrüm oy diz gırma yar
Alemi sancı duttu, ömrüm oy diz gırma yar
Bahçaya guzu girdi, ömrüm oy diz gırma yar
Tüyü gırmızı girdi, ömrüm oy diz gırma yar
Ben yari arar iken, ömrüm oy diz gırma yar
Yarama sızı girdi, ömrüm oy diz gırma yar
Kaynak: Osman Eldeniz

Sayfa 353

Nişanlık çevremi yüzüme takın
Selam söyleyin sevdiğime siyahlar takmasın
Selam söyleyin anama beni unutmasın
Kaynak: Reşat Şilik

Bahçe Duvarını Aştım
Bahçe duvarını aştım
Sarmaşık güle dolaştım
Öptüm sevdim helallaştım
Öldüm yalvarı yalvarı
Topukta dallı şalvarı
Aman Adanalı yandım Adanalı
On parmakları kınalı
Sebebimsin yandım delikanlı
Haydan olur huydan olur
Arap atı taydan olur
Bu güzellik soydan olur
Öldüm yalvarı yalvarı
Topukta dallı şalvarı
Aman Adanalı yandım Adanalı
On parmakları kınalı
Sebebimsin yandım delikanlı
Kaynak: Emminin Mehmed Ağa

Bahçede Erik Dalı

Bahçe bahçe gezdim nar bulamadım
Hararetim bastı kar bulamadım
Kendime (bir) münasip yar bulamadım

Bahçede erik dalı
Amanın bahçede erik dalı
Dibinde gördüm yari
Sen otur da söyleyim
Amanın sen otur da söyleyim
Başıma gelen hali

Yürü de fidan boylum yürü eyvahlar olsun
Bize de tüfek atanlar Allah'tan bulsun

Gıyıdan gıyıdan gıyıdan gel
Ortası çamur gıyıdan gel

Götürün çil atımı nalbant nallasın
Sevdiğim için vuruldum anam ağlasın
Çohada çakşırlarıma uçkur takmasın
Yürü de fidan boylum yürü eyvahlar olsun
Bize de tüfek atanlar Allah'tan bulsun

Gaz goydum yansın diye
Amanın gaz goydum yansın diye
Al geydim alsın diye
Kimselere varmadım
Amanın kimselere varmadım
Askerden gelsin diye

Atımı bağladım duvara yakın
Tabutum geliyor boyuma yakın

Gıyıdan gıyıdan gıyıdan gel
Ortası çamur gıyıdan gel

Bahçe Bahçe Gezdim
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Kaynak: Yöre Ekibi

Bahçede Erik Dali
Bahçede erik dali,amanın bahçede erik dali
Dibinde gördüm yari
Sen oturda söyleyim,amanın sen otur da söyleyim
Başıma gelen hali
(Bağlantı)
Kıyıdan kıyıdan kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
Gaz koydum yansın diye
Amanın gaz koydum yansın diye
Al geydim alsın diye
İsteyene varmadım
Amanın isteyene varmadım
Askerden gelsin diye
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Bahçede Güller Açmış
Aşk kalbimde yer almış
Atma bana bu taşı
İnsaf merhamet eyle
Bak gözümün yaşına
Didel ağam digel paşam
Yeter ağlama beni
Digel canım digel marım
Yaktın yandırdın beni
Bahçede güller açmış
İnek havuz başına
İnsaf merhamet eyle
Bak gözümün yaşına
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Bahçede Havuz
Bahçede havuz
Etrafı yavuz
Elimizde billur şişe
Mezemiz karpuz
Öyledir öyle
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Sayfa 354

Derdini söyle
Arayıpta bulamazsan
Gönlünü eyle
Bahçede miş miş
Sararıp yere düşmüş
Sevdiğim hattuç bacı
Aklıma düşmüş
Öyledir öyle
Derdini söyle
Arayıpta bulamazsan
Gönlünü eyle
Kaynak: Gülay Özçörekçi

Bahçede Mişmiş
Bahçede mişmlş
Sararıp yere düşmüş
Sevdiğim komşu kızı
Aklıma düşmüş
Öyledir öyle
Derdini söyle
Arayıp da bulamazsan
Gönlünü eyle
Bahçede iğde
Dalları hep yerde
Sevdiğim Hattuç Bacı
Eviniz nerde
Öyledir öyle
Derdini söyle
Arayıp da bulamazsan
Gönlünü eyle
Arabi fellahi
Severim billahi
Çekerim silahı
Vururum vallahi
Öyledir öyle
Derdini söyle
Arayıp da bulamazsan
Gönlünü eyle
Bahçede havuz
Etrafı yavuz
Elimizde billur şişe
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Sayfa 355

Mezemiz karpuz

Yüzüme gülme bari

Öyledir öyle
Derdini söyle
Arayıp da bulamazsan
Gönlünü eyle

Aman gülüm nananay
Top kaküllüm nananay
Nanay kibar yarim
Nay nanay ay nay

Kaynak: Hasan Beydili

Kaynak: Celal Güzelses

Bahçede Nar Ağacı

Bahçeden Hudar Geldi

Bahçede nar ağacı (le le le le yar le le le le yar)
Sensin başımın tacı (sen beni sevsen ne var)
Eğer beni sevmezsen (le le le le yar le le le le yar)
Olalım gardaş bacı (sen beni sevsen ne var)

Bahçeden hudar geldi
İçinde biber geldi
Biz bu gelini alana dek
Başımıza neler geldi

Zilgıt çal türkü söyle (le le le le yar le le le le yar)
Ömrümüz geçti böyle (sen beni sevsen ne var)

Bahçalarda pirpirim
Devşirdik birim birim
Ali oğlanı everdik
Mehemede Allah kerim

Garanfilsin açarsın (le le le le yar le le le le yar)
Neden benden gaçarsın (sen beni sevsen ne var)
Bizde başın örtülü (le le le le yar le le le le yar)
Orda yüzün açarsın (sen beni sevsen ne var)
Zilgıt çal türkü söyle (le le le le yar le le le le yar)
Ömrümüz geçti böyle (sen beni sevsen ne var)
Garanfil al olanda (le le le le yar le le le le yar)
Uzanıp dal olanda (sen beni sevsen ne var)
Arkamdan ağlar mısın (le le le le yar le le le le yar)
Bana bir hal olanda (sen beni sevsen ne var)
Zilgıt çal türkü söyle (le le le le yar le le le le yar)
Ömrümüz geçti böyle (sen beni sevsen ne var)
Kaynak: Seyfettin Sucu

Bahçede Yeşil Çınar
Bahçede yeşil çınar
Boyun boyuma uyar
Ben seni gizli sevdim
Bilmedim alem duyar
Aman gülüm nananay
Top kaküllüm nananay
Nanay kibar yarim
Nay nanay ay nay
Bahçelerde gül varı
Var git ellerin yari
Sen bana yar olmazsın
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Bahçalarda var iğde
Dalları gezer yerde
Ağlama bizim gelin
Güveyimiz vardır evde

Bahçelerde Altın Top
Bahçelerde altın top
Severim inkarım yok
Yüz bin yemin ederim
Senden başka yarim yok
Yarim yok yarim yok
Yarim yok yok
Mendil oldum dür beni
İşte geldim gör beni
İstemezsen görmeye
Al silahı vur beni
Vur beni vur beni
Vur beni vur
Ay doğar sini gibi
Sallanır selvi gibi
Bütün Kıbrıs'ı gezdim
Bulamadım sen gibi
Sen gibi sen gibi
Sen gibi sen
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Gökte yıldız az kaldı
Teller koptu saz kaldı
Moraz etme güzelim
Gavuşmamız az kaldı
Az kaldı az kaldı
Az kaldı az

Sayfa 356

Bahçelerde bir kuzu
Sol boynuzu kırmızı
Sen koyun ol ben kuzu (ale gözlüm)
Aldatalım şu kızı
Karanfilim ek beni
Bir saksıya dik beni
Eğer köküm tutmazsa (ale gözlüm)
Tut dalımdan sök beni

Kaynak: Bekir Kara
Kaynak: Ratıp Malgaz

Bahçelerde Ayda Bar
Bahçelerde ayda bar (Şelebim nenni)
Bugün evde bay da var (Şelebim nenni)
Erken erken kalkarım (Şelebim nenni)
Elim kolum yıkarım (Şelebim nenni)
Şelebim şimşir kaşıkday (Şelebim nenni)
Ben şelebiye aşıkday (Şelebim nenni)

Bahçelerde Enginar
Bahçelerde enginar
Enginarın adı var
Alacaksan al beni
İsteyenlerim çok var

Kaynak: Remzi Coşkun

Bahçelerde pırasa
Yaprağına kar yağsa
Bu gece tellal bağırsa
Herkes sevdiğini alsa

Bahçelerde Biberiye (Makidonlu)

Kaynak: İlknur Halil

Bahçelerde biberiye
Şişe dolu amberiye
Sen benimsin gel beriye

Bahçelerde Gül Biter

(Bağlantı)
Aman aman aman balabancı
Sol yanımda vardır sancı
Aman Makidonlu Makidonlu
Güzellerin içinde pek şanlı
Bahçelerde olur marul
Sular akar harıl harıl
İnce belden sıkı sarıl

Bahçelerde gül biter (Amman amman)
Gül biter bülbül öter (Amman amman)
Güzellerin bağında (Amman amman)
Yapraksız meyva biter (Amman amman)
Şu derenin alıcı (Amman amman)
Kınalı parmak ucu (Amman amman)
Sevilmeyen kızların (Amman amman)
Kabul olmaz orucu (Amman amman)
Kaynak: Nurettin Şenol

Bağlantı

Bahçelerde Gülümsün

Bahçelerde olur haşhaş
Rakı içtim oldum sarhoş
Ela gözler olur bir hoş

Bahçelerde gülümsün
Yar benim sağ kolumsun
Seni sevmiyom deme
Darılırım bilirsin

Bağlantı
Kaynak: Aşık Ali Tamburacı

Bahçelerde Bir Kuzu
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Gel bana gülü gülü gülşenden
Versene bana bana kevserden
Bahçelerde sarmaşık
Ben sana oldum aşık
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Her aklıma düştükçe
Elimden düştü kaşık

Sayfa 357

Kaynak: Ekrem Yeşilada

Oğlan ıkta ıkta
Elif değil nokta
Ne olursa olur
Delikanlılıkta
Kızlar oynamakta
Oğlan ağlamakta

Bahçelerde Gün Döndü

Kaynak: Necmiye Hanım

Bahçelerde gün döndü aman
Bahçeler gölgelendi
Ben bugün yari gördüm aman
Yine gönlüm şenlendi

Bahçelerde Isırgan

Gel bana gülü gülü gülşenden
Versene bana bana kevserden

Bahçelerde yer misin aman
Şemsiyemde tel misin
Şu kızların içinde yarim
Sade güzele sen misin
Kaynak: Mümin Veysel

Bahçelerde Hurmayım
Bahçelerde hurmayım da
Yeşil başlı durnayım
Vallah seni severim de
Gençliğime doymayım
Oğlan ıkta ıkta
Elif değil nokta
Ne olursa olur
Delikanlılıkta
Kızlar oynamakta
Oğlan ağlamakta
Gidiyorum elveda
Canım yoluna feda
Kavuşmadık yar olmaz da
Kavuştur bari Hüda
Oğlan ıkta ıkta
Elif değil nokta
Ne olursa olur
Delikanlılıkta
Kızlar oynamakta
Oğlan ağlamakta
Su gelir taşa deyer de
Kirpikler kaşa deyer
Yari güzel olanın da
Başına neler geler
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Bahçelerde ısırgan
Gavur değil Müslüman
Ver ağzıma dilini
Yemin ettim ısırmam
(Bağlantı)
Ayrıyım senden ayrı
Dayanamam ben gayrı
Çekilecek dert değil
Mevlam sabır ver gayrı
Bahçelerde fundayım
Fundanın dalındayım
Seni alıp kaçarım
Duymadan emmin dayın
Bağlantı
Taşa indim yay buldum
Suya indim çay buldum
Ağla sen kömür gözlüm
Ben yanıma yar buldum
Bağlantı
Kaynak: Nuh Akgün

Bahçelerde Mor Meni
Bahçelerde mor meni kanaryam
Verem ettin sen beni kanaryam
Nasıl verem olmayım kanaryam
Seversin sen elleri kanaryam
Cici pabucum cici kanaryam
Gezersin çimen içi kanaryam
Yenile bir yar sevdim kanaryam
Kırılmış badem içi kanaryam
Al eline kalemi kanaryam
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Sayfa 358

Yaz başıma geleni kanaryam
Seni sevdim seveli kanaryam
Oldum yürek veremi kanaryam

Meyil verdim güzele
Billah kam ederim
Yarim ile gezene

Kaynak: Bilinmiyor

Yar yar yar yandım
Ben o yare aldandım

Bahçelerde Mormeni
Bahçelerde mormeni
Verem ettin sen beni
Ya sen İslam ol ahçik
Ya ben olam Ermeni
Ben sana yandım gelin
Yanağın allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin
Bahçalarda meleme
Yar göğsün düğmeleme
Ölürsem kanlım sensin
Gözlerin sürmeleme
Ben sana yandım gelin
Yanağın allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin

Bahçelerde Pırasa
Bahçelerde pırasa
Yaprağına kar yağsa
Oğlan oğlan oğlan
Aman çapkın oğlan
Köprünün altı bostan
Yıkılsın arabistan
Arabistan kızları
Ne don giyer ne fistan
Kayalar oylum oylum
Geliyor selvi boylum
Selvi boylum gelmezse
Şen olmaz benim gönlüm
Kaynak: Ahmet Altuner

Bahçelerde Rezene
Bahçelerde rezene
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Bahçelerde saz olur
Gül açılır yaz olur
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur
Yar yar yar yandım
Ben o yare aldandım
Kaynak: Yöre Ekibi

Bahçelerde Sarımsak
Bahçelerde sarımsak
Sarıl sarıl sarılsak
Güzellerin koynunda
Allı gelin Eminem
Baygın baygın bayılsak
(Bağlantı)
Kaldır Eminem indir Eminem
Çay bardağını
Ramazanda öptürdün
Allı gelin Eminem
Al yanağını
Bahçelerde gezersin
Çalı çırpı ezersin
O sarı saçlarınla
Allı gelin Eminem
Neye beni yüzersin
Bağlantı
Kaynak: Hasan Rodoplu

Bahçelerde Üzerlik
Bahçelerde üzerlik
Soydan olur güzellik
Duydum yarim evlenmiş de
Allah versin düzenlik de
Salına da salına da gel yarim
Pencerede perde yok
Ben ona şaşıyorum
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Sayfa 359

Dünyada yarsız olan da
Sanmasın yaşıyorum da
Salına da salına da gel yarim

Yalınız getme yola
Seni bir avcı çalar
Uy amman yar amman yaktın yandırdın amman

Gümbür bakırım gümbür
dünür gelmişler dünür
Durmasın gelsin dünür de
Uslanmaz deli gönül de
Salına da salına da gel yarim

Kaynak: Fahri Kayahan

Kaynak: Sevim Güler

Bahçelerde Vez Olur
Bahçelerde vez olur
Gül açılır yaz olur
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur
Ellere benim yarim ellere vay
Saç bağın döküde vermiş bellere vay
Nazlı yarim seni de vermem ellere vay
Dayanamam dokunaklı dillere vay
Bahçelerde gül vari
Var git ellerin yari
Sen bana yar olmazsın
Yüzüme gülme bari
Ellere benim yarim ellere vay
Saç bağın döküde vermiş bellere vay
Nazlı yarim seni de vermem ellere vay
Dayanamam dokunaklı dillere vay
Kaynak: Bilinmiyor

Bahçelere Ay Doğdu
Bahçelere ay doğdu
Ay ışıdı gün oldu
Benim yarim içmeden
Vallahi serhoş oldu
Uy amman yar amman yaktın yandırdın amman
Bahçelerde meleme
Yar göğsün düğmeleme
Ölürsem katlım sensin
Gözlerin sürmeleme
Uy amman yar amman yaktın yandırdın amman
Bahçeler barın çalar
Gözlerin mavi çalar
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Bahçelere Geldi Bahar
Bahçelere geldi bahar
Yeşil halı serdi bahar
Gel dedim gelmedi yar
Beni yada salsana yar
Şu halimi sorsana yar
A ceylan sevdiğim
Mehriban sevdiğim
Sırrımı bilmedin
Bilmedin yar
Bahçelerde güllü çiçek
Güllü çimen güllü çiçek
Gül dedim gülmedin yar
Beni yada salsana yar
Şu halimi sorsana yar
A ceylan sevdiğim
Mehriban sevdiğim
Sırrımı bilmedin
Bilmedin yar
Şirin şirin sözle beni
Özüm dedim özle beni
Gözledim gelmedin yar
Beni yada salsana yar
Şu halimi sorsana yar
A ceylan sevdiğim
Mehriban sevdiğim
Sırrımı bilmedin
Bilmedin yar
Kaynak: İhsan Tafralı

Bahçelere Geldi Bahar -OrjBahçamıza geldi bahar
Yaşıl halı serdi bahar
Gel dedim gelmedi yar
(Bağlantı)
Meni yada salsana yar
Üreyimi alsana yar
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A ceyran sevgilim
Mehriban sevgilim
Sırrımı bilmedin bilmedin yar
Negme deyib güldü çemen
Güldü çiçek güldü çemen
Gül dedim gülmedi yar
Gülmedi yar gülmedin yar
Bağlantı
Min - bir şirin sözle meni
Özün dedin gözle meni
Gözledim gelmedi yar gelmedi yar
Bağlantı
Kaynak: İhsan Tafralı

Sayfa 360

Bahçen Bozuk Değil Mi
Bahçen bozuk değil mi a canım değil mi
Bağrım ezik değil mi
Ne bakarsın pencereden bacadan
Bana yazık değil mi
Bahçelerde idrişah a canım idrişah
Boyu uzun kendi şah
İki gönül bir olsa a canım
Ayıramaz padişah
Bahçelerde bal kabak a canım bal kabak
Açılır tabak tabak
Sen şeker ol ben kaymak a canım
Yiyelim parmak parmak
Kaynak: Hamit Çine

Bahçeleri Bağları

Bahçenin Harı Mıyım

Bahçeleri bağları
Baharlari yazlar
Gülden bile güzeldir
Şu Siirt’ın kızları

Bahçenin harı mıyım
Ben sana varır mıyım
Sen ettiğinden utan
Ben yarsız kalır mıyım

Tipi boran kışına
Baharına yazına
Kurban olam Siirt’in
Şu güzel kızlarına

Bahçelerde erik dalı
Dibinde buldum yari
Sen bana yar olamazsın
Yüzüme gülme bari

Kaynak: Yöre Ekibi

Bahçemizin Gülleri
Bahçemizin gülleri (Hop de güzelim)
Al menevşe elleri
Yaktı beni kül etti (Hop de güzelim)
Yarin kibar elleri

Bahçelerde erik m'olur
Dibinde goruk m'olur
Ben yarimi kaybettim
Arasam ayıp m'olur
Kaynak: Sıdıka Yapıcı

Bahçenizde Bir Taş Attım Vişneye

Mendil aldım kırkbeşe (Hop de güzelim)
Yudum serdim güneşe
Senin yarin gül ise (Hop de güzelim)
Benim yarim menvşe

Bahçenizde bir taş attım vişneye
Kimseler yarinden ayrı düşmeye
Beni yarden yari benden ayıran
Ciğerine yağlı kurşun işleye

Evleri çukur mukur (Hop de güzelim)
Çufallık dokur mokur
Sadıçım düğün yapıyor (Hop de güzelim)
Bizi de okur mokur

(Bağlantı)
Dağı var ovası var
El alemin yuvası
Mevlam vermiş bana derdi
Çekilecek neresi var

Kaynak: Mustafa Salman
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Yaslanmış duvara boynun eğiyor
Dedim güzel neden boynun eğersin
Dedi babam beni sana vermiyor
Bağlantı
Bahçenizde sarı ayva soymadım
O yar bana ben o yare doymadım
İndim bahçenize intizar edem
Ondan başkasına gönül vermedim
Bağlantı
Kaynak: Hamza Bozyurt

Bahçenizde Güren Var
Bahçenizde güren var
Pulluğunan süren var
İnkar etme Dudu gız
Sarılırken gören var
Aman Dudu gız öldüm yalınız
Aşam aşam pencireyi depmeli
Görüp görüp ah Dudu gızı n'etmeli
Nerelisin ah Dudu gelin nereli
Deli oldum ah sana meyil vereli
Bahçede güren dalı
Dibinde buldum yari
Ben söyleyem sen dinle
Başıma gelen hali
Aman Dudu gız öldüm yalınız
Aşam aşam pencireyi açmalı
Bulup bulup ah Dudu gızı gaçmalı
Nerelisin ah Dudu gelin nereli
Verem oldum gız sana gönül vereli

Sayfa 361

Bahçesinde sarı gül (Balam)
Yarı gonca yarı gül
Tez açıldın tez soldun (Balam)
Olmasaydın bari gül
Kaynak: Şakir Şener

Bahçeye Bar Diyemem
Bahçeye bar diyemem
Ayvaya nar diyemem
Ben alıştım iyiye
Kötüye yar diyemem
Bağlar gazeli meleğim de
Türkmen güzeli
Şu dağı aşam dedim
Aşam ulaşam dedim
Bir vefasız yar için
Herkese paşam dedim
Bağlar gazeli meleğim de
Türkmen güzeli
Kaynak: Bilinmiyor

Bahçeye Biber Ektim (Meyrem)
Bahçeye biber ektim de
Kız Meyrem Meyrem Meyrem
Ah ne zaman kabaracak da
Yar oğlan oğlan oğlan
Senin o kötü kocan da
(<i>Şu senin zalim baban da</i>)
Kız Meyrem Meyrem Meyrem
Ah ne zaman geberecek de
(<i>Ah ne zaman ey olacak da</i>)
Yar oğlan oğlan oğlan

Bahçesinde naneyem (Balam)
Yel esme pervaneyem
O yar düştü aklıma (Balam)
Deliyem divaneyem

Kale kaleye karşı da
Kız Meyrem Meyrem Meyrem
Ah kalenin dibi çarşı da
Yar oğlan oğlan oğlan
Bir tomurcuk gül olsam da
Kız Meyrem Meyrem Meyrem
Ah açılsam yare karşı da
Yar oğlan oğlan oğlan

Bahçesinde toz olur (Balam)
Gül açılır yaz olur
Ben sana gül demerem (Balam)
Gülün ömrü az olur

Başan da poşusuna da
Kız Meyrem Meyrem Meyrem
Ah oturmuş karşısına da
Yar oğlan oğlan oğlan

Kaynak: İbilak Mehmet

Bahçesinde Naneyem
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Adam meyil verir mi de
Kız Meyrem Meyrem Meyrem
Ah kapı komşusuna da
Yar oğlan oğlan oğlan

Sayfa 362

Kıvrım kıvrım boynuzu
Sen koyun ol ben kuzu
Haydi arayalım bu kızı

Kaynak: Selvet Aslan

Oynasana oynasana mandilli
Başındaki yazması kandilli

Bahçeye Gel Bahçeye

Kaynak: Cavit Erden

Bahçeye gel bahçeye
Kuru fındık bulursun
Alacaksan al beni
Sonra pişman olursun

Bahçeye Gel Ki Görem

Haydi yavrum oymaktan
Yar gelir oynamaktan
Parmakları ağırmış
Zil çalıp oynamaktan

Kaynak: Bilinmiyor

Boztepe'ye çıkmalı
Şu Ordu'ya bakmalı
Böyle güzel kızları
Saz çalıp oynatmalı
Haydi yavrum oymaktan
Yar gelir oynamaktan
Parmakları ağırmış
Zil çalıp oynamaktan
Fındık dalda ekleme
Kız saçların ekleme
Gidiyorum Ordu'dan
Gelir diye bekleme
Haydi yavrum oymaktan
Yar gelir oynamaktan
Parmakları ağırmış
Zil çalıp oynamaktan
Kaynak: Ahmet Kaçmaz

Bahçeye Gel Göreyim
Bahçeye gel göreyim
El uzat gül vereyim
Senin gibi çapkına
Bilmem nasıl gönül vereyim
Oynasana oynasana mandilli
Başındaki yazması kandilli

Bahçeye gel ki görem
Delilo delilo

Bahçeye Gel Ki Görem

Bahçeye gel ki görem (He güley he güley kurbanım)
El uzat bir gül verem (Şengüley Şengüley kibarım)
Aramızda dağlar var (He güley he güley kurbanım)
Ben sana nasıl gelim (Şengüley Şengüley kibarım)
Bahçede bar şirindir (He güley he güley kurbanım)
Ayvadan nar şirindir (Şengüley Şengüley kibarım)
Ne anadır ne baba (He güley he güley kurbanım)
Hepsinden yar şirindir (Şengüley Şengüley kibarım)
Bahçede bar olaydın (He güley he güley kurbanım)
Sararaydın solaydın (Şengüley Şengüley kibarım)
Bize göre yar mı yok (He güley he güley kurbanım)
İstedim sen olaydın (Şengüley Şengüley kibarım)
Kaynak: Hüsamettin Subaşı

Bahçeye İndim
Bahçeye indim ki gülleri derem
Gül değil meramım yarimi görem
Yar orda ben burda ben nere gidem
(Bağlantı)
Ah yürü yürü yürü boynan dolanam
Sen uyu ben uykulardan uyanam
Senin hasretine nasıl dayanam
Bahçeye indim ki sıradır taşlar
Al yeşil giyinmiş selvi ağaçlar
İnsan sevdiğine canlar bağışlar
Bağlantı

Bahçelerde bir kuzu
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Bahçeye indim ki taş bulamadım
Bir yüzük yaptırdım kaş bulamadım
Kendime münasip eş bulamadım

Sayfa 363

Bak kara gözlü ceylana
Belenmiş alkızıl kana
Yavrusunu avcı vurmuş
Bak ağlıyor yana yana

Bağlantı

Bahçeye Kuzu Girdi

Bu dağlara avcı daldı
O güzel ceylanı aldı
Vurma zalım avcı vurma
Yavruları öksüz kaldı

Bahçeye kuzu girdi
Tüyü kırmızı girdi
Seni sevdim seveli
Kalbime sızı girdi

Dağbaşı bürüdü kar
Avcılar ceylanı avlar
Vurma zalım avcı vurma
Arkasında yavrusu var

Kaynak: Vasfi Akyol

Bahça bar verende gel
Ayva nar verende gel
Heste düştüm gelmedin
Bari can vere'nde gel
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Bahçeye Vurdum Kazmayı
Bahçeye vurdum kazmayı (beyim aman amman)
Güzeller yazar a yazmayı (aman amman)
Yar yandım imanım aman a senin eline aman amman
Sarılsam o incecik beline
Kirazcı satar (a) kirazı (beyim aman amman)
Elinde altın terazi (aman amman)
Yar yandım imanım aman a senin eline aman amman
Sarılsam o incecik beline

Kaynak: Cemil Cankat

Bak Ki Büyüsün Her Çiçek
Bak ki büyüsün her çiçek
Sev ki aşkımdır diyerek
Sakla ki yar sansın yürek
Gözün gibi koru gülüm
Demet demet topla gülüm
Buram buram kokla gülüm
Esen yelden sakla gülüm
Gözün gibi koru gülüm
Varım yoğum budur deyip
Bak her gün yanına gidip
Canından bile çok sevip
Gözün gibi koru gülüm
Kaynak: Engin Namlı

Bahçeye serdim (e) neşteyi (beyim aman amman)
Kız sattım çıkmadı müşteri (aman amman)

Bak Ne Hale Geldim

Yar yandım imanım aman a senin eline aman amman
Sarılsam o incecik beline

Bak ne hale geldim senin elinden
Sen benim başıma neler getirdin
Kurtulamaz oldum elin dilinden
Sen benim başıma neler getirdin

Atım(ı) bağladım bostana (beyim aman amman)
Selam da söylen kara gözlü Osman'a (aman amman)
Yar yandım imanım aman a senin eline aman amman
Sarılsam o incecik beline
Kaynak: Bursalı Selanik Kadınları

Bak Kara Gözlü Ceylana
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Şirin idin cefa çektirdin cana
Cefa çektim sitem ettim sultana
Bunca zulüm çile zordur insana
Sen benim başıma neler getirdin
Ne meşkin çekilir ne de hasretin
Bunca zulme nerden gelir kudretin
Çok çektim de bu bitmeyen zahmetin
Sen benim başıma neler getirdin
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Kaynak: Hasret Gültekin

Bak Niye (Zamanı Geldi)
Zamanı geldi aşkların
Yalnızlığın bak sevdaların
Zamanı geldi aşkların
Gülen ağlayan yanların
Gülüşü olmayan yare gül
Gülüşü olmayan sevgiye
Bak ben neler gördüm
Seni seviyorum bak niye
Zamanı geldi al aşkları
Saatleri sar sevdaları
Umutların yalnız anları
Zamanı geldi al aşkını

Sayfa 364

Bak şu feleğin işine
Neler getirdi başıma
Avular gattın aşıma
Ne istedin benden felek
Hayın felek zalim felek
Fidan diktim dal vermedin
Bağban oldum gül vermedin
Arı oldum bal vermedin
Ne istedin benden felek
Hayın felek zalim felek
Aldın yarımı götürdün
Yedin ömrümü bitirdin
Sonunda ölüm getirdin
Ne istedin benden felek
Hayın felek zalim felek
Kaynak: Enver Tatar

Kaynak: Adnan Eren

Bak Şu Gaşa Bak Şu Göze

Bak Sevdiğim (Kanlı Yaşlar)

Bak şu gaşa bak şu göze
Dayanılmaz böyle naza
Sürmeler mi çektin ela göze
Tanrım seni bana yaza

Kanlı yaşlar aka aka gözümden
Nasır çıktı gel de bir bak sevdiğim
Ben kendimi sordum kendi özümden
Kusur çıktı gel de bir bak sevdiğim
Yollarımı Toroslardan aşırdım
Yüreğimi kebap ettim pişirdim
Saniyemi hesap ettim şaşırdım
Asır çıktı gel de bir bak sevdiğim

Gözleriyle gel eyledi
Şu aklımı del'eyledi
Sen gibiye kul eyledi
Tanrım seni bana yaza
Kaynak: Mustafa Karaer

Gelmedik ne kaldı garip başıma
Aklıma yaramıyordu boşuna
Kilomu vurdum ben meheng taşına
Sıfır çıktı gel de bir bak sevdiğim

Bak Şu Kaşın Karesine

Ömrüm geçti gitti bitti zamanım
Ters tersine döndü gayrı devranım
Dostun dost üstünde dostluk nişanım
Zifir çıktı gel de bir bak sevdiğim

Gadınım gel gel gel gel gel gel
Bidanem gel gel gel gel gel
Dorunum gel

Devran Baba nasıl gönül eyleyim
Ruh bedene küsmüş daha neyleyim
Biri milyarlara böldüm söyleyim
Küsur çıktı gel de bir bak sevdiğim

Bak şu da kaşın karesine aman aman
Nişan çekmiş aresine vay

A kız alıyım seni aman aman
Kutnulara sarayım seni vay
Gadınım gel gel gel gel gel gel
Bidanem gel gel gel gel gel
Dorunum gel

Kaynak: Devran Baba

Bak Şu Feleğin İşine
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Yakada keklik alayı aman aman
Gelir dolayı dolayı vay
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Gadınım gel gel gel gel gel gel
Bidanem gel gel gel gel gel
Dorunum gel
Kaynak: Kadir Acar

Bak Yine Karanlıklar Gidiyor
Bak yine karanlıklar gidiyor
Gün doğdu doğacak
Bak yine yeşillendi dünya
Çiçek açtı açacak
Bin yıllık cefa artık bitmeli
İnsanlar gülmeli canım
İnsanlar gülmeli
Açıver kollarını
Kollarını yaşama
Yeni yeni sevdalara
Bir adımlık yol uzakta değil
Ölümsüz dünya canım
Ölümsüz dünya
Sararan yüzler
Ağlayan gözler
Gün gelir biter
Bir umut senden
Bir umut benden
Birleşsin eller
Yarınlar bizim bizim olacak
Sevdalı yürekler canım
Sevdalı yürekler
Açıver kollarını
Kollarını yaşama
Yeni yeni sevdalara
Bir adımlık yol uzakta değil
Ölümsüz dünya canım
Ölümsüz dünya

Sayfa 365

Ne ötersin yana yana
Avazın kar etti cana
Çık havaya döne döne
Baka zahman görünür mü
Kanadının ucu eğri
Delinir aşıkın bağrı
Vara bizim ele doğru
Baka zahman görünür mü
Kanadının ucu burma
Ölürsem karşımda durma
Gözlerin sevdiğim turna
Baka zahman görünür mü
Niçün Köroğlu der niçün
Bağışla aşıkın suçun
Yavru turna başın içün
Baka zahman görünür mü
Kaynak: Köroğlu

Bakar (Buluta Girmeyle)
Buluta girmeyle güneş kaybolmaz
Yarılıp çıkması bir yele bakar
Çerçöp gelip su yolunu tutamaz
Silip süpürmesi bir sele bakar
Şahini durdurmaz karga avazı
Aslanı yenemez bir uyuz tazı
Sessiz bellediğin düzensiz sazı
Öttürür ustası bir tele bakar
İş başında belli olur yiğitlik
Uçan kuşa karşı dayanmaz çıtlık
Sona kadar sürüp gitmez bu kıtlık
Geliri verimli bir yıla bakar
Kusuri toplumlar yaratır neler
Birlik de her kötülüğü örseler
Dağları devirir kayalar deler
Çelik gibi güçlü bir ele bakar

Kaynak: Hüseyin Bayer
Kaynak: Aşık Kusuri

Baka Zahman Görünür Mü
Katar katar gelen turnam
Baka zahman görünür mü
Derde derman katar turnam
Baka zahman görünür mü
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Bakarsın Ki Vefasızdır Bir Adam
Bakarsın ki vefasızdır bir adam
Uzak dolaş arkasına takılma
Sakın ülfetine aldanma her dem
Aklın topla ataşına yakılma
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Sayfa 366

Canan belli değil can belli değil
Namert kapısına gider eğri yol
Gidip o namerde olmayasın kul
Er yiğidin kulübesin ara bul
Muhannetin sarayına yıkılma
Cahilin vadine kanma yalandır
Kamilin her sözü derde devadır
Mert yiğidin zehri derde şifadır
Namerdin balından olur bıkılma
Kaynak: Aşık Zülali

Bakasım Gelir (Dertlerim)
Dertlerim örülmüş bir çorap gibi
Söktükçe sevdiğim sökesim gelir
İçime işledi şu zalim gurbet
Gönül ah çektikçe çekesim gelir
Hayli hasret kaldım yari özlerim
Yarin hasretiyle ağlar sızlarım
Yar sana kem gözle bakan gözlerin
Dünyayı başına yıkasım gelir
Meçhuli yarına sazıyla der ki
Huri melek nesli şüphe mi var ki
Perilerin şahı sultanı sanki
Baktıkça yüzüne bakasım gelir
Kaynak: Aşık Meçhuli

Bakımsız Bahçeye Yolum Uğradı
Bakımsız bahçeye yolum uğradı
Har ile kapanmış yol belli değil
Sılama dönüpte gitmek istedim
Vatan belli değil il belli değil
Bahçede çiçekler karma karışık
Döne döne döndüm yollar dolaşık
Bir yüzü Leyla'ya olmuşum aşık
Çiçek belli değil har belli değil
Bahçeler bozulmuş bağlar perişan
Dünyaya zar eder çöllere düşen
Pişirmek ister mi evvelden pişen
Pişen belli değil ham belli değil
Bu bahçeye erbap bahçıvan ister
Bozulan bahçeye bülbüller küser
Berati'yim yarına zulümler biter
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Kaynak: Aşık Berati

Bakırlım Gül İstiyor Mercandan
Bakırlım da aman gül istiyor mercandan aman
Ah balı şeker mastika süzer fincandan
Bakırlım da aman usanmıştı bu candan
Aman aman aman
Candarmaları kovalayıp gider Bakırlım
Bakırlım da aman şu dağlarda yaslanır aman
Yağmur yağar silahları ıslanır
Bakırlım da aman kuz'etinlen beslenir
Aman aman aman
Candarmaları kovalayıp gider Bakırlım
Kaynak: Yöre Ekibi

Bakış Açısı
Mikroskopla bakar isen hayata
Etrafta gül değil mikrop görürsün
İştah kabartırsan küflü bayata
Mide bulandırır kir çöp görürsün
Bahçıvanın elindeki küreği
Gülistan sevdası yakar yüreği
Bahçeyi çeviren demir direği
Niyetine göre sen top görürsün
Sular akıp gider oluyor heder
Tilki çoban olmuş neslimi güder
Dedem bastonuyla camiye gider
Uzaktan bakarsan hep cop görürsün
Malkoç Ali sen yaz destan tam olsun
Bekleme bir güneş kopar ham olsun
Kabuğa bakarlar niyet nam olsun
Gözünle bakarsan boş kap görürsün
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Bakışların Beni Yakar
Bakışların beni yakar
Dilinden balların akar
Yokluğun sinemi yakar
Dön gel bu ateşi söndür
Hadi kömür gözlüm dön gel
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Söyle nedir sana engel
Bu gönül seni bulmaz mı
Hasretinden ağlamaz mı
Gitme kömür gözlüm dön gel
Söyle nedir sana engel
Sen gelmezsen ağlamaz mı
Karaların bağlamaz mı
Seni seven aşık ölmez
Dertlerine derman bulmaz
Gecesi gündüzü olmaz
Dayanılmaz bir sevdaymış

Sayfa 367

Hacı pınarın düzü
Mevlam ayırdı bizi
Bakkal Mahmud'un kızı
Yaktı yandırdı bizi di gel gel
Al oğlan bu da sana
İpliğin dolasana
Oğlan darılma bana
Kanım kaynadı sana di gel gel
Kaynak: Abdurrahman Şenokuyan

Bakkallar Satıyor Karaca Üzüm

Hadi kömür gözlüm dön gel
Söyle nedir sana engel
Bu gönül seni bulmaz mı
Hasretinden ağlamaz mı

Bakkallar satıyor karaca üzüm
Yalvardım yalvardım geçmedi sözüm
Hani hanım senin o güzel yüzün
Aman yar geliyor sürmeli yar geliyor

Gitme kömür gözlüm dön gel
Söyle nedir sana engel
Sen gelmezsen ağlamaz mı
Karaların bağlamaz mı

Asmanın dalları yelleniyordu
Altında yosmalar eğleniyordu
Hanım senin zülfün telleniyordu
Aman yar geliyor sürmeli yar geliyor

Kaynak: Yusuf Gül

Bakkal Amca
Bakkal amca bakkal amca (Ne var)
Yağıyi var mı (Var var)
Uniyi var mı (Var var)
Şekeri var mı (Var var)
Ne duruyorsun (Ne yapayım)
Helva yapsana helva yapsana
Helva yapsana vay vay helva yapsana
Şoför amca şoför amca (Ne var)
Arabay var mı (Var var)
Benziniy var mı (Var var)
Yolcular var mı (Var var)
Ne duruyorsun (Ne yapayım)
Gasa bassana gaz bassana
Gaza bassana vay vay gaza bassana
Kaynak: Mahmut Tuncer

Bakkal Mahmut'un Kızı
Bir sigara iç oğlan
Gel kapıdan geç oğlan
Beni sana vermezler
Bu sevdadan geç oğlan di gel gel
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Kaynak: Şerif Ercan

Bakmaz Mısın Garip Bülbül
Bakmaz mısın garip bülbül
Feryat ider sahralarda
Ötüşünden bilen bilir
Neler söyler sahralarda
İndirüp secdeye başı
Çalsın bağrına taşı
Aşıklar akıdır yaşı
Ah iderler sahralarda
Ahretine yakup fener
Nefsini öldürmek hüner
Çarhı felek gibi döner
Aylar günler sahralarda
Ne yatarsın behey beşer!
Şimdi güneş yere düşer!
Allah Allah deyu coşar
Çağlayanlar sahralarda
Var kendi aybım gör ki
Yüzünü yerlere sür ki
Ruhsati uyanık dur ki
Nuş eylerler sahralarda
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Sayfa 368

Kaynak: Aşık Ruhsati

Kaynak: Davut Sulari

Baktım Selvi Bağı Susmuş

Bal Dudaklım (Ey Sultanım)

Baktım selvi bağı susmuş uyumuş
Otağı yıkılmış bülbülü ağlar
Hoyrat bir yel esmiş silmiş süpürmüş
Nergis boynun bükmüş güller kan ağlar

Ey sultanım fidan boylum
Tay bakışlım kısrak huylum
Kovaladım yordum seni
İpek saçlım bal dudaklım

Ayrıldım Selvi'den hastayım hasta
Başım yastıkdadır kulağım seste
Almışlar kuşumu inler kafeste
Ruhunu yitirmiş bir güzel bağlar

Seviyorum güzüm gibi
Sevdan bende özüm gibi
Yesem seni üzüm gibi
İpek saçlım bal dudaklım

Hem ağlarım hem inlerim yürürüm
Ruhumu ardınca çeker sürürüm
Gece düşte gündüz şurda görürüm
Selvi der de ağaçlar peçeli dağlar

Dolaşırım serap gibi
Saracağım turap gibi
İçsem seni şarap gibi
İpek saçlım bal dudaklım

Emrah yar acısı daima canda
Gönül melül mahzun dideler kanda
Şah geldi götürdü sevdası bende
Gönülde ah değil sevdası çağlar

Karşı dağın karı gibi
Ak döşünde arı gibi
Yatsam gönül harı gibi
İpek saçlım bal dudaklım

Kaynak: Ercişli Emrah

Sanma gurbet ırak gibi
Sensiz Yiğit kurak gibi
Sarsam belin orak gibi
İpek saçlım bal dudaklım

Baktım Şu Cihanın
Baktım şu cihanın temaşesine
Cümle kullar alo alo Ali diyorlar
Yedi derya doldu kalp şişesine
Hep lisanlar alo alo Ali diyorlar
(Bu Almanlar alo alo Ali diyorlar)
Herhangi millet olsa da o anda
Telli telsiz telefonlar kuranda
Haber alıp sual cevap verende
Cümle diller alo alo Ali diyorlar
(Hep lisanlar alo alo Ali diyorlar)
Ali dindir Ali Ali imandır canda
Ali görünüyor her bir meydanda
Ali'nin heybeti yalnız aslanda
Cümle kullar alo alo Ali diyorlar
(Bütün kullar alo alo Ali diyorlar)
Hakk'ı bilmek ne kusurdur ne de suç
Hayat bir çeşmedir gözü bul da iç
Davut Sulari'nin mızrabı kılıç
Teller diller alo alo Ali diyorlar
(Teller diller alo alo Ali diyorlar)
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Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Bal Yeme Bal Yeme
Bal yeme bal yeme bal şirin olur
Anadan atadan yar şirin olur
Erdişin gızlari altından direk
Bal yeme bal yeme bal şirin olur
Erdişin gızları altından direk
Anadan atadan yar şirin olur
Bal yeme bal yeme bal şirin olur
Bacıdan gardaştan yar şirin olur
Bal yeme bal yeme bal şirin olur
Anadan atadan yar şirin olur
Eymişsen gaşların etmişsen çengel
Bal yeme bal yeme bal şirin olur
Ölürsem sevdüğüm üstüme sen gel
Anadan atadan yar şirin olur
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Sayfa 369

Ben seni arar bulurum (aman)
Bal yeme bal yeme bal şirin olur
Bacıdan gardaştan yar şirin olur
Bal yeme bal yeme bal şirin olur
Anadan atadan yar şirin olur
Bir oda yaptırdım yüceden yüce
Bal yeme bal yeme bal şirin olur
İçinde yatmadım üç gün üç gece
Anadan atadan yar şirin olur
Bal yeme bal yeme bal şirin olur
Bacıdan gardaştan yar şirin olur
Bal yeme bal yeme bal şirin olur
Anadan atadan yar şirin olur
Bir oda yaptırdım hurma dalından

Bugün akşam olunca
Çifte lamba yanınca
Deli gönlüm olunca
Ben seni arar bulurum (aman)
Tesbihimin mercanı
Neren ağrır hey canım
Çubuk benim bel benim
Kahyam mıdır el benim
Ben seni arar bulurum (aman)
Bugün akşam olunca
Çifte lamba yanınca
Deli gönlüm olunca
Ben seni arar bulurum (aman)
Kaynak: Ahmet Güzeldemir

Bal yeme bal yeme bal şirin olur
İçini döşedim acem şalından
Bal yeme bal yeme bal şirin olur
Bal yeme bal yeme bal şirin olur
Bacıdan gardaştan yar şirin olur
Kaynak: Hüsamettin Subaşı

Bala Kekliğinem Avla Beni
Bala Kekliğinem avla beni
Bala Sahralara salma beni
Bala Geceleri al koynuna
Bala Gündüz bukağla beni
Ah yar kölen olcan
Bala gündüzleri bukağla beni
Bala Kekliğim bir bağ içinde
Bala Kavruldum ben yağ içinde
Bala Eller hep seyrana çıkmış
Bala Benim yarim yok içinde
Ah yar kölen olam
Bala benim yarim yok içinde

Balıkçının Türküsü (Uy Reis)
Uy reis yapma ben sevdaliyim
Sevduğum sevmez da
Ben yaraliyim
Eğridi müğridi deniz kurudi
Hamsisi mezgidi nereye gitti
Ha bu yanadur uy da
Ha şu yanadur
Bizum uşakların kaptan hepisi
Denizi bilmeyen yalnız birisi
Onun da yelken açar türküsü
Eğridi müğridi deniz kurudi
Hamsisi mezgidi nereye gitti
Ha bu yanadur uy da
Ha şu yanadur
Kaynak: Yaşar Miraç

Kaynak: Nuri Halil Poyraz

Balıkesir Yolunda (Debreli)

Balık Suda Yan Gider

Balıkesir yolunda
Sepeti var kolunda
Ben yarimi kaybettim
Balıkesir yolunda

Balık suda yan gider
Kah eylenir kah gider
Bekar oğlan yiğidin
Yüreğinden kan gider
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Debre de güzelime debreli

Sayfa 370

Tatlı dilini güzel yüzünü
Hilal kaşını ela gözünü

Entarisi pembeden
Yakışıyor giymeden
Ben yarimi tanırım
Yüzündeki benlerden

Sırma saçlı mis gibi teni
Horon oynuyor balkan güzeli

Debre de civanıma debreli
Debre de güzelime debreli

Kına yakmış pamuk eline
Kemer belin üstüne
Fistan giymiş balkan güzeli
Nakış yapmış eteklerine

Entarisi filizi
Kim bilir halimizi
Esti bir hafif rüzgar
Ayırdı ikimizi

Sırma saçlı mis gibi teni
Horon oynuyor balkan güzeli
Kaynak: Bilinmiyor

Debre de civanıma debreli
Debre de güzelime debreli
Kaynak: Saniye Can

Balıklı Muhabbet
Ne kızarsın bire alık
Dünyanın düzeni çalık
Hep kaçıyor büyük balık
Elbet düşeriz oltaya
Sap olmazsak bir baltaya
Cehalet yasamız aynı
Gönülde tasamız aynı
Cebinde kasamız aynı
Elbet düşeriz oltaya
Sap olmazsak bir baltaya
Hesap etmiş yollu yolsuz
Farkımız yok çilli çilsiz
Sen dilsizsin bende dilsiz
Elbet düşeriz oltaya
Sap olmazsak bir baltaya
İlhami gel hakkın ara
Kalem ehil ilim çıra
Boş düşünme kara kara
Elbet düşersin oltaya
Sap olmazsan bir baltaya

Bana (Birgün Bile Hak Yolundan)
Birgün bile hak yolundan şaşmazken
Yine de her cefa eş oldu bana
Dürüst olup yanlış yola düşmezken
Ağustosta günüm kış oldu bana
En sonunda düştüm ben de buraya
Garibim bir dostum yoktur ki araya
Yarden başka derman olmaz yaraya
Düşündükçe gönlüm hoş oldu bana
Ağlama sen anam bana ağlama
Yoksam bayramlarda kara bağlama
Sakın ola yüreğini dağlama
Bir feryat duyunca beş olur bana
Görmek için gelip düşme peşime
Benden selam eyle sen kardeşime
Hergün girer iken benim düşüme
Özgürlük umudum boş oldu bana
Bu yerlerde günü güne eklerim
Çıkacağım diye hergün beklerim
Boşa mı gidecek tüm emeklerim
Ne bitmez çileymiş düş oldu bana

Kaynak: İlhami Arslantaş

Bir damla haram su bile içmedim
Dürüst oldum yanlış yoldan geçmedim
İyi kötü diye insan seçmedim
Her canlıyı sevmek coş oldu bana

Balkan Güzeli

Kaynak: Murat Muratoğlu

Geldim size balkan güzeli
Göreyim diye beyaz yüzünü

Bana (Yanaktan Şeftali)
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Yanaktan şeftali dudaktan buse
Sevdiğim ikramın az gelir bana
Açsam kollarımı sarsam boynuna
Bütün kış ayları yaz gelir bana
İnan şu sözüme ey şems ü mahım
Buluta dayandı feryadım ahım
Yıllardır çekerim nedir günahım
Bütün ahbaplardan söz gelir bana

Sayfa 371

Dağlarda mesken salabilerem
Galbini versen alabilerem
Öl desen vallah ölebilerem
Gaçma benden yavrum
Gaçma menden yosma
Kaynak: Cihangir Cihangirov

Bana Bir Yar Olsa

Dün gece rüyayı ben gördüm yordur
Banan inanmazsan birine sordur
Ayrılık mı acı ölüm mü zordur
Sağlıkta bu acı köz gelir bana

Bana bir yar olsa gönül verdiğim
Çıksa bari yüreğimden bu acı
Yaresin bekleyip ahdın güttüğüm
Bulunsa bir sınık yare sarıcı

Yaradan her zaman sevdiği kulla
Gönül postasında mektubun yolla
Dudağında ıslat elinle pulla
Göz açıp yummadın tez gelir bana

Yarinden ayrılan hiç gülmez imiş
Akar çeşmi yaşı silinmez imiş
Kişinin dediği olunmaz imiş
Salar imiş her yanına salıcı

Dert ile gam ile biraradayım
Nerde aşık varsa ben oradayım
Üç beşli bir iki numaradayım
Mevlüt İhsani de düz gelir bana

Aşk elinden ciğerciğim delindi
Gönlün kal dediği yerde kalındı
Her nerede olsa bize bulundu
Gıybet edip yüzümüze gülücü

Kaynak: Aşık Mevlüt İhsani

Bana Bana Gel Kaçma Gözel
Yüz gızdan birini severem
Yolunda canımı vererem
Bana bana gel gaçma gözel
Nerde olsan atı çaparım yar
Seni taparım yar
Gel gözelim yar yosma
Dağlarda mesken salabilerem
Galbini versen alabilerem
Öl desen vallah ölebilerem
Gaçma benden yavrum
Gaçma menden yosma
Şimşeyem dağlarda çakaram
Dağları oduna yakaram
Bana bana gel gaçma gözel
Nerde olsan atı çaparım yar
Seni taparım yar
Gel gözelim yar yosma
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Nice bezirganlar kond bu hana
Dünya baki değil sultana hana
Bir kalleş yar ile girme meydana
Erin ere doğru gerek kılıcı
Pir Sultan Abdal'ım çoştum giderim
Bir kuru kavgayı sürüp niderim
Yiyelim içelim sohbet edelim
Gelir bir gün emanetin alıcı
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Bana Bir Yol Göster
Bana bir yol göster gani yezdanım
Kader koymaz bilmem neyin alayım
Dert üstüne artar günbegün derdim
Bu devranda birgün nasıl bulayım
Gece gündüz hayli fırsat dilerim
Hayal ile gam dağların elerim
Dedim belki bu seferlik gülerim
Talih gül demiyor nasıl güleyim
Çekerim meşakkat sonu ey olur
Umarım ki zebercetten pay olur
Hur-i gılmanların yüzü ay olur
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Sayfa 372

Ağlattın fanide Noksan kalayım
Kaynak: Davut Sulari
Kaynak: Hodlu Noksani

Bana Bu İlmi İrfanı
Bana bu ilmi irfanı
Veren Muhammed Ali'dir
Bir Allah Allah dost
Bir Allah Allah dost
Aşgın dolusun içirip
Ayaksız derya geçirip
Ganat verip de uçurup
Geren Muhammed Ali'dir
Hu Allah Allah dost
Bir Allah Allah dost
Yar Allah Allah dost
Bir Allah Allah dost
Ya Allah Allah dost

Bana Cevretmekten Usanmayan
Bana cevretmekten usanmayan yar
Ettiklerin doğru mudur sen söyle
Sazıma sesime uyanmayan yar
İkrarımız eğri midir sen söyle
Bir güzel elinden içtik şarabı
Olduk o şarabın mesti harabı
Gönül ızdırabı aşkın azabı
Çekilecek ağrı mıdır sen söyle
Ey dişleri inci gerdanı sedef
Yandırıp aşıkı eyleme telef
Senin kipriğinin okuna hedef
Daimi'nin bağrı mıdır sen söyle
Kaynak: Aşık Daimi

Her milletin var bir dini
Muhammed'in çoktur ünü
Meleklerin gerçek ünü
Bilen Muhammed Ali'dir

Bana Cevreyleyip

Hu Allah Allah dost
Bir Allah Allah dost
Yar Allah Allah dost
Yar Ali'm Ali'm dost

Ağam da gel gel paşam da gel gel
Gülüm de gel gel gel

Mevla'ya olmaz bahana
Biad gerekdir Kur'an'a
Aşık edip bu cihana
Süren Muhammed Ali'dir
Hu Allah Allah dost
Bir Allah Allah dost
Yar Allah Allah dost
Sulari'yem bir günümle
Hekmet açık sır günümde
Ben acizem dar günümde
Eren Muhammed Ali'dir
Hu Allah Allah dost
Bir Allah Allah dost
Yar Allah Allah dost
Nur Allah Allah dost
Yar Allah Allah dost
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Bana cevreyleyip geyip dokunma
Naz ederken hatırıma dokunma

Gül yerine dikenleri takınma
Sana has bahçede gonca güller var
Ağam da gel gel paşam da gel gel
Gülüm de gel gel gel
Neylersin de elin gülün ararsın
Sana has bahçede gonca güller var
Ağam da gel gel paşam da gel gel
Gülüm de gel gel gel
Eğilip de serçeşmeden su içme
Sana ab-ı hayat bunca göller var
Ağam da gel gel paşam da gel gel
Gülüm de gel gel gel
Kaynak: Bektaş Yıldız

Bana Dert Oldu
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Elele tutuşup gönül doyası
Gezmedik seninle bana dert oldu
Çağlayıp dururken aşkın deryası
Yüzmedik seninle bana dert oldu
Ferhatla şirinin yüce dağını
Feleğin elinden kaçıp ağını
Şu geçen gençliğin sümbül bağını
Bozmadık seninle bana dert oldu
Koymadılar seni senin halinde
Bulamadın beni sağın solunda
Ah sevdiğim biz bu sevda yolunda
Tozmadık seninle bana dert oldu
Saatlerce bakıp yüzlerimizi
Aşk ile tutuşan özlerimizi
Dizdize oturup gözlerimizi
Süzmedik seninle bana dert oldu
Düştük ayrılığın derin suyuna
Yaşamadan aşkı boylu boyuna
Uzanıp bağrına koyun koyuna
Sızmadık seninle bana dert oldu
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Sayfa 373

Bana Göre (İnsan Bir Ummandır)
İnsan bir ummandır bilmek istersen
Katredir denizler göl bana göre
Hakkın cemalini görmek istersen
Ölmeden evveli öl bana göre
Düzgün bir karakter temiz bir ahlak
Edebinle otur edebinle kalk
Bir dilim ekmeğin var ise mutlak
Onu bir kamile böl bana göre
Kavga ve gıybete sen olma yakın
Cahil ile sohbet etme ha sakın
Aynayı alıp da kendine bakın
Sıratı surette bul bana göre
Yaz güze kış ise döner bahara
Açılır sinemde bin türlü yara
Gül için bülbüller başlıyor zara
Baharın müjdesi gül bana göre
Kederi sözümden alınsa hisse
Kulak vermek lazım çıkan nefese
Turap olmak lazım cümle herkese
Bunu gösterecek hal bana göre

Bana Gönder (Garip Gurbet Elde)

Kaynak: Aşık Kederi

Garip gurbet elde gezen birader
Dilinden bir name düz bana gönder
Oku bu beytimi al selamımı
Kondur bir imlayı yaz bana gönder

Bana Ilık Rüzgarları Gönderin

Ne zorun var kaldın gurbet ellerde
Gözümüzü koydun tozlu yollarda
Arz eyle sılayı gezme çöllerde
Yaktın yüreğimi köz bana gönder
Kalıp gurbet elde kurdun bir divan
Yad elde sürülmez dem ile devran
Sanki Mısır ellerinde Yusuf-i Kenan
Ağlar Yakup deyi göz bana gönder
Pederim söyledi ben yazdım bunu
Validem gözünden döker al kanı
Eyletme gurbette o sefil canı
Heyran'ım muteber tez bana gönder
Kaynak: Aşık Heyrani

Bana ılık rüzgarları gönderin
Tel örgüler ardına
Sevgilinin gözlerinde benim olsun
Yağmur damlaları mavisi
Yeşile mahkum edin bozkırı
Boy atsın sevdam
Bana bir türkü söyleyin
Yarınlarıma uzansın
Tel örgüler ebem olsun
Doğurtsun hasretimi
Ağlamasın çocuklar
Çocuklar kanamasın çocuklar ağlamasın
Sözüm var Beyrut sokaklarında
Öldürün beni
Her sabah saat beşte
Öldürün beni
Sözüm var Beyrut sokaklarında
Yaşatın beni
Kaynak: Mecit Ünal
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Sayfa 374

Bana İkrar Verdi
Bana ikrar verdi bir şah-ı huban
O ikrarın müddetini gözlerim
Ben aziz tam gözlerim
Leyl ü nehar gözlerin
Dostum keremler kanı
Bir ihsanın gözlerim
Nice yıldır kaldım şeb ü zulmette
Umudum var bir aydını gözlerim
Kınamayın beni meftun olmuşum
O ki Leyla ben de Mecnun olmuşum
Ben aziz tam olmuşum
Mest ü hayran olmuşum
Geymiş abdal postu
Bir dervişan olmuşum
Yusuf-da ki bend-i zindan oymuşum
Yakup gibi kan ağlıyor gözlerim
Mazluimi der gördüm rüya içinde
Aradım dünya içinde
Ben aziz içinde
Aşkın gönül içinde
Misli yok menendi yok
Külli eşya içinde
Bir cemal gördüm nur ziya içinde
An'çündür gördüğümü gözlerim
Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Bana Kaldı (Kahpe Felek)
Kahpe felek ile kavle tutuştum
Sıhhat kendisinde dert bana kaldı
Ne kadar isterdim dostlarla gezmek
Seyyah kendisinde yat bana kaldı
Bir değil beş değil yediğim darbe
Geldi benim ile bulaştı harbe
Kanunsuz destursuz çok fazla zorba
Her yanı zaptetti yurt bana kaldı
Yalvarmakla hiç insafa gelmiyor
Pençesine düşen asla gülmüyor
Kurban kessen bildiğinden kalmıyor
Aleme güler yüz sert bana kaldı
Gözden dökme Noksan kanlı yaşları
Feleğin hesaba gelmez işleri
Tevhit şahadettir işin başları
Herkes bir hayalde virt bana kaldı
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Kaynak: Hodlu Noksani

Bana Kara Diyen Dilber
Bana kara diyen dilber
Kaşların kara değil mi
Yüzümü güldüren gelin
Gözlerin kara değil mi
Beni kara diye yerme
Mevlam yaratmış hor görme
Ela göze siyah sürme
Çekilir kara değil mi
Her yoldan gelir geçerler
Aktan karayı seçerler
Ağalar beyler içerler
Kahve de kara değil mi
Karac'oğlan der maşallah
Birgün görünür inşallah
Kara donludur Beytullah
Örtüsü kara değil mi
Kaynak: Musa İnan

Bana Kara Diyen Mahım
Bana kara diyen mahım
Alma aşıkların ahın
Kara donlu beytullahın
Örtüsü kara değil mi
Bana kara deyip durma
Hak yaratmış sen hor görme
Ela göze siyah sürme
Çekerler kara değil mi
Hazreti Hızır boz atlı
Kendisi şekerden tatlı
Bezirganlarda kıymatlı
Kahve de kara değil mi
Yemende büber ekerler
Nazik el ile çekerler
Türlü yemeğe dökerler
Büberde kara değil mi
Cennetten üç ırmak akar
Hakkın didarına bakar
Misk-ü anber gibi kokar
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Karanfil kara değil mi
Seherde kapı açılır
Mümine rahmet saçılır
Sofrada iftar açılır
Zeytinde kara değil mi

Sayfa 375

Ellere sefalar eyledin ihsan
Dert ile mihneti bana mı verdin
İçirdin feleğin gam-ı zehrini
Dalgası yakıyor gönül şehrini
Çekiyorum bir dilberin kahrını
Firkatı hasreti bana mı verdin

Kaynak: Fatma Tuna

Bana Kendi Dilinden
Bana kendi dilinden bir şarkı söyle
Kimin adına olursa olsun
Yeter ki çığlığın senin olsun
Sesine dökülsün isyanın
Sesin sel olsun bağırsın

Hıfzı'yım kalmışım daim cefada
İtibar kalmadı gayrı vefada
Yaren yoldaş vatanında sefada
Diyar-ı gurbeti bana mı verdin
Kaynak: Mehmet Koç

Bana Mı Yanam

Bana birşeyler söyle
Ama kendi dilinden olsun
Belki anlamam dediğini
Ama senin dilinden olsun

Değirmenim terse döndü bu sene
Bulgura mı yanam kendime mi yanam
Yar orada kanser olmuş ben burda verem
Ben bana mı yanam sana mı yanam

Kaynak: Yılmaz Güney

Öyle güzel bulamam ki kusursuz
Seven neşeliymiş kendisi mutsuz
Kendi muratsızsa ben de huzursuz
Ben bana mı yanam sana mı yanam

Bana Medet Senden Olur
Bana medet senden olur efendim
Aşılmaz dağların dost ardında kaldım
Eller dosta doğru çeker göçünü
Elsiz viranede çöllerde kaldım
Sana derim sana ey kaşı kare
Artıyor eksilmez dost sinemde yare
Bir aşinam yok ki halımı sora
Yalanlı dolanlı dillerde kaldım
Sabahtan sabahtan semah tutarım
Dosta kadar gider oy benim katarım
Baykuş gibi viranede öterim
Gel gör ne perişan hallerde kaldım
Pir Sultan Abdalım ben de gülmedim
Aradım derdime dost derman bulmadım
Yol nereden gelir gider bilmedim
Kesildi kervanım bellerde kaldım

Sadık yarim deyip beni ağlattı
Gözlerimden kanlı yaşlar çağlattı
Kendi yattı bana tohum arattı
Ben bana mı yanam sana mı yanam
Kızıltuğ'um der bürüdü sinemi
Çekmiyen bilmezmiş Gürücüm öylemi
Sen Aslı'yı geçtin ben de Kerem'i
Ben bana mı yanam sana mı yanam
Yar beni bıraktın böyle illete
Destan oldum memlekete millete
Kendi köyde kaldı ben de gurbette
Ben bana mı yanam sana mı yanam

Kaynak: Ali Kızıltuğ

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Bana Ne

Bana Mı Verdin

Beni bir gün olsun anlamayan yar
Şimdi el sözünü tutsun bana ne
Oturup derdimi dinlemeyen yar
Nereye giderse gitsin bana ne

Ezeli ezelden taksimde mevla
Bu noksan kısmeti bana mı verdin
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Sayfa 376

Haramili olan bel bana neyler
Derdimi derdine katmayan zalım
Dalını dalıma atmayan zalım
Uzattım elimi tutmayan zalım
Çamura batarsa batsın bana ne
Gulfani'yim baharının çağında
Ne aslan yatardı gönül dağında
Beni koyup yad ellerin bağında
Kiminle öterse ötsün bana ne
Söz: Aşık Gulfani

Bana Ne (Ben Bülbül Olmuşum)
Ben bülbül olmuşum dostun gülüne
Karganın konduğu daldan bana ne
Aradım özümde buldum mevlayı
Mecnunun gezdiği çölden bana ne
Gönlüme yazılmış cananın adı
Canan imiş aşıkların muradı
Her şeyden üstündür sohbetin tadı
Arının yaptığı baldan bana ne

Teslim Abdal eydür gözler kanlı yaş
Aradım bulmadım bir sevdasız baş
Herkesin ameli kendine yoldaş
Haramzade olan kul bana neyler
Kaynak: Teslim Abdal

Bana Seni Gerek Seni
Ne akraban ne hısımın
Bana seni gerek sen yar yar
Sonu gelsin şu yasımın
Bana seni gerek seni yar
Malda mülkte hiç gözüm yok
Derdim içte hiç keyfim yok yar yar
Konuşacak sözlerim çok
Bana seni gerek seni yar
Kaynak: Hasan Kara

Bana Sor (Adım Adım Gezdim)

Uyulur mu ikrarsızın sözüne
Gidilir mi cehaletin izine
Varmak istiyorum aşk denizine
Mandanın yattığı gölden bana ne

Adım adım gezdim gurbet elleri
Gezdim ama kardaş gel de bana sor
Ömrümün yükünü dert sıraladım
Dizdim ama kardaş gel de bana sor

Dertli Daimi'yim yardır sevdiğim
Gerçek aşıklara pirdir sevdiğim
İkilikte değil birdir sevdiğim
Ben beni bilirsem elden bana ne

Genç yaşımda terk eyledim yurdumu
Geri dönüp gözlemedim ardımı
Gönül defterine gizli derdimi
Yazdım ama kardaş gel de bana sor

Kaynak: Aşık Daimi

Bana Neyler (Dört Duvar İçinde)
Dört duvar içinde olsa mekanım
Taşrasından esen yel bana neyler
Yanımdaki sudan korku çekerim
Uzakta çağlayan sel bana neyler

Hüdai hastayı eylerim nazar
Ben kendi içimde kurdum bir pazar
Bu kötü nefsime kazmasız mezar
Kazdım ama kardaş gel de bana sor
Kaynak: Aşık Hüdai

Bana Sor (Kerneğin Suyu)

Mekanım balçıktır üstadım Ali
Muhammet nesline demişim beli
Çekerim gayreti sürerim demi
Ben haktan korkarım el bana neyler

Kerneğin suyu güzel
Dalda kayısılar özel
Hemşerimin sohbeti özel
Gel de Malatya'yı sen bana sor

Dünyada gerçekler katara uydu
Aşk ile muhabbet ikrarın bendi
Pirimden almışım hayır gül bengi

Çayda çıradaki hazı
Çok güzeldir baharı yazı
Dertli çalar gakkoş sazı
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Gel de Elazığ'ı sen bana sor
Aşık Veysel'in mekanıdır
Göz yaşların dökenidir
Türkülerin kökenidir
Gel de Sivas'ı sen bana sor

Sayfa 377

Bilirim ulusun kanaatım var
Sineni sineme sar bana yeter
Kaynak: Aşık Katibi

Bana Yücelerden Seyreden Dilber

Atatürk'ün seçtiği yer
Orada Hacı Bayram Pir
Mecliste Türkiye belirir
Gel de Ankara'yı sen bana sor

Bana yücelerden seyreden dilber
Siyah kirpiklerin ok mu cananım
İnsaf et yüzünü yüzüme dönder
Izdırabın sonu yok mu cananım

İlçe ama ünü büyük
Evlatları bölük bölük
Tepte köyde üzüm yedik
Gel de Arapgir'i sen bana sor

Gönül sevdi benim günahım nedir
Yandım hasretine bunca senedir
Mecnun'um derdinden derdim fenadır
Izdırabın sonu yok mu cananım

Kaynak: Haşim Koç

Bana Sor (Ömrüm Bana)
Ömrüm bana yük gelmeye başladı
Taşıyorum ama gel de bana sor
Aşk ateşi ciğerlerim haşladı
Yaşıyorum ama gel de bana sor
Felek bana örmüş kader ağını
Sulamış yeşertmiş keder bağını
Bin bir zahmet ile sabır dağını
Aşıyorum ama gel de bana sor
Bilen demez diyen bilmez Devran'ım
Aşkın ateşinde yandı her yanım
Pirler piri Pir Bektaş'a hayranım
Koşuyorum ama gel de bana sor
Kaynak: Devran Baba

Bana Yeter (Güzel Seni Sevdim)
Güzel seni sevdim anca dünyada
Yüzüne baktığım kar bana yeter
Dolaştırma beni sema ziyada
Bu kadar yandığım nar bana yeter
Hublarınan menzil engin göçersin
Dost elinden bade olsa içersin
Beni görüp kaşın yıkar geçersin
Bir kez hatırımı sor bana yeter
Katibi'yem candan sadakatim var
Muhabbet yolunda seyahatim var
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Bu dünya misaldir çatısız hana
Ebedi kalmadı şaha sultana
Deryanın içinde bir damla bana
Bu da Mahzuni'ye çok mu cananım
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Bandırma'dan Gece Geçtim
Bandırma'dan Gece De Geçtim Aman
Acı Tatlı Suyun İçtim
Ben O Yardan Nasıl Da Geçtim Aman
Haydi Haydi Bandırma'lı
Bir Su Verip Kandırmalı
Bandırma'nın Yalısına Aman
Kuşlar Konar Kıyısına
Üç Güzelin Birisine Aman
Haydi Haydi Bandırma'lı
Bir Su Verip Kandırmalı
Bandırma'da Çan Çalınır Aman
Yangın Etrafa Yayılır
Yangını Gören Bayılır Aman
Haydi Haydi Bandırma'lı
Bir Su Verip Kandırmalı

Bankamatik Kız
Öyle hazırsın aşka
Bankamatik gibisin
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Görmeseydim seni keşke
Matematik gibisin
Yanımdayken özlersin
Yollarımı gözlersin
Kaybolsam temizlersin
Omomatik gibisin
Rüzgar olup esersin
Hiç düşünmez küsersin
Ben küsersem kesersin
Bir permatik gibisin
Yollarına düşürttün
Dağdan dağa aşırttın
Sevenleri şaşırttın
Şakamatik gibisin
Gurbetler geziyorsun
Sevgide yüzüyorsun
Her yana uzuyorsun
Sanki lastik gibisin
Umutları yeşerten
Duyguları dirilten
Damla damla eriten
Otomatik gibisin
Kaynak: Mustafa Ceylan

Barabar (Mursal'dan Çıktım)
Mursal'dan çıktım Hekme'ye doğru
Bir gelin yavruma çağrıyı nenni nenni
Dedim bacım nerelisin dedi gardaş Mursallı
Yoldaş olam mı şu yollarda barabar
Barabar barabar barabar barabar barabar
Gelin dedi bu yoncalık gayrı çamırlık
Bir ahd eyledim ki gardaş of of o da ömürlük
Ali'mi salmıyı zalım ayrılık
Mektup yazak şu yollarda barabar
Barabar barabar barabar barabar barabar
Oğlan dedi tanımam ki yazayım
Goyver bacım şu dağları gezeyim
Evliyisen sennen nasıl gideyim
Ben ayrıldım garşı yoldan barabar
Barabar barabar barabar barabar barabar

Sayfa 378

Gorkiyim Allah Ali nerdeyse bana kavuştur
Gardaş oruyaca beni yolla barabar
Barabar barabar barabar barabar barabar
Oğlan dedi ki ben ölem bacım
Ekin değmiş keçeye dönmüş saçı
İşte ben Ali'yim canımın içi
Yol üstünde ağladılar barabar
Barabar barabar barabar barabar barabar
Kaynak: Ali Kızıltuğ

Baraj Üzerine Ağın
Şu Murat kalksaydı aradan
Hiç biri istifade etmedi verdikleri paradan
İşte muhacir olduk gidiyoruz buradan
Bize yardımcı ol yeri göğü yaradan
Çok güzeldir Südereğin Muharpur düzü
Tarlalarımızın başında geçiriyorduk yazı
Apartman katına çıkarsalar bizi
Yine memleketimizdedir hepimizin gözü
Hacı şöför ökürtüyle ağladı
Orada olanların yüreğine dağladı
Gittiği yerin ne tarlası var ne bağı
Aldığı parayı bir tek eve bağladı
Çok güzeldi köyümüzün havası
Baraj yapılınca döküldü evlerimizin sıvası
Ah şu barajın yüzünden
Bozuldu hepimizin yuvası
Kaynak: Zeynep Özmen

Barak (Sarı Kız) Halaylar
Gelmem ana gelmem ben o Mızar'a
Sarı kızı kimler koydu mezara
Beyaz kefin de yakıştı mı güzele
Dağlar dumana, beyler dumana
Felek bizi de güldürmedi kime ne
Altın olsa gelmem Mızar'ın taşı
Sarı kız kalbime koydu ataşı
Gine göz göz oldu da yaramın başı

Gelin dedi şu gediği savuştur
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Dağlar kanarım, beyler kanarım
Sarım ölmüş de ölenecek ah çeker yanarım
Kaynak: MIZARLI MEHMET

Baraka
Barakanın alt yanında bahçeler
Küçük hanım şalvarını bohçalar
Zayada gitti kazandığım akçeler
Ağlama yar senin de yazın kaderin böyledir
Aşk adamı deli divane söyletir
Barakanın alt yanında meteris
Meteris'ten yağlı kurşun atarız
Üç kardeşiz bir orduya yeteriz
Ağlama yar senin de yazın kaderin böyledir
Aşk adamı deli divane söyletir

Sayfa 379

İnsancıl insanlar barıştan yana
Ancak zalim olan kıyar insana
Barış aşkı yayılmalı cihana
Barış güvercini uçsun Dünya da
Dostluklar kurulsun insanlar gülsün
Son bulsun savaşlar kimse ölmesin
Nesimi der ki ey füze yapanlar
Acımasız zalim cana kıyanlar
Bırak ey yaşasın bütün insanlar
Barış güvercini uçsun Dünya da
Dostluklar kurulsun insanlar gülsün
Son bulsun savaşlar kimse ölmesin
Kaynak: Nesimi Çimen

Barış Türküsü

Bardağı Koydum Tereğe

Kuşlarla güzeldir gökyüzü
Kanatlar çırpınca mavide
Bir çift güvercin
Havalanır erginlere
Yüreğime sevgi dolanır

Bardağı koydum tereğe
Emanet ettim feleğe
Gidin deyin kedi beğe
Keme kırdı bardağı

Böyle güzelken gökyüzü
Kuşlara barış densin
Böyle güzelken insan
Sevgiye barış densin

Bizim bardak helli melli
Etrafı sırma telli
Kurnaz keme aldı feli
Geldi kırdı bardağı

Dostlukla güzeldir yeryüzü
Halaya durunca meydanda
Düşler dillenir
Aşklar dillenir
Zaman akar gün dolanır
Gelen güne selam yollanır

Kaynak: İbrahim Berberoğlu

Kaynak: Yöre Ekibi

Barış Güvercini
Dostluklar kurulsun insanlar gülsün
Barış güvercini uçsun Dünya da
Yok olsun kötülük düşmanlık ölsün
Barış güvercini uçsun Dünya da
Dostluklar kurulsun insanlar gülsün
Son bulsun savaşlar kimse ölmesin
Dünya cennet olsun yaşasın insan
Gelin barışalım dökülmesin kan
Son bulsun savaşlar kesilsin figan
Barış güvercini uçsun Dünya da
Dostluklar kurulsun insanlar gülsün
Son bulsun savaşlar kimse ölmesin

Böyle güzelken yeryüzü
Dostluğa barış densin
Böyle güzelken insan
Sevigiye barış densin
Kaynak: Hüseyin Alemdar

Barış Türküsü
Silah değil kalem tutmalı eller
Süngü değil sanat kuşansın beller
Kardeşlik türküsün söylesin diller
Dost kol kola sarış gelsin yurduma
Yeter artık, barış gelsin dünyaya
Bebekleri yetim koyan savaşlar
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Dökülmesin kanlar, akmasın yaşlar
Sönmesin ocaklar, kaynasın aşlar
Sevgi ile yarış gelsin yurduma
Yeter artık barış gelsin dünyaya
Kan emicilerin devranı için
Kardeş halklar düşman olmasın, niçin
Gelmez barış, karnı doymazsa açın
Eşitliğe eriş gelsin yurduma
Yeter artık barış gelsin dünyaya
Şiar esenliğe gebe sancılar
Bayram olsun, şerbet sunsun acılar
Gözü yolda maşuk bekler bacılar
Sevdasına eriş gelsin yurduma
Yeter artık barış gelsin dünyaya
Kaynak: Ozan Şiar Can

Barışa Çağrı (Barış Gelsin Dağlara)
Barış gelsin dağlara
Yollar birleşsin haydi
Geçmişten gelecege
Yıllar birleşin haydi yıllar birleşin
Bu memleket bizim can ocagımız
Hak'tan başka yoktur varacağımız
Çağımız insanı sevme çağıdır
Kollar birleşin haydi kollar birleşin
Dinli dinsiz insandır
Boş yere akan kandır
Bu kök bu agaçtandır
Dallar birleşin haydi dallar birleşin
Ağrı'nın gölgesi Tekidağ'ında
İzmir'in kuyusu Van bucağında
Bayram olsun bizim elin sağ'ında
Sol'lar birleşin haydi sol'lar birleşin
Karanlıklar dağılsın
Sabahlara varılsın
Birbirine sarılsın
Kollar birleşin haydi kollar birleşin
Mahzuni Şerif 'im bizim memleket
Barış mübarektir barış hareket
İkilikten doğar bunca felaket
Yerde kanlar gördüm canlar birleşin
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Sayfa 380
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Barışa Doğru
Unutun dostlar gayrı savaşı
Akmasın n'olur halkın gözyaşı
Zehir olmasın ekmeği-aşı
Kavgaya değil barışa doğru
Bitsin artık bitsin çıkar kavgası
Esmeli her yerde dostluk havası
Girmesin evrene savaşın yası
Bırak savaşı da barışa doğru
Barışa gidelim barışa dostlar
Bu yolda birleşsin erekler uslar
Kardeş olsun artık nice uluslar
Düşmanlık bitsin de barışa doğru
Ne anlamı var yakıp-yıkmanın
Nice insanların canın yakmanın
Bunca uygarlığı yere sokmanın
Gelsin artık sonu barışa doğru
Dargınlık kalmasın dünya yüzünde
Sevgi olsun insanların özünde
Kinler son bulmalı senin gözünde
Yürü kardeşliğe barışa doğru
Bunca yıldır savaşıyor insanlar
Boşuna akıyor boşuna kanlar
Tarihe göz atan gerçeği anlar
Savaş ölüm demektir barışa doğru
Silaha verilmesin onca paralar
Kapansın kanayıp duran yaralar
Son bulmalı ufuktaki karalar
Aydınlık için barışa doğru
Güçsüzü itmeyip tutmak gerekli
Olmalı insanlar iyi yürekli
Huzurlu bir yaşam olsun sürekli
Mutluluk istersen barışa doğru
Duyumla gerçeği gayrı duyumla
Ereğe ulaşak haydi uyumla
Uğraşma savaşla lanet oyunla
El ele verelim barışa doğru
Arif'in sözünü yabana atma
Kalkıp da devleti devlete çatma
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Üretme silahı satarsan satma
Hızlansın adımlar barışa doğru
Kaynak: Arif Gölge

Barışak (Barak)
Gözlerin kan kokar yüreğin taştan
Sen çıkardın beni ilk defa baştan
Sonunda galipsin sen bu savaştan
Pes eyledim gel de n'olur barışak
Yüreğime ateş koydun yanıyor
Beni gören deli olmuş sanıyor
Bayram geldi alem gülüp oynuyor
Yas eyledim gel de n'olur barışak
Kaynak: Aşık Nurşani

Barışalım (İkiliğin Sonu Yoktur)
İkiliğin sonu yoktur
Gel kardeşim barışalım
Güzelliğin yüzü aktır
Gel kardeşim barışalım
Aramıza senlik benlik
Sokmayalım pis şeytanlık
Anlaşırsak olur birlik
Gel kardeşim barışalım
Okuyup sırra erelim
Aklı birazcık yoralım
Silahlara son verelim
Gel kardeşim barışalım
Karanlığı göçürelim
Ak güvercin uçuralım
Dosta şarap içirelim
Gel kardeşim barışalım
Koklaşalım söyleşelim
Kardeş kardeş gülüşelim
Yardan başka bölüşelim
Gel kardeşim barışalım
Harun Yiğit hep beraber
Barış için verelim ser
Bala dönsün acı biber
Gel kardeşim barışalım

Sayfa 381

Bari Bari (Eller Bizi Duymasın Dost)
Sarhoşum dünyada sevdiğim
Meyhoş geziyorum yar
Kadehimi doldur da bari caney
Eller bizi duymasın yar
Ağlamış aşıklar yıllarca
Yüzün görememiş dost
Canım bu perdeyi kaldır bari bari
Canım gülüm dostum
Eller bizi duymasın yar
Yüreğim fırgatta oy gurban
İki gözlerim kanda yar
Canım cenderede ey can
Hallerim yamanda dost
Bir kırık tekneyim ey can
Ulu ummanlarda dost
Döndürüp durma gel daldır bari bari
Canım gülüm dostum
Eller bizi duymasın dost
Mahzuni'yim vardım gurban
Birgün ulu çarşıya dost
Düşündüm dünyanın yükünü
Kimler çekip taşıya dost
Hasta düşmüş kollarımı kırıp
Şöyle geçip karşıya dost
Bana gülme beni öldür bari bari
Canım gülüm dostum
Eller bizi duymasın dost
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Bartın Yolu Düzdedir
Evlerinde makine
(Anam) Kalk gidelim hakime
Beni baştan çıkardı
(Anam) Orta boylu da Sakine
Anam üç o yandan beş bu yandan
Anam zülüf gerdan yaylasından
Bartın yolu düzdedir
(Anam) Top zülüfler yüzdedir
Delikanlı gözleri
(Anam) İnce belli kızdadır

Kaynak: Ozan Harun Yiğit
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Anam üç o yandan beş bu yandan
Anam zülüf gerdan yaylasından
Değirmen üstü çiçek
(Anam) Orak getirin biçek
Beni baştan çıkaran
(Anam) Orta boylu da mor çiçek

Sayfa 382

Anan arkamızdan eder pazarlık
Ayağına giymiş sadef nalını
Neyleyim dünyada dünya malını
Şu borda kapının allı gelini
Ah edip döşüne çeker elini
Kaynak: Halit Rifat Aydemir

Anam üç o yandan beş bu yandan
Anam zülüf gerdan yaylasından
Kaynak: Cavidan Akçakoca

Bas Kamyonun Kuyruğuna
Bas kamyonun kuyruğuna
Bak münafık nerden çıkar
Kimsenin günahı yoktur
Çünkü balık baştan kokar
Eğlen şoför eğlen haber sorayım
Karanlığı dele dele nerden gelirsin
Yüreğin yanmıştır belli bir su vereyim
Sırların dolduğu garip yerden gelirsin
Bas kamyonun kuyruğuna
Bak münafık nerden çıkar
Mazlumun günahı yoktur
Çünkü balık baştan kokar

Basmam Yaylanıza 2
Basmam yaylanıza bir daha basmam
Nereden geliyon gül yüzlü yosmam
Ata binmeyince umudu kesmem
Sözüyün üstünde dur allı gelin
Anasının çiçekleri sarıdır
Benim yarim her çiçekten arıdır
Değmeyin gözele asker yaridir
Ataş düşsün babayın evine
Dolu vurmuş bağa vermez üzümü
Derdiye yanalı yaktım özümü
Dünür saldım eğer anan verirse
Kara Beytullah'a sürsün yüzünü
Kaynak: Nurettin Yılmaz

Bastım Asmanın Dalına

Eğlen şoför gardaş eğlen yolun kapalı
Bizim elin bilenleri Hak'tan sapalı
Ardından gelenler vardır eli sopalı
Dolaşırsın zindanları turdan gelirsin

Bastım asmanın dalına
Dal kırılıverdi abaruh
Girdim yarin bahçesine
Yar sarılıverdi abaruh

Bas kamyonun kuyruğuna
Bak münafık nerden çıkar
Mahzuni'nin günahı yok
Çünkü balık baştan kokar

Elleri ufacık ufacık
Kendisi topacık topacık

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Basmam Yaylanıza 1
Basmam yaylanıza bir dahi basmam
Gelin mi gidiyon gül yüzlü yosmam
Ata binmeyince umudu kesmem
Sözünün üstünde dur allı gelin
Tez Köyü'nün altı yanı mezarlık
Gel yarim takayım sana nazarlık
Al bohçanı düş ardıma gedelim
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Ben atımı nallatırım
Okkada nalınan abaruh
Ben yarimi oynatırım
Dökmede zilinen abaruh
Elleri ufacık ufacık
Kendisi topacık topacık
Kaynak: Nurettin Bayhan

Bastım Da Kırıldı İğdenin Dalı
Bastım da kırıldı iğdenin dalı vay dalı
Kötüye düşenin böyl'olur hali diller diller
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Oynaksın diller diller
Kaymaksın diller diller
Açılsın güller güller
Açılsın kollar kollar
Ne bilsin eller eller
Narinay ninay nay narinay
Narinay ninay nay
Arabacı arabayı koş getir koş getir
Ben ölüyom mezarıma taş getir diller diller
Oynaksın diller diller
Kaymaksın diller diller
Açılsın güller güller
Açılsın kollar kollar
Ne bilsin eller eller
Narinay ninay nay narinay
Narinay ninay nay
Arabacı arabanı yellendir yellendir
Şeker al da şu bebeyi dillendir diller diller
Oynaksın diller diller
Kaymaksın diller diller
Açılsın güller güller
Açılsın kollar kollar
Ne bilsin eller eller
Narinay ninay nay narinay
Narinay ninay nay
Sabahınan esen seher yeli mi yeli mi
Benim gönlüm akıllı mı deli mi diller diller
Oynaksın diller diller
Kaymaksın diller diller
Açılsın güller güller
Açılsın kollar kollar
Ne bilsin eller eller
Narinay ninay nay narinay
Narinay ninay nay
Kaynak: Sabiha Kubilay

Baş Çoban
Açgözlü bir çoban vardı,
Heybesini basıp gitti.
Başçobanlık imiş derdi,
Dört bir yanı kasıp gitti.
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Sayfa 383

Bırakmadı ayılsınlar,
Hep sürüden sayılsınlar.
Şöyle serbest yayılsınlar,
Özgürlüğü kısıp gitti.
Gökyüzüne bulut ağdı,
Dolu gibi kurşun yağdı.
Zannetmeyin güneş doğdu,
Hava böyle pusup gitti.
Sürüleri güneş tuttu,
Doymak nedir, bak unuttu.
Parçaladı kurtlar yuttu,
Yarısını kusup gitti.
Yaralı bir koyun vardı,
Neden sonra çoban gördü.
Sağ yanını iyi sardı,
Sol yanını kesip gitti.
Gündüzün göz göre-göre
Leş doldu dağ ile dere.
Dedim: Çoban böyle nere?
Tüfeğini asıp gitti.
Çoban şimdi Armutlu'da,
Gelecekten umutlu da.
Gerçi çoban çok mutlu da,
Bindebir'im küsüp gitti.
Söz: Ozan Bindebir

Başı Al Valalı Küçücük Gelin
Başı al valalı küçücük gelin
Seherde açılan güle dönmüşsün
Başına takmışsın altın çelengi
Turnadan alınan tele dönmüşsün
Yüce dağ başında sığınlar gezer
Derindir gölleri bahriler yüzer
Dilin şeker olmuş şerbetler ezer
Altun tas içinde bala dönmüşsün
Sarı çiçek sarvan kurmuş oturur
Türlü çiçeklere haber yetirir
Cennet'aladan da koku getirir
Ilgıt ılgıt eser yele dönmüşsün
Karacaoğlan der ki içtim bulandım
İçip içip aşkın meyinden kandım
Dünyalar başıma yıkıldı sandım
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Sayfa 384

Derdini söylemez kula dönmüşsün

Başı telli canım Ayvaz ağlama

Kaynak: Karacaoğlan

Gel gidelim Karaman'dan aşağı
Sar beline şallı Acem kuşağı
Sana derler Çamlıbel'in uşağı
Başı telli canım Ayvaz ağlama

Başı Pare Pare Dumanlı Dağlar
Başı pare pare dumanlı dağlar
Dilim söyler amma gözüm kan ağlar
Şol güzel yar ilen sürdüğüm demler
Her sabah her sabah sen eyle beni
Başına bağlamış rengi aldan
Yarısı ibrişim yarısı telden
Eller yaman olur korkarım dilden
Her sabah her sabah sen eyle beni

Koç Köroğlu derler Ayvaz adıma
Düşenler kurtulmaz benim yadıma
Merhametin yok mu bu feryadıma
Başı telli canım Ayvaz ağlama
Kaynak: Köroğlu

Başım Açık Yalın Ayak Yürüttün

Başına bağlamış rengi sarı
Gözleri hışmeder öldürme bari
Abdal Pir Sultan'ım sevgili yari
Her sabah her sabah sen eyle beni

Başım açık yalınayak yürüttün
Sen merhamet eyle lebbi balım yar
Yüreğimi ceviz gibi çürüttün
Senin aşkın büktü kaddi dalım yar

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Çektirme cefalar yandırma nara
Yitirdim aklımı kaldım divane
Köşeyi vahdette koyma avare
Dar-ul aman cemallettin velim yar

Başı Pare Pare Dumanlı Dağlar
Başı pare pare dumanlı dağlar
Duman eğlenir mi kar olmayınca
Bana derler bana sen gönül eğle
Gönül eğlenir mi yar olmayınca
Ben bu yaylalara yayla mı derim
Başı bölük bölük kar olmayınca
Ben bu güzellere güzel mi derim
Aslı Türkmen kendi bay olmayınca
Kaynak: Ali Yılmaz

Başı Telli Canım Ayvaz Ağlama
Gel gidelim Karaman'a yukarı
Başı telli canım Ayvaz ağlama
Çok ağlama başa sevda getürür
Başı telli canım Ayvaz ağlama
Gel geçelim Karaman'ı beriden
Körpe kuzu idin aldım sürüden
Kasap baban duyar gelir beriden
Başı telli canım Ayvaz ağlama
Görünüyor Çamlıbel'in illeri
Bahçesinde açılmıştır gülleri
Ne dökülür gözlerinin selleri
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Sıdkı yakma ömrüm kal-u kıl ile
Hazine aranmaz kuru fal ile
Yırtık gömlek ile eski şal ile
Daha böyle nasıl olur halim yar
Kaynak: Aşık Sıdkı Baba

Başım Belada
Bugün düşünemeyeceğin kadar
Başım belada
Köşe başları tutulmuş
Üstelik yağmur yağmada
İler-tutar yanı yok
Fişlenmişim adım-eşkalim bilinmekte
Üstelik göğsümde yani tam şuramda
Kirli sakalıyla
Bir eşkıya gezinmekte
Başım belada
Adamın biri vurulmuş sokakta
Cebinde adresim bulunmuş
Başım belada
Tabancamı unutmuşum helada
Nerden baksan tutarsızlık
Nerden baksan ahmakça
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Kaldı hasretimiz kıyamete kadar yanarım
Sevdim seni inanamayacağın kadar
Sevdim seni esmer kız
Kirpiklerimde çırpınan
Şu tuzlu gözyaşımda
İhanetin adın yok
Neylersin ki çember daralmakta
Şimdilik hoşçakal yaban çiçeğim
Yasal mermisiyle
Bir komiser yaklaşmakta
Başım belada
Üzerime kan sıçramış doğarken
Uykularım yarıda kalmış
Başım belada
Senelerce kuralsız yaşamışım
Nere gitsem çaresi yok
Nere gitsem yanmışım
Kaynak: Yusuf Hayaloğlu

Başıma Gelen Belalar
Başıma gelen belalar
Bilirim isyanımdandır
Gördüğüm cevr ü cefalar
Hep benim noksanımdandır
Kimseye bahanem yoktur
Gizli kabahatim çoktur
Ne talihtir ne de taktir
Çektiğim günahımdandır
Karıştım boş kavgalara
Kapıldım bed iğvalara
Hak karışmaz bu hallara
Bu nefsi şeytanımdandır
Meluli'm sen kendine bak
Kuluna zul'm eylemez hak
Düşüp denize olsam gark
Zulmeti tufanımdandır
Kaynak: Aşık Meluli

Başıma Vurdun Da Del'ettin
Başıma vurdun da del'ettin beni
Yaprağı kurumuş dal ettin beni
Her olur olmaza kul ettin beni

Dağbaşına saldın benim başımı
Zehir ettin ekmeğimi aşımı
Genç yaşımda beyazlattın saçımı
Kaldı hasretimiz kıyamete kadar ağlarım
Kaldı hasretimiz kıyamete kadar yanarım
Kaynak: Kazancı Bedii

Başımda Altın Tacım
(<i>Ağırlama</i>)
Başımda altın tacım (aman)
Hem susuzum hem acım
Yarimi bana verin
Gerisi anam bacım (aman)
Gidiyom elinizden (gülüm)
Kurtulam dilinizden
Yeşil baş ördek olsam
Su içmem gölünüzden (aman)
(<i>Hoplatma</i>)
(Vay gülüm) Deniz dalgasız olmaz
Ah gurban denize dalayım mı
(Vay gülüm) Güzel sevdasız olmaz
Güzel sevdasız olmaz güzel sevdasız olmaz
(Vay gülüm) Yiğit olan yiğidin
Ah gurban yiğit olan yiğidin
(Vay gülüm) Başı sevdasız olmaz
Başı sevdasız olmaz başı sevdasız olmaz
(Vay gülüm) Sen nerdesin nerdesin
(Vay gülüm) Kaldır camın perdesin
(Vay gülüm) Alacağım ben seni
(Vay gülüm) Galabalık yerdesin
Deli deli deli deli deli deli
Deli deli deli deli deli
Galabalık yerdesin
(Vay gülüm) Denize dalayım mı
Ah gurban denize dalayım mı
(Vay gülüm) Bir balık avlayım mı
Bir balık avlayım mı bir balık avlayım mı
(Vay gülüm) Ay doğdu şafak attı
Ah gurban ay doğdu şafak attı
(Vay gülüm) Daha yalvarayım mı
Daha yalvarayım mı daha yalvarayım mı

Kaldı hasretimiz kıyamete kadar ağlarım
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(Vay gülüm) Sen nerdesin nerdesin
(Vay gülüm) Kaldır camın perdesin
(Vay gülüm) Alacağım ben seni
(Vay gülüm) Galabalık yerdesin
Deli deli deli deli deli deli
Deli deli deli deli deli
Galabalık yerdesin

Sayfa 386

Kaynak: Muharrem Ertaş

Suya giderim suya
Elmayı soya soya
Kaldır yarim şapkanı da
Askerim yarim
Göreyim doya doya da
Dayanamıyom
Ellerinen zevke dalmış
Ona yanıyom

Başımda Bir Sevda Döner

Kaynak: Soner Özbilen

Başımda bir sevda döner
Ben yanarım kül olurum
Dokunduğum sular donar
Ben yanarım kül olurum

Başımdan Bir Kova Sevda Döküldü

Karşı dağlar dizim dizim
Ufka doğru bakar gözüm
Poyraz yemiş titrer sazım
Ben yanarım kül olurum
Yunus ile çıktım yola
Dergahında çektim çile
Aşık oldum bile bile
Ben yanarım kül olurum
Dumanım var arşa çıkar
Irmağım var serin akar
Ateşim var beni yakar
Ben yanarım kül olurum
Kaynak: Ahmet Çelik

Başımda Tülbendim Yar
Başımda tülbendim yar
Ağladım gülmedim yar
Küstürdüm nazlı yari de
Askerim yarim
Sonunu bilmedim de
Dayanamıyom
Ellerinen zevke dalmış
Ona yanıyom
Başındaki tülbendi
Ben dokudum dokudum
Sevdanın mektebinde de
Askerim yarim
Yedi sene okudum da
Dayanamıyom
Ellerinen zevke dalmış
Ona yanıyom
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Başımdan bir kova sevda döküldü
Islanmadım, üşümedim yandım oy
İplik iplik damarlarım söküldü
Kurşun değmiş güvercine döndüm oy
Yağmur yorgan, döşek kar bana
Anladım ki kendi gönlüm dar bana
Sevgi dolu kadehleri yar bana
Sunu verdi, içtim içtim, kandım oy
Sevgi ektim, naz biçmeye çalıştım
Ne zamana, ne kendime alıştım
Kırk senede yedi hasret bölüştüm
İki dünya bana düştü sandım oy
Söz: Abdurahhim Karakoç

Başımıza Gelen
Dere kenarına oturdu
O güzel ellerini ne zaman gördüm
Ne kadar güzeldi gözlerin
Kurban olurum sana Pembe
Su kenarına oturdu
Ne kadar güzeldi yanakları
Böyle kız ben görmedim
Gülüm benim canımın içi
(Ey gülüm) Ataşa başını vurdun da ne uyudun
Boylu boyunca ne uzandın be kız
Ne zorlukla çay topladın
Ne arıyordun fındıklıkta
Ne çıkarsın dere boyu
Ne yapardın orada ne yaptın
O dağda ne arıyordun
Neden burada oturmazdın ki
Nasıl gittiğinde öylesine teslim oldun be kız
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(Ey gülüm)

Sayfa 387

Virdiğin yazmayı ateşe attım
Kül ettim ömrümü yollara baktım
Ya senin tecellin ya benim bahtım

Kaynak: Efkan Şeşen

Başına Bağlamış Astar
Başına bağlamış astar
Göster cemalin göster
Ah eyledim vah eyledim
Yar kapına kul eyledim
Gelmem diye naz eyledim
Sarsam olmaz mı sevsem olmaz mı
Kaynak: Cavit Erden

Başına Bağlamış Karalı Yazma
Başına bağlamış karalı yazma
Alırım sevdiğim ağlayıp gezme
Çıkıp pencereye kendini üzme
Uzat başörtüsünü çıkam yanına
Sabah gülü gibi doğup parlama
Yavaş yürü kız kendini sallama
Alırım (severim) sevdiğim almaz belleme
Usandırdın beni tatlı canımdan
Kaynak: Bayram Aracı

Başına Bağlamış Oyalı Yazma
Başına bağlamış oyalı yazma
Yazarsan mektubun gahirli yazma
Diyarı gurbette ağlayıp gezme
Evdemisin hanım ablam evde misin vay
Pencerenin önünde perde misin vay
Ak pilavlar üstüne zerde misin vay
Sarhoşların önüne meze misin vay

Evde misin hanım ablam evde misin vay
Pencerenin önünde perde misin vay
Ak pilavlar üstüne zerde misin vay
Sarhoşların önüne meze misin vay
Kaynak: Necmettin Palacı

Başına Bir Hal Gelirse
Başına bir hal gelirse
Dağlara gel bağlara gel
Seni saklar vermez ele
Dağlara gel bağlara gel
Bu canım aşka cinseli
Aşk odu ile pişeli
Yeşil dağlar menevşeli
Dağlara gel bağlara gel
Rakibe miktarın bildir
Yanına civanlar uydur
Zamane dostundan yeğdir
Dağlara gel bağlara gel
Gevheri düşmüş dillere
Diyar-ı gurbet illere
Billahi vermem ellere
Dağlara gel bağlara gel
Kaynak: Aşık Gevheri

Başına Döndüğüm (Deyi Deyi) 1
Başına döndüğüm kurban olduğum
Ağlar dolanıram yar deyi deyi
Ezel bahar yaz ayları misali
Çağlar dolanıram yar deyi deyi

Virdiğin yazmayı bürüneyim mi
Dostunan düşmana görüneyim mi
İllere bakıp ta yirineyim mi

Çoktan beri terketmişem ben yari
Hasta yüreğimden çıkmıyor zari
Yanar oldu sönmez yüreğim narı
Dağlar dolanıram yar deyi deyi

Evdemisin hanım ablam evde misin vay
Pencerenin önünde perde misin vay
Ak pilavlar üstüne zerde misin vay
Sarhoşların önüne meze misin vay

İkram'ın derdine yoktur çareler
Eksik olmaz şu sinemde yareler
Aylar günler sene ile kareler
Bağlar dolanıram yar deyi deyi

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 388

Başına Döndüğüm (Deyi Deyi) 2

Yüreğimi paralar (Aslıhan)
Aslı'ya dünür gitmiş (Aslıhan)
Korkarım ki alalar (Aslıhan)

Başına döndüğüm kurban olduğum
Ağlar dolanıram yar deyi deyi
Derdine yandığım büryan olduğum
Dağlar dolanıram yar deyi deyi

Valası kaş üstüne (Aslıhan)
İşmarı baş üstüne (Aslıhan)
Aslı'yı eller alsa (Aslıhan)
Taş koymam taş üstüne (Aslıhan)

Çoktandır ki terk etmişim ben yari
Asla yüreğimden çıkmıyor zari
Yanar oldu sönmez yüreğim narı
Çağlar dolanıram yar deyi deyi

Murat çayın uzunu (Aslıhan)
Kıramadım buzunu (Aslıhan)
Aslı'yı eller almış (Aslıhan)
Yakam Ağrı düzünü (Aslıhan)

Kaynak: Aşık İkram

Cevlani'nin derdine yoktur çaralar
Eksik olmaz can evimde yaralar
Aylar günler sene ile karalar
Bağlar dolanıram yar deyi deyi
Kaynak: Aşık Cevlani

Başında Acem Şalı
Başında acem şalı
(Vay sevdalı sevdalı sevdalım)
Sen ol başımın tacı belalım (Belalım)
Gözlerin benim olsa
(Vay sevdalı sevdalı sevdalım)
İstemem dünya malı (Belalım)
Vay sevdalı sevdalı sevdalım
Nedir senin hallerin belalım
Deniz dalgası gibi sevdalım
Yalpa vurur şalvarın belalım
Başın şal takıyo
(Vay sevdalı sevdalı sevdalım)
Pencereden bakıyo (Belalım)
Ela gözün endamın
(Vay sevdalı sevdalı sevdalım)
Cümle alemi yakıyo (Belalım)
Vay sevdalı sevdalı sevdalım
Nedir senin hallerin belalım
Deniz dalgası gibi sevdalım
Yalpa vurur şalvarın belalım
Kaynak: Burhan Gökalp

Başında Mor Valalar (Aslıhan)
Başında mor valalar (Aslıhan)
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Kaynak: Şinasi Hatunoğlu

Başında Puşan Kurban
Başında puşan kurban
Dudağan dişen kurban
Yalınız sana değil
Yanında eşen kurban
Hele nenni de nenni de nenni
Götürün yara beni
Şu gelen ben olaydım
Atına nal olaydım
Belinde tarabulus
Kuşağan ben olaydım
Hele nenni de nenni de nenni
Götürün yara beni
Kaynak: Nevzat Güyer

Başında Yazması Var
Başında yazması var
Burnunda hızması var
Al yanak gamzesi var
Beni öldüren esmer
(Beni yandıran esmer)
Yar gözlerin ceyrandır
Siyah zülfün yılandır
Ak gerdana dolandır
Beni öldüren esmer
(Beni yandıran esmer)
Başında yazması var
Burnunda hızması var
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Sayfa 389

Al yanak gamzesi var
Beni öldüren esmer
(Beni yandıran esmer)

Diyarbekir işi midir loy loy
Bugün yarim bize gelmiş loy loy
Bu da devlet kuşu mudur loy loy

Yar kaşların karadır
Nakışların aladır
Yüreğimde yaradır
Beni öldüren esmer
(Beni yandıran esmer)

Lolo sana hayran olsun loy loy
Lolo sana gurban olsun loy loy

Başında yazması var
Burnunda hızması var
Al yanak gamzesi var
Beni öldüren esmer
(Beni yandıran esmer)

Sandığımı açamadım loy loy
Çeyizimi saçamadım loy loy
Yazık oldu genç ömrüme loy loy
Güzel yare düşemedim loy loy
Lolo sana hayran olsun loy loy
Lolo sana gurban olsun loy loy
Kaynak: Yöre Ekibi

Balak söyler bu sözü
Dünyada yoktur gözü
Durmadan çalar sazı
Beni öldüren esmer
(Beni yandıran esmer)
Başında yazması var
Burnunda hızması var
Al yanak gamzesi var
Beni öldüren esmer
(Beni yandıran esmer)
Kaynak: Abdullah Balak

Başındaki Çembere
Başındaki çembere
Boya vurayım boya
At geri çemberini
Göreyim doya doya
Yaylanın çimenine
Peri bağırır peri
Kar yağdı da kapattı
Konuştuğumuz yeri
Tara o saçlarını
Yüzüne tara da dök
Ha bu köyün içinde
Senin gibi güzel yok
Kaynak: İshak Can

Başındaki Puşu Mudur
Başındaki puşu mudur loy loy
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Başındaki Tellere
Başındaki tellere le bak şu esen yellere
Kıymet verim kim bakar le sen var iken ellere
Ağam o yar elinden paşam o yar elinden
Nasıl edem nere giden şu zalımın elinden
Ele demedim mi ben saha demedin mi ben
İçen içen mest olur le içem demedim mi ben
Kevene bak kevene yazık seni sevene
Seni seven divane senin nene güvene
Ağam o yar elinden paşam o yar elinden
Nasıl edem nere giden şu zalımın elinden
Ele demedim mi ben saha demedin mi ben
İçen içen mest olur le içem demedim mi ben
Kaynak: Zehra Bilir

Başındaki Yazmayı Da
Başındaki yazmayı da
Sarıya sarıya mı boyadın
Ne ben öldüm kurtuldum da
(<i>Neden sararıp soldun da</i>)
Ne sevdaya uğradım
(<i>Sevdaya mı uğradın</i>)
Tokat’tan mı geliyon da
Yar sen Almuslu musun
Ben sana varacağım da
Söyle namuslu musun
İçliğimin yakası da
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(<i>İçliğinin yakası da</i>)
Sıra sıra nakış yar
Gurban olam boyuna da
O ne biçim bakış yar
Yola yolladım seni de
Yollar yollasın seni
Hızır elinden tutsun da
Bana yollasın seni
Kaynak: Mihrican Bahar

Başka (Herkesin Gözü Var)
Herkesin gözü var aleme bakar
Arifin gerçeği görüşü başka
Aşığın ateşi içini yakar
Hak deyip güzeli sarışı başka
İnsanlar yükselir kendi özünden
Kişinin kemali kendi özünden
Kullar sultan olur tatlı sözünden
Kamilin pişirip verişi başka
Muhabbette gözler göze bakışır
Gönülden gönüle sevgi akışır
Sevenlere sevilmesi yakışır
Cömerdin sofrayı serişi başka
Çırakman'ım burda derdin dermanı
Kötülüğe okudukça fermanı
Aşk yeliyle savurdukça fermanı
Sırr-ı hakikatin yarışı başka
Kaynak: Hüseyin Çırakman

Başkaldırıyorum
Cevap veriyorum
Eli böğründe analardan
Mahpuslardan ve acılardan
Çokça bahsediyorum çünkü
Başını kuma saklayanlardan
Tiksindim başkaldırıyorum
Ve söz veriyorum
Kırmızı rujlu sokakların
Aşağılık pazarlıkların
Adı anılmayacak benle
Bir çiçeğim halk ormanında
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Fışkırdım başkaldırıyorum
Ben bir bıçak ucuyum
Kavga vermiş halkına
Başkaldırıyorum işte
Varın benim farkıma
Yine söylüyorum
Gözü bağlanmış korkulardan
Yasaklardan ve baskılardan
Asla irkilmiyorum çünkü
Kan emici yarasalardan
Çıldırdım başkaldırıyorum
Yemin ediyorum
Üçkağıtçının pezevengin
Teslimiyetin ve mihnetin
Yolu uğramayacak bana
Bir dalgayım halk denizinde
Köpürdüm başkaldırıyorum
Ben bir namlu ağzıyım
Omuz vermiş halkına
Başkaldırıyorum hey
Herkes varsın farkına
Kaynak: Yusuf Hayaloğlu

Başkan Başkan Uyan Hele
Başkan başkan uyan hele
Türban meselesi nedir
Yirmi milyon işsizinle
AB meselesi nedir
Ekonomimiz tamtakır
Verhaugen işi bırakır
N'olacak Diyarbakır
Başkan başkan uyan hele
Dolaş kamusal alanda
Battık tarımsal alanda
Yetimler kırsal alanda
Başkan başkan uyan hele
Tayyip kalmış bir gaflette
Çete yuvası devlette
Derin devlet faaliyette
Başkan başkan uyan hele
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Kimlerin dostu bu ülke
Bush gözünü dikmiş mülke
İhanettir Atatürk'e
Başkan başkan uyan hele
Tayyip dayı Tayyip dayı
Kim yiyecek bu pastayı
Milleti ayakta uyut
Bush amca toplasın payı
Tayyip dayı Tayyip dayı
Fena kaptırdın yakayı
Memleket elden gidiyor
Kime yapıyon cakayı
Söz: Ozan Şirazi

Başlangıç (Lem-Yezeli Kün Emrine)
Lem-yezeli kün emrine deyince
Herkes dereceyle zamana geldi
Bekledi bir zaman ezel ervahı
Zaman hitam buldu dehana geldi
Dokuz ay yaşadı karanlık yerde
Yoktur bir haberi bilmez ne derde
Doluyor çilesi encam seferde
Dokuz aydan sonra cihana geldi
Gelince dünyaya ağladı güldü
Bilmek kar zararı bir karar kıldı
Bir zaman kundakta beşikte kaldı
İşitti öğrendi lisana geldi
Dolaştı bir zaman elde kucakta
Deyince üç beş yaş gezer sokakta
Sevilir her zaman evde otağda
Yedisinde aklı başına geldi
Ahbap buldu sağa sola dolaştı
Yaşı vardı on on bire yanaştı
Ceht ederek işe güce karıştı
Varıp da on dört on beşine geldi
On beş yaş deyince çok ahbap düzdü
Arzedip seyranı düşünde gezdi
Gördüğü güzelden bir himmet sezdi
Gönül gülşeninde coşuna geldi
On sekizde libas giyer süslenir
Gezip dolaşmadan gayet hazlanır
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Gezer gönlü bir güzele yaslanır
Gördüğü güzeller düşüne geldi
Şükrolsun hüdanın bin bir işine
Su katmasın felek pişmiş aşına
Mevlam hayırlısın versin başına
Geçti günler otuz yaşına geldi
Vardı otuz beşe erdi kemale
Fazla sahip oldu servete mala
Yaşadı bir zaman eşiyle bile
Yaş kemalde hayat hoşuna geldi
Cennete benziyor hiç yoktur farkı
Dilleri dönüyor her zaman şarkı
Yaş tecavüz etti otuz beş kırkı
Geçti günler çağı boşuna geldi
Çarnaçar bağlıdır gönül eşine
Çağ erişti tamam kırk beş yaşına
Yatarken hanımı gitmez hoşuna
Yokuşta ayaklar geriye geldi
Artmıyor eşine olan sevgisi
Küskün birbirinden bilmez hangisi
Düşmüştür gönlüne ahret sevgisi
Atladı kırk beşi elliye geldi
Düşer öz haline düşmez niyaza
Kılar beş vaktini koymaz kazaya
Gece gündüz devam eder namaza
Yaşı altmış gönül seyrana geldi
Yaşı altmış usandırdı evini
Kuvveti yok avlayamaz avını
Pas tutmuştur dizlerinin yayını
Binde bir yoldaşı aklına geldi
Seksen doksan dedi kalkıp oturmaz
Tevhidini dil ucundan götürmez
Ecel geldi yatağına yatırmaz
Yüz yaşında önü toprağa geldi
Hoca telkin verdi okudu Kuran
Yardım etsin orda ol gani yezdan
Açıldı bir kapı emroldu tezden
Sual melekleri peşine geldi
Kabir melekleri sual sorunca
Rabbin kimdi nebin kimdir deyince
Dünyadan yaptığı inceden ince
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Her suale cevap diline geldi
Cevap verdi asla kalmadı noksan
Yaradanım orda eyledi ihsan
Kıldı beş vaktini dünyada baksan
Dünyalık yaptığı güşuna geldi
Fazla değil dersim bildim bu kadar
Bekledi bir zaman bilmem ne kadar
İsrafil sürunu vurana kadar
Emroldu mahlukat divana geldi
Açtılar evrakın okundu bir bir
Emroldu cennete durmadan gir
Verildi emrine gılman ile hur'
Dünyadaki eşi yanına geldi
Geçirdi üç alem dördüncüdür bu
Yedi cennet taam' içti Kevser su
Bu yalan dünyadır hakikati o
Buldu yaşanacak yerine geldi
Dileğim mevladan her saat her an
Mevlam nasip eyle edeyim seyran
Herkese tam verdin ben neden Noksan
Tevhidin dilimde birine geldi
Kaynak: Hodlu Noksani

Başlıksız Şiir
Yıllar sonra sen karşıma çıkarsan
İnan sevdiğimi anlayacaksın
Durulup da geçmişe bir bakarsan
Artık akmayacak damlayacaksın
Bir gurur uğruna yıktın kalbimi
Sen gidince sanki aşkım öldü mü
Mutlu musun dilediğin oldu mu
Korkarım sen mutlu olmayacaksın
Ben seni bulmuştum sevgime layık
Bana inanmadın olmadın ayık
Sonsuz denizlerde tekli bir kayık
Olsan da hayattan yılmayacaksın
Simsiyah gözlerin geceymiş bana
Aşk anlamsız bir heceymiş sana
Masalmış ne varsa sevdadan yana
Yine de masalsız kalmayacaksın
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Bir ışık doğmuştu sönmez sanmıştım
Bizi ayıranlar onmaz sanmıştım
Ben mi aldanmıştım sen mi kanmıştın
Nedendir sen benim olmayacaksın
Hani o sımsıcak bakışın var ya
Hani bir kış günü yakışın var ya
Hani o çıkılmaz yokuşun var ya
Kolay mı yollarda kalmayacaksın
Seni arıyorum gördüğüm kızda
Baktım ki sen yoksun her siyah gözde
Anladım ki yıldız ancak yıldızda
Öyle bir boşluksun dolmayacaksın
Silinmez Arif'te bıraktığın iz
Sendeki güzellik Tanrısal bir giz
Taht kurdun gönlümde vallahi yıldız
Sözümdür tahtından olmayacaksın
Kaynak: Arif Gölge

Bataklığa Serme Kamil Postunu
Bataklığa serme kamil postunu
Gönül kuşu ağlar zara düşünce
Gördün düşmanını gördün dostunu
Garip başın biraz dara düşünce
Yüreğine sam yelleri esiyor
Kara taşı ak sineye basıyor
Yaşamaktan umudunu kesiyor
Vücuduna azgın yara düşünce
Yanan yüreklerin dumanı tüter
Sağlam yeri kalmaz kül olur gider
Sevdiğin de seni bin pişman eder
Yolun bir vefasız yare düşünce
Kemteri kamili erleri arar
Yürek yarasını erenler sarar
Dünya senin olsa ne işe yarar
İnsanın özüne kara düşünce
Kaynak: Ozan Kemteri

Batan Gün Kana Benziyor
Batan gün kana benziyor
Yaralı cana benziyor
Ah ediyor bir gül için
Şu bülbül bana benziyor
Vah benim garip gönlüm
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Gece kapladı her yeri
Keder sardı dereleri
Düşman değil sevda açtı
Bağrımdaki yareleri
Vah benim garip gönlüm
Rahatça bir dem olaydı
Yarama merhem olaydı
Kurtulurdu daha çabuk
Aşıklar verem olaydı
Vah benim garip gönlüm

Sayfa 393

Nalinnim
Dön dön dönelim
Sırtı sırta verelim
Vur elleri ellere
Koy elleri bellere
O yar gurbannar olsun
Şıkırdıyan ellere
Nalinnim
Gitme fazla ileri
Gel bu işden dön geri
İnatdan hayır gelmez
Küpe et bu sözleri

Kaynak: Necdet Rüştü Efe

Batlıcan Oymadın Mı
Nalinnim
Batlıcan oymadın mı
Dadına doymadın mı
Ana beni gınama
Sen cahil olmadın mı
Nalinnim
Dön dön dönelim
Sırtı sırta verelim
Vur elleri ellere
Koy elleri bellere
O yar gurbannar olsun
Şıkırdıyan ellere
Nalinnim
Elma atdım karşıya
Yuvarlandı çarşıya
Şu Yozgad'ın gızları
Gider m'ola komşuya
Nalinnim
Dön dön dönelim
Sırtı sırta verelim
Vur elleri ellere
Koy elleri bellere
O yar gurbannar olsun
Şıkırdıyan ellere
Nalinnim
Garşıda gara çalı
Gararıp durma çalı
Ben sana varır mıyım
Hastasın sıracalı
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Nalinnim
Dön dön dönelim
Sırtı sırta verelim
Vur elleri ellere
Koy elleri bellere
O yar gurbannar olsun
Şıkırdıyan ellere
Nalinnim
Hey unuma unuma
Su doldurdum tuluma
Seni gurban ederim
Sülaleme soyuma
Nalinnim
Dön dön dönelim
Sırtı sırta verelim
Vur elleri ellere
Koy elleri bellere
O yar gurbannar olsun
Şıkırdıyan ellere
Kaynak: Süleyman Sökmen

Bayat-i Gazel
Deli divane olup, âkıle meydân okuruz
Dest-ı Mecnûn'u tutup, Leyli'ye destân okuruz
Biz de bülbül gibi, bir gonce dehenden söz açıp
Varak-ı mihr ü vefâmızla gülistân okuruz
Senli-benli olanın vahdet-i dildir kavli
Cümle-i aşkı yazıp, cân ile canân okuruz
Yâra, hadsizce musallatsa da ağyâr ne gam
Gayre nisbet, biz o yâr ismini sultan okuruz
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Sayfa 394

Dön Sinem Bağdattan göründü
Âh!. bağlar bozulup, geldi mi yaprak dökümü,
Oturup, diz dize, evrâk-ı perişân okuruz
Harput'ın âb ü havâsıyla kulakdan kalbe
Dökülen nağme-i Nevrûz ile Tatvân okuruz

Şen ol Bayburt şen ol sende nem kaldı
Teskirem yanaştı üç günüm kaldı
Bayburt kalesinde yeleğim kaldı
Bağlantı

Rûhu, aşk ilmine âheng ile demsâz edenin
Hâk-ı pâkinde durup, rûhuna Kur'ân okuruz
Bir (bayâti) okuyup, Fikret! ömür tazelesin
Biz de ol tâze-i mümtâzeye Dîvân okuruz
Kaynak: Gazel

Kaynak: Seyfettin Sığmaz

Bayburt Dağlarında
Bayburt dağlarında tabakam kaldı
Şen ol Bayburt şen ol sende nem kaldı

Bayatılar (Yene De Ahşam Oldu)

Bayburt dağlarında kunduram kaldı
Şen ol Bayburt şen ol sende nem kaldı

Yene de ahşam oldu
Gün keçdi ahşam oldu
Geceler men alışdım
Eriyen şam oldu

Bayburt dağlarında mendilim kaldı
Şen ol Bayburt şen ol sende nem kaldı

Yanımda gal bir az da
Göz yaşım var Arazda
Yar yuhusun danışır
Şekil galıb Arazda
Ten beyaz saç kızıl güller
Kahkahasında bülbüller
Kirpiği kapkara tüller
Ben o afete vuruldum
Göz değil nakış mübarek
Bendeki aşk değil ibadet
Elleri sevdi nihayet
Ben ebedi saadetten kovuldum
Gölgemi aldım yanıma
Vurdum hasretin yoluna
Benzedim bahtsız Mecnuna
Yüce Mevlana’ya sığındım
Kaynak: Vahid Eziz

Bayburdun İnce Yolunda (Bar)
Bayburdun ince yolunda (Yolunda)
Bir ayva buldum dalında (Dalında)
Ayva benim hayalımda (Halımda)
(Bağlantı)
Oy dirildi dirildi kumrum (Dirildi)
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Bayburt dağlarında tabancam kaldı
Şen ol Bayburt şen ol sende nem kaldı
Kaynak: Recep Kırıcı

Bayburt Ne Güzel Yurt
Bayburt Bayburt ne güzel yurt
Ovaları şirin Bayburt
Yazın yeşil kışın beyaz
Manzarası güzel Bayburt
Duduzardan mehtap iner
Gönüllere neşe sunar
Çoruh çağlar ninni söyler
Koyun kuzu yurdu Bayburt
Anaların yüreği perk
Babaların gözü şimşek
Gençlerinde tunçtan bilek
Kahramanlar yurdu Bayburt
Kaynak: Remzi Cavıldak

Bayburt'un İnce Yolunda
Bayburt'un ince yolunda (Yolunda)
Bir alma buldum dalında (Dalında)
Alma benim hayalımda (Halımda)
Sinem Bağdat'tan görüldü (Görüldü)
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Oy dirildi kumrum dirildi (Dirildi)

Kaynak: Aşık Cevlani

Kaynak: Seyfettin Sığmaz

Bayram Eder (Kızılırmak)

Baydığın Başından da Duman

Kızılırmak can incitme sen bugün
Mübarek günlerdir sel bayram eder
Kitabın kavlince dağlar al giymiş
Karışmış çiçeğe çöl bayram eder

Baydığın başından da duman durulmaz aman
Arabatlar yorulur da gönül yorulmaz aman
Benim yarim de şu ellerde bir tane aman
Arasam da dünyayı dengin bulunmaz aman
Yüce dağ başının da bir yanı yoldur aman
Doldur sevdiceyim de suyunu doldur
Yolunun üstüne de yatsam uyusam aman
Mevlayı seversen yar beni kaldır

Bülbül ile saka hep uçan kuşlar
Gece üç aylarda figana başlar
Eser yel eğilir dallar ağaçlar
Mübarek günlerdir dal bayram eder

Baydiğin Başında Duman Irımaz

Yavru şahin bir kekliğe salaklar
Dökünce cığasın göksü yelekler
Cennete huriler gökte melekler
Mahlukat sevinir kul bayram eder

Baydığın başında duman ırımaz
Arap at yorulur da gönül yorulmaz
Benim yarim bu yerlerde bir tane
Arasam dünyayı dengi bulunmaz

Günüm yetti artık mezardır önüm
Allanın aşkma kıbleye yönüm
Daimi ağlamak bu benim karım
Said ağlamakta il bayram eder

Yıkıldı duvarım kaldım avara
Kadir mevlam işlerimi onara
Sallanı sallanı eski pınara
Gelen yosma benim olsa gerektir
Derdimi yüklesem arap atlara
Gözyaşım dökeyim yeşil otlara
Seni beni yaradanı seversen
Nasıl dayanayım ben bu dertlere
Yüce dağ başının bir yanı yoldur
Doldur suna boylum destini doldur
Yolunun üstüne tatıp uyursam
Kaldır suna boylum sen beni kaldır
Kaynak: Muhlis Akarsu

Bayırda Gezen Bacılar
Bayırda gezen bacılar
Yürekte yarem gıcılar
Orda eğlenen bacılar
Acep yarim içi'zde mi
Ağzı badem dili kişmiş
Kirpikler gözden su içmiş
Varmış bu çöllere düşmüş
Acep yarim içi'zde mi

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Bayram Ettin Mi (Hele Zalim)
Sen ayırdın ikimizi
Duyunca bayram ettin mi
Bırakmadın yakamızı
Duyunca bayram ettin mi
Hele zalim niye hele
Sen bizi düşürdün dile
Keşke tanımaz olaydım
Göz yaşlarım döndü sele
Çiçeklerimi soldurdun
Yaprağım döndü gazele
Hasta ettin sıhhatimi
Alt üst ettin hayatımı
Bozdun huzurla tadımı
Duyunca bayram ettin mi
Hele zalim niye hele
Sen bizi düşürdün dile
Keşke tanımaz olaydım
Göz yaşlarım döndü sele
Çiçeklerimi soldurdun
Yaprağım döndü gazele
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Sen girmiştin aramıza
Tuzu bastın yaramıza
Getirdin bizleri gaza
Duyunca bayram ettin mi
Hele zalim niye hele
Sen bizi düşürdün dile
Keşke tanımaz olaydım
Göz yaşlarım döndü sele
Çiçeklerimi soldurdun
Yaprağım döndü gazele
Araban dağdan aşırdan
Bizi tuzağa düşürdün
Feleğimizi şaşırttın
Duyunca bayram ettin mi
Hele zalim niye hele
Sen bizi düşürdün dile
Keşke tanımaz olaydım
Göz yaşlarım döndü sele
Çiçeklerimi soldurdun
Yaprağım döndü gazele
Kul Kevseri bu hallere
Düşürdün bizi dillere
Bunaldım düştüm çöllere
Duyunca bayram ettin mi
Hele zalim niye hele
Sen bizi düşürdün dile
Keşke tanımaz olaydım
Göz yaşlarım döndü sele
Çiçeklerimi soldurdun
Yaprağım döndü gazele
Kaynak: Aşık Kevseri

Bayram Gecesinde
Gel ey gönül zikredelim Hudayı
Bayram gecesinde bayram gününde
Umalım Huda'dan lütfü etayı
Bayram gecesinde bayram gününde
Müminler Hu çeker dökülür yaşlar
Hakka niyaz eyler dağ ile taşlar
Zikreder seherde envayi kuşlar
Bayram gecesinde bayram gününde
Cümle melaykeler secdeye iner
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Hep çarhi felekler Hak diye döner
Arşı Asuman'da kandiller yanar
Bayram gecesinde bayram gününde
Halil İsmail'in kolun bağladı
Annesi de ciğerini dağladı
Cümle peygamberler hep kan ağladı
Bayram gecesinde bayram gününde
O zaman Huda'dan bir ihsan oldu
Arafat Dağında koç kurban oldu
Anda cümle cihan şaduman oldu
Bayram gecesinde bayram gününde
Aşıklar mey ile muhabbet eyler
Hakkı seven canlar ibadet eyler
Adettir dost dostu ziyaret eyler
Bayram gecesinde bayram gününde
Daimi her mührün kalbe basılır
Mescidül Kabeye kandil asılır
Kurbanlar tığlanır koçlar kesilir
Bayram gecesinde bayram gününde
Kaynak: Aşık Daimi

Bayram Gelip Elime Elimize
Bayram gelip elime elimize
Name düşüp dilime dilimize
Gönlüm gülür elim gülür gülür gözel civan
Çalar tarı çalar sazı gülür eller gülü
Her yan gül çiçeh gül çiçeh
Elvan gül çiçeh gül çiçeh
Gönlüm gülür elim gülür gülür gözel civan
Çalar tarı çalar sazı gülür eller gülü
Zahmet çekip hünernen minbir eller
Gonca tutup el içi gül derenler
Gönlüm gülür elim gülür gülür gözel civan
Çalar tarı çalar sazı gülür eller gülü
Her yan gül çiçeh gül çiçeh
Elvan gül çiçeh gül çiçeh
Gönlüm gülür elim gülür gülür gözel civan
Çalar tarı çalar sazı gülür eller gülü
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Sayfa 397

Kaynak: Fikret Emirov

Diyerem diyerem
Bayramız olsun da mübarek

Bayram Günü (Garip Gönlüm)

Kaynak: Bilinmiyor

Garip gönlüm bırak gamı kederi
Kavimle gardaşla gül bayram günü
Türlü renklerle gelin misali
Uğrunur sallanır dal bayram günü

Bayram Olur (İki Gönül Bir Olunca)

İnsanoğlu bazen dosta darılır
Sitemiyle garip gönlü yorulur
Yılan bile sevdiğine sarılır
Sarmaş dolaş olur kol bayram günü
Kaynak: Hasan Ulusoy

Bayram Günü Saat Tezde
Bayram günü saat tezde
Örterem gül çadıra
Bağusuz han bacıya
Diyerem bayramız olsun da mübarek
(Koro)
Bayramız olsun da mübarek
Diyerem diyerem
Bayramız olsun da mübarek
Diyerem diyerem
Bayramız olsun da mübarek
Fatma cura nabzeyleyi
Hara gide böyük gızi
Hem emmeci hem baldızi
Örte bide al çadırı gül kırmızi
Sev meni paylaya bayramda mübarek

İki gönül bir olunca
Bayram olur seyran olur
Bir dost bir dosta gelince
Bayram olur seyran olur
O dost dosta kurban olur
Aktı kanım ılık ılık
Biz yalancı kör değilik
Aradan kalksa ikilik
Bayram olur seyran olur
Barış olur dostluk olur
Aktı kanım ince ince
Ölürüm dost görmeyince
Mahzuni Şerif ölünce
Bayram olur seyran olur
Savaş biter barış olur
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Bayramda (Bugün Bir Üzüntü)
Bugün bir üzüntü vardır içimde
Gene hatırlandı sıla bayramda
Gurbetin yaşamı başka biçimde
Bülbüller konmuyor güle bayramda

(Koro)
Paylaya bayrama mübarek
Sev meni sev meni paylaya bayramda mübarek
Sev meni sev meni paylaya bayramda mübarek

Kuşlar bile suskun ötmüyor bülbül
Boynu bükük rengi soluk bağda gül
Sıla özlemiyle dertlidir gönül
Hayaller dizilir yola bayramda

Gülnisa nişanlıdi
Gonca gelip evlerine
Gül ahıp köyneğine
El ayağ bellerine
Diyerem bayramız olsun mübarek

Gurbette dertlere dertler katılır
Bu dertler içinde nasıl yatılır
Pazarlarda gam libası satılır
Giydirilir garip kula bayramda

(Koro)
Bayramız olsun da mübarek
Diyerem diyerem
Bayramız olsun da mübarek
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Seven sevilenler görmek istenir
Sılada murada ermek istenir
Sevenlere gönül vermek istenir
Tüm duygular gelir dile bayramda
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Seyfi bayramların geçmesin yasla
Gönül muhabbeti bitmesin asla
Aşkın badesini hep aynı tasta
İçenle sevgiyi bula bayramda

Sayfa 398

Yetişsin dar güne kırklar erenler
Ahbap yoldaş konuştuğum yarenler
Hatırlayıp Noksani'yi soranlar
Soranlara selam deyin bayramda

Kaynak: Seyfettin Ermişoğlu
Kaynak: Hodlu Noksani

Bayramda (Felek Sana Malum)
Felek sana malum bu bizim haller
Gönlüme bir sürür deyin bayramda
Sılaya ne zaman dönecek yollar
Nasıldır halleri köyün bayramda
Yerinde sıhhati kaldım gedayi
Derdimi duyan yok kılam nidayı
Gurbet elde dinlemezler sedayı
Ne olur bir kere duyun bayramda
Noksani talihin ezelden bozuk
Beyhude ah çekme gençliğe yazık
Feleğin kahrından bağrım çok ezik
Gurbette mezara koyun bayramda

Bayramın Kutlu Olsun
Bayramın kutlu olsun
Belki gelirim Ana
Dokunma çilem dolsun
Belki gelirim Ana
Demleyin kekik çayın
Benide unutmayın
Fazla umutlanmayın
Belki gelirim Ana
Hasret canıma yetti
Yıllar su gibi gitti
Eş dost burnuma tüttü
Belki gelirim Ana

Kaynak: Hodlu Noksani

Bayramda (Ne Kadar Gezersem)
Ne kadar gezersem ayağım bağlı
Dostlara bir selam deyin bayramda
Bayram kara geçti yüreğim dağlı
Sağlara bir selam deyin bayramda
Çoktan hazırlandım yolum açılmaz
Gurbet elde gam kederim seçilmez
Herkesten geçilir senden geçilmez
Pedere bir selam deyin bayramda
Bayram gelir alem seyrana başlar
Ağlamadan akar gözümden yaşlar
Zalim felek ayrı kaldı kardeşler
Kardeşe bir selam deyin bayramda
Hayra tebdil olsun her zaman düşüm
Gitmiyor hayalden hiç asla kışım
Sorar mısın bilmem aziz yoldaşım
Yoldaşa bir selam deyin bayramda
Gönül hasret kaldı tezden anaya
Burda geçen günler benzer seneye
Dört aydır ayrıyım bizim haneye
Haneye bir selam deyin bayramda
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Şahballı hasret yara
Kanar bağrımız yara
Yola bak ara ara
Belki gelirim Ana
Kaynak: Hilmi Şahballı

Bazı Bazı (Aşkın Ateşiyle)
Aşkın ateşiyle yandım tutuştum
Gel söndür narımı yar bazı bazı
Yaz bahar demeden yıllarca koştum
Yağıyor başıma kar bazı bazı
Hayatın yolları uzayıp gider
Bazen neşe verir bazen de keder
Seven sevileni bahtiyar eder
Elini elime ver bazı bazı
Aşığınım sende kaldı nazarım
Zaman zaman dertlerimi yazarım
Mecnun gibi gurbet elde gezerim
Hasret çemberini kır bazı bazı
Bir vefa aradım yarende yarda
Zorlu yollar aştım tipide karda
Aşık maşukunu koyar mı darda
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Bu dertli halimi sor bazı bazı
Seyfi yar bağında açılır güller
Gülün aşkı ile öter bülbüller
Yarden ayrı düşen dertli gönüller
Saklı sırlarını der bazı bazı
Kaynak: Seyfettin Ermişoğlu

Be Gaziler Aşka Düşeldenberi
Be gaziler aşka düşeldenberi
Cam- ı mihnet bana yar oldu gitti
Gam deryası serden aşaldanberi
Tutuştu vücûdum nar oldu gitti
Karban işlemez illerde kaldım
Garib Mecnun gibi çöllerde kaldım
Bir aceb şiddetli yollarda kaldım
Dört yanım işlemez kar oldu gitti
Hastadır vücudum zinde değildir
Zahmim yüreğimde tende değildir
Akl ü fikrim dersen bende değildir
Yarim ağyar ile yar oldu gitti
Ey Ömer artırdım ah ü feryadı
Ayyuka çıkardım nale vü dadı
Melamet dumanı serim kapladı
Bu dünya başıma dar oldu gitti
Kaynak: Aşık Ömer

Be Gemici
Be gemici gemici aman kullan dümeni
Çıkar bir fırtın hafız aman kırar sereni
Ah nasıl aldın be Tuna aman bunca ergeni
(Bağlantı)
Yanarım genç yaşıma hafız aman kaldım deryade
Senin aşkın kömür gözlüm aman benden ziyade
Balçık iskelesi aman kalktığım zaman
Karadeniz fırtın almış aman halimiz yaman
Ah Tuna kanlı Tuna aman vermiyor aman
Bağlantı
Kaynak: Osman Pehlivan

Be Hey Acayip Adem
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Be hey acayip adem
Öldüğünü bilemezsin
Korlar bir karanlık dama
Kapı baca bulamazsın
Yağmur yağar yeller eser
Mezarı başına yıkar
Seksen bin canavar sıkar
Hiç birine vuramazsın
Gel bu öğüdü al benden
Yarın fırsat gider elden
Hak saklasın cehennemden
Karanlıktır çıkamazsın
Yer pamuk olur atılır
Cümle deryalar katılır
Dilin damağın tutulur
Doğru cevap veremezsin
Pir Sultan'ım der ki deli
Elden koymaz doğru yolu
Ne yanarsın dünya malı
Birin alıp gidemezsin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Be Hey Aşık Nice Süslen Kendini
Be hey aşık nice süslen kendini
Çirkin güzel m'olur allanmayınan
Seç halis madenden al şekerini
Katıran yenir mi ballanmayınan
Kuş yuva mı yapar ferik olmazsa
Üzüm ekşi m'olur koruk olmazsa
Ağacın özünde çürük olmazsa
Polat bozulur mu ellenmeyinen
Cevahiri elden ele tutarlar
Has altını mizan ile tartarlar
Yeğnik taşı sapan ile atarlar
Sarp kaya yürür mü sallanmayınan
Bey olmaz soysuzun binde birisi
Asalete yeter olmaz doğrusu
Beslersen besle bir şahin yavrusu
Könez av mı alır yollanmayınan
Gelir Emsali'ye eş olmak ister
Kanat bağlamadan kuş olmak ister
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Şair derneğinde baş olmak ister
Hemen birkaç cevap bellenmeyinen
Kaynak: Aşık Emsali

Be Hey Sofu
Be hey sofi be hey bühtan
Hak didarı görmemişsin
Kudretten bir bal geldi
Sen o baldan yememişsin
Neydem neydem Ali neydem
Yareliyim kime gidem
Sır okurlar sır içinden
Bir hal gördüm hal içinden
Bülbül öter gül içinden
Sen o güle ermemişsin
Ya dost ya dost halı neydem
Yareliyim kime gidem
Bu su veysel elden içtim
Hal içinden hale düştüm
Bu müşkülü kırkler seçtim
Sen kırklara ermemişsin
Neydem neydem Ali neydem
Yareliyim kime gidem
Kaynak: Maksud Çeki

Be Sevdiğim
Be sevdiğim seni benden ayıran
Din iman bulmaya diyelim Allah
Şu sinemi aşk oduna dağlayan
Bekası olmayan diyelim Allah
Bir münafık sebep oldu bu işe
Umarım başına hem taşlar düşe
Kör yılanlar ura cesedi şişe
Eriye döküle diyelim Allah
O da benim gibi yana kuruya
Kısmeti tükene başı çürüye
Seyit Vakkas bir ok ura devire
Cennet'e girmeye diyelim Allah
Allah anı bin bir belaya ata
Kısmeti tükene vadesi yete
Yetmiş seksen sene döşekte yata
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Yata da kalkmaya diyelim Allah
Pir Sultan Abdal'ım almadım hızaz
O kelp rakip bize eyledi garaz
Başka dertten gayrı bin kantar maraz
Gire de çıkmaya diyelim Allah
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Bebeği Nazlı Büyüttüm
Bebeği nazlı büyüttüm
Nenni söyledim uyuttum
Ben yavrumu kayıbettim oy
Bebek uy nenni yavrum nenni sebep oy oy
Bebek beni del'yledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Muhannete kul eyledi oy
Bebek uy nenni yavrum nenni sebep oy oy
Kaynak: Sabahat Avşar

Bebeğim (Ninniler Söyleyip)
Ninniler söyleyip uyuttum seni
Uyan bebeğim uyan bebeğim
Dar günler için büyüttüm seni
Dayan bebeğim dayan bebeğim
Yavrumuz aklı selim olmalı
Çok okumalı alim olmalı
Sevgi muhabbet ilim olmalı
Rüyan bebeğim rüyan bebeğim
Sendeki kıymete biçilmez paha
Mutluluk tattırdın sen Hilmi Şah’a
Şahsına sevgim yüce Allah’a
Ayan bebeğim ayan bebeğim
Kaynak: Hilmi Şahballı

Bebek (Elma Attım Yuvarlandı)
Elma attım yuvarlandı
Gitti beşiğe dayandı
Bebek uykudan uyandı
(Bağlantı)
Nenni oğul oğul
Nenni yavrum yavrum
Nenni gülüm gülüm
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Nenni bebek bebek
Sana bebek diyemedim
Kalkıp meme veremedim
Nenni oğul oğul
Nenni yavrum yavrum
Nenni gülüm gülüm
Nenni balam balam
Kızlar gelin çaydan geçek
Çay bulanık nerden içek
Bebek ölmüş kefen biçek
Bağlantı
Kaynak: Maksut Uşağı Aşireti

Sayfa 401

Bebek Seni Belemedim
Bebek seni belemedim
Tıkır tıkır sallamadım
Bir gününü göremedim
Nenni bebek nenni nenni
Oduncular ufak eder odunu
Havaslandım goydum adını
Zalım felek aldırmadı dadını
Nenni yavrum nenni nenni
Kaynak: Naciye Duygulu

Bebek (Merhabalar Sefa Geldin)

Beceremedik Becermeliyiz

Merhabalar sefa geldin hoş geldin
Başı dertli yüreğinde kor bebek
Yolun mu kaybettin nerden şaş geldin
Şimdi bir meleksin bekle gör bebek

Kışın ortasında dağları deldik
Baharda açmayı beceremedik
Dosta ab-ı hayat düşmana seldik
Dereden geçmeyi beceremedik

Önce sürünürsün sonra yürürsün
Daha yavrucaksın bekle büyürsün
İhaneti çok sonradan görürsün
Bu alemde insan olmak zor bebek

Herkesi dost bildik uzattık eli
Önyargıyı sildik kırdık engeli
Bağdaş kurduğumuz meğer ki deli
Ağyarı seçmeyi beceremedik

Bakarsın gelmişsin gençlik çağına
Bir sevdadır düşer gönül bağına
Sakın düşme sen bu aşkın ağına
Karnı açtır pişirmeden yer bebek

İki buldu isek biri paylaştık
Hedef belirledik içten kaynaştık
Elmada kurt varmış biz buna şaştık
Gıybetten kaçmayı beceremedik

Gün gelir beyazlar o siyah saçın
Umut yeşermeden kararır için
Zaman gelir sende yüklersin göçün
Uçar bedeninden gider ser bebek

Koza olduk kelebekler uçurduk
Yabani mahluku kovduk kaçırdık
Hazır sunulanı başa geçirdik
Kendimiz biçmeyi beceremedik

Kaynak: Behram Altunal

Bebek Beni Dar Eyledi
Bebek beni dar eyledi
Her kapıya kul eyledi
Nenni bebek nenni balam
Nenni dedim uyuyasın
Küçücüksün büyüyesin
Layli layli layli balam
Nenni bebek (nenni) balam
Bebeğin beşiği çamdan
Bey babası gelir Şam'dan
Nenni bebek (nenni) balam
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Avrupalı kovmuş biz kucak açtık
İstanbul fethiyle yeni çağ açtık
Öz insanımıza hep kuyu açtık
Adalet saçmayı beceremedik
Malkoç Ali gözler karamsarlık yok
Ümitvar olmaya nedenimiz çok
Sağlamlar aç gezer hasta ise tok
Devayı içmeyi beceremedik
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Bedavradan Evceğizin
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Bedavradan evceğizin nenni
Paçavradan doncuvazın nenni
Tarhanadan cincüvezin nenni
Nenni de benim yavruma nenni

Dert çekesin hep çileden
Ah ile zar ediyorum

Haydi de gidelim bahçalara nenni
Zerdali goyalım bohçalara nenni
Okuturam hocalara nenni
Nenni de benim yavruma nenni

Beddua (Leyla)

Bebek beni deletti nenni
Yaktı beni kül etti nenni
Her kapıya kul etti nenni
Nenni de benim yavruma nenni
Kaynak: Reşat Aker

Beddua (Gel Vefasız Dinle)
Gel vefasız dinle sözüm
Ah ile zar ediyorum
Duy arşa çıkıyor ünüm
Ah ile zar ediyorum
Niye büktün boynum benim
Vicdanın yok imiş senin
Kurtlar kuşlar yesin tenin
Ah ile zar ediyorum
Tenin her an yara olsun
Yarana da hicran dolsun
Sağın solun yadlar alsın
Ah ile zar ediyorum
Gece gündüz eyle figan
Sızından geçmesin zaman
Olmasın dizinde derman
Ah ile zar ediyorum
Birgün sesim duyar Allah
Hemi vallah hemi billah
Gözlerim görür inşallah
Ah ile zar ediyorum
Oğlun kızın uğramasın
Azan yaramı sarmasın
Dostların halin sormasın
Ah ile zar ediyorum
Kara’yı yaktın sineden
Beter olasın ölmeden
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: Nurettin Yıldırım

Gençliğimi aldın yine de sustum
Benden daha beter olasın Leyla
Eledim ömrümü eleği astım
Her geçen gün biraz solasın Leyla
O güzel bağında kargalar öter
Düştüğüm ateşler yanmama yeter
Mecnun oldum sen de Leyla'dan beter
Boynu bükük yalnız kalasın Leyla
Derdimle ağladı topraklar taşlar
Gözümden dinmedi akıyor yaşlar
Zehir oldu soframda yediğim aşlar
Bir derdine bin dert alasın Leyla
Dökülsün saçların telin yolmadan
Eriyip gidesin vaktin dolmadan
Tutunacak bir tek dalın olmadan
Acı deryasına dalasın Leyla
Yüz çevirdin bana neden el olup
Talan edip yıktın coşkun sel olup
Yeryüzünde bütün dertler yel olup
Esip güzelliğin yalasın Leyla
Kuzusun yitirmiş meler koyunda
Yiğit'im çok zalim var mı soyunda
Saramadım bir kez fidan boyunda
Belini yılanlar dolasın Leyla
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Bedestene Vardım Şalvar İsterim
Bedestene vardım a sunam aman
Şalvar isterim aman aman
Şalvarın paçasın paçasın
Sırma isterim aman aman
Öpülmedik koklanmadık a sunam aman
Bir yar isterim aman aman
Haydindi dökmeli donlum donlum
Gerdanı püskürme benlim benlim
Ben sana geldim aman aman
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Bedesten yolları a sunam aman
Dopdolu diken aman aman
Kör olsun dikeni dikeni
Yollara diken aman aman

Behey ala gözlü dilber
Benim aklım yerindedir
Ben severim sen kaçarsın
İman senin nerendedir

Öpülmedik koklanmadık a sunam aman
Bir yar isterim aman aman
Haydindi dökmeli donlum donlum
Gerdanı püskürme benlim benlim
Ben sana geldim aman aman

Karşımızda karlı dağlar
Bağban sözü olur bağlar
Benim gönlüm ahdı beyler
Doğru menzil sürendedir

Bedirik (Soku Dibi Milliolur)

Kaşların kurulu yaydır
Cemalin bedr olmuş aydır
Bahçeye girmek kolaydır
Hesap gülü derendedir

(Bedirik) Soku dibi mill'olur
(Bedirik) Güzel seven dill'olur
(Bedirik) Güzel seven oğlanın
(Bedirik) Kaşlarından bell'olur

Derviş bellidir tacından
Yürek incinmez acından
Gidi rakibin ucundan
Garip baykuş virandadır

(Bedirik) Kayalarda bitmez mi
(Bedirik) Çektiklerim yetmez mi
(Bedirik) Asker ettiler beni
(Bedirik) Beklettiğin yetmez mi

Köroğlu der ey övdüğüm
Daim hayalin kovduğum
Suç sende değil sevdiğim
Sana gönül verendedir

Kaynak: Yöre Ekibi

(Bedirik) Şu dağları aşmalı
(Bedirik) Gülleri dolaşmalı
(Bedirik) Ben askerden dönünce
(Bedirik) Yarimle buluşmalı

Kaynak: Köroğlu

Behey Beyler Ben İspir'im

Begim Gözün Aydın Olsun

Hey ağalar yüce dağın salında
Avlar iken ben İspir'im aldırdım
Gözlerim kaldı anın hayalinde
Behey beyler ben İspir'im aldırdım

Begim gözün aydın olsun
Bugün ömrüm tazelendi
Busesi nazlı yüzünde
Dil dudaklar mezelendi

Geldi geçti Keçeli'ye konmadı
Havalandı gökyüzünden inmedi
Makatara saldım geri dönmedi
Behey beyler ben İspir'im aldırdım

Mukadderde hilaf olmaz
Hakkın yazısı bozulmaz
Yapı taşı yerde kalmaz
İrfan meclis düzenlendi

İndim ben de dost yurduna göçürdüm
Safi hayat soğuk sular içirdim
Gülüp oynar iken elden uçurdum
Behey beyler ben İspir'im aldırdım

Cevlani söyledi sözü
Sürmelenmiş iki gözü
Elindeki telli sazı
Ahenklendi düzelendi

Köroğlu der gözlerinin karası
Onulmadı yüreğimin yarası
Biri şahin biri İspir yarası
Behey beyler ben İspir'im aldırdım

Kaynak: Musa Yenilmez

Kaynak: Aşık Cevlani

Kaynak: Köroğlu

Behey Ala Gözlü Dilber
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Behey Rüzgar Gider İsen

Kefenleyin şu gülmeyen başımı

Behey rüzgar gider isen canana söyle beni
Lütfünde keremi varsa yakmasın böyle beni
Ben bu aşka düş olalı bana Mecnun dediler
Ben nasıl Mecnun'um bilmem aramaz Leyla beni

İşte ben gidiyorum yar hemen ağla dön ağla
Allı da yazma varı kara bağla dön ağla

Ben bu aşka düş olalı gönlüm telaşta benim
Sinemi sitem bürüdü gözlerim yaşta benim
Ne dizimde kuvvet kaldı ne aklım başta benim
İpsiz bağladı bu felek bir kaşı yayla beni

Bekiroğlu Duyurdu

Reyhani der çok kişiler arzeder han olmayı
Hiç düşünmez mi gafiller bir kabristan olmayı
İstemem senden muhtelif tahta sultan olmayı
Ko bana köle desinler yanında eyle beni
Kaynak: Aşık Reyhani

Bekar Gezelim
Yaylı geliyor yaylı
Bizi de alsa bari
Ayşe saraya çıkmış
Doğru söylese bari
Haydi güzelim
Şeker ezelim
Bu sene de bekar gezelim
Girdim mapushaneye
Ahbaplarım çok imiş
Ayşe kızın yanında
Haysiyetim yok imiş
Haydi güzelim
Şeker ezelim
Bu sene de bekar gezelim
Kaynak: Kani Yılmaz Karakoç

Bekilli'yi Beş Yüz Atlı Avladı
Bekilli'yi beş yüz atlı avladı
Yağlı da kurşun canciğerimi dağladı
Pehlivanlar ortaya çıktı yağlandı
İşte ben gidiyorum yar hemen ağla dön ağla
Allı da yazma varı kara bağla dön ağla
Gidiyorum anam etsin yasımı
Dağıtsınlar yetimlere aşımı
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Kaynak: Şeref Demirel

Bekiroğlu duyurdu
Tulumunun sesini
Ona açık bıraktım
Evimin kapısını
Geldi gurbet zamanı
Cebi çok para görsün
İpim ile orağım
Ona hediyem olsun
Oldu gurbet uşağı
Belindedir kuşağı
Deyin Bekiroğlu'na
Çalsın bir yol havası
Kaynak: Remzi Bekar

Bekle Ağaç Meyve Versin
Bekle ağaç meyve versin
Taş ondan öteye başlar
Mevsim sonbahara ersin
Kış ondan öteye başlar
Üç kapıyı açacaksın
Dört pınardan içeceksin
Altı şartı seçeceksin
Beş ondan öteye başlar
Gel gülü yandırma bülbül
Önce ağla sonradan gül
Ölüm en son nokta değil
İş ondan öteye başlar
Reyhani can yakacağın
Tükenmedi çekeceğin
Asıl gözden dökeceğin
Yaş ondan öteye başlar
Kaynak: Aşık Reyhani

Bekle Beni Küçüğüm
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Bekle beni küçüğüm
Umudu karartmadan
Sevinci yitirmeden
Döneceğim bir gün bekle beni
Ama acılara alışılmaz
Bir şeyler var değişecek
Bir şeyler var değiştirmemiz
Gereken önce
Acılardan başlanacak
Sen türkülerimi söyle ve
Gülümse küçüğüm
Umudun ırmağıyla yeşerecek
Hasretin bozkırları
Ama acılara alışılmaz
Bir şeyler var değişecek
Bir şeyler var değiştirmemiz
Gereken önce
Acılardan başlanacak
Mapushanenin türküleri
Hüzünlüdür biraz
Burkulmasın yüreğin
Sızlamasın için sakın bekle beni
Ama acılara alışılmaz
Bir şeyler var değişecek
Bir şeyler var değiştirmemiz
Gereken önce
Acılardan başlanacak
Kaynak: Ahmet Telli

Bekle Buğday Tanesi
Bekle kar altında kalan buğday tanesi
Yine onun sularıyla yeşereceksin
Gözyaşların çare değil ağlama büyü
Başını dik tutabilirsen boy vereceksin
Her yanımda allı morlu
Güller açar türlü türlü
Bu fırtına dünden belli
Başedeceksin
Korku kar eylemez bir kez yola düşene
Sen bir aşkın içindesin yaşayacaksın
Dört yanını börtü böcek sarsa ne çıkar
Toprağa sıkı sarıl başedeceksin
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Her yanımda allı morlu
Güller açar türlü türlü
Bu fırtına dünden belli
Başedeceksin
Kaynak: İbrahim Karaca

Beklerim Selamın Seher Zamanı
Beklerim selamın seher zamanı
Ilgıt ılgıt esen yel ile gönder
Engel olur ise dağlar dumanı
Mektupla geç olur tel ile gönder
Aşk ateşi gül sinende coşarsa
Firkat gelir ela gözler yaşarsa
Irmak kenarına yolun düşerse
Bırak boz bulanık sel ile gönder
Selviye benzersin dallar içinde
Herkes seni söyler diller içinde
Eğer dolaşırsan güller içinde
Kopar yaprağını dal ile gönder
Ateşlere yakma Mahmut Erdal'ı
Tükendi takati kalmadı hali
Kulağım haberde gözletme yolu
Ağızdan ağıza dil ile gönder
Kaynak: Mahmut Erdal

Bektaş-ı Veli
On Üçüncü Asrın Büyük İnsanı
Özümü Özüne Katmaya Geldim
Şerbet Eylediğin İlim İrfandan
Hak Nasip Ederse Tatmaya Geldim
Bütün İnsanları Eşitçe Gördün
Kadınlarınızı Okutun Derdin
Unutulmayacak Üç Öğüt Verdin
Yaşamım Boyunca Tutmaya Geldim
Hararet Nardadır Sac Neye Yarar
Kendinde Yoksa Hac Neye Yarar
Derdin, Baş Olmazsa Taç Neye Yarar
Gösterdiğin Yolda Gitmeye Geldim
Seni İdin Dertlinin Derdini Bilen
Çeşmi Ağlayanın Yaşını Silen
Yurdun Dört Yanından Niyaza Gelen
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Yarenlerle Sohbet Etmeye Geldim

Belalara (Bin Kere Nasihat)

Eşitliği Yaydın Kendi Çağında
Anadolu Yaylasında, Dağında
Elinle Kurduğun Dostluk Bağında
Hasan Kaplani'yim Ötmeye Geldim

Bin kere nasihat eyledim sana
Gönül düşme dedim bu deryalara
Sen guş huşunu vermedin bana
Düşürdün başımı ne belalara

Kaynak: Hasan Kaplani

Bektaş-ı Veli'nin Yolun Bilmeyen
Bektaş-ı Veli'nin yolun bilmeyen
Gündüzü karanlık gece sayılır
Evlad-ı Âli'ye biat etmeyen
Zümresi münafık pice sayılır
Evlad-ı Mürsel'dir tutmazsa damen
Anlardan ıraktır din ile iman
Her kim Ali evlada ederse güman
Yüz bin emek çekse hiçe sayılır

Vaktin dilberinde namus ar olmaz
İkrarında sabit ber-karar olmaz
Aldatırlar seni sana yar olmaz
Gönül niçün düştün bi-vefalara
Münafık sözüne gel gitme beyim
Hatır-ı mahzunum incitme beyim
Dert-ment Emrah'a cevr etme beyim
Zird dayanılmaz bu cefalara
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Belalım

Arşın yücesidir başının tacı
Ka'be'ye ulaşır zülfürün ucu
Ehl-i beyt katarı güruh-ı naci
Cümle güruhlardan yüce sayılır

Uçurum uçurum gözlerine baktığım sensin
Prangalarca boynuma taktığım sensin
Dağ gölleri gibi gibi hasret çektiğim
Her gece uyku diye yattığım sensin

Kul Himmet'im bu manaya erenler
Zamanında imanını bulanlar
Hazret-i Hünkâr'ı mürşit bilenler
Bir niyazı yüz bin hoca sayılır

Yanarım yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım

Kaynak: Kul Himmet

Bel Bağımın Tokası

Gün değmemiş ormanlarda yittiğim sensin
Ömrüme ömür diye kattığım sensin
Deli deli boranlarda aç denizlerde
Teninin tuzunu canım tattığım sensin

Bel bağımın tokası
Yandan vuruyor yandan
Alacaksan al beni
Ben usandım bu candan

Damga damga göğsüme vurduğum sensin
Öfke dolu şehirlerde bulduğum sensin
Yer nerede gök nerede ben neredeyim
Diye diye sınırlara geldiğim sensin

Penceresinin camı
Sürülmüş mavi boya
Pencereden bakana
Sarılsam doya doya

Kaynak: Zülfü Livaneli

Ben gemilen gidemem
Yol yok mudur karadan
Seni benim elimden
Ancak alır yaradan
Kaynak: Ömer Akpınar

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Belasıdır (Kimse Rızasıyla Çıkmaz)
Kimse rızasıyla çıkmaz vatandan
Lakin ab u dane dar belasıdır
Meşakkatle püryan oldu her yanım
Namerdin töhmeti ar belasıdır
Çok kimseler ayran bulmaz içime
Gözü yoktur bu dünyada geçime
Altmışında kır karışmaz saçıma
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Berduşluk temelde har belasıdır
Yolu düşmez bu dünyada yokuşa
Kurban kessen eli gitmez bir işe
Sevdasını vermiş alış verişe
Zararı var ise kar belasıdır
Gönlünü verenler var zanaata
Zanaatın yoksa gir kanaata
Çalışıp kazanıp kon saltanata
Fazla zengin olmak zor belasıdır
Neden sana mevlam az taksim etmiş
Taksimde kısmetin yapana atmış
Herkes çalışırken Noksani yatmış
İdare midare var belasıdır
Kaynak: Hodlu Noksani

Belgrat Yolu İnce Urgan
Belgrat yolu ince urgan
Üstümüzde yoktur yorgan
Ağla benim anneciğim
Ben Belgrat'ta kaldım kurban
Çıktım Belgrat'ın düzüne
Çizmemi çektim dizime
Haçan baktım düşman geldi
Ölümü aldım gözüme
Kaynak: Sabri Gencer

Beligrat Kalesi
Beligrat kalesi dilber aman Zemlin ovası
Atlısı geçemez dilber aman değil ki yayası
Gönlüm oldu benim dilber aman sevda yuvası
Beligrat kalesi dilber aman Zemlin ovası
Atlısı geçemez dilber aman değil ki yayası

Sayfa 407

Sular akar ayağında
Döne kızın yanağında
Çifte benler yerinde mi
Köroğlu der öğündüğüm
Taşlar alıp dövündüğüm
Arka verip sığındığım
Koca çamlar yerinde mi
Kaynak: Köroğlu

Belkama'da Yatan Hasta
Belkama'da yatan hasta
Kara kekil deste deste
Mektubunu yaz kardaşım
Sabah bağlanacak posta
Belkama'nın önü yazı
Ötüşür ördeği kazı
Kalk gidelim babam oğlu
Bekler evde emmi kızı

Belki Bugün Belki Yarın
Belki bugün belki yarın ölürüm
Sayılı günlerim doldu dolacak
Ömür bahar imiş, tez gedi geçti
Sayılı günlerim doldu dolacak
Geçim derdi daraldıkça daraldı
Umut ektim tarlamıza, sel aldı
Ömrümün üstünden yıllar yol aldı
Kara toprak üstüm örtü örtecek
Yürü dünya hiç malına kanmadım
Ömür boşa geçti deyi yanmadım
Sana geldim bir tek yare kalmadım
Nurşani boynunu büktü bükecek
Söz: Aşık Ali Nurşani

Kaynak: Kemal Altınkaya

Belki Yine Gelirsin

Belindedir Altın Divit

Nazlı yarimle ayrıldım
Bu bir rüya belki bir düş
Yar uçup gelmeyen bir kuş
Demek ki ayrılık buymuş

Belindedir altın divit
Cihana verirdi öğüt
Sözü mertti kendi yiğit
Demircioğlum yerinde mi
Çamlıbel'in şen dağında
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Yarim nerede
Yaralarım derinlerde
Gider bu can durmaz sende
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Bir kez görem yarim nerede
Yine yandım
Yaralandım
Ayrılık yandırır beni
Yar sevmez kandırır beni
Bilmez yar halimi bilmez
Felek hiç yüzüme gülmez
Gel ayrılma nazlı yarim
Güzelliğin gider kalmaz
O yar nerede
Yaralarım derinlerde
Gider bu can durmaz sende
Bir kez görem yarim nerede
Yine yandım
Yaralandım
Ayrılık yandırır beni
Yar sevmez kandırır beni
Kaynak: Bülent Gümüş

Belle Beni Bellerinen
Belle beni bellerinen
Akan giden sellerinen
Nenni de de uyut beni
O bal akan dillerinen
Bahçalarda gara guzi (kuzu)
Guziya versinler tuzi
Guzi neylesin tuzi
Bekara versinler gızi
Bahçalarda gara guzi
Guziya versinler duzi
Ağlatmasınlar yiğidi
Versinler sevdiği gızi
Ezmeyinen üzmeyinen
Yar bulunmaz gezmeyinen
Eşin benim mezerimi
Altın saplı gazmayınan
Kaynak: Edip Demir

Belli (Aşkın Ateşiyle)
Aşkın ateşiyle yandım yanalı
Ne dumanım belli ne külüm belli
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Sayfa 408

Gözüm yaşı ummanlara döneli
Ne dümenim belli ne selim belli
Dertlilerin dertlerini sezerim
Efkarlanır gece gündüz yazarım
Başım alıp diyar diyar gezerim
Ne mekanım belli ne yolum belli
Aşkın yolu diken imiş har imiş
Bu yolda yürümek gayet zor imiş
Kaderde bu yola girmek var imiş
Ne gümanım belli ne halim belli
Çınar meşk eyledi arzuhalini
Beyhudeye sarfeyledi malını
Saki sunmaz oldu bana elini
Ne peymanem belli ne dolum belli
Kaynak: Medine Çınar

Belli Değil
Yarabbi bir sahip bir çoban gönder
Koyun belli değil kurt belli değil
Kalmadı sefası bezmi cihanın
Deva belli değil dert belli değil
Ağniyalar dile destan oldular
Cümle fıkaraya basman oldular
Tavşan yürekliler aslan oldular
Yiğit belli değil mert belli değil
Halim arzedecek hakim bilinmez
Ahir vakit bu gözyaşım silinmez
Azdı yaralarım hekim bulunmaz
Yara belli değit dert belli değil
Ey Mesleki artık gönül farıyor
Gam gasavet dört yanımı sarıyor
Bütün alem çıkmış vatan arıyor
Yayla belli değil yurt belli değil
Kaynak: Aşık Mesleki

Belli Değil
Dünya geniş idi şimdi daraldı
Çıkıp gideceğim yer belli değil
Yetmiş altı yıldır alır satarım
Bakmadım deftere kar belli değil
Seyrettim alemi dünya dar dedim
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Ay dünya arası sanki bir adım
Denizi karayı ölçtüm aradım
Adalar içinde var belli değil
Avrupa Asıya ayrı bir kıta
Bir yıllık yol idi deveye ata
Uçaklar sığdırdı beş on saate
Daha neler çıkar dur belli değil
Hırsızlar çalardı at ile para
Şimdi çalıyorlar uçak tayyare
Bekar kalsam dünür olsam dullara
İstenecek başlık ver belli değil
Evlattan uşaktan fayda bekleme
Binde bir bulunur o da tekleme
Cahil insan gül ise de koklama
Ayvası turuncu nar belli değil
Ne oğluna güven ne de kızına
Doğru söylen kulak vermez sözüne
Yalvar yakar getiremen izine
İçimde bir ateş kor belli değil
Bu kahpe dünyanın sonu vefasız
Beş günlük ömrünü geçir kavgasız
Diyorlar Veysele sersem kafasız
Başımda duman var kar belli değil
Kaynak: Aşık Veysel

Sayfa 409

Yayla belli değil yurt belli değil
Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor
Ehl-i fukaranın yüzü gülmüyor
Aşık Ruhsat dediğini bilmiyor
Yazı belli değil hat belli değil
Kaynak: Aşık Ruhsati

Belli Olmaz (Baki Değil)
Baki değil şu dünyanın ziyneti
Ölüm kıyametin bir alameti
Yolcuya yıldızın, ayın alameti
Karanlıkta bakmayınca bell'olmaz
Kimi yaşar birlik dirlik içinde
Kimi nefse esir hürlük içinde
İnsan hoş görünür varlık içinde
Yiğit düşüp kalkmayınca bell'olmaz
Zalimlerin bu dünyada nesi var
Amma o dünyada endişesi var
Kimin torbasında neyi nesi var
Ağz'aşağı silkmeyince bell'olmaz
Feymani kefinmiş servetin malın
Hakka yakın eyler ahvalin, halin
Sabrı var mı yok mu öğünen kulun
Beliları ilkmeyince bell'olmaz

Belli Değil (Bir Vakte Erdi)

Kaynak: Aşık Osman Feymani

Bir vakte erdi ki bizim günümüz
Yiğit belli değil mert belli değil
Herkes yarasına derman arıyor
Deva belli değil dert belli değil

Bellidir (Sorma Bir İnsanın)

Fark eyledik âhir vaktin yettiğin
Merhamet çekilip göğe gittiğin
Gücü yeten soyar gücü yettiğin
Papak belli değil Kürt belli değil
Adalet kalmadı hep zulüm doldu
Geçti su baharın gülleri soldu
Dünyanın gidişi acayip oldu
Koyun belli değil kurt belli değil
Başım ayık değil kederden yastan
Ah ettikçe duman çıkıyor baştan
Harâba yüz tuttu bezm-i gül-istan
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Sorma bir insanın aslı neslini
Ta ezelden irfan olan bellidir
Kamile eyleme arif vasfını
Sıtk-ı sadık pünhan olan bellidir
Hakikat bağına gel bağla kendin
Azrail eline verme kemendin
Alemden üst görme öz kendi kendin
El ariftir insan olan bellidir
Sümmani gedanın Maksud-i Settar
Deman-i Mahbub'tur arzusu hünkar
Her aşık olamaz yara fedakar
Canan için kurban olan bellidir
Kaynak: Aşık Sümmani
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Bellidir (Sormadın Adamın Asıl Zatını)
Sormadın adamın asıl zatını
Asıl insan her halından bellidir
Her bağın gülünden çiçek derilmez
Güzel bahçe gazelinden bellidir
İnsan insan olur öz ılgarıyla
Namusuyla gayretiyle arıyla
Servetiyle devletiyle varıyla
Asaleti temelinden bellidir
Dokun insan baş kaldıran oyana
Söz dinleye bu gafletten uyana
Yüz lil geçse artık bundan o yana
Hicrani de kemalından bellidir
Kaynak: Emrah Naroğlu

Bellidir (Uslan Be Divane Gönül)
Uslan be divane gönül
Gideceğin yer bellidir
Başka bir yol ne ararsın
İki ile bir bellidir
Eğri yolu gözler isen
Yarın orda sızlar isen
Ne kadarcık gizler isen
Her birşeyde sır bellidir

Sayfa 410

Baykuşun misali kaldım yuvada
Bülbül gibi ötmeyince
Bellolmaz ömrüm ömrüm
Bellolmaz dostum dostum
Bellolmaz aman
Her şey sözde kalır o anda biter
Sadık dost olanı gel bana göster
Yanıyorum desen bir şahit ister
Duman gibi tütmeyince
Bellolmaz ömrüm ömrüm
Bellolmaz dostum dostum
Bellolmaz aman
Üç beş kadeh içmeyince
Bellolmaz ömrüm ömrüm
Bellolmaz dostum dostum
Bellolmaz aman
Divane'yim kara yasa bürünür
Garib olan sürüm sürüm sürünür
Ham meyva dalında güzel görünür
Zaman gelip yetmeyince
Bellolmaz ömrüm ömrüm
Bellolmaz dostum dostum
Bellolmaz aman
Söz: Aşık Divane

Ben (Aşk Beni Şerimsar Eyleyip)

Nere geldik gele gele
Sonumuz ne olur hele
Boyanma başka renklere
Haktan gelen nur bellidir

Aşk beni şerimsar eyleyip gider
Gözlerimden dökmedeyim jale ben
Güller fasl-ı bahar eyleyip gider
Andelibim ha kılayım nale ben

İster giyin kuşan salın
İster olsun ayak yalın
Görmesin dünyanın halin
İster ama kör bellidir

Bilmem ahvalimi kimse söyleyim
Divane gönlümü nice eyleyim
Can ü dilden mail oldum neyleyim
Mah şüzünde çifte çifte hale ben

Nider Kul Dumani nider
Yarın herşey koyup gider
Yüzünden ifade eder
Uslu temiz hor bellidir

Cemalin görmesem canım yerinir
Gayrı bana dünyalar mı görünür
Gönül zülfü sevdasına sürünür
Dimi sükker ol lebleri bale ben

Kaynak: Aşık Dumani

Bellolmaz
Dertliyim diyerek feryat eyleme
Benim gibi çekmeyince bellolmaz
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Ateş-i aşk ile sinem dolalı
Hasret ile sararıp da solalı
Ben sevda-i aşka zebun olalı
Düştüm türlü türlü garip hale ben
Aşık Ömer hasbıhalim söylerim
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Akıbet cismimi üryan eylerim
Hakikiyim ben mecazı neylerim
Baki kalmam bu hırkayı şale ben

Sayfa 411

Zari'ye çürüdü cismim cevr ile
Gül benzim kül oldu soldu sabr ile
Ey felek bir yandan sen de kahr ile
Kaddi bükersin mektup muyum ben

Kaynak: Aşık Ömer
Kaynak: Yozgatlı Zari

Ben (Terkettirdi Vatanımı)
Terkettirdi vatanımı yurdumu
Yoksa buralardan kaçar mıyım ben
Yaratandan başkasına derdimi
Eflatun Lokman'a açar mıyım ben
Yarattı cenneti hem de niranı
İndinde beyandır orya gireni
Hayli yol gösterdi verdi Kuranı
Başka kitapları açar mıyım ben
Dört kitap başında yazdı bismillah
Okuyanı makbul kıldı indallah
Emretti beş vakti kullara Allah
Geçerse bir vakit geçer miyim ben
Daim görür yaradanım halimi
Ezelden bulaşık kılmış yolumu
Asla çekmem divanından elimi
Başka bir dergaha kaçar mıyım ben
Ezeli ervahta illallah dedim
Hakkın resulünü ikrarım kadım
Kevser bulağından ellerim yudum
Nasip mi Zemzemden içer miyim ben
Daha çekmem bu fanide mihneti
Daim arzederim görmek cenneti
Nasip kıl Noksan'a iman kuvveti
Acaba Sıratı geçer miyim ben
Kaynak: Hodlu Noksani

Ben (Yardan Haber Geldi)
Yardan haber geldi sabretsin demiş
Nice sabredeyim Eyüp müyüm ben
Hasret-i hicrinle Beyt-ül Hazende
Kan ağlar gözlerim Yakup muyum ben
Dibi görünmedik sabır bir kuyu
Bin yıl çeksen yine tükenmez suyu
Ömür Nuh olsa da sonu korkulu
Ab-ı hayat içmiş mergup muyum ben
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Ben Ademim Ben Havvayım
Ben Ademim hem Havvayım
Bu alemde bir rüyayım
Hemi derdim hem devayım
Lokman hekim tabibim ben
Ben Yunusum Mevlanayım
Gönüllerde bir sevdayım
Hem Mecnun'um hem Leylayım
Çöle düşüp göründüm ben
Yaradılan kul da benim
Et kemik ceset bedenim
İnce'yim hakka gidenim
İnsan oldum da geldim ben
Kaynak: Sabit İnce

Ben Ağlarım Yane Yane
Ben ağlarım yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne akilem ne divane
Gel gör beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Gah eserim yeller gibi
Gah tozarım yollar gibi
Gah akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Ben Yunus'u biçareyim
Baştan aşağı yareyim
Aşk eline avareyim
Gel gör beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Kaynak: Sırrı Sarısözen
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Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane
Ne akilem ne divane gel gör beni aşk neyledi
Gah eserim yeller gibi gah tozarım yollar gibi
Gah akarım seller gibi gel gör beni aşk neyledi
Akan sularnan çağlaram der'dile ciğer dağlaram
Şeyhüm anuban ağlaram gel gör beni aşk neyledi
Ya elim al kaldır beni ya vuslata erdir beni
Çok ağlattın güldür beni gel gör beni aşk neyledi
Ben yürürüm ilden ile şeyh ararım dilden dile
Gurbette halim kim bile gel gör beni aşk neyledi
Mecnun oluban yürürem ol yari düşde görürem
Uyanıp melül oluram gel gör beni aşk neyledi
Miskin Yunus biçareyim baştan ayağa yareyim
Dost ilinden avareyim gel gör beni aşk neyledi
Kaynak: Yunus Emre

Ben Ali'yi Niye Niye Sevmeyim
Ali dedim ilham düştü içime
Ben Ali'yi niye niye sevmeyim
Ali aklın fikrin vermiş geçime
Ben Ali'yi niye niye sevmeyim
Ali Yasevi'dir Bektaş Veli'dir
Baba İlyas hem de Kızıl Delidir
Yerde gökte ne var hepsi Ali'dir
Ben Ali'yi niye niye sevmeyim
Ali var yatıyor ol nur içinde
Ail var taş toprak çamur içinde
Ali var un ekmek hamur içinde
Ben Ali'yi niye niye sevmeyim
Ali ekmeğin taştan çıkarır
Ali var avcunu açar yakarır
Ali var dağlara taşa kökerir
Ben Ali'yi niye niye sevmeyim
Ali var denizde ırmakta çayda
Elin arabından var mı ki fayda
Ali'ler var gezip durur uzayda
Ben Ali'yi niye niye sevmeyim
Ali var hem Zülfikarsız Düldülsüz
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 412

Ali var bahçesiz gülsüz bülbülsüz
Ali var çuvalsız çulsuz kendirsiz
Ben Ali'yi niye niye sevmeyim
Ali var şafakta başlar işine
Ali var yarini basar döşüne
Ali var hürmetin yapar eşine
Ben Ali'yi niye niye sevmeyim
Ali var ekmeğe bulamaz katık
Ali var dünyada garip yaratık
Ali var hırsından kaşları çatık
Ben Ali'yi niye niye sevmeyim
Çok Ali var aklı fikri haramda
Eli cebimdedir aklı paramda
Ali var her zaman merhem yaramda
Ben Ali'yi niye niye sevmeyim
Ali var işinde is pas içinde
Evi barkı yok ki hep yas içinde
Kör dumanda kalmış bir pus içinde
Ben Ali'yi niye niye sevmeyim
Ali var On iki İmam'ın başı
Ali var sofranın soğanı aşı
Ali var yurdumun toprağı taşı
Ben Ali'yi niye niye sevmeyim
Ali benim ben Ali'yim nideyim
Çoban mıyım her gün Ali güdeyim
Yoksul diyor Ali gibi gideyim
Ben Ali'yi niye niye sevmeyim
Kaynak: Can Yoksul

Ben Anadolu'yum
Çok kahırlar çektim
Savaşlar kıyımlar açlıklar gördüm
Aşklarımdan destanlar yazıldı
Nehirlerim göz yaşlarımdan
Çok göçler sürgünler yaşadım
Kardeşin kardeşe kıydığını gördüm
Toprağım al kanlarla sulandı
Türkülerim ağıtlarımdan
Çok zulümler isyanlar yaşadım
Ozanlar dervişler aşıklar gördüm
Darağaçları kuruldu zindanlar doldu
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Sayfa 413

Depremlerim öfkemden

Vurdum alnından kafiri

Ben cefakar Anadolu'yum
Ne dinler ne mezhepler yaşadım
Direndim tüm zamanlara
Gökyüzüm umutlarımdan

Bu kaçıncı kurşundur bu kaçıncı bismillâh
Bu kaçıncı ölüdür
Bir türkü söylenir siperlerde her sabah
Vurun Antepliler namus günüdür

Kaynak: Cahid Aylar

Ben Antepliyim Şahin’im ağam
Mavzer omzuma yük
Ben yumruklarımla dövüşeceğim
Yumruklarım memleket kadar büyük

Ben Antepliyim Şahinim Ağam
Ben Antepliyim Şahinim ağam
Mavzer omzuma yük
Ben yumruklarımla dövüşeceğim
Yumruklarım memleket kadar büyük
Hey hey
Yine de hey hey
Kaytan bıyıklarım delişmen çağım
Düşman kurşunlarına inat köprü başında
Memleket türküleri çağıracağım
Bu dağlarda biz yaşarız bu dağlar bizim dağımız
Namusumuz temiz bayrağımız hür
Analarımız karımız kızımız kısrağımız
Burada erkekçe dövüşür
Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde
Alı kanımdaki al akı alnımdaki ak
Bayraklar içinde en güzel bayrak
Düşüncem senden yanadır
Hep senden yanadır çektiğim kahır
Bu senin ülkende senin gölgende
Düşmesin kara kalpaklar kirlenmesin duvaklar
Korkum yok ölümden kafirden yana
Alacaksa alsın beni şafaklar
Hey hey
Yine de ey hey
Al bayraklar altında kara bir kartal gibi
Yaşamak ne güzel şey
Bir sır var bu mavzerde attığım gitmez boşa
Çıkmış bir eski savaştan
Türk ün bir karış toprak parçası için
Destanlar yazacağız yeni baştan
Yıktım toprağın üstüne bir sarı kurşunla birini
Çıktı karşıma biri
Çıktıkça çektim tetiği Bismillâhlar la beraber
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Kaynak: Yavuz Bülent Bakiler

Ben Armudu Dişledim
Ben armudu dişledim
Sapını gümüşledim
Sevgilimin ismini
Mendilime işledim
Mendilimi pulladım
Nazlı yare yolladım
Ta küçüküm be yarim
Niçin dünür yolladın
Kaynak: İlknur Halil

Ben Atımı Nallatırım
Ben atımı nallatırım
Okkada nal ilen
Ben o kızı oynatırım
Dökmede zil ilen
Nerelerin oynağı
Sakyatan'ın kaymağı
Elleri ufacık tefecik
Heryanları topacık topacık
Çekin kır atımı kızlar
Nalbant ta nallasın
Verin hakkınıda
Hakkı kalmasın
Nerelerin oynağı
Sakyatan'ın kaymağı
Elleri ufacık tefecik
Heryanları topacık topacık
Çekin kır atımı kızlar
Mehenk de taşına
Ellerim uzanmıyor
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Eğerinin kaşına
Nerelerin oynağı
Sakyatan'ın kaymağı
Elleri ufacık tefecik
Heryanları topacık topacık
Nerelerin oynağı
Sakyatan'ın kaymağı
Elleri ufacık
Heryanları topacık

Sayfa 414

Hangi derdime yanayım
Ben bende değilim bugün
Dünya gezdim adım adım
Gözümde kaldı muradım
Bir zamanlar Şahballı’ydım
Ben bende değilim bugün
Kaynak: Hilmi Şahballı

Ben Beni (Hayal Mıdır Rüya Mı)

Nerelerin oynağı
Sakyatan'ın kaymağı
Elleri ufacık tefecik
Heryanları topacık topacık

Hayal mıdır rüya mıdır düş müdür
Nere baksam görüyorum ben beni
Menzil aradığım dağlar kış mıdır
Boşuna mı yoruyorum ben beni

Ben atımı yanaştırdım
Binekde taşına
Ellerimde ilişmez
Eğerde kaşına

Söylenecek söz çok dile gelmiyor
Gönül laf anlayıp yola gelmiyor
Zaman gölge gibi ele gelmiyor
Arkasından sürüyorum ben beni

Nerelerin oynağı
Sakyatan'ın kaymağı
Elleri ufacık tefecik
Heryanları topacık topacık

Abdullah'ım yanmış solmuş değilim
Çilemin sırrını bilmiş değilim
Anladım ki daha bulmuş değilim
Yıllar oldu arıyorum ben beni

Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Abdullah Işılak

Ben Bağa Vardım

Ben Beni (İşte Geldim Gidiyorum)

Ben bağa vardım ben bağa vardım
Elmadan aldım elmadan aldım
Yar haberini yar haberini
Molladan aldım molladan aldım

İşte geldim gidiyorum dünyadan
Ne yazık ki çözemedim ben beni
Haksızlık dünyada sürüp giderken
Şekil verip çizemedim ben beni

Ben bağa vardım ben bağa vardım
Armuttan aldım armuttan aldım
Yar haberini yar haberini
Mahmut'tan aldım Mahmut'tan aldım

Yalan riyakarın meşrebi şahı
Gider gariplere yükler günahı
Güzel olur erenlerin dergahı
Bir mürşide yazamadım ben beni

Kaynak: Bilinmiyor

Ben Bende Değilim
N'olur bir şey sorma bana
Ben bende değilim bugün
Kül olmuşum yana yana
Ben bende değilim bugün
Başım döner çok fenayım
Baykuş tünemiş binayım
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Akarsu'yum halden hale büründüm
Cahilin gözüne nokta göründüm
Derya idim damlalara bölündüm
Çok bulandım süzemedim ben beni
Kaynak: Muhlis Akarsu

Ben Beni (Seyyah Oldum)
Seyyah oldum pazar pazar dolaştım
Bir tüccara satamadım ben beni
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Koyun oldum kuzum ile meleştim
Bir sürüye katamadım ben beni
Ben beni kendimi canımı özümü
Dostlar beni bir kazana koydular
Kırk yıl yandım daha çiğdir dediler
Ölceğimi gram gram yediler
Bir kantarada tartamadım ben beni
Ben beni kendimi canımı özümü
Deli gönlüm aktı gitti engine
Çok boyandım çok çiçekler rengine
Bir Mahsuni demiş oldum kendime
Olmaz olsun atamadımbeni beni
Ben beni kendimi canımı özümü
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Ben Beni Aradım
Ben beni aradım yüce dağlarda
Yüksekte aradım enginde gördüm
Karanlık geceye saldım gönlümü
Kendimi şarabın renginde gördüm
Arının yaptığı çiçek tozunda
Gönül hara düşer aşkın közünde
Fitnelik fesatlık insan özünde
Güzeli kalplerin denginde gördüm
Acıdır bakışlar eritir taşı
Dertten kurtulmuyor insanın başı
Gizli gizli akar içine yaşı
Acıyı öfkeyi bungunda gördüm
Yiğit'im yalnızlık dostumdur benim
Geceye karışır güneşli günüm
Etten yapılı şu gönlümü canım
Yanan ateşlerde yangında gördüm
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Ben Beni Bilmezdim
Ben beni bilmezdim hatır kırardım
Meger ilmim noksanimiş bilmedim
Ben insandan başka ilah arardım
Meğer ilah insanimiş bilmedim
Tüm variler gibi sahralar gibi
Sıra dağlar gibi yaylalar gibi
Akan sular gibi deryalar gibi
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Sayfa 415

Cümle alem bir can imiş bilmedim
Daimi'yim benliğime kanardım
Ben beni görmezdim eli kınardım
Kisiyi kendime düsman sanardım
Nefsim bana düşmanmış bilmedim
Kaynak: Aşık Daimi

Ben Beyimi Uyandırdım
Ben beyimi uyandırdım
Gül yastığa dayandırdım
Sütlü de kahve beğendirdim
Aslan beyefendi binler yaşa
Davulumun ipi tekdir
Benim adım deli bekir
Baklavayı çokça getir
Yiyemezsem geri götür
Davulumun ipi tura
Şişti kolum vura vura
Aslan beyin konağı da bura
Aslan beyefendi binler yaşa
Saat üçte çıktım yola
Selam verdim sağa sola
Bahşişimi çabuk yolla
Aslan beyefendi binler yaşa
Kaynak: Hesna Yazıcıoğlu

Ben Bilemem
Sar'öküzü benden sual sorarlar
Ben bilemem bilenlere sorayım
Şu dünyayı uçtan uca ararlar
Ben bilemem bilenlere sorayım
Dünyayı üstüne kurdu hu deyü
Öküzün başının altı su deyü
Şu dünyanın damızlığı ne deyü
Ben bilemem bilenlere sorayım
Hindistan'a indi öküzün dili
Kabe'yi sırtında getürür beli
Evveli Muhammet ahiri Ali
Ben bilemem bilenlere sorayım
Kuyruğunu gördüm Yemen ilinde
Nurdan taç başında kemer belinde
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Sayfa 416

Muhammet kalbinde Ali dilinde
Ben bilemem bilenlere sorayım

Yardan ayrı kalmasını ben bilirim ben bilirim
Yardan ayrı kalmasını ben bilirim ben bilirim

Mağripten maşrıka dünyanın ucu
Sarraf olan bilir altını tucu
Yalan imiş şu dünyanın sonucu
Ben bilemem bilenlere sorayım

Yumuk yumuk elleri var kömür kömür gözleri var
Yumuk yumuk elleri var kömür kömür gözleri var
Daha daha neleri var ben bilirim ben bilirim
Daha daha neleri var ben bilirim ben bilirim

Gün doğunca boynuzuna nur düşer
Bir yandan doğar da bir yandan aşar
Çiftçisi kim imiş çifte kim koşar
Ben bilemem bilenlere sorayım

Kışlalara erdi bahar tezkereye birkaç gün var
Kışlalara erdi bahar tezkereye birkaç gün var
Barışa da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim
Barışa da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim

Pir Sultan Abdal'ım yazmış göndermiş
Yedi yerden suyun vermiş kandırmış
Yönünü de Hak'tan yana döndermiş
Ben bilemem bilenlere sorayım

Barışa da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim
Ben bilirim

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ben Bir Aceb İle Geldim

Ben Bilirim (Bir Vefasız)

Ben bir aceb ile geldim
Kimse halim bilmez benim
Ben söylerim ben dinlerim
Kimse dilim bilmez benim

Bir vefasız kız yüzünden
Çektiğimi ben bilirim
Yad ellerin şu dilinden
Çektiğimi ben bilirim
Ben bilirim ben bilirim
Çektiğimi ben bilirim
Bu çileyi ben çekerim
Senelerin ızdırabı
Dinmez oldu şu gönlümden
Kurtulamam ben bu dertten
Çektiğimi ben bilirim
Nolur yarim bana gülme
Sevmiyorsan ümit verme
Razıyım ben kaderime
Çektiğimi ben bilirim
Sevgi derler dertten beter
Her gönül bir güzel sever
Kasım der ki ne fark eder
Çektiğimi ben bilirim
Kaynak: Kasım Karşı

Ben Bilirim Ben Bilirim
Deli gönül sevdasını ben bilirim ben bilirim
Deli gönül sevdasını ben bilirim ben bilirim
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Kaynak: Barış Manço

Benim dilim kuş dilidir
Benim ilim dost ilidir
Ben bülbülüm dost gülümdür
Bilin gülüm solmaz benim
Ol dost bana gelsin demiş
Sundum kadeh alsın demiş
Aldım kadeh içtim şarap
Ayruk gönlüm ölmez benim
Ne durum var ne durağım
Hiç yerde yoktur kararım
Hakk'a münacat etmeğe
Belli yerim olmaz benim
Sor durduğum yeri bana
Gelirsen gösterem sana
Bir zerrece Hak'tan ayrı
Gözüm nesne görmez benim
Tur dağında bir tecelli
Gör Musa'ya neler kıldı
Yunus eydür Hak katında
Sözüm geri kalmaz benim
Kaynak: Yunus Emre
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Sayfa 417

Ben Bir Altın Fenerim

Gidecek idim işime

Ben bir altın fenerim
Yana yana dönerim
Erbabına düşmedim
Hala ona yanarım

Ben ne Hazreti Ali`yim
Ne Hünkar Hacı Veli`yim
Ben bir basit Nurşani`yim
Ne çok düstün dost peşine

Gidin bulutlar gidin
Yarime selam edin
Yarim şirin uykuda
Uykusun haram edin
Kaynak: Halil Biner

Ben Bir Avuç Darı Olsam
Ben bir avuç darı olup yere dökülecek olsam
Goy beni nice neylersin balam
Sen beni nice neylersin
Sen bir avuç darı olup yere serpilecek olsan
Ben bir güzel toyuk olup balam
Seni de yersem ne dersin
Ben bir güzel ceylan olup dağa da çıkacak olsam
Goy beni nice neylersin balam
Sen beni nice neylersin
Ben bir güzel avcı olup peşine gelecek olsam
Seni de vursam neylersin balam
Seni de vursam neylersin
Ben bir güzel elma olup sandığa girecek olsam
Goy beni nice neylersin balam
Sen beni nice neylersin

Söz: Aşık Ali Nurşani

Ben Bir Dünya Gördüm
Bugün ben bir dünya gördüm
Taşı toprak var içinde
Bir damla suya büründüm
Ne ararsan var içinde
Orda zengin fakir yoktur
Kötü ahlak hesat yoktur
Irkçı millet devlet yoktur
Bir sultanı var içinde
Ne cehennem ne de cennet
Ne din vardır ne de mezhep
Sözü engin özü hikmet
Sevgi hürmet var içinde can
Ne Peygamber ne de Veli
Ne cahili ne de deli
Orda ilim irfan dolu
Bir hakikat var içinde can
Orda mevsim gece yoktur
Yılan akrep çiyan yoktur
Kanlı kinli katil yoktur
Söz anlayan var içinde

Ben bir güzel açar olup sandığı açacak olsam
Seni de yersem neylersin balam
Seni de yersem neylersin

Ağa paşa çözemezki
Hallerimizi göremezki
Türlü dolap açamazki
Dost Fezayi var içinde

Kaynak: A.Rahman Yörüktümen

Söz: Aşık Fezayi

Ben Bir Basit Nurşani`yim

Ben Bir Eylül Çocuğuyum

Dost ben seni sevdim seveli
Gör neler geldi benim başıma
Yar beni de dövdü döveli
Cubalar çektim döşüme

Gözlerim nar kırmızısı
Saçlarım hazan sarısı
Bitmez gönlümün ağrısı
Ben bir eylül çocuğuyum

Vurdu tepti devirdi
Beni de yaktı kavurdu
Yolda yolumu çevirdi

Deli rüzgarlar gibiyim
Hırçın nehirde debiyim
Hayat bu kime ne deyim
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Sayfa 418

Ben bir eylül çocuğuyum

Severdin hani

Şaha kalkmış duygularım
Aman vermez kaygılarım
Böyle derin öykülerim
Ben bir eylül çocuğuyum

İlahi bu Davut Sulari tuhaf
Bir dükkan açmıştır (yar yar) kuyumcu sarraf
Gerçekler karşımda (yar yar) oturur saf saf
Santur cümbüşü yok sazları vardır

Der İlhami eller nasır
Olur mu erdemde kusur
Babam anam birer asır
Ben bir eylül çocuğuyum

Al beni beni
Terketmem seni
Severdin hani
Kaynak: Davut Sulari

Kaynak: İlhami Arslantaş

Ben Bir Garip Bülbül İdim
Ben bir garip bülbül idim sarpa tünedim
Çırpınıp uçmaya yoktur kanadım
Ben bu kara bahtı çok yerlere sınadım
Kara taşa bassam izim bellidir
Yüce dağ başında bir top kar idim
Yel vurdukça ılgıt ılgıt eridim
Evvel yarin sevdiği de ben idim
Şimdi gurbet gezen ben oldum

Ben Bir Kavak
Ben bir kavak yol üstüne biterem
Gelip gidenlere gölge ederem
Irgalanma kavak seni de keserim
Budar budar odun eder sataram
Güneş vurmuş Boztepe'nin başına
Yeni girmiş onüç ondört yaşına
Irgalanma kavak seni de keserim
Budar budar odun eder sataram

Kaynak: Mehmet Üstün
Kaynak: Seyfettin Sığmaz

Ben Bir Geyik Gezer Gördüm
Ben bir geyik gezer gördüm
Yavruları meler gördüm
Gelin oldum şimden sonra
El anasına ana diyeceğim
(El babasına baba diyeceğim)
Çekin çekin kıratları
Yükletelim bakırları
Gelin biner kavalara
Şevki vurdu dağa taşa
Kaynak: Yöre Ekibi

Ben Bir Güzel Sevdim
Ben bir güzel sevdim gönlüm içinde
Ayağı yok amma gözleri vardır
Dedim güzel nedir sendeki bu hal
Küsmesi yok amma nazları vardır
Al beni beni
Terketmem seni
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Ben Bir Kılıçoğlu'yum
Ben bir Kılıçoğlu'yum da
Dost muhabbette yerim var dost
Hak Muhammet dostu derler de
Bir de pirim var dost
Herkesin güttüğü yerde dost
Bir de yolum var
Felek sende bir muradım kalmadı
Dost dost kalmadı
Elmadan içerler de dost
İçki zanneden dost
Güzel seven de mahrum gitmez dünyadan dost
Aman Kayseri'den Karaman'dan Konya'dan aman
Felek sende bir muradım kalmadı dost
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Ben Bir Köroğlu'yum
Ben bir Köroğlu'yum dağda gezerim
Esen rüzgarlardan hile sezerim
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Demir külünk ile başın ezerim
Kervanı görünce kızar tozarım

Sayfa 419

Kötüysem Alma Beni
Kaynak: Necip Mirkelamoğlu

Tokat kervanından aldım bakırı
İncitmeyin fukarayı fakiri
Tuna seli gibi boz ırakıyı
İçin beyler için kervan gelince
İçin efeler için ta gün doğunca
Yokuşa çıkarken keklik sekişli
İnişe inerken tavşan büküşlü
Düşmanı görünce kuzgun bakışlı
Yetişin yetişin kervan gelince
Yetişin yetişin ta gün doğunca
Kaynak: Köroğlu

Ben Bir Küçücük Sevdalı Kuştum
Ben bir küçücük sevdalı kuştum
Aklım ermedi ellere uçtum
Yaban ellere uçtum
Ben bir küçücük ak tomurcuktum
Aklım ermedi kış günü açtım
Kara yellere açtım
Ala yellere bora yellere kara yellere açtım
Yuvasız kaldım karlara düştüm
Sulasız çöle düştüm
Uçsuz bucaksız yollara düştüm
Yalan yollara düştüm
Duman yollara düştüm
Kaynak: Yaşar Miraç

Ben Bir Küçük Cezveyim
Ben Bir Küçük Cezveyim
Köşe Bucak Gezmeyim
Verin Benim Yarimi
Boynu Bükük Gezmeyim

Ben Bir Sazdım
Ben Bir Sazdım
Türkülerden Kaçamazdım
Ve Seni Böyle Çaldım
Mızrapla Tel Arasına
Ben Bir Sözdüm
Hep Dilimin Altında Gezdim
Ve Seni Böyle Süzdüm
İki Dudak Arasına
Ben Bir Kördüm
Sen De Çok Şeyler Gördüm
Ve Seni Böyle Sürdüm
Tuzla Balın Arasına
Sonunda Un Oldum
Bir Ateşe Dokundum
Ve Sıcak Bir Ekmek Oldum
İki Elin Arasına
Kaynak: İlhami Özer

Ben Bir Şeyda Bülbül
Ben bir şeyda bülbül gibi güldür figanım benim
Dilerse dosta fedadır can ile cananım benim
Bu sevdanın düşkünüyüm yıllar yılı ağlarım
Mecnun gibi Sahralarda çöldür mekanım benim
Ah ederim gece gündüz feryadım dilimdedir
Aşıklığı tanıtırım sanatım alemdedir
Bu gönlümün dert ortağı bir sazım elimdedir
Her zaman kuruludur meclis divanım benim
Adıma Şeref demişler künyedeki bu yazı
Dergahına çevirmişim gönül içimde güzü
Kazamıza Çıldır derler köyümüze Gülyüzü
Her tarafı dolaşırım Kars'tır vatanım benim
Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova

Gülen Az Gülen Az
Ağlayan Çok Gülen Az

Ben Bir Türkmen İdim (Ağlama)

Ben Aşık Sevme Beni
Dertlere Salma Beni
Götür Sarafa Göster

Ben bir Türkmen idim geldim yabandan
Haberini aldım ben bir çobandan
Beş yüz koyun verdim aldım babandan
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Alnı top başı tel yeşil ağlama
Vardım gördüm kumru gibi oturur
Ak elini al kınalara batırır
Kırat bizim ikimizi götürür
Başı turna teli Ayvaz ağlama
Geç de gidelim harmana yukarı
Akar leblerinin balı şekeri
Çökerse Ayvaz'ın kahrı çökeri
Alnı top kaküllü yeşil ağlama
Gel Ayvaz'ım bu dağlara gidelim
Bile ağlayalım bile gülelim
Fırat nehrinden murat alalım
Başı telli turnam Ayvaz ağlama

Sayfa 420

Kolay küsmem hiç darılmam
Feleğe kızmam kırılmam
Tek Mahzuni üzer beni
Ali can can Ali can can
Hünkar Bektaş Veli can can
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Ben Bir Yakup İdim
Ben bir Yakup idim kendi halimde
Mevla'mın kelamı vardır dilimde
Yusuf'u kaybettim Kenan elinde
Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu
Gitti de gelmedi vah yavrum deyu

Geç gidelim biz harmandan beriye
Yüreğimde yağ komayıp eriye
Şimdi anan baban gelir geriye
Başı telli turnam Ayvaz ağlama

Yusuf'um hocada okumaz oldu
O bülbül dilleri şakımaz oldu
Alnındaki nuru berk urmaz oldu

Kaynak: Köroğlu

Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu
Gitti de gelmedi vah yavrum deyu

Ben Bir Ulu Şehirim
Ben bir ulu şehirim
Sevenlerim gezer beni
Okuyun ulu kitabı
Adem diye yazar beni
Ali can can Ali can can
Hünkar Bektaş Veli can can
Şeytanın gücü kar etmez
Hakka giden boşa gitmez
Büyü tutmaz nazar tutmaz
Deviremez nazar beni
Ali can can Ali can can
Hünkar Bektaş Veli can can
Vücudum şehri bir alem
Mallarım var kalem kalem
Dükkanımda durur mevlam
Gezin pazar pazar beni

Bir bezirgan geldi üç aylık yoldan
Yusuf'u çıkardı kırk arşın kuy'dan
Keremkarı kıldı Mısır'a sultan
Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu
Gitti de gelmedi vah yavrum deyu
Yusuf'u götürdüler ölüm kastine
Attılar kuyuya başı üstüne
İhlas ile çıktı suyun üstüne
Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu
Gitti de gelmedi vah yavrum deyu
Cem olup geldiler Kenan'ın kurdu
Biz yemedik diye içtiler andı
Yakub'un feryadı arşa dayandı
Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu
Gitti de gelmedi vah yavrum deyu
Kaynak: Ahmet Uzungöl

Ali can can Ali can can
Hünkar Bektaş Veli can can
Dostu sevmekten yorulmam
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Ben Bir Yaralı Kuşum
Hasret kaldım gül kokuna
Emdiğim sütün akına
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Takıldım zulmün okuna
Yetiş kaldım darda anam

Sayfa 421

İlmek ilmek acılardan süz beni
Kaynak: Nuri Can

(Bağlantı)
Ben bir yaralı kuş idim
Hasret çekene düş idim
Yerlere düştüm üşüdüm
Kurtar beni karda anam
Gönülde şah'ım atlandı
Gecem gündüze katlandı
Umutlarım kanatlandı
Koyma beni zarda anam
Şah Turna' yım semah çeker
Bin dert ile, bir ah çeker
Her gece bir sabah çeker
Gün ağarır narda anam
Bağlantı
Kaynak: Ozan Şiar Can

Ben Bir Yarin Bakışına Mailem
Ben bir yarin bakışına mailem
Ayda bir kerece görsem kailem vay sürmelim vay
Ben senden selamı keser değilem
Ölmeyince vermem yari ellere vay sürmelim vay
Şu dağın ardında naneler susuz
Anne ben cahilem duramam yarsız vay sürmelim vay
Hem annesiz hem babasız hem yarsız
Ölmeyince vermem yari ellere vay sürmelim vay

Ben Bir Yeşil Fenerim
Ben bir yeşil fenerim
(Aman yele yelelom)
Hem yanar hem dönerim
(Haydi yele yelelom)
Ben nişanlı değilim
(Aman yele yelelom)
Kime olsa dönerim
(Haydi yele yelelom)
Kabağın kökeniyim
(Aman yele yelelom)
Ucunun dikeniyim
(Haydi yele yelelom)
Ben güzele varıcam
(Aman yele yelelom)
Çirkine tövbeliyim
(Haydi yele yelelom)
Aman benim ipeğim
(Aman yele yelelom)
Derdimi kime dökeyim
(Haydi yele yelelom)
Ben derdinden ölücem
(Aman yele yelelom)
Yar nerenden öpeyim
(Haydi yele yelelom)
Kaynak: Rüştü Demirci

Kaynak: Emine Tanaydın

Ben Bir Yörük Gızıyıdım

Ben Bir Yavru Kuş Olsam

Ben bir yörük gızıyıdım
Yurt dibinde galdım mı ben
Anamın gök gızıyım
Nasibime vardım mı ben

Sen uykuysan ben gördüğün düş olam
Sen yuvaysan ben bir yavru kuş olam
Ağlar isen gözlerinde yaş olam
Damla damla yanağına çiz beni
Sen sevda ol ben uğrunda can veren
Sen gülnişah ben eteğe yüz süren
Sen avcı ol ben yaralı bir ceren
Sıra sıra kurşunlara diz beni
Sen güneş ol ben günyüzü görmeyen
Sen neşe ol ben ömrünce gülmeyen
Sen tabip ol ben derdinden inleyen
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Çadırları oba oba
Neye verdin beni baba
Bak goca verdiğin oğlan
Oturuyo gaba gaba
Yayıkta da vardır südüm
Galmadı benim umudum
Nasıl verdin beni baba
Gelinliğe güccüğüdüm
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Sayfa 422

Kaynak: Hüseyin Karatürk

Kaynak: Aşık Seyrani

Ben Bir Yüce Beydim

Ben Bu Dağın Ağacıyam

(aman) Ben bir yüce beydim indirdin düze
Yaşım on beşdeydi de yetişti yüze
(aman) Bin minnetci saldım o Türkmen gıza
Mevla'nın aşkına öldürmen beni

Ben bu dağın ağacıyam
Hem tatlıyam hem acıyam
Ben Mevla'nın muhtacıyam

(aman) Öldürürsen öldür kolu bağlıyım
Celladın elinden ciğer dağlıyım
(aman) Hurşit derler bana hünkar oğluyum
Mevla'nın aşkına öldürmen beni

Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eylledi
Beni bir dağda buldular
Kolum kanadım kırdılar
Garip olduğum bildiler

Kaynak: Halit Arapoğlu

Ben Bir Yüce Beydim
Ben bir yüce beydim indirdin düze
Yaşım on beş idi erişti yüze
Bir minnetim kaldı o Türkmen kıza
Mevlanın aşkına gel ağlatma beni
Öldürürsen öldür kolu bağlıyam
Zalimler elinden ciğer dağlıyam
Bana Hurşit derler hünkar oğluyam
Mevlanın aşkına gel ağlatma beni
Kaynak: İzzet Özkan

Ben Bu Aşkın Çilesini (Çektim)
Ben bu aşkın çilesini
Yanar çektim tüter çektim
Yedim gonca sillesini
Bülbül gibi öter çektim
Dizgin etsem gönül atın
Geçer göğün yedi katın
Yalan dünya maslahatın
Kah bitmez kah biter çektim

Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eylledi
Kaynak: Halil Özbek

Ben Buralı Değilum
Ben buralı değilum
Hamsiköy'dür durağum
Sevdum da alamadum
Budur benum merağum oy oy oy
Hamsiköy dedukleri
İki dağın arasi
E gız senun yüzünden
(Yarum senin yüzünden)
Yedum biçak yarasi oy oy oy
Gelur kizları oturur
Maçka'nin pazarina
Sevdaluktan ölenun
Nur yağsun mezarina oy oy oy
Kaynak: İhsan Eyüboğlu

Ben Canımdan Ayrı Gezdim

Çeşmim yaşmın yavuzu
Aksa doldurur havuzu
Oldum turna kılavuzu
Kah bozuk kah katar çıktım

Ben canımdan ayrı gezdim ağlarım
Derdimi dökeyim esen yellere vay
Viran oldu bahçalarım, bağlarım
Başımı alıp gidem elden ellere vah vah

Seyrani bilmem mert midir
Yoksa cana cömert midir
Eyyüb'ün derdi dert midir
Ben ondan besbeter çektim

Cahilin elinden kırılır gurur
Dünyanın sitemi üstüme yürür
Kime dost dedimse gelir taş vurur
İnanasım gelmez sahte kullara oy oy
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Mahzuni Şerif`im desem sözümü
Ancak Allah bilir benim özümü
Bana çok gördüler garip sazımı
Kızdım veda edeceğim tellere oy oy
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Ben Çaya İndim
Ben çaya indim oy çay kara daşlar
Vay nana vay nana bir hoşum can
Ben çaya indim oy çay kara daşlar
Vay nana vay nana serhoşum ben
Al yeşil bezenmiş fidan ağaçlar
Vay nana vay nana bir hoşum can
Al yeşil bezenmiş fidan ağaçlar
Vay nana vay nana serhoşum ben
Ben çaya indim oy daş bulamadım
Vay nana vay nana bir hoşum can
Ben çaya indim oy daş bulamadım
Vay nana vay nana serhoşum ben
Altın yüzüğe kaş bulamadım
Vay nana vay nana bir hoşum can

Sayfa 423

Ben zannettim dudu kumru ötüşür ötüşür
Sevdiğim bana şirin dilinen dilinen gelir ey
(Kadın)
Yıkılsın bahçalar harı neyleyim neyleyim
Dökülsün ayvalar narı neyleyim neyleyim
Daha senden başka yarı neyleyim neyleyim
Nişanım sendedir yar safa yar safa geldin ey
Kaynak: Aşık Hasan Hüseyin

Ben de Bilem Düşmanımı
Ben de bilem düşmanımı, dostumu
Gülersen yüzüme, dostça gül dedim
Sereyim yoluna yüzüm post edip
Dost uğruna canım köle, kul dedim
Bilirsin yatsıya yalanın mumu
Cahilin dalgası batırır gemi
Kßmil nasihatı, kßmilin cemi
Dinler isen sanki şeker, bal dedim
Sözüm nasihattır gerçek alana
Senden eser kalsın geri kalana
Nurşani`yem sadık dostum olana
Olam ebediye köle, kul dedim
Söz: Aşık Ali Nurşani

Altın yüzüğe kaş bulamadım
Vay nana vay nana serhoşum ben
Kaynak: Refik Bingöl

Ben De Bildim Taze Gelin

Ben De Bileydim

(of) Ben de bileydim de bu gurbet ele gelmezdim
Ya da bu dertli canımı da kara topraklara vermezdim
Amanın amanın amanın yar

(Erkek)
Ben de bildim taze gelin olmuşsun olmuşsun
Geyinmiş kuşanmış alınan alınan gelir ey
Girmiş bahçana dermiş dövşürmüş
Dostunu görmeye gülünen gülünen gelir ey

(of) Derin olur şu dağların arası
Heç de kapanmıyor şu gönlümün yarası
Amanın amanın amanın yar

(Kadın)
Senden ayrılalı bir ben gülmedim gülmedim
Nişanım sendedir yar safa yar safa geldin ey
Ben göynümü kimselere vermedim vermedim
Derdimin dermanı yar safa yar safa geldin ey

Ben De Bilseydim

(Erkek)
Yeter oldu bu sitemler yetişir yetişir
Göz göz oldu kara bağrım tutuşur tutuşur

Aniden avladılar bizi vallah öldürdüler ikimizi de
Söndürdüler çıramızı oy
Ağlama garip anam ağlama karaları bağlama
Ben öldükten geri de zalım düşmana bel bağlama
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Kaynak: Cevdet Günebakan

Ben de bilseydim de bu Halep'ten gelmezdim
Bu tatlı canımı da bir kurşuna vermezdim
Haberim olsaydı da kirve size yenmezdim
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Anama söyleyin atıma binsin
Sırmalı mavzerimi de keke dellaca versin
Nişanlım güzeldir de kirve Mehmet Bey alsın
Aniden avladılar bizi vallah öldürdüler ikimizi de
Söndürdüler çıramızı oy
Ağlama garip anam ağlama karaları bağlama
Ben öldükten geri de zalım düşmana bel bağlama

Sayfa 424

Gözü gönlü dokunda yari ben olsam
Alem çiçek olsa arı ben olsam
Yar dilinden tatlı bal bulamadım
Eğlen durnam eğlen Ali misin sen
Ali sevilmez mi deli misin sen
Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen
Kaynak: Mahmut Erdal

Kaynak: Mehmet Parlaksu

Ben De Bu Dünyaya

Ben De Bir İnsanoğluyum

Ben de bu dünyaya geldim giderim
Döner çiftim ağır harmanım mı var
Bu dünya dolusu malı n'ederim
Hesabın vermeğe fermanım mı var

Ben de bir insanoğluyum
Bırak beni konuşayım
Bir başım bir beynim vardır
Bırak beni konuşayım
Ve insanca danışayım
Senin dilin benim dilim
Yakışmaz insana zulüm
İnsanım hayvan değilim
Bırak beni konuşayım
Ve insanca danışayım
Düşünen cahil olamaz
Cahil kendini bilemez
Can ölür fikir ölemez
Bırak beni konuşayım
Ve insanca danışayım
Mahzuni halk (hak) için ölsün
Ben giderim dostlar kalsın
Koltuk saray sizin olsun
Bırak beni konuşayım
Ve insanca danışayım

Bu malın hesabın bizden alırlar
Anın için el çekmiştir veliler
Harami var diye korku verirler
Benim ipek yüklü kervanım mı var
Yltir bu hileyi gönlünden yitir
Tamam eyle eksik yerlerin bitir
Bana derler gam yükünü sen götür
Benim götürecek dermanım mı var
Dükkan açmış bir müşteri ararsın
Gelene geçene haber sorarsın
Bana ağır ağır minnet m'edersin
Felek sende demim devranım mı var
Pir Sultan Abdal'ım derdim dökerler
Ağu oldu yediğimiz şekerler
Güzel sevdik diye ahım çekerler
Benim Hak'tan özge cananım mı var
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Ben De Bu Dünyaya
Ben de bu dünyaya geldim geleli
Bir ahdına sadık yar bulamadım
Yağmurunan yağdım da yelilen estim
Yanmış yüreğime de kar bulamadım

Ben De Bu Dünyaya Geldim Geleli
Ben de bu dünyaya geldim geleli
Benim ucu dönmez harmanım mı var
Neyleyim dünyanın dolusu malı
Sualin vermeye dermanım mı var
Kaynak: Aşık Halil Yıldız

Eğlen durnam eğlen bir sualim var
Eğer eğlenmez isen intizarım var
Yoksa nazlı yardan bir haber mi var
Şu karşıda duran durna ben olsam
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Ben De Çıktım Gül Tepeye
Ben de çıktım gül tepeye
Seyir ettim ellerine
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Ağbaz ağbaz eller konmuş
Sevdiğimin çöllerine
Ağca cerenin sekişi
Sevdiğimin hub bakışı
Muradın çoşkun akışı
Benzer gözüm sellerine
Gülüstanın gülü kokar
Hublar yanağına sokar
Murat derler bir su akar
Güvel konar göllerine
Hocam hocalar hocası
Okudum çıktım hecesi
Bugün de bayram gecesi
Yar kına yaksın ellerine
Bunu diyen Deli Boran
Sevdiğine meyil veren
Şu işime sebep olan
Duman çöksün yollarına
Kaynak: Deli Boran

Ben De Gidem Paytahta
Ben de gidem paytahta le
Le le le le le le le le le le le le hanım
Ben de gidem paytahta
Bilmem ki hangi vahta
Paşaya derdim diyem
Belki derdime baha le
Le le le le le le le le le le le le hanım
Le hanım han hanıme
Sormisan heç halımı
Göksüme vura vura
Çürüttüm her yanımı le
Le le le le le le le le le le le le hanım
Aslım Garaçdağlıyam le
Le le le le le le le le le le le le hanım
Aslım Garaçdağlıyam
Yar yitirdim ağlıyam
Yüz yerde yüz yaram var
Her yanımdan dağlıyam le
Le le le le le le le le le le le le hanım
Le hanım han hanıme
Sormisan heç halımı
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Sayfa 425

Göksüme vura vura
Çürüttüm her yanımı le
Le le le le le le le le le le le le hanım
Yüz benden yar yüz benden le
Le le le le le le le le le le le le hanım
Yüz benden yar yüz benden
Yar çevirmiş yüz benden
Gam yardan vefalıdır
Hep çevirmiş yüz benden le
Le le le le le le le le le le le le hanım
Le hanım han hanıme
Sormisan heç halımı
Göksüme vura vura
Çürüttüm her yanımı le
Le le le le le le le le le le le le hanım
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Ben De Gittim Bir Geyiğin Avına
Ben de gittim bir geyiğin avına aman aman
Çekti beni zalım kendi dağına aman aman dağına
Tövbeler tövbesi geyik avına
Siz gidin kardaşlar kaldım kayalarda çöllerde
Tüfeğim kayada asılı kaldı
Esbabım buğçada basılı kaldı
Nişanlım küsülü aman aman
Siz gidin kardaşlar kaldım kayalarda çöllerde
Ben giderken kaya başı kar idi
Yel vurdu da erim erim eridi
Ak bilekler taş üstünde çürüdü
Siz gidin kardaşlar kaldım kayalarda çöllerde
Kaynak: Yöre Ekibi

Ben De Güleyim (Nasıl Güveneyim)
Nasıl güveneyim kahpe dünyaya
Aslım gülmedi ki ben de güleyim
Her zaman hedefiz derde belaya
Ceddim gülmedi ki ben de güleyim
Ali idi imamların serveri
Hasan Hüseyin'dir onun gevheri
Susuz kurban verdi Ali Ekberi
Ceddim gülmedi ki ben de güleyim
Kasım'ın yurduna adular doldu
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Zeynep Ümmü Gülsüm saçını yoldu
Bize ne olduysa Mervan'dan oldu
Ceddim gülmedi ki ben de güleyim
Hallac'ı Mansur'a hile düzdüler
Nesimi'yi diri diri yüzdüler
İmam-ı Rıza'ya zehir ezdiler
Ceddim gülmedi ki ben de güleyim
Daimi'yim hayat zor geldi bize
Ele geniş dünya dar geldi bize
Yaşıyoruz demek ar geldi bize
Aslım gülmedi ki ben de güleyim
Kaynak: Aşık Daimi

Ben De Mecnun'dan Füzuna
Ben de Mecnun'dan füzuna aşıklık istidadı var
Aşık-ı sadık benim Mecnun'un ancak adı var
(<i>Adı leyli leyli leyli leyli birtanem gel</i>)

Sayfa 426

Yiğit ölüp nazlı yari kalıyor
Hüseyin'im der ki oynadım üttüm
Ahret hazırını dünyada tuttum
Nöbetim geldi unumu öğüttüm
Benden hakkın aldı size varıyor
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Ben De Şu Dünyaya
Ben de şu dünyaya geldim geleli
Derdin nedir diye soran olmadı
Sarardı gül benzim sinem yaralı
Dedim yare gidem nasip olmadı
Bu dünyada ömrüm har ile geçti
Düşledim baharı kar ile geçti
Ağladım inledim zar ile geçti
Akan göz yaşımı silen olmadı
Kaynak: Cano İsmail

Kıl tefahür kim senin var hem benim tek aşıkım
Leyli'nin Mecnun'u Şirin'in Ferhad'ı var
(<i>Adı leyli leyli leyli leyli birtanem gel</i>)
Kaynak: Faruk Kaleli

Ben De Şaştım

Ben De Şu Dünyaya
Ben de şu dünyaya geldim geleli
Emaneten bir don giymişe döndüm
Sahibi çıktı da elimden aldı
Koru yerde koyun yaymışa döndüm

Ben de şaştım bu feleğin elinden
Her nereye varsam aman yar ister benden
Sanki benim mor sümbüllü bahçem var
Kara kış ayında aman gül ister benden

O yar geldi geçti geri bakmadı
Hendekler kazdırdım sular akmadı
Çok yuva bekledim cücük çıkmadı
Boş yuva beklemiş yoz kuşa döndüm

Bahçenizde var mı elma ağacı
Dökülmüş yaprağı aman kalmış ağacı
Güzel senin bende gönlün yok ise
Sen bana kardaş de aman ben sana bacı

Ben de erler meclisinde eğlendim
Farzı kıldım sünnetinde bağlandım
Dünya satranç imiş geldim utuldum
Kendi hayaline dalmışa döndüm

Kaynak: Nuri Üstünses

Pir Sultan Abdal'ım bu dünya fani
Baştan başa kim sürdü bu devranı
Yarin bir çift sözü üşüttü beni
Yüce dağ başında buymuşa döndüm

Ben De Şu Dünyaya
Ben de şu dünyaya geldim geleli
Felek beni çarktan çarka çalıyor
Ecel gömleğini giydim eynime
Zalım düşman uğrun uğrun gülüyor
Zalım düşman uğrun uğrun gülersin
Bize ölüm size sağlık dilersin
Birgün olur saçlarını yolarsın
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Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ben De Şu Dünyaya Geldim Geleli
Ben de şu dünyaya geldim geleli
Ah neyleyim gamlı gönlüm şad olmaz
(Ah beni beni)
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Felek bana gülme dedi cihanda
Ben gülsem de felek razı olmaz
(Oy oy olmaz ah olmaz ey)

Sayfa 427

İnsan olan buldu Hakk’ı meclis onun oldur saki
Hemen bu bi-çare Yunus aşk ile aşına imiş
Kaynak: Yunus Emre

Bilmem şu feleğin nesi var bende
Gece gündüz ağlarım gözlerim kanda
(Vay beni beni)
Kim istemez şad olmayı cihanda
Ben şad olsam gamlı gönül şad olmaz (oy oy)
Belalı başım ben nasıl edim (oy oy oy)
Kaynak: Hasan Hüseyin

Ben De Yoruldum
Saklanmış yolların ardına gurbet
Gözlemekten gayrı ben de yoruldum
Gizlenmiş yılların ardına hasret
Özlemekten gayrı ben de yoruldum
Haber salamadım bir eşe dosta
Ağlar garip gönlüm hep kara yasta
Kaldım bir odada perişan hasta
Üzülmekten gayrı ben de yoruldum
Turnalara yol gösteren katardım
Gurbet elde aşk orucun tutardım
Bağı viran bülbül gibi öterdim
Üzülmekten gayrı ben de yoruldum
Kaynak: Devran Baba

Ben Derd İle Ah Ederim
Ben derd ile ah ederim derdim bana derman imiş
İster idim hasret ile dost yanımda pinhan imiş
Kanda idim fikr ederim göğe bakıp şükrederim
Dost benim gönlüm evinde tenim içinde can imiş
Sanırdım kendim ayrıyım dost gayrıdır ben gayrıyım
Beni bu hayale salan bu sıfatı insan imiş
İnsan sıfatı kendi Hak insadadır Hak doğru bak
Bu insanın sıfatına cümle alem hayran imiş
Her kim ol insanı bile hayvan ise insan ola
Cümle yaradılmış kula insan dolu sultan imiş
Tehvid imiş cümle alem tehvidi bilendir Adem
Bu tevhidi inkar eden öz canına düşman imiş
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Ben Derdimi Döksem Gülşen Bağına
(Aman) Ben derdimi döksem gülşen bağına
Bülbüller ah çeker gül ağlar bana
Başım alıp gitsem Mecnun dağına
Vahşiler ah çeker del ağlar bana (Canım hey)
Atalım mı güzelim atalım mı vay vay
Yar senin için ayazlarda yatalım mı vay vay
Uğrunuza malı mülkü satalım mı vay vay
(Aman) Bahar aylarında bülbüller ağlar
Yeşerir çimenler menevşe bağlar
Yarim ile sefa sürecek çağlar
Esti bir rüzigar ayırdı bizi (Canım hey)
Atalım mı güzelim atalım mı vay vay
Yar senin için ayazlarda yatalım mı vay vay
Uğrunuza malı mülkü satalım mı vay vay
Kaynak: Nida Tüfekçi

Ben Derdimi Kime Yanam
Kimse Beni Anlamıyor
Ben Derdimi Kime Yanam
Akbabalar Dört Dönüyor
Ben Derdimi Kime Yanam
Seviyorlar Beni Seyri
Sanki Benim Dünyam Ayrı
Dostum Yok Güneşten Gayri
Ben Derdimi Kime Yanam
Emekçi Bin Yıllık Ahlar
Aforoz Etmiş İlahlar
Dostum Düşmanım Silahlar
Ben Derdimi Kime Yanam
Kaynak: Aşık Emekçi

Ben Derdimi Söyleyemem
Ben derdimi söyleyemem
Dilim yaralı yaralı
Bülbülüm amma ötemem
Gülüm yaralı yaralı
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Sayfa 428

Daşhane
Aşk kitabını açamam
Akı karadan seçemem
Kanadım yok ki uçamam
Kolum yaralı yaralı
Hüdai gafletten uyan
Her geçen günüm bir ziyan
Ruh bir arı vücut kovan
Balım yaralı yaralı
Kaynak: Aşık Hüdai

Ben Feleği Gördüm
Ben feleği gördüm daşdan inerken
Kırıldı kanadım celvan ederken
Pervan dönerken
Neynim felek neynim ben sana neynim
Kırıldı kanadım celvan ederken
Perman dönerken
Yüce dağ başına kurdum aşhane
Vefasız yar için düştüm daşhane
Düştüm daşhane
Neynim felek neynim ben sana neynim
Kırıldı kanadım celvan ederken
Perman dönerken
Yanarım yanarım tütünüm tütmez
Yarem içerdendir derman kar etmez
Lokman kar etmez
Neynim felek neynim ben sana neynim
Kırıldı kanadım celvan ederken
Perman dönerken
Kaynak: Remzi Cavıldak

Ben Feleği Gördüm Taştan İnerken
Ben Feleği Gördüm Taştan İnerken
Gırıldı Ganadım Celvan Ederken, Pervan Dönerken
Neydim Felek Neydim Ben Sana Neydim
Gırıldı Ganadım Yar Yar Celvan Ederken, Pervan
Dönerken
Yüce Dağ Başında Kurdum Aşhane
Vefasız Yar İçin Yar Yar Düştüm Daşhane Düştüm
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Neydim Felek Neydim Ben Sana Neydim
Vefasız Yar İçin Yar Yar Düştüm Daşhane Düştüm
Daşhane

Yanarım Yanarım Tütünüm Tütmez
Yarem İçerdedir Yar Yar Derman Kar Etmez, Lokma
Kar Etmez

Neydim Felek Neydim Ben Sana Neydim
Yarem İçerdedir Yar Yar Derman Kar Etmez, Lokma
Kar Etmez
Kaynak: Remzi Cavıldak - Ahmet Yamacı

Ben Garibim (Döne Döne Yandık)
Döne Döne Yandık Aşkın Narına
Ben Garibim Sen Garipsin Güzel Dost
Neler Vermedim Senin Uğruna
Ben Garibim Sen Garibsin Güzel Dost
Bilmez idim Ateş ile Dumanı
Ben Başka Tanırdım ikrar imanı
Sen Kaldırdın Gönlümdeki Gumanı
Ben Garibim Sen Garibsin Güzel Dost
Akarsuyum Yaramız Çok Derinden
Bir Olsaydık Yer Oynardı Yerinden
Öldüğümü Duyar isen Birinden
Ben Garibim Sen Garibsin Güzel Dost
Kaynak: Muhlis Akarsu

Ben Garibim Sahibim Yok
Ben garibim sahibim yok ilim yok
Fakir düştüm devletim yok malım yok
Pek hastayım tutarım yok halım yok
Dostlara elveda bir nefesliyim
Aşk ile kafire gel desem gelir
Gel diyende nazlı yara kem gelir
Üstümüze günden güne zam gelir
Derd-ü gamın binasıyım aslıyım
Ah bu derde hiç insan mı dayanır
Gözde yaş kalmadı ten mi dayanır
Yedi yıl hasrete can mı dayanır
Desem günahımdır Eyüp nesliyim
Hıfzı'yım naz ile geçiyor ömrüm
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Biçare gönlüme geçmiyor emrim
Konsa bahçemize o dudu kumrum
Ahtım olsun bu kafeste besliyim
Kaynak: Recep Hıfzı

Ben Gibi (Aşk Yoluna)

Sayfa 429

Ben Giderim Batum'a
Ben giderim Batum’a
Batum’un batağına
Bahçenizden içeri
Al beni otağına

Aşk yoluna cam feda kılanlar
Siz de düştünüz mü zora ben gibi
Bir Leyla misali Mecnun olanlar
Yaktınız mı canı nara ben gibi

(Bağlantı)
Nazlı yarim geldim sana
Fistanını toplasana
Kemençeler çalınıyor
Bize horon oynasana hey

Kara göz üstümde o keman kaşlar
Kiprikler canıma tığ gibi işler
Mahcemal üstüne dökülmüş saçlar
Acep yanan yara var mı ben gibi

Köşke serdim yatağı
Gel derdimin ortağı
Yataklar diken oldu
Senden ayrı yatalı

Aradım derdimin yoktur emsali
Aşıklar sabrile bulmuş kemali
Bu aşkın yolunda Mansur misali
Çekilen var mıdır dare ben gibi

Bağlantı

Aşık maşukunun esrarın saklar
Mecnun Leyla için sahrayı bekler
Yar yolunda canın veren aşıklar
Bulmamış derdine çare ben gibi

Bıldırcınım uçuyor
Kanadını açıyor
Bıldırki sevdiceğim
Bu yıl benden kaçıyor
Bağlantı
Kaynak: Münire Tarabuş

Said'im düşmüşsün ah ile zare
Açtın ciğerime binlerce yare
Aradım derdime bulunmaz çare
Sardı ciğerimi kara ben gibi
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Ben Gideli Bizim Eller Değişmiş
Ben gideli bizim eller değişmiş
Eller bana ben ellere yabancı
Çamur eller asfalt olmuş yol olmuş
Yollar bana ben yollara yabancı
Küçücük yavrular hepsi büyümüş
Kimi gelin kimi de güvey olmuş
Kızılırmak baraj olmuş göl olmuş
Seller bana ben sellere yabancı
Gurbet benim ciğerimi dağladı
Karlı dağlar yollarımı bağladı
Eski dost boynuma düştü ağladı
Kollar bana ben kollara yabancı
Kaynak: Aşık İsa Koç
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Ben Giderim Erek Yolu
Ben giderim Erek yolu
Liverim belimde dolu
Ben burada durmaz idim
Beni tutan zaptiye kolu
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlarbaşı duman şimdi
Güzel sevmek çok hoş ama
Ayrılması yaman şimdi
Atım kaçtı ben vuruldum
Düştüm boynuna sarıldım
Kınamayın arkadaşlar
Ben bir yosmaya vuruldum
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlarbaşı duman şimdi
Güzel sevmek çok hoş ama
Ayrılması yaman şimdi
Ördek çalkanır göllerde
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İsmin söylenir dillerde
Kalmışım gurbet ellerde
Halin nedir diyenim yok
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlarbaşı duman şimdi
Güzel sevmek çok hoş ama
Ayrılması yaman şimdi
Kaynak: Abdurrahman Ceberut

Ben Giderim Oduna (Yaşar)
Ben giderim oduna
Şahan derler adıma
Geleli üç ay oldu
Doyamadım tadına
Yalan mıydın Yaşar
Karakolda doğru söyler
Mahkemede şaşar
Karşıdan gelen atlı
Altında kilim katlı
Anam babam sağolsun
Hepisinden yar tatlı
Yalan mıydın Yaşar
Karakolda doğru söyler
Mahkemede şaşar
Sarı yayımın bendi
Ne tez unuttun beni
Düşmanlar bile etmez
Bana ettiğin fendi

Sayfa 430

Biz nasıl ayrılalım
Yaşlarımız on yedi
Yalan mıydın Yaşar
Karakolda doğru söyler
Mahkemede şaşar
Yirmidir benim yaşım
Karadır yarim kaşım
Üç sene de sönmedi
Ciğerimde ateşim
Yalan mıydın Yaşar
Karakolda doğru söyler
Mahkemede şaşar
Kaynak: Kadir Üstündağ

Ben Giderim Sazım Sen Kal Dünyada
Ben Giderim Sazım Sen Kal Dünyada
Gizli Sırlarımı Aşikar Etme
Lal Olsun Dillerin Söyleme Yada
Garip Bülbül Gibi Ah U Zar Etme
Gizli Dertlerimi Sana Anlattım
Çalıştım Sesimi Sesine Kattım
Bebe Gibi Kollarımda Yaylattım
Hayali Hatır Et Beni Unutma
Bahçede Dut İken Bilmezdin Sazı
Bülbül Konar mıydı Dalına Bazı
Hangi Kuştan Aldın Sen Bu Avazı
Söyle Doğrusunu Gel İnkar Etme

Yalan mıydın Yaşar
Karakolda doğru söyler
Mahkemede şaşar

Benim Her Derdime Ortak Sen Oldun
Ağlarsam Ağladın Gülersem Güldün
Sazım Bu Sesleri Turnadan M'aldın
Pençe Vurup Sarı Teli Sızlatma

Mahkemenin salonunda
İstidası elinde
Kendi gidip adı kaldı
Koca köyün dilinde

Ay Geçer Yıl Geçer Uzarsa Ara
Giyin Kara Libas Yaslan Duvara
Yanından Göğsünden Açılır Yara
Yar Gelmezse Yaraların Elletme

Yalan mıydın Yaşar
Karakolda doğru söyler
Mahkemede şaşar

Sen Petek Misali Veysel'de Arı
İnleşir Beraber Yapardık Balı
Ben Bir İnsanoğlu Sen Bir Dut Dalı
Ben Babamı Sen Ustanı Unutma

Konakta duran kadı
Cemilem gelsin dedi

Söz: Aşık Veysel Şatıroğlu
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Sayfa 431

Ben Gidersem Bu Ellerden

Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Ben gidersem bu ellerden
Kalanlara selam olsun
Hatırımı esen yelden
Soranlara selam olsun

Ben Gidiyom Emanetim Allaha

Yalan Dünya kime kalmış
Konup göçen nasbin almış
Kimi ağlayıp kimi gülmüş
Duranlara selam olsun
Eşe dosta olsa ayan
Birgün öldüğümü duyan
Göz yaşıyla tenin yuyan
Nazlı yare selam olsun
Garip Kasım heder olmuş
Gül gibi sararıp solmuş
Bu diyardan gider olmuş
Can ciğere selam olsun
Selam olsun selam olsun
Can ciğere selam olsun
Nazlı yare selam olsun

Ben gidiyom emanetim Allaha
Kömür gözlüm bu illerde kal gayri
Gidiyorum geleceğim gümandır
Ölenecek silsilemi sür gayri
Gidiyom zevdiğim yazdır bir satır
Aramızda çoktur muhabbet hatır
Bir kaç mektup yazdır dilinden yetir
Mektup ile selamımı al gayri
Ben gidiyom karagözlüm ağlama
Kement atıp yollarımı bağlama
Ben yolcuyum beni yoldan eyleme
Ağlatarak bu illerde kal gayri
Der Said'im gidiyorum gelemem
Tabib gibi her yarayı saramam
Gül yüzlümün gül yüzünü göremem
Dost köyünden ayrılıyor yol gayri

Kaynak: Kasım Karşı

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Ben Gidiyom Emanetim Allah'a

Ben Gidiyorum (Hanım Ayşe)

Ben gidiyom emanetim Allah'a
Kara gözlüm bu ellerde kal gayrı
Attı kısmet gurbet ele gidiyom
Dost elinden ayrı giden yol gayrı

Ben gidiyorum yoluma da hanım Ayşem
Bir taş deydi koluma
Bende seni sevmez idim hanım Ayşem
Kendin geldin yanıma

Benim arzumanım kaşı kemandır
Dost elinden zalim halim yamandır
Gidiyom geleceğim gümandır
Halelleşek nazlı yarim gel gayrı

Ben gidiyorum yolca yolca hanım Ayşem
Çiçekler açar gonca
O senin mahmur bakışın hanım Ayşem
Sokuyor beni borca

Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Ben gidiyorum yolum bayır hanım Ayşem
Gülü dikenden ayır
Ayırırsan tezden ayır hanım Ayşem
Yanıyom cayır cayır

Ben Gidiyom Emanetim Allah'a
Ben gidiyom emanetim Allah’a
Kara gözlüm bu ellerde kal gayrı
Attı kısmet gurbet ele gidiyom
Dost elinden ayrı gider yol gayrı
Benim arzumanım kaşı kemindır
Dost elinden zalım halim yamandır
Gidiyom geleceğim gümandır
Halelleşek nazlı yarim gel gayri
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Ben gidiyorum bende bende hanım Ayşem
Bir arzum kaldı sende
Mapuslara gidiyorum hanım Ayşem
Din iman yokmu sende
Kaynak: Saliha Gürlü

Ben Gidiyorum Abu Abu (Emine)
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Ben gidiyorum Abu Abu
Bir güzel kıza rastladım
Rastlayınca sevindim
Öpüyordum az kaldı
Emine Apiçheli
Ateşlisin ateş
Gel benim köyüme
Tutmayacak ateş
Emine küçük küçük
Dizlerim ağırdı
Emine senin için
Gözlerim karardı
Ander bırakasın
Büyüdüğün evini
Niye evlendirmiyorlar
Geçiriyorlar vaktini
Kaynak: Birol Topaloğlu

Ben Gidiyorum Baylere
Ben gidiyorum baylere
Hem daylere baylere
Benden selam söyleyin
Beni soran beylere civan meleğim
Uzun kavak bu mudur
Dibindeki su mudur
A benim nazlı yarim
Son cevabın bu mudur civan meleğim
Uzun uzun çarşılar
O yar beni karşılar
O yar benim olursa
Kurban kesin komşular civan meleğim
Kaynak: İsmail Kuş

Ben Gönlümü Bilmez Miyim
Gayre bakma yüzün göster
Ben gönlümü bilmez miyim
Günde padişahlık ister
Ben gönlümü bilmez miyim
Yürü hey şeh nazın nazın
Edelim Hakk'a niyazın
Götürmez muhannet sözün
Ben gönlümü bilmez miyim
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 432

Şahinleyin yüksek uçar
Kaplan gibi kanlar saçar
Gökte buluttan nem kapar
Ben gönlümü bilmez miyim
Köroğlu der giden gelmez
Bir yaram vardır onulmaz
Attan cıvandan ayrılmaz
Ben gönlümü bilmez miyim
Kaynak: Köroğlu

Ben Gül İdim
Ben gül idim bülbül kırdı dalımı
Ben sağ iken kimler alır yarımı
Yok mu kimse arz edeyim arz edeyim halimi
Yandı dağlar yandı dağlar
Yandı dağlar ko yansın
Ben yanmışım gayrı dostlar
Arkadaşlar yanmasın
Ben gül idim hep güllerden ziyade
Asker oldum yalnız kaldım piyade
Yazım buymuş eremedim eremedim murade
Yandı dağlar yandı dağlar
Yandı dağlar ko yansın
Ben yanmışım gayrı dostlar
Arkadaşlar yanmasın
Ben ölürsem kimler tutar yasımı
Kadir Mevla'm yazmıştır yazımı
Benden sonra kimler sarar kimler sarar yarımı
Yandı dağlar yandı dağlar
Yandı dağlar ko yansın
Ben yanmışım gayrı dostlar
Arkadaşlar yanmasın
Kaynak: Reşat Şilik

Ben Gürgenden Ok Yaparım
Ben gürgenden ok yaparım amman
Döner ardıma bakarım yandım eyvah
Sakallıdan pek korkarım amman
Korktuğum başıma gldi yandım eyvah
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Atım durdu ben yoruldum amman
Atımın terkini vurdum yandım eyvah

Sayfa 433

Dalındaki bülbüle (aman)
Kaynak: Havva Canlı

Sakallıya yar mı oldum aman
Korktuğum başıma geldi yandım eyvah
Kaynak: Hilal Alver

Ben Hak'kın Edna Kuluyum
Ben Hak'kın edna kuluyum
Kem damarlardan beriyim
Ayin-i cemin bülbülüyüm
Meydana ötmeye geldim

Ben Hep Seni Düşünürüm
Aşktan yana söz duyunca
Ben hep seni düşünürüm
Uçsuz hayaller boyunca
Ben hep seni düşünürüm
Yıldızlar kayar yüceden
Renkler sıyrılır geceden
Yüreğim sızlar inceden
Ben hep seni düşünürüm

(Bağlantı)
Hudey hudey Şah aşkına
Hak yardım etsin düşküne
Hudey hudey Pir aşkına
Hak yardım etsin düşküne

Aklın ucu değer hiçe
Yol ararım içten içe
Kainat uyur sessizce
Ben hep seni düşünürüm

Bir nefescik söyleyeyim
Dinlemezsen neyleyeyim
Aşk deryasını boylayayım
Ummana dalmaya geldim

Korkunun bittiği yerde
Haz duyarım ince ince
Bir mezar görsem bir yerde
Ben hep seni düşünürüm

Bağlantı

Zaman hep sonsuza akar
Meyve dökülür dal kalkar
Çiçeklere bakar bakar
Ben hep seni düşünürüm

Pir Sultan'ım yer yüzünde
Hata var mıdır sözümde
Eksiğim kendi özümde
Darına durmaya geldim
Bağlantı

Rüzgar eser ilden İl'e
Sağlıkta bitmez bu çile
Vardan öte yokta bile
Ben hep seni düşünürüm

Kaynak: Pir Sultan Abdal
Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Ben Havada Uçar İdim
Ben havada uçar idim
Alaylan tutun beni (aman)
Ben bahamı bilir idim
Bir pula sattın beni (aman)
Yeşil yaprak arasında
Kırmızı gül goncası (aman)
Nerelere katip olmuş
Gönlümün eğlencesi (aman)
Girdim yarin bahçesine
Güller açmış gül güle (aman)
Benden selam söyleyin (a yarim)
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Ben Horozam Öterem
Ben horozam öterem
Sesi sese kataram
Sen yarınan sarıl yat
Ben vaktinde öterem
(Bağlantı)
Neriye güzel neriye
Davar yendi beriye
Beni de çoban tutsalar
Koynundaki benine
Altın ala sevdiğim
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Donu da vala sevdiğim
Bir ıstıkan suyunan
Düştü yola sevdiğim

Sayfa 434

Işığında Huda ile buluşup
Ben idim alemde ulu görünen
Gökyüzünde bulut bulut dolaşıp
Ben idim yağmurla dolu görünen

Bağlantı

Ben Horozam Öterem

Türlü nebat ile toprağa serip
Hayvanın postunda şekile girip
Kendi suretini balçığa verip
Ben idim aslanda Ali görünen

Ben horozam öterem
Sesi de sese kataram
Sen yarınnan sarıl yat
Ben vaktinde öterem

Kan kalesi denen şehiri kurup
Kamilin yanında kemale erip
Eyüp'ün derdine sabrını verip
Ben idim nebide veli görünen

Horoz havada horoz
Sesi de yuvada horoz
Sesine kurban olam
Yari uyardan horoz

Ne olduğun görüp kendin bilmişe
Özüne bürünüp dersin almışa
Gecenin sonunda darda kalmışa
Ben idim hızırın eli görünen

Kaynak: İlhami Kamber

Kaynak: Mürüvvet Subaşı

Ben İdim (Bu Dünyanın Temelini)
Bu dünyanın temelini
Kurup yoğuran ben idim
Hiç yok iken adem nesli
Ademi doğuran ben idim
Yeşil kandil nuru benim
Cennetteki huri benim
Adem ata yari benim
Şit'i doğuran ben idim
Geçen peygamberler bir bir
Hep benden aldı feyzi nur
Musa'ya dahi dağ-ı Tur
İsa'yı doğuran ben idim
Ta ezelden nur-i kandil
Fatıma anamızdır bil
O yuttu iki gonca gül
Hüsey'n'i doğuran ben idim
Latife sanma be kardeş
Ruma geldi Hacı Bektaş
Doğunca oğlu Timurtaş
Onu doğuran beri idim
Kaynak: Aşık Meluli

Ben İdim Görünen
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Yetmişiki millet insan dininde
Hem zalimin hem mazlumun yanında
Hacı Bektaş Abdal Musa donunda
Ben idim o Kızıl Deli görünen
Yiğit'e virane gönül köşküyle
Neyzen'in elinde tas tas işkiyle
Bir ateş düşürüp Leyla aşkıyla
Ben idim Mecnun'a çölü görünen
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Ben İslimye'ye Varmayayım Mı
Ben İslimye'ye varmayayım mı
Ayşeme kolan almayayım mı
İnce beline sarmayayım mı
Tıngıllı Ayşem tıngıllı vay vay
Çıngıllı Ayşem çıngıllı vay vay
Çalımlı Ayşem çalımlı vay vay
Ben İslimye'ye varmayayım mı
Ayşeme gerdan almayayım mı
Boynuna gerdan almayayım mı
Tıngıllı Ayşem tıngıllı vay vay
Çıngıllı Ayşem çıngıllı vay vay
Çalımlı Ayşem çalımlı vay vay
Ben İslimye'ye varmayayım mı
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Ayşeme kına almayayım mı
Saçına kına sürmeyeyim mi
Tıngıllı Ayşem tıngıllı vay vay
Çıngıllı Ayşem çıngıllı vay vay
Çalımlı Ayşem çalımlı vay vay
Ben İslimye'ye varmayayım mı
Ayşeme küpe almayayım mı
Kulağ'na küpe takmayayım mı
Tıngıllı Ayşem tıngıllı vay vay
Çıngıllı Ayşem çıngıllı vay vay
Çalımlı Ayşem çalımlı vay vay
Kaynak: Sebile Kelova

Ben Kars'a Dükkan Açtım
Ben Kars'a dükkan açtım
Her yana haber saçtım
Bunca güzel içinde
Yar deyi seni seçtim
Hezale yerli yerli
Delale yerli can
Sivin köyün şaşkını
Olmuş sevda düşkünü
Baş açık yalın ayak
Halay çeker kış günü
Hezale yerli yerli
Delale yerli can
Sivin'in önü düzdür
Ezdir güzelim ezdir
Sevda dedikler şey
Yürekte yanan közdür
Hezale yerli yerli
Delale yerli can
Yar anası haladır
Sevda başa beladır
Halanın düşkünlüğü
İki parça maladır
Hezale yerli yerli
Delale yerli can
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Sayfa 435
Kaynak: Ganime Kızılateş

Ben Kemençe Çalamam
Ben kemençe çalamam
İki tane telinen
Benim tuttuğum sevda
Konuşamaz elinen
Gaybana Tırabzona
Yol nereden aşayi
Sevip de alamıyan
Aca nasıl yaşayi
Ah Akçaabat Akçaabat
Kimde idi kabahat
Ben çekildum aradan
Kalanlar etsun rahat
Çıktım dağun başına
Yol bulup aşamadum
Alamadum sevdami
Ona gavuşamadum
Gökte uçan teyyare
Selam söyle o yare
Ben çekildum aradan
Bulsun başına çare
Gökte uçan teyyare
Boyaların soldu mi
Aldun gittun yarimi
Boş koltuğun doldu mi
Sevduğumun hasina
Vuruldum oyasina
Aca girecek miyim
Yarimin rüyasına
Ha bu akan dereler
Dolsun denize dolsun
Almadın beni sevdam
Olsun bakalım olsun
Kaynak: Hüseyin Köse

Ben Kendi Halimde
Ben kendi halimde gezip tozarken
Bak gözümden akan yaşıma benim
Sevgili yarimden imdat umarken
Bak neler getirdi başıma benim
Bülbül gibi dalda ötemez oldum
Dürüldü her dengim satamaz oldum
Geceler halinde yatamaz oldum
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Sevdiğim görünür düşüme benim
Nideyim hey ağalar ben nideyim
Şikayet halimi kime arzedeyim
Başım alıp şu yerkerden gideyim
Sevdiğim düşerse peşime benim
Karac'oğlan eydür hakka dilekten
Mevlam övmüş yaratmıştır melekten
Bir ulu korkum var kahpe felekten
Birgün ağu katar aşıma benim
Kaynak: Karacaoğlan

Ben Kendimi Bilmez Miyim
Hem evrenim hem zerreyim
Ben kendimi bilmez miyim
Zerre içinde zerreyim
Ben kendimi bilmez miyim
Hata bende hakir benim
Hizmet ehli zakir benim
Dost katında bakir benim
Ben kendimi bilmez miyim
Daimi'yim ben de bende
Bent olmuşum ben de bende
Her gönülde perakende
Ben kendimi bilmez miyim
Kaynak: Aşık Daimi

Ben Kendimi Gülün Dibinde Buldum
Ben kendimi gülün dibinde buldum
Kuru kuru sevda imiş sarardım soldum
Sevda bir düş imiş kendime yordum
Ay karanlık gece vurdular beni
Yarin çevresine sardılar beni
Değirmen deresi bölük bölüktür
İçerde ciğerim delik deliktir
Dünya dedikleri bir gölgeliktir
Ay karanlık gece vurdular beni
Yarin çevresine sardılar beni
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Ben Köyüme Dönüyorum
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Sayfa 436

Gurbet elde çoktur para
Gel cepte metelik ara
Yettin artık gurbet cana
Ben köyüme dönüyorum
Gurbet senin elin büyük
Garip için işler çürük
Benim çarığımda yırtık
Ben köyüme dönüyorum
Kuru yerde yattım kalktım
Gurbet artık senden bıktım
Hiç gülmedi kara bahtım
Ben köyüme dönüyorum
Kaynak: Haşim Koç

Ben Köyümü Özledim
İlkbaharda koçlar iner yazıya
Yaylamızın çimenini özledim oy oy
At üstünde hıçkırarak ağlayan
Gelinlerin gözyaşını özledim
Düğününü, yöresini özledim
Ben köyümü, ben sılamı özledim oy oy
Kapısında davul zurna çalarken
Kınacılar halay çekip oynarken oy oy
Damat beyin çerezini saçarken
Barabelli atışını özledim
Düğününü töresini özledim
Ben köyümü, ben sılamı özledim oy oy
Bahar gelir kızlar gider madımağa
Yaylamızın yollarını özledim oy oy
Geçen gece yine gördüm rüyamda
Yaylalarda közde kebap közledim
Çeşmesini pınarını özledim
Ben Sivas’ı Koylisar’ı özledim oy oy
Kaynak: Yıldıray Tütüncü

Ben Mecnun'um
Ben Mecnun'um bir Leyla'ya vurgunum
Bu çölleri geze geze gelmişem
Sözlerimi işit güzel torunum
Bu sabah sohbete söze gelmişem
Ne kadar sevindin beni göreli
Üç taneniz sanki dünya maralı
İlim irfan görmüş yollu töreli
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Seçili haneye bize gelmişem
Aman efendi dur yazma destanı
Bizden evvel gelip gidenler hani
Dokuz yüz elli bir bahar zamanı
Misafir Nihani size gelmişem

Sayfa 437

Gah giderim medreseye ders okurum Hak için
Gah giderim medreseye dem çekerim kime ne
Kelb rakip haram diyormuş şarabın bir katresine
Saki doldur ben içerim günah benim kime ne
Ben mekamet gömleğini deldim taktım eğnime
Ar-u namus şişesini taşa çaldım kime ne

Kaynak: Aşık Nihani

Ben Melamet Hırkasını (Kime Ne) 1
Ben melamet hırkasını
Kendim giydim eynime
Ar u namus şişesini
Taşa çaldım kime ne
Gah çıkarım gökyüzüne
Seyrederim alemi
Gah inerim yeryüzüne
Seyreder alem beni
Gah giderim medreseye
Ders okurum hak için
Gah giderim meyhaneye
Dem çekerim kime ne
Sofular haram demişler
Bu aşkın şarabına
Ben doldurur ben içerim
Günah benim kime ne
Ben yitirdim ben ararım
Yar benimdir kime ne
Gah giderim öz bağıma
Gül dererim kime ne
Sofular secd'ederler
Mescidin mihrabına
Benim ol dost eşiğidir
Secdegahım kime ne
Nesimi'ye sordular ki
Yarin ilen hoş musun
Hoş olayım olmayayım
O yar benim kime ne
Kaynak: Kul Nesimi

Ben Melamet Hırkasını (Kime Ne) 2
Ben yitirdim ben ararım yar benimdir kime ne
Gah giderim öz bağıma gül dererim kime ne
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Ah Yezid seccadeni al yürü mescid yoluna
Pir eşiği benim kabem kıblegahım kime ne
Gah çıkarım gökyüzüne hükmeder kaftan kafa
Gah inerim yeryüzüne yar severim kime ne
Kelb rakip böyle diyormuş güzel sevmek pek günah
Ben severim sevdiğimi günah benim kime ne
Nesimi'ye sordular yarin ile hoş musun
Hoş olayım hoş olmayım o yar benim kime ne
Kaynak: Kul Nesimi

Ben Mi İstedim
Yüreğimde sevda gönlümde gam var
Bu derdi cefayı ben mi istedim
Gözyaşlarım haldan anlamaz oldu
Gizli gizli ağlamayı ben mi istedim
Çalılara dönmüş ömrümün gülü
Baykuş fırsat bulmuş kovar bülbülü
Aksi haber verdi seherin yeli
Dalga dalga savrulmayı ben mi istedim
Özdil'im hasretin eritti beni
Birileri engelledi gülmemi
En sonunda hedef seçtin sinemi
Yüreğimden vurulmayı ben mi istedim
Söz: Dursun Özdil

Ben milletim için yaşayacağım
Kâr etmez yiğide zulüm işkence
Ben milletim için yaşayacağım
Ne şöhret ne mevki gayedir bence
Ben milletim için yaşayacağım
Ben de bir kaleyim çökmez alınmaz
Güneşim alnıma kara çalınmaz
Halkın dertlerinden ayrı kalınmaz
Ben milletim için yaşayacağım
Yüreğime basar yalınayaklar
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Sayfa 438

Bende dalgalanır şanlı bayraklar
Boşa beklemeyin kara topraklar
Ben milletim için yaşayacağım

Dövüldük, sövüldük, yakıldık sustuk
İnsani sevene ezelden dosttuk
Bahaneyle çatan ben miyim, sen mi?

Bevrimler şafakta gerilmiş yaydır
Çoktandır içimde bilmem kaç aydır
Ölüm bizim için daha kolaydır
Ben milletim için yaşayacağım

Çağan Ali aşkla çalar sazını
Anlatır orta çağ ham yobazını
Hakaretle açıp çirkin ağzını
Konuştukca batan ben miyim, sen mi?

Söz: Muhlis Akarsu

Söz: Ali Çağan

Ben Miyim Haksız

Ben Nasıl Yanmıyam Dağlar

İşte gidiyorum seni vefasız
Artık geri dönmem inan imkansız
Benliğim yıkılmış, gönlüm umutsuz
Söyle sen mi haksız, ben miyim haksız

Ayrılık ateşten bir ok
Nazlı yardan hiç haber yok
Benim derdim herkesten çok
Ben nasıl yanmıyam dağlar

Hani yeminimiz, hani sözümüz
Yine hüsran doldu garip gönlümüz
Bu muydu bitmeyen büyük sevdamız
Söyle sen mi haksız, ben miyim haksız

İçine düştüm bir selin
Kimse sormaz nedir halin
Nazlı yarim olmuş gelin
Ben nasıl yanmıyam dağlar

Susmuş konuşmuyor denizler sensiz
Uçmuyor martılar, dalgalar sessiz
Sanki yaşamıyor bedenim sensiz
Söyle sen mi haksız, ben miyim haksız

Bu sevgi de bir masalmış
Yar ellerle zevke dalmış
Unut diye haber salmış
Ben nasıl yanmıyam dağlar

Kaynak: Dilber Doğan
Kaynak: Fahri Kayahan

Ben Miyim Sen Mi?
Ayrı gayrı kalksın diyorsun sözde
İkilik yaratan ben miyim sen mi?
Hak insanda bulduk inandik özde
Mevlayi aldatan ben miyim sen mi?
Yetmis iki millet birdir demisiz
Kamil insan bizde pirdir demisiz
Dost icin veririz, serdir demisiz
Can deyip can satan ben miyim, sen mi?
Bilim yolumuzdur, bilgi çağında
Sevgi büyütürüz gönül bağında
Muhabbet eyleriz yar otağında
Aşk'a hile katan ben miyim, sen mi?
Nasibin almamiş sevgiden yana
Fetvalar çıkarıp kastetti cana
Asırlar boyunca mazlum insana
İftiralar atan ben miyim, sen mi?

Ben Ne Yapayım
Biz taşlamamızda isim yazmayız
Sana dokunduysa ben ne yapayım
Biliriz edebi üslup bozmayız
Yanlış okunduysa ben ne yapayım
Söylerken sözümüz geçer mastardan
Paltoya tapınca oldu astardan
Öğüt açılınca hayadan ardan
Bön bön bakındıysa ben ne yapayım
Pervasız söyleyen kem söz işitir
Tükürsen ıslanmaz gündem ısıtır
Yenilir üzülür yine azıtır
Hep dert yakındıysa ben ne yapayım
Sen söyle susayım reva mıdır ki
Sunduğunuz her şey deva mıdır ki
Kutlu yolda koşmak heva mıdır ki
Farzdan sakındıysa ben ne yapayım

Ne insan öldürdük, ne de kin kustuk
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Söz sultanlarımız söyledi gitti
Her zorluğa siper eyledi gitti
İdraksiz meçhule boyladı gitti
Kefen dikindiyse ben ne yapayım
Gülden su yapılır ve kurutulur
Suda mikrop var ise arıtılır
Nefsi talep buz misal eritilir
Tavır takındıysa ben ne yapayım

Sayfa 439

Aştım sevda yamacını
Yedim hasret kırbacını
Rüzgar okşadı saçımı
Şimdi fırkat yele düştü
Cevlani sarardı soldu
Firkat oduyla kül oldu
Aşk ne yaman imiş bildi
Gönlüm çölden çöle düştü

Kaynak: Ali Rıza Malkoç
Kaynak: Aşık Cevlani

Ben Neyim
Dünya kainattan kopup gelirken
Adem miyim hayvan mıyım ben neyim
Adem ile Havva vücut bulurken
Cennet miyim şeytan mıyım ben neyim
İdris nebi biçer iken hülleyi
Yüksekten geçerken insanlık yayı
Nuh Naci aşarken ulu deryayı
Gemi miyim kaptan mıyım ben neyim
Döküldü gazelim çürüdü bağım
Yıllar evvel göçmüş köyüm bucağım
Bugün doğdum varım yarın da yoğum
Aradaki yalan mıyım ben neyim
Kimler akıllanmış kimler bunamış
Eyüp derde düşmüş cahil kınamış
Mevla İsmail'i boşa sınamış
Kasap mıyım kurban mıyım ben neyim
Aramızda yatar eroğlu erler
Erleri ne bilir Köroğlu körler
Bana bu ellerde Mahzuni derler
Merdan mıyım mervan mıyım
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Ben Neyleyim Bu Dünyayı
Ben neyleyim bu dünyayı
Nasibime çile düştü
Büyüttüm bir gül fidanı
Goncaları ele düştü
Bahtım benim arkadaşım
Taştan aşa değidi başım
Göksüme aktı gözyaşım
Çiğ tanesi güle düştü
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Ben Oldum (Kitli Kapılar)
Kitli kapılar ardında
Kalan ben oldum ben oldum
Göçmüş gitmişler yurdunda
Talan ben oldum ben oldum
Girdi içime bir sancı
Ne han kalmış ne de hancı
Ağlayarak acı acı
Gülen ben oldum ben oldum
Ne bir ses var ne de seda
Göçmüşler etmeden veda
Demişler gibi elveda
Bilen ben oldum ben oldum
Har içinde güle döndüm
Yaralı bülbüle döndüm
Yaşanmamış ele döndüm
Yalan ben oldum ben oldum
Göğe kaldırdım başımı
Rüzgar sildi gözyaşımı
Terk olan toprak taşımı
Bulan ben oldum ben oldum
Garip Dost baktım güneşe
Türkü söyledim peşpeşe
Bin kez selam dosta eşe
Salan ben oldum ben oldum
Kaynak: Ozan Garip Dost

Ben Oldum (Yarab Bilmem)
Yarab bilmem nedir benim çektiğim
Dert elem içinde yanan ben oldum
Huzuruna geçip dizim çöktüğüm
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Akılsız Mecnun'a dönen ben oldum
Mevlam beni verdin dillerden dile
Çevirdin yönümü şu gurbet ele
Yarin bahçesinde konarken güle
Virane yerlere konan ben oldum
Bu sonsuz hayatın sonu ne olur
Nere gitsem elem hep beni bulur
Halime acısan Allahım n'olur
Aşkın deryasına inen ben oldum
Yazılmış günahım sütun sütuna
Yüzüm kara nasıl gelem katına
Aşkın çok süratli eşkin atına
Tereddüt etmeden binen ben oldum
Der Ferrahi yarab işim düzele
Ağaçlar kurudu döndü gazele
Aldatıcı bir vefasız güzele
Sefil aptal gibi kanan ben oldum
Kaynak: Aşık Ferrahi

Ben Olsam (Bahar Ayı Geldi)
Bahar ayı geldi karlar eridi
Derelerin coşan seli ben olsam
Ağaçlar yeşermiş çiçekler açmış
Yeşeren yaprağın dalı ben olsam
Yayladan erimiş kar ile buzlar
Göllerden uçmuş yar turnalar kazlar
Dizilmiş gidiyor gelinlik kızlar
Yaylanın o güzel yolu ben olsam
Çiçeğe bürünmüş hep kara yerler
Yaylalar o dağlar ovalar çöller
Bahçede açılmış tomurcuk güller
Açılan güllerin han ben olsam
Papur der ki sakın hele ne olmuş
Nazlı yarin yurdu çiğdem gül olmuş
Bütün cümle alem şad olup gülmüş
Şad olup gülenin biri ben olsam

Sayfa 440

Küstüğünü kimselere söyleme
İnsan dostun bir sözüne küser mi
Seher vakti bir yel eser ekseri
Gözümün yaşı da deler mermeri
Küstün mü sevdiğim gelsene beri
İnsan dostun bir sözüne küser mi
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Ben Ölüyom, Sen Ölmüyon
Nedendir be koca Tanrı
Ben ölüyom, sen ölmüyon
Kullar revan mıdır sence
Vaktim, saatim gelince
Ben ölüyom, sen ölmüyon
Kıyıda, köşede, yanda
Belirli, belirsiz anda
Barındığım koca handa
Ben ölüyom, sen ölmüyon
İhsani`yem için için
Şimdi anlıyorum niçin
Allah`sız olduğun için
Ben ölüyom, sen ölmüyon
Söz: Aşık İhsani

Ben Pirim Diyene
Ben pirim diyene hele söyleyim
Nutk-u ehlullahın tutmaz mı talip
Bu yola yolcuysa hele eyleyin
Hak kelamın kabul kılmaz mı talip
Pir olan kişi riyakar olmaz
İlimsiz irfansız insan yol almaz
Çok dertli gördüm ki dermanın bulmaz
Canın şah aşkına vermez mi talip
Davut sulari de talip bu yolda
Cehdet ki çeşmeden bakracın dola
Beni muhtaç etme yaramaz kula
Öl dediğin yerde ölmezmi talip

Kaynak: Abdullah Papur
Kaynak: Davut Sulari

Ben Ölürsem Karaları Bağlama
Ben ölürsem karaları bağlama
Görmedim yarimi diye ağlama
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Ben Razı Değilem
El Çek Tabip El Çek Yaram Üstünden
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Sen Benim Derdime Deva Bilmezsin
Sen Nasıl Tabipsin Yoktur İlacın
Yaram Yürektedir Sarabilmezsin
İçerim Yanıyor Kendim Hevai
Çekmeyen Ne Bilir Aşku Sevdayı
Yıktın Viran Ettin Kalbim Sarayı
Çünkü Bir Taşını Koyabilmezsin
Emrah’ Im Dinledin Benim Sözlerim
Muhabbetin Can Evimde Gizlerim
Ne Duruyon Ağlasana Gözlerim
Bir Daha Yarini Görebilmezsin
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Ben Razı Değilem Hicrana Gama
Ben razı değilem hicrana gama
Garip gönlüm haldan hala salan var
Sabavetten beri bir yol gözlerim
El zanneder uzaklarda kalan var
Sümmani'yem Yarab gönlüm hoş eyle
Ya sabır ver ya da başım taş eyle
Ya bir çift kanat ver beni kuş eyle
Tez ulaşam yar bağında talan var

Sayfa 441

Ben dar'ın önünde uzunca durdum
Nefis yılanımı içerden vurdum
Düşmana yüz diye derimi verdim
Yüzülür sırtlarım gön diye diye
Kaynak: Aşık Berati

Ben Seni Çoktan Unuttum
Bir daha arayıp sorma
Ben seni çoktan unuttum
Ben senin dünden unuttum
Hiç yalvarma dönmem sana
Ben seni çoktan unuttum
Ben seni dünden unuttum
Nereden çıktın karşıma
Neler getirdin başıma
Artık ağlama boşuna
Ben seni çoktan unuttum
Ben seni dünden unuttum
Emeğimi verdin sele
Cemali düşürdün dile
Diz çöküp yalvarsan bile
Ben seni çoktan unuttum
Ben seni dünden unuttum
Söz: Cemal Öztaş

Kaynak: Aşık Nihani

Ben Sana Küskünüm (Diye Diye)
Ben sana küskünüm kıymetli dostum
Kucakla öp beni dost diye diye
Ters bakışın acı bilmem ki niye
Sızlatma gönlünü gül diye diye
Senin için düştüm garip ellere
Aşkın beni saldı ıssız çöllere
Balık ettin Yunus gibi göllere
Gurbetlik kar etti dost diye diye
Yalnız bırakıp gittin terk ettin
Zalim vicdanını bana yurt ettin
Nahakkın atına binip düz gittin
Dillerim kurudu dön diye diye
Bir zaman yükseldin takındın gurur
Bilmem ki bu talih ne zaman yürür
Bana seyir edip yüksekte durur
Türap ol engine in diye diye
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Ben Seni Sevdiğimi
Ben seni sevdiğimi
Dünyalara bildirdim
İndirdin kaşlarını
Babanı mı öldürdüm
İn dereye dereye
Al dereden taşlan
Bizden geçti sevdiğim
Al cebimden saçları
Kız evinin önüne
Sereceğim kilimi
Oldu hayli zamanlar
Görmedim sevdiğimi
Yaz geldi bahar geldi
Açtı yeşil yapraklar
Ben sana doyamadım
Doysun kara topraklar
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Sayfa 442

Kaynak: Hasan Tunç

Ben Sevdim Güzelleşti
Sabah güneşi doğmuş
Kırmızı boyalı konaklara
Yar bizi davet etmiş
Elmalı yanaklara
Su akar ince ince
Suya yıldız deyince
Dut mu yedin sevdiğim
Dudakların ballıca
Kara baktım gürleşti
Çaya baktım selleşti
Kara kuru bir kızdı
Ben sevdim güzelleşti
Kaynak: H.Hüseyin Korkmazgil

Ben Sevdim Seni Bilmiyom
Gül Yüzün Dönderme Benden
Ben Sevdim Seni Bilmiyom
Canan Ayrılır Mı Candan
Ben Sevdim Seni Bilmiyom
Di Gel Di Gel Yar Cananım
Aynı Dert ile Yanalım
Sen Benimsin Ben De Senin
Naz Etme Benim Sultanım
Eğil Deli Gönlüm Eğil
Bir Güzele Verdim Meyil
Dünya Umurumda Değil
Ben Sevdim Seni Bilmiyom
Akarsuyum Sana Yar Mı
İşim Gücüm Ahu Zar Mı
Halimden Haberin Var Mı
Ben Sevdim Seni Bilmiyom
Kaynak: Muhlis Akarsu

Ben Sığmamı Al İsterem
Ben sığmamı al isterem
Kollarını dar isterem
El değmemiş yar isterem
Ağlama sen arap kızı
(Sızlama sen arap kızı)
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Arap kızı arap kızı
Sen gül topla ben nergizi
Sen allar gey ben kırmızı
Bir çay attım çaya düştü
Çaydan çift bülbül uçtu
Benim gönlüm sana düştü
Ağlama sen arap kızı
(Sızlama sen arap kızı)
Arap kızı arap kızı
Sen gül topla ben nergizi
Sen allar gey ben kırmızı
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Ben Sıkmalı Al İsterim
Çoban kızı çoban kızı
Çoban kızı çoban kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gül topla ben nergisi
Ben sıkmalı al isterim
Kollarını dal isterim
El değmemiş yar isterim
Ağlasana çoban kızı
Sızlasana çoban kızı
Çoban kızı çoban kızı
Çoban kızı çoban kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gül topla ben nergisi
Kaynak: Abdullah Balak

Ben Susadım Sular İsterim
Ben susadım sular (aman) isterim
Su deresi neriye gelir gösterin
Ben ellerin kahrını çekemedim
Ben ille kendi yarimi isterim
Amanın aman da yaylaların ormanı
Bulunur mu yangınlığın dermanı
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Şu dağların kekliğini av ettim
Bir yosmayı ben kendime yar ettim
Ey sevdiğim nerelere gideyim
Günlerimi sen başıma yıl ettin
Amanın aman da yaylaların ormanı
Bulunur mu yangınlığın dermanı

Sayfa 443

Ve bölsem milyarlara
Payı sen paydası sen
Ağlarım
Kime çaprsam kendimi
Ve toplasam bildiklerimi
Payı sen paydası sen
Ağlarım

Kaynak: Ali Rıza Zorlu

Ben Vuruldum (Nasırlanmış Ellerine)
Nasırlanmış ellerine
Ben vuruldum gön vuruldu
Şeker gibi dillerine
Ben vuruldum kan vuruldu
Tarladaki sabanına
Yarık yarık tabanına
Kozun güden çobanına
Ben vuruldum gün vuruldu
Arısının peteğine
Dağlarının eteğine
Ak çarşaflı yatağına
Ben vuruldum ten vuruldu
Dağlar ile ovasına
Gecekondu yuvasına
Yiğit'lerin havasına
Ben vuruldum can vuruldu

Farzet dersem karanlık
Farzet ki dersem
Işığım sen güneşim sen
Ayım sen
Kaynak: Onur Akın

Ben Yanarım Sultanım
Can Özünden Besmeleyi Çekince
Dil Yanmazsa Ben Yanarım Sultanım
Hak Uğruna Bir Sefere Çıkınca
Yol Yanmazsa Ben Yanarım Sultanım
Dosta Mektup Yazmak Vakti Gelince
Yazar Postalarım Kısmet Olunca
Mektubumun Mahiyetin Bilince
Kul Yanmazsa Ben Yanarım Sultanım
Aşıklık İçimde Doğduğu Zaman
Taş Yanar Gözyaşım Düştüğü Zaman
Mızrabım Sazıma Değdiği Zaman
Tel Yanmazsa Ben Yanarım Sultanım

Kaynak: Ozan Harun Yiğit
Kaynak: Ekrem Çelebi

Ben Yağmur Yüklü Bir Bulutum
Son kibrit çöpüm gibi
Sakladım seni
Rüzgarsız da hava
Tiryakiydim üstelik
Yakmadım seni
Ben yağmur yüklü bir bulutum
Kime çarpsam ağlarım
Artık sabah olmaz bu kentte bana
Tutmaz kimseler sigaram bile
Düştüğün yere saplanmış bakışlarım
Bakmaz kimselere bakamaz
Artık bu kentte sabah olmaz
Kime çarpsam kendimi
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Ben Yare Yolladım Bir Elmas Kutu
Ben yare yolladım bir elmas kutu
Bir elmas kutu aman aman ey
Kutunun içinde on türlü koku
On türlü koku
Yarimi sorarsan cevahir topu
Cevahir topu aman aman ey
(Bağlantı)
Yardan bir yüzük geldi
O da parmağıma dar geldi
Ellerin sardığı bana zor geldi bana zor geldi
Kurşunlu camide kıldım namazı
Kıldım namazı aman aman ey
Sünneti kılarken unuttum farzı
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Ben yari görünce niderim nazı
Niderim nazı aman aman ey

Sayfa 444

Orta pencerede çevreler çoktur
Ölürüm ayrılmam çareler yoktur
Gel yarim göğsüne düğmeler diktir

Bağlantı
Gideyim gideyim görünmeyeyim
Görünmeyeyim aman aman ey
Şalımı başıma bürünmeyeyim bürünmeyeyim
Eller gördükçe yerinmeyeyim
Yerinmeyeyim aman aman ey
Bağlantı
Kaynak: Nuriye Yılmaz

Ben Yarime Gal'altında Gavuştum
Ben yarime gal'altında gavuştum
Öptüm sevdim helallaştım barıştım
Aman aman aman barıştım
Yandım aman aman barıştım

Dağlar hareli dağlar yareli dağlar
İki eli koynunda sevdiğim ağlar
Kaynak: Emin Abacı

Ben Yemenimi Al İsterim
Ben yemenimi (aman aman) al isterim
Ortasında (a canım da dal) isterim
Bir güzelce (aman aman yar) isterim
Al gel aman a canım da mor çiçeği
Bul gel aman a canım da mor çiçeği
Ben yemenimi (aman aman) çaldım taşa
Taş yarıldı (a canım da) baştan başa
Yazılanlar (aman aman) gelir başa

Yar aşağı ben yukarı savuştum
Fes de bir yana avrukalar düzgündür
Aman aman aman düzgündür
Yandım aman aman düzgündür

Al gel aman a canım da mor çiçeği
Bul gel aman a canım da mor çiçeği

Uyku gelmiş ela gözler süzgündür
Aman aman aman süzgündür
Yandım aman aman süzgündür

Ben Yeni Pazara Varayım

Fesimin gırmızsı vurdu yüzüme
Dünya malı gözükmeyor gözüme
Aman aman aman gözüme
Yandım aman aman gözüme
Yazuğ oldu elalemin gızına
Vermem seni yad ellere şan olsun
Aman aman aman şan olsun
Yandım aman aman şan olsun
Kaynak: Sadi Yaver Ataman

Kaynak: Halil Bedii Yönetken

Ben yeni pazara varayım
Hanımlara şalvar alayım
Alması ben olayım
Çıngırlı susam çıngırlı vay
Hanımları sorsam hanımları vay
Kuşağı da belinde bıçağı da elinde
Çıngırlı susam çıngırlı vay
Yarimi sorsam yarimi vay
Ben yeni pazara varayım
Hanımlara yüzük alayım

Ben yarimi gülün dibinde buldum
Kuru sevda imiş kendimi yordum
Hayf ömrümü şimdi havaya verdim

Alması ben olayım
Çıngırlı susam çıngırlı vay
Hanımları sorsam hanımları vay
Kuşağı da belinde bıçağı da elinde
Çıngırlı susam çıngırlı vay
Yarimi sorsam yarimi vay

Dağlar hareli dağlar yareli dağlar
İki eli koynunda sevdiğim ağlar

Ben yeni pazara varayım
Hanımlara kına alayım

Ben Yarimi Gülün Dibinde Buldum
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Alması ben olayım
Çıngırlı susam çıngırlı vay
Hanımları sorsam hanımları vay
Kuşağı da belinde bıçağı da elinde
Çıngırlı susam çıngırlı vay
Yarimi sorsam yarimi vay
Kaynak: Rembiye Mutlu

Ben Yetim Ben Yetim
Ben yetim ben yetim ben yetim vay
Ben öksüz ben öksüz ben yetim vay
Binmişsen binmişsen dert atına
Yavaş get yavaş get ben yetim vay
Ağlama ağlama gel ağlama
Zaman zamana bel bağlama
Gün gelir gün gelir bu da geçer
Aç gözün aç gözün ağlama vay

Sayfa 445

Acemoğlu gelsin görek
Ben yiğidi bilmez miyim
Kaynak: Köroğlu

Ben Yine Sana Vurgrunum
Ey sevdiğim, kara gözlüm
Ben yine sana vurgrunum
Hasretimsin güneş yüzlüm
Ben yine sana vurgrunum
Yansam ateşlere nara
Bülbül gibi düşsem zara
Bendimi çekseler dara
Ben yine sana vurgrunum
Sevdan geçmez bu gönlümden
İsmin bir türkü dilimde
Hem düşümde hayalimde
Ben yine sana vurgrunum

Kaynak: Nizamettin Ariç

Söz: Zafer Gündoğdu

Ben Yiğidi Bilmez Miyim

Ben Yine Sana Vurgunum

Dağ başını mesken kılmış
Ben yiğidi bilmez miyim
Cidasını ele almış
Ben yiğidi bilmez miyim

Ey sevdiğim kara gözlüm
Ben yine sana vurgunum
Hasretimsin güneş yüzlüm
Ben yine sana vurgunum

Yiğitliğin tarzı budur
Mah cemali olmuş bedir
İner Çamlıbel'den gelir
Ben yiğidi bilmez miyim

Yansam ateşlere nara
Bülbül gibi düşsem zara
Bedenim çekseler dara
Ben yine sana vurgunum

Yiğitler nara atanda
Tozu dumana katanda
Han Ayvaz'ım gürz atanda
Ben yiğidi bilmez miyim

Sevdan geçmez bu gönlümde
İsmin bir türkü dilimde
Hem düşümde hayalimde
Ben yine sana vurğunum

Boyu uzun kendi ince
Kuş olur ata binince
Hoylu'm kavgaya girince
Ben yiğidi bilmez miyim

Kaynak: Zafer Gündoğdu

Yolkesen'im yolda dursun
Kervanlardan hesap sorsun
Hanlar hanı seni görsün
Ben yiğidi bilmez miyim
Yiğit giyer kanlı gömlek
Ahdine dokunmaz felek
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Ben Yürürüm Yane Yane
Ben yürürüm yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne akilem ne divane
Gel gör beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Aşkın beni mest eyledi
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Aldı gönlüm hasteyledi
Öldürmeye kast eyledi
Gel gör beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Kah eserim yeller gibi
Kah tozarım beller gibi
Kah coşarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Ben Yunus u biçareyim
Aşk elinde avareyim
Baştan ayağa yareyim
Gel gör beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Kaynak: Yunus Emre

Bende (Yerde Giden)
Yerde giden karıncayla buluştum
Zerredeki emek ile hal bende
Arı olup çiçek çiçek dolaştım
Altın sarı sırrı olan bal bende

Sayfa 446

Aşkın ile diyar diyar dolaştım
Mecnun gibi çölden çöle yoldaştım
Aşkın şarabının ağzını açtım
Yar yüzünden içti murt bende kaldı
Bu aşka düşene delidir derler
Ne yazık Şekip'le kapalı sırlar
Elele verip de gezdiğimiz yerler
Terketti sılayı yar yurt bende kaldı
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Bendeki Yaralar Türlü Türlüdür
Gönül Niçin Ahvalımı Bilmezsin
Bende ki Yaralar da Türlü Türlüdür
Öğüt Versem Öğüdüm Dinlemezsin
Bendeki Yaralar Türlü Türlüdür
Açma Zülüflerin yellere Karşı
Bülbül Figan Eder Güller Karşı
Gel Ağlatma Beni Ellere Karşı
Bendeki Yaralar Türlü Türlüdür
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Benden (Dar Günümde)

Yere damar damar saldım kökleri
Taşır oldum doğadaki yükleri
Yükselerek arşın arşın gökleri
Kucaklayan yeşil yaprak dal bende

Dar günümde dost düşmanım
Teker teker kaçtı benden
Genç yaşımda tüm saçlarım
Ağarıp ta uçtu benden

Yüce dağın dumanıma özenen
Börtü böcek kurdu kuşu bezenen
Hayat bulur yaprağıma uzanan
Hakikate doğru giden yol bende

O büyüklük taslayanlar
Kalbinde kin besleyenler
Benden bir iş isteyenler
Yol gösterip kaçtı benden

Satır satır bir Yiğit'te göründüm
Buram buram kokuları süründüm
Doğadaki bütün renge büründüm
Sarı bende yeşil bende al bende

Elimden bir tutan yoktur
Gaybetimi eden çoktur
Kimi avukat kimi doktor
Öğüt verip kaçtı benden

Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Bende Kaldı (Yıllardır Halimden)
Yıllardır halimden anlamayan yar
Demedim kimseye dert bende kaldı
Gönül beşiğimi sallamayan yar
Kalleşlik o yarde mert bende kaldı
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Ne bir selam veriyorlar
Ne halimi soruyorlar
Ne de gelip gidiyorlar
Bilmem ki ne isterler benden
Hep böyle mi kalacağım
Dert yükü mü olacağım
Kederimden öleceğim
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Sayfa 447

Kasım der ne beklerler benden
Kaynak: Kasım Karşı

Benden (Ezelden Ebede)
Ezelden ebede akan şu zaman
Dünün izlerini siliyor benden
Başıma ak saçlar eken şu zaman
Siyah tellerimi yoluyor benden
Yokluğun torbası dolmamış gibi
Sanki muradını almamış gibi
Başka bir emeli kalmamış gibi
Fani bedenimi diliyor benden
Kavrulan serimde duman tüterken
Gönül ateşinin közü biterken
Kanlı ufuklarda güneş batarken
Hergün başka çiçek soluyor benden
Çaresi ne imiş bilemiyorum
Bir çiçekte karar kılamıyorum
Kaptırdım elimden alamıyorum
İstikbal maziyi çalıyor benden
Bülbül yuvasında baykuş ötüyor
Pazarda mal diye ömür satıyor
Her düşen yaprakla hayat bitiyor
Yıllar gençliğimi alıyor benden
Kaynak: Salih Altun

Benden İçeri (Severim Ben Seni)
Severim ben seni candan içeri
Yolum vardır bu erkandan içeri
Beni bende demem bende değilim
Bir ben vardır bende benden içeri
Nereye bakar isem dopdolusun
Seni nere koyam benden içeri
O bir dilber dürür yoktur nişanı
Nişan olur mu nişandan içeri
Beni sorma bana bende değilim
Suretim boş yürür dondan içeri
Beni benden alana ermez elim
Kim kadem basa sultandan içeri
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Tecelliden nasip erdi kimine
Kiminin maksudu bundan içeri
Kime didar gününden şule değse
Onun şulesi var günden içeri
Senin aşkın beni benden alıptır
Ne şirin dert bu dermandan içeri
Şeriat tarikat yoldur varana
Hakikat meyvası andan içeri
Dini terk edenin küfürdür işi
Ol ne küfürdür imandan içeri
Unuttum din diyanet kaldı benden
Bu ne mezhep dürür dinden içeri
Süleyman kuş dilin bilir dediler
Süleyman Süleyman'dan içeri
Geçer iken Yunus şeş oldu dosta
Kim kaldı kapıda andan içeri
Kaynak: Yunus Emre

Benden Mi Bana Bu Elem
Benden mi bana bu elem
Aşktan mı yoksa derd ü gam
Bunca bela cevr ü sitem
Bilsem nedendir bilmezem
Canan olursa ger nihan
Kalmaya canda zerre can
Buluban bu sözü ıyan
Bilsem nedendir bilmezem
Aşkın yürekte yarası
Pes olmuşam avaresi
Ya Rab bu derdin çaresi
Bilsem nedendir bilmezem
Daim dilefgar olduğum
Şüride vü zar olduğum
Talib-i didar olduğum
Bilsem nedendir bilmezem
Aşık'ta bu hayret nedir
Maşuktaki şevket nedir
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Sayfa 448

Derviş buna hikmet nedir
Bilsem nedendir bilmezem

Öperim ellerin hanım ninemin
Demircioğlu bensiz gitmez neyleyim

Kaynak: Aşık Paşa

Durman hey ağalar gelin meydana
Boyansın kılıçlar al kızıl kana
Bende mürüvvet yok kıyarım cana
İçerimden gamım gitmez neyleyim

Benden Öğrendi
Şu çaldığım sazım inlemesini
Benden öğrendi benden öğrendi
Bu mızrap bu telden anlamasını
Benden öğrendi benden öğrendi
Yoksullar zengine yerinmesini
Açlar tokmuş gibi görünmesini
Karayılan yerde sürünmesini
Benden öğrendi benden öğrendi
Şahballı felekten yedi tekmeyi
Mahkumlar zindanda boyun bükmeyi
Tüm ağlayan gözler yaşlar dökmeyi
Benden öğrendi benden öğrendi
Kaynak: Hilmi Şahballı

Benden Selam Eyle Hubun Hubuna
Benden selam eyle hubun hubuna
Hele sabreylesin dursun yazaca
Mart dokuzu çıksın seller sökülsün
Herbir eksiğini görsün yazaca
Sahil kuşu gelsin yaylaya gitsin
Dağlar don değişsin beyazın atsın
Güller domurlansın bülbüller ötsün
Zülfün malı yüzüne döksün yazaca
Dermek nasip ola idi gülüni
Sakınsın rakipten ebru telini
İnce meyanına Acem şalını
Benim niyetime sarsın yazaca
Diyarı gurbette olduk mücavir
Sadık aşıklara bulunmaz nazir
Hele dağlar başı alsın müsafir
Ruhsati de eksik görsün yazaca
Kaynak: Aşık Ruhsati

Benden Selam Eylen (Neyleyim)
Benden selam eylen o bey babama
Ettiği aklımdan çıkmaz neyleyim
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Arap at altımda durmaz savaşır
Kılıcı çekersem gözler kamaşır
Benim ilen şimdi devler uğraşır
Sizin ilen işim bitmez neyleyim
Köroğlu'nu dersen bir genç aslandır
Demirc'oğlu yanında bir kahramandır
Dizdar der ki dövüşecek zamandır
Beş yüz atlı bana yetmez neyleyim
Kaynak: Köroğlu

Benden Selam Eylen Şol Nazlı Yara
Benden selam eylen şol nazlı yara
Her beni gördükçe gülüp durmasın
Aldırdım aklımı oldum divâne
Aklımı başımdan alıp durmasın
Kız seninle böyle miydi pazarım
Kara kaşlarında kaldı nazarım
Yol üstünde kazmasınlar mezarım
Yar gelip geçtikçe yanıp durmasın
Kız seninle bir bahçecik dikelim
Ayvasından turuncundan satalım
Gel sarılıp bir gececik yatalım
Ahu zarım sende kalıp durmasın
Karacaoğlan der ki Hakk'a bakadur
Yollar çamur belki çöker bükedur
Çekemem kahrını bağrım yufkadur
Arada haberin gelip durmasın
Kaynak: Karacaoğlan

Benden Selam Olsun (Titretir)
Benden selam olsun Cevher Paşa'ya
Şimdi keleşlerim seni titretir
Şeşberle gürz yağar yağmur misali
Yıkar Erzurum'u Van'ı titretir
Atlarım azgındır gemini almaz
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Koçaklarım biribirinden yaramaz
Bedir yüzlü Ayvaz ferman dinlemez
Ünü gider Hindistan'ı titretir
Ruşen Ali'm der ki sözün alası
Acep bulunur mu derdin çaresi
Koçaklarım vardır devlete asi
Ünü gider Al'Osman'ı titretir

Sayfa 449

Hey n'olanda oğlum Ayvaz n'olanda
Zor düşmanı bölük bölük bölende
Yiğit savaş divanında duranda
Dil tutulur dili tutar er gerek
Barhanayı Çamlıbel'de çözende
Sıra sıra yiğitleri düzende
Alayları bölük bölük bozanda
Orda sana barınacak yer gerek

Kaynak: Köroğlu

Benden Selam Olsun Bolu Beyi'ne 1
Benden selam olsun Bolu Beyi'ne
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından kalkan sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir
Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır
Köroğlu düşer mi yine şanından
Ayırır çoğunu er meydanından
Kırat köpüğünden düşman kanından
Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır
Kaynak: Köroğlu

Benden Selam Olsun Bolu Beyi'ne 2
Benden selam olsun Bolu Beyi'ne
Benim ile uğraşmaya dev gerek
Unvan para etmez harp meydanında
Kılıç keskin gerek bilek zor gerek
Düzüldü ağalar tam oldu beyler
Savaş meydanında koçyiğit terler
Yere düşer karpuz gibi kelleler
Palayı çekecek çetin er gerek
Yiğit savaş günü atından inmez
Değme koç yiğitler sözünden dönmez
Topuza palaya gürze güvenmez
Kurnaz iflah olmaz yiğitler gerek
Bir yiğit haykırıp meydana girse
Arka verip sığınacak yer gerek
Çamlıbel'de metin kale yapmıya
Kendi yiğit özü metin er gerek
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Göğüs gerek arka vere dağlara
Hizmet gerek bahçeler bağlara
Korku vermek ağalara beylere
Onun için devlet gerek sur gerek
Eyvan gerek oturmaya yaz ile
Saki gerek mey doldura naz ile
Yiğitlere kumandayı saz ile
Vermek için yakışacak ser gerek
Deli Yusuf tamamladı öğüdü
Sen tamam et üçyüzelli yiğidi
Gözlerim görmüyor suçum ne idi
Koyma kıyamete hemen al gerek
Koç Köroğlum öğüdünden yorulmaz
Kesilen kelleden hesap sorulmaz
Boş laf atmayınan meydan olunmaz
Yiğitler er meydanında dev gerek
Kaynak: Köroğlu

Benden Selam Olsun Bolu Beyine
Hey hey efeler hey
Benden selam olsun Bolu beyine
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
At kişnemesinden gargı sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir
Hey hey gine de hey
Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfek icad oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır
Hey hey efeler hey
Köroğlu döner mi kendi şanından
Çıkarır çoğunu er meydanından
Kırat köpüğünden düşman kanından
Çevre dolup şalvar ıslanmalıdır
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Sayfa 450

Günahı boynuna tutmasın talip
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Benden Selam Olsun Cafer Paşa'ya
(Köroğlu)
Benden selam olsun Cafer Paşa'ya
Can ister ki bu firkata dayana
Şimdi yiğitliğin geldi sırası
Eğilip de öz kanını yalana
(Demircioğlu)
Şükür olsun yaradana çok şükür
Şükür ki serdarım geldi üstüme
Bu yarayla ölsem bile gam değil
Şükür ki Köroğlu'm geldi üstüme
(Köroğlu)
Ah edende gözden yaşı dökerim
Gazap etsem nice beller bükerim
Peg eder peglere arpa ekerim
Koçaklarım birbirinden talana
(Demircioğlu)
Bakmaz mısın tenden akan kanıma
Bir od düştü beyim şirin canıma
Bir haber gönderin Telli Hanım'a
Korkarım bir zeval gele dostuma
(Köroğlu)
Ruşen Ali'm der yüzünü göreyim
Düşmanımdan intikamım alayım
Hışma gelip şimdi kılıç çalayım
Kan bağırsak birbirine dolana

Pir Sultan Abdal'ım ben bir biçare
Boynunu de eğip durmuyor dara
Gönüle de düştü bir sınık yara
İnliye inliye geliyor talip
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Benden Selam Söylen
Benden selam söylen sofu canlara
Vücudun şehrini yuyanlar gelsin
Yedi kat göklerin yedi kat yerin
Kudret binasını kuranlar gelsin
Pirimi sorarsan Ali'dir Ali
Altından çakılmış Düldül'ün nalı
Kim sürdü kuyuda kırk arşın yolu
O yolun süreğin sürenler gelsin
Sofuluk dediğin bir kolay iştir
Pirimin gördüğü mübarek düştür
Eti yok kanı yok bir uçar kuştur
O kuşun dilini bilenler gelsin
Sofuluk eyleyen arıtır özün
Kimse yok anlaya şu benim sözüm
Demirin yüzünde karınca izin
Karanlık gecede bulanlar gelsin
Pir Sultan Abdal'ım özüm didarda
Saklayalım Hak katında nazarda
Çıkmadık can kazılmadık mezarda
O canın namazın kılanlar gelsin

Kaynak: Köroğlu
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Benden Selam Söyle O Güzel Şaha
Benden selam söyle o güzel şaha
Kurduğu yollara gitmiyor talip
Herkes kendisine bir yol sürüyor
Mürşit buyruğunu tutmuyor talip
İçeri girilen ikrar hak diyor
Dışarı çıkılan ikrar yok diyor
Senden gayrı bana mürşit çok diyor
Verdiği ikrardan dönüyor talip
Yolum uğrar ise söylerim sözün
Varsın doğru yola gitmesin talip
Sen mürşitlik hakkın ifa eylersen
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Beni (Bana Öyle Hor Bakmayın)
Bana öyle hor bakmayın
Gidin halka sorun beni
Sakın haksızlık yapmayın
Adilane yorun beni
Aklım kısa kafam darsa
Sözüm gönül yaralarsa
Halka kötülüğüm varsa
Hemen çekip vurun beni
Dünya batmaz ben ölürken
Keza kabre gömülürken
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Kefen dahi istemem ben
Hasırlara sarın beni
Derviş Kemal sözü kesem
Çünkü boştur ben ne desem
Şayet iyi insan isem
Ararsınız yarın beni
Kaynak: Derviş Kemal

Beni (Başın İçin Olsun)
Başın için olsun divane Mecnun
Dolanıverse kuh-i Leyla'da beni
Değilim huri vü gılmana meftun
Gözetleme cennet-i alada beni
Aşık isen yar yolunda ölmeye
Arif ister bu esrarı bilmeye
Kendi tişesiyle başın delmeye
Üstat gönderdiler Ferhat'a beni
Hamdülillah herbir murada yittim
Dünyayı ukbayı külli terkettim
Alem-i ervahta ilim dercettim
Kim talim edecek dünyada beni
Derdimend Şemi'dir aşkın mihengi
Asitan-ı yarin bir beli sengi
Her kaçan kurulsa Kerbela cengi
Erenler gönderir imdada beni
Kaynak: Aşık Şemi

Beni (Bir Kez Ağlayayım Dedim)
Bir kez ağlayayım dedim
Göle akıttılar beni
Hani sevdiklerim nerde
Yola bakıttılar beni
Kime söyleyeyim derdi
Sevdiklerim acı verdi
Dostlar tezgahına gerdi
Ele dokuttular beni
Bakma sağlam olmaz her öz
Başım eğer doğru bir söz
Kendin göremeyen kör göz
Kula okuttular beni

Sayfa 451

Konmaz oldu gökte uçan
Yiğit dallarımda açan
Güle tükkettiler beni
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Beni (Bir Söz İle Ben Tuzağa)
Bir söz ile ben tuzağa tutuldum
Bu garip illerde yaktı nar beni
Hasretin narına yandım kül oldum
Ahu gözlüm ne haldeyim gör beni
Ne sabra takat var ne dizde mecal
Gönül Mecnun olmuş Leylasın arar
Vazgeçersem seni yad eller sarar
Görünce abdal eyledi yar beni
Aşık Garip gönüllerin uğrusu
Geçmez imiş bu sevdanın ağrısı
Sana ben söyleyim sözün doğrusu
Al sevdiğim gel sinene sar beni
Kaynak: Aşık Garip

Beni (Dilerim Mavladan)
Dilerim Mevladan işin onmasın
Bir gonca gül iken soldurdun beni
Kesilsin suların çarhın dönmesin
Derd-i firakınla öldürdün beni
Pek nazlı yürürsün bağrım ezilir
Ağ gerdana ağ inciler dizilir
Ağ gögüsten düğmelerin çözülür
Aşkınla aleme bildirdin beni
Efendim aşkınla oldum avare
Bulmadım alemde derdime çare
Baht-ı siyahımdan giymişim kare
Aleme şanınla doldurdun beni
Her gördükçe yaralarım tazeler
Gerdana yakışmış altın kozalar
Al yanak üstünde kirpik süzeler
Divan edip aleme güldürdün beni
Güzelliğin şan vermiştir aleme
Niçe bir medh edip çeksem kaleme
Minhaci der kail oldum selama
Aşkın bıçağıyla dildirdin beni

Yoldu her uğrayıp geçen
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Kaynak: Deliktaşlı Minhaci

Beni (Geze Geze Gurbet İli)
Geze geze gurbet ili yoruldum
Yoruldum da kahpe felek şad oldu
Anadan babadan yardan ayrıldım
Yine gurbet ile attı yol beni
Arzularım vardır bir tosun atta
Yoruldu bu gönül gamı fırkatta
Düğünde bayramda ağır zinette
Anar m'ola emmim dayım el beni
Getir benim kaftanımı postu mu
Ben ölünce yarim örtsün üstü mü
Ben sılada ağlar koydum dostu mu
Geri dönsem kınar m'ola el beni

Sayfa 452

Her gelen insanlar geçer üstümden
Muhannet sevdiğim yol ettin beni
Çekmeyinen kopmaz idi yaprağım
Aşkınla bir çürük dal ettin beni
Abdal edip diyar diyar gezdirdin
Kayığımı ummanlarda yüzdürdün
Peteğimi kovanımdan süzdürdün
Yadlar sofrasında bal ettin beni
Şeref der ki duyamadım sesin yar
Sırmalıydı yeleğinde süsün yar
Keşiş kızı Aslı mısın nesin yar
Kerem gibi yaktın kül ettin beni
Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova

Beni (Leylim Leylim Leylo)

Elemim var efkârım var gamım var
El sanır ki devranım var demim var
Yedi derya arasında gemim var
Atar m'ola bir kenara sel beni

Genç iken kocadım gittim (Leylim leylim leylim leyl
Yıllar tüketecek beni (Leylim leylim leylim leylo)
Kar gibi eriyip bittim (Leylim leylim leylim leylo)
Yıllar tüketecek beni (Leylim leylim leylim leylo)

Der Said'im eremedim murada
Durmayıp sızılar merhem yarada
Garip bülbül gibi insem feryada
Eyler m'ola acep gonca gül beni

Ömrümce yokuş tırmandım (Leylim leylim leylim le
Ekmeğim araya bandım (Leylim leylim leylim leylo)
Düzlüğe çıkarım sandım (Leylim leylim leylim leylo
Yollar tüketecek beni (Leylim leylim leylim leylo)

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Hoyrat el döktü gülümü (Leylim leylim leylim leylo)
Kırdı kanadım kolumu (Leylim leylim leylim leylo)
Gurbet bağladı yolumu (Leylim leylim leylim leylo)
Eller tüketecek beni (Leylim leylim leylim leylo)

Beni (Has Bahçede Biten Bir Gül)
Has bahçede biten bir gül uğruna
Bülbül gibi almış ahu zar beni
Özümü yandırdım aşkın narına
Bundan sonra kabul etmez har beni
Bir güzel sevmişem hublar içinde
Emsali bulunmaz Çin u Maçin'de
Anadan doğmayım dört dağ içinde
Üşütmez etraftan yağan kar beni
Bir kerece gelmiş oldum cihana
Bu aşkın elinden ben yana yana
Bir Dertli Divani diyerek bana
Kendine bağladı güzel yar beni
Kaynak: Dertli Divani

Beni (Her Gelen İnsanlar)
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Mecnun gibi sahra gezdim (Leylim leylim leylim ley
Çok dolandım candan bezdim (Leylim leylim leylim
leylo)
Yar ismin dilime dizdim (Leylim leylim leylim leylo
Çöller tüketecek beni (Leylim leylim leylim leylo)

Garip Dost sarıldım saza (Leylim leylim leylim leylo
Sedasını süze süze (Leylim leylim leylim leylo)
Perde perde dize dize (Leylim leylim leylim leylo)
Teller tüketecek beni (Leylim leylim leylim leylo)
Kaynak: Ozan Garip Dost

Beni (Satranç)
Güzel senden ayrılamam hasret beni yakar geçer
Ayrılamam hasret beni göz yaşlarım akar geçer
Hasret beni göz yaşlarım şu gönlümü yıkar geçer
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Yakar geçer akar geçer yıkar geçer ezdin beni
Ezdin beni tutsak ettin gözlerine hastayım ben
Tutsak ettin gözlerine sana kalpten küsteyim ben
Gözlerine sana kalpten göremezsem yastayım ben
Hastayım ben küsteyim ben yastayım ben üzdün beni
Kevseri'yim üzdün beni tarif edem kaşın güzel
Üzdün beni tarif edem gözlerinde yaşın güzel
Tarif edem gözlerinde yüzün güzel dişin güzel
Kaşın güzel yaşın güzel dişin güzel süzdün beni
Kaynak: Aşık Kevseri

Beni (Sen De Yanarsın)
Bir bilsen derdimi sende yanarsın
Yanmadan kül ettin zalim sen beni
Düşer bir kötüye bahtın sınarsın
Yanmadan kül ettin zalim sen beni
Zalim el sözüne sende mi kandın
El yalan söyledi sende inandın
Hem beni yandırdın hem de sen yandın
Yanmadan kül ettin zalim sen beni
Kapıdan bacadan seslerdim seni
Kendini bilmeze kul ettin beni
Mezara gitsem de af etmem hani
Yanmadan kül ettin zalim sen beni
Ben garip Kemal'im efkarlı gönlüm
Bir sene de olsa senindir ömrüm
Bir gün görmeseydim seni arardım
Yanmadan kül ettin zalim sen beni
Kaynak: Kemal Yıldız

Beni (Yar Gitti Gideli)
Yar gitti gideli deliye döndüm
Eğlemiyor gayrı buralar beni
Hanlara serilmiş yatağa döndüm
Önüne gelen dert kiralar beni
Önümü ardımı sardı dikenler
Halinden bellidir aşkı çekenler
Nerde diye aramaya çıkanlar
Yerin kapısından soralar beni
Gidip başka ağaçları taşlamam
Adını anmadan işe başlamam
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Sayfa 453

Hizmetimde asla kusur işlemem
Yar yanına köle vereler beri
Saçı bölük bölük inmiş beline
En kızgın alevler sinmiş teline
Düşmüşüm boş kağıt gibi eline
Canı sıkıldıkça karalar beni
Kaynak: Halil Soyuer

Beni (Yaşam Meydanında)
Yaşam meydanında girdim savaşa
Haksızlığa esir kıldılar beni
Koşturmaktan geçemedim yavaşa
Bir bedendim bine böldüler beni
Dolu düştü bahçelere bağlara
Poyraz esti bu gencecik çağlara
Kar boranda çıkardılar dağlara
Kurtlarla sürüye saldılar beni
Düşmüş oldum bir kez çaresiz aşka
Görmeden geçseydi gözlerim keşke
Kimse yokmuş gibi dünyada başka
Herşeyden sorumlu bildiler beni
Daha gonca güllerimi dermeden
Yerimi yurdumu bana sormadan
Gözlerinin önündeyken görmeden
Arayıp Deniz’de buldular beni
Kaynak: Bekir Karadeniz

Beni Ağlatırsan Yoluna Ağlat
Beni ağlatırsan yolunda ağlat
Beni negah yere ağlatma yar yar
Beni çağlatırsan deryanda çağlat
Kuru çaylarda çağlatma yar yar
Bir derde düşürdün dermanı beter
Gün be gün gönlümün efkarı artar
Bunca ettiklerin bu cana yeter
Ya güldür ya öldür ağlatma yar yar
Giriftar eyldin beni bu derde
Bu senede bu aylarda bu derde
Yüzbin derman versen almam bu derde
Yaramı ellere bağlatma yar yar
Kaynak: Mustafa Başaran
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Beni Aşar (Sevda Yeli Değdi)
Sevda yeli değdi güle
Fısıldandı güle güle
Selzedeyim göz yaş ile
Hatalar boyumu aştı
Aynaya akseder içim
Yağmur engelinde göçüm
Söz dökülür sicim sicim
Kıtalar boyumu aştı
Sesim döner beni vurur
Kalp çalışır beden durur
Olmasın cüzdanda gurur
Metalar boyumu aştı
Hayaller varmazsa solar
Yeni hülyalara dalar
Oyun bizi naçar kılar
Potalar boyumu aştı

Sayfa 454

Diyar- ı gurbette şam-ı zulmette
Hep iller işrette zevk u sohbette
Ben bir mekan bulmaz oldum ağlarım
Kaynak: Aşık Ömer

Beni Bekledinse
Sevda değil di bu
Sanki bir düştü
Sürecek diyordum
Sonsuza kadar
Takvim yaprağına
Ayrılık düştü
Aramıza girdi
Bu kara duvar

Melodimiz ta derinden
Makam seslenir şirinden
Bestemiz eser serinden
Notalar boyumu aştı

Beni bekledinse
Yağmurda karda
Beni bekledinse
Deli rüzgarda
Beni bekledinse
Yorgun yıllarda
Susuz yüreğimde
Çiçekler açar

Bilemedim neredeyim
Sanki karanlık yerdeyim
Gün doğmuş da ben perdeyim
Rotalar boyumu aştı

Yüzün ayışığı
Vuran bir koydu
Saçların gecede
Samanyoluydu

Malkoç Ali bu dert ile
Yakarışla hayır dile
Emeğin karışır sele
Kotalar boyumu aştı

İçin güneşlerle
Dolu doluydu
Önce gözlerine
Gelirdi bahar

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Kaynak: Onur Akın

Beni Bana Komaz (Ağlarım)

Beni Beni

Beni bana komaz aşk-ı cünunum
Serimi sevdaya saldım ağlarım
Dembedem artmakta derd- i derunun
Seng ile sinemi deldim ağlarım

Dinle beni dinle behey zalım yar
Öldürecek bu aşk yar beni beni
Benden başkasına meyil verirsen
O zaman Allahım öldürsün beni

Ah etmekten elif kaddim oldu dal
Şadilik eksilüp artmakta melal
Vatanım gözüme görünür hayal
Diyar- ı gurbette kaldım ağlarım

Çardakta oturmuş çamaşır yıkar
Dönüp de çardaktan geriye bakar
Senin bu hallerin ciğerim yakar
Öldürecek bu aşk yar beni beni

Ey Ömer kalmışım ben bu hasrette

Karşıda görünen dumanlı dağlar
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Sayfa 455

Yüreğim efkarlı gözlerim ağlar
Senin bu hasretin kolumu bağlar
Öldürecek bu aşk yar beni beni

Terk Ettim Küfürü Buldum İmanı Canım
Dost Güldüreyim Derken Ağlattın Beni Hey
Gözümden Kan Akar Silmezsem Eğer Canım

Kaynak: Bekir Karadeniz

Kaynak: Cahit Çağlar

Beni Beni (Ala Gözlü Pirim)

Beni Böyle Ozan Yazın

Ala gözlü pirim gitti gelmedi
Erenler ceminde sor beni beni
Sinemde çağlayan kızıl kan gibi
Ali gibi lokman sar beni beni

Ben ölürsem mezarıma
Gurbet eli gezen yazın
Çileli ömrüm boyunca
Vücuduna bezen yazın

Zalımlar toplanıp karar eyledi
Oniki aşiret kılıç belendi
Uyurken vuralım biz bu yiğidi
Gözle onu mevlam al beni beni

Allah'tan kesilmez güman
Mevlam bize versin iman
Fakiri gördüğüm zaman
Kendini çok üzen yazın

Muhammet resulse pirimdir ali
Sağında hasanı solda hüseyini
Semah tutup cemde bulduk biz demi
Üçler beşler ile say beni beni

Kul Kevseri can aşktı
Herkese yanan aşıktı
Allah'ı anan aşıktı
Beni böyle ozan yazın

Engin'i eyledi bu sevda deli
Vurdukça mızrabı teller inledi
Ne farkeder söyle alevi sunni
Enel hak dedikçe vur beni beni

Kaynak: Aşık Kevseri

Kaynak: Engin Aydın

Beni Beni (Beyim Ben Bir Ulu Çınar)

Beni Bu Sevdaya Salanım
Şu gönlümde baki sururi canan
Beni bu sevdaya salanım gel gel
Sardı dört köşemi kateri cihan
Aşk ile sinemi delenim gel gel

Beyim ben bir ulu çınar ağaçtım
Özüme kurt düştü yer beni beni
Yüksekten uçarken engine düştüm
Kahpe felek görmez misin gör beni

Dost bağında biter nevreste güller
Gül dalında öter şeyda bülbüller
Aşıkın halini ne bilsin eller
Şu müşkül halimi bilenim gel gel

Ben ömrümü bir sevdaya adadım
Ne yazık ki gözde kaldı muradım
Ben bir bey oğluyum Şahballı adım
Bilmiyorsan bir bilene sor beni

Seni sevdim terk eyledim varımı
Dağ olsa taşımaz ahuzarımı
Avcıyam eylerem öz şikarımı
Beni şu çöllere salanım gel gel

Kaynak: Hilmi Şahballı

Bir dost bulsam halim eylesem beyan
Mecnun gibi gezer hasretin duyan
Sen orda ben burda ömüre ziyan
Aklımı fikrimi alanım gel gel

Beni Bir Dost Yaraladı
Beni Bir Dost Yaraladı Beyler Ey, Hey
Çekerim Yareyi De Ölmezsem Eğer Canım
El Vurmuş Hançeri Sinemi Deler Hey
Sevdakar Olurum Göremezsem Eğer Canım
Eksik Olmaz Garip Başın Dumanı Hey
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Daimi derdimden dağlar zar eyler
Şu aşk ile geçen çağlar zar eyler
Sahralar ovalar bağlar zar eyler
Divane gönlümü çalanım gel gel
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Sayfa 456

Kaynak: Aşık Daimi

Beni Bul Anne

Ay olup aleme doğdum bulut olup göğe ağdım
Yağmur olup yere yağdım nur olup güneşe geldim

Dün gece gördüm düşümde
Seni özledim anne
Elin yine ellerimde
Gözlerin ağlamaklı
Gözyaşlarını sildim anne

Kal-ü kilden geçenlere yolda gözün açanlara
Anlayuban seçenlere vaka olup düşe geldim

Camlar düştü yerlere
Elim elim kan içinde
Yanıma gel yanıma anne

Yolum sana oldu durak sebakın söyleyendir Hakk
Yunus Emre dilinde Hak olup dile düşe geldim

İki yanımda iki polis
Ellerimde kelepçe
Beni bul beni bul anne
Dün gece gördüm düşümde
Seni özledim anne
Gözlerinden akan bendim
Düştüm göğsüne
Söyle canın yandımı anne
Camlar düştü yerlere
Elim elim kan içinde
Yanıma gel yanıma anne
Kaynak: Ahmet Kaya

Beni Bunda Veribiyen
Beni bunda veribiyen bilirim ne işe geldim
Kararım yok bu dünyada giderim yumuşa geldim
Dünyaya çok gelip gittim erenler etegin tuttum
Kudret ününü işittim kaynayuban cuşa geldim
Sert söz ile gönül yıktım od oldum canları yaktım
Sırrımı aleme çaktım bu halka temaşa geldim
Ben oldum İdris-i terzi Şit olduk dokudum bezi
Davut’un görklü avazı ah edip nalişe geldim
Aşık oldum şoy yüze nisar oldum bal ağıza
Nazar kıldım kara göze siyah olup kaşa geldim
Musa oldum Tur’a vardım koç olup kurbana geldim
Ali olup kılıç saldım meydana güreşe geldim
Deniz kenarında ova kuyuya işleyen kova
İsa ağzında ki dua oluban ben işe geldim
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Benim dertliler dermanı benim ol marifet kanı
Benim Musa-i İmran’ı Tur dağından aşa geldim

Kaynak: Yunus Emre

Beni Candan Usandırdı
Beni candan usandırdı
Cefadan yar usanmaz mı
Felekler yandı ahımdan
Muradım şemi yanmaz mı
Şebi bimarına canan
Devayı dert eder ihsan
Niçin kılmaz bana derman
Beni bimarı sanmaz mı
Gül-i ruhsarına karşı
Gözümden kanlı akar su
Habibim faslı güldür bu
Akar sular bulanmaz mı
Gamım pünhan tutardım ben
Dediler yare kıl ruşen
Desen ol bi-vefa bilmem
Seni gör geç utanmaz mı
Şeb-i hicran yanar canım
Döker kan çeşm-i bir yanım
Uyarır halkı efkanım
Kara bahtım uyanmaz mı
Değilim ben sana mail
Sen ettin aklımı zail
Bizi tan eyleyen cahil
Hudasından utanmaz mı
Fuzuli rindi şeydadır
Hemişe halka rüsvadır
Sorun ki bu ne sevdadır
Bu sevdadan usanmaz mı
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Kaynak: Fuzuli

Beni de Ye Gel
Kahpe dünyaya doymadın
Beni de ye gel beni de
Hangi cana kıymadın
Beni de ye gel beni de
Pir Sultan düştü dara
Hüseyin yara(kanlı) yara
Dokunma zalımlara
Beni de ye gel beni de
Bunca yiğidi yedin
Bir defa gık demedin
Arsızı ellemedin
Beni de ye gel beni de
Gidersin döne döne
Dur diyen yoktur sana
Bütün beyler aşkına
Beni de ye gel beni de
Mahzuni'yim derdim çok
Attım hedef bulmaz ok
Hiç birinden farkım yok
Beni de ye gel beni de
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Beni Derde Salan Gelsin
Açma yaram derin derin
Dermanını bilen gelsin
Başka tabipler istemem
Beni derde salan gelsin
Ömür bir nefes arası
Size de gelir sırası
Bu yara gönül yarası
Beni derde sanal gelsin
Bilen gelsin bilen gelsin
Dermenını bilen gelsin
Başka tabipler istemem
Beni derde salan gelsin
Kaynak: Musa Eroğlu

Beni Dertlere Bıraktın
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Sayfa 457

Beni dertlere bıraktın
Yüreğimi nara yaktın
Sen de mi canından bıktın
Benim gibi benim gibi
Söyle var mı benim gibi
Yüreğinde yara var mı
Dertlilere çare var mı
Böyle bahtı kara var mı
Benim Gibi Benim Gibi
Benim gibi benim gibi
Söyle var mı benim gibi
Beyhani'yim dertli oldun
Açmadan sarardın soldun
Kendine bir yar mı buldun
Benim gibi benim gibi
Söyle var mı benim gibi
Kaynak: Aşık Beyhani

Beni Eller Gibi Görme
Beni eller gibi görme
Sen benimsin ben seninim
Gel seni benden ayırma
Sen benimsin ben seninim
Senin galbin benim galbim
Sana malumdur benim halım
Kaçma benden nazlı gülüm
Sen benimsin ben seninim
Kalpten kalbe bir yol vardır
Gözünen görünmez sırdır
İkimizin kalbi birdir
Sen benimsin ben seninim
Galbimi galbinde duyan
Halım değil midir ayan
Garibi bu hala koyan
Sen benimsin ben seninim
Söz: Neşet Ertaş

Beni Görüp Yüzün Öte
Beni görüp yüzün öte dönderme hey can dönderme
Yine benim gönlüm sendedir sende
Yıkıp hilal kaşın yar yar yere indirme
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Yine senin aşkın candadır canda
Şerbet senin dudağında dilinde
Arzumanım kaldı yar yar ince belinde
Sen bir güzelsin ki yar yar Türkmen elinde
Günah bende değil sendedir sende
Sensiz çıkıp şu yaylayı yaylamam hey can yaylamam
Sırrın açıp yad ellere söylemem
Çok günah işledim yar yar inkar eylemem
Günah bende değil sendedir sende
Kaynak: Nuri Üstünses

Beni Görüp Yüzün Öte Döndürme
Beni görüp yüzün öte döndürme
Yine benim gönlüm sendedir sende
Yıkıp hilal kaşın yere indirme
Yine senin aşkın candadır canda
Şerbet senin dudağında dilinde
Arzumanım kaldı ince belinde
Sen bir güzelsin ki Türkmen elinde
Gönlüm elde değil sendedir sende
Sensiz çıkıp şu yaylayı yaylamam
Sırrın açıp yad ellere söylemem
Çok günah işledim inkar eylemem
Günah bende değil sendedir sende

Sayfa 458

Melek yüzlüm ağlama
Kömür gözlüm ağlama
Ben ölürüm ağlama
Kaynak: Emre Saltık

Beni Hor Görme Kardaşım
Beni hor görme kardaşım
Sen altınsın ben tunç muyum
Aynı vardan varolmuşuz
Sen gümüşsün ben sac mıyım
Ne varise sende bende
Aynı varlık her bedende
Yarın mezara girende
Sen toksun da ben aç mıyım
Kimi molla kimi derviş
Allah bize neler vermiş
Kimi arı çiçek dermiş
Sen balsın da ben çeç miyim
Topraktandır cümle beden
Nefsini öldür ölmeden
Böyle emretmiş yaradan
Sen kalemsin ben uç muyum

Kaynak: Nuri Üstünses

Tabiata Veysel aşık
Topraktan olduk kardaşık
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Sen yolcusun ben baç mıyım

Beni Görüp Yüzün Öte Dönersin

Kaynak: Aşık Veysel

Beni görüp yüzün öte dönersin
Ne dedim ki niye benden küsersin
Gözlerinden dolu dolu dökersin
Melek yüzlüm ağlama
Kömür gözlüm ağlama
Ben ölürüm ağlama

Beni İmam Hüseyin'e Gönderin

Aşamadım karlı dağını ardını
Çokta çektim hasretini derdini
Atar mıyım hiç içimden sevgini
Melek yüzlüm ağlama
Kömür gözlüm ağlama
Ben ölürüm ağlama

Şu illerin çektiği perde
Beni sen düşürdün onulmaz derde
Karar alıp duramıyom bir yerde
Beni İmam Hüseyin'e gönderin

Hasretin kor olur yanar içimde
Beyazlar büründü siyah saçımda
Affeyle sevdiğim benim suçumsa
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Yükletin barhanem develer ile
Beni İmam Hüseyin'e gönderin
Yoldaş olup gitmen iller ile
Beni İmam Hüseyin'e gönderin

Benim ne davam var şu iller ile
Benim davam Hak ehli kullar ile
Kerbela'ya giden abdallar ile
Beni İmam Hüseyin'e gönderin
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Sayfa 459

Kutlu günler doğup doğup aşmadan
Ceset farıyıp da akıl şaşmadan
Dağları kar alıp kırcı düşmeden
Beni İmam Hüseyin'e gönderin

Beni sorma bana ben ben değilem
Bir ben vardır bende benden içeru
Seni ben severim candan içeru
Yolum vardır bu erkandan içeru

Pir Sultan Abdal'ım bir hava ile
Arşa çıkardılar bin dava ile
Kanber'in güttüğü boz deve ile
Beni İmam Hüseyin'e gönderin

Kesildi takatım dizde derman yok
Bu mezheb imiş dinden içeru
Şeriat tarikat yoldur varana
Hakikat marifet andan içeru

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Dinin terkedenin küfürdür işi
Ol ne küfürdür imandan içeru
Yunus'un sözleri hun'dur ateşdir
Kapında kullar var sultandan içeru

Beni Mecruh Etti
Beni mecruh etti hançer-i bürran
İki didelerim kanlı yaş döker
Rahmedip rize-i elmas her zaman
Gelir zahm-ı dile kalem kaş diker
Her dem bana ol şuh etmek ister naz
Bu pazarın zararı çok karı az
Emsali bulunmaz rengi alınmaz
Vade-i vaslında ne kumaş diker
Gedai aleme bildirdin beni
Bütün halk-ı dehre güldürdün beni
Ecelimden evvel öldürdün beni
Hayatımda mezarıma taş diker

Kaynak: Raci Alkır

Beni Şad Etmedi Bu Çarkı Felek
Beni şad etmedi bu çarkı felek
Bir onulmaz derde giriftar etti
Ağlarım ben ah-ü feryad ederek
Gayri kurtulamam ta mahşere dek
Geçti tiğ-ı ebru cana dayandı
Gülzar-ı ömrümü tarumar etti
Kaynak: Sırrı Sarısözen

Kaynak: Aşık Gedayi

Beni Sen mi Yaratmışsın be
Beni sen mi yaratmışsın be
Sana da restimi çekerim bir gün of of ...
Var mı kanunlarda adam öldürmek
Birleşir başına çökerim bir gün duy duy duy
Ümüdüm yok bugün doğdum yarına of ...
Seksen bine kürk alırsın sen karına sen sen
Daha da göz diken benim derime of of ...
Yerine arpayı ekerim bir gün duy duy ...
Nurşani`yim kolum bağlı, ben dedim
Koca dünya bizi soyup sen yedin
Halk atoma benzer, sen bilemedin
Amma ben pimini çekerim bir gün oy oy ...
Söz: Aşık Ali Nurşani

Beni Sorma Bana
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Beni Taşlama (Akılsız Diyerek)
Akılsız diyerek beni taşlama
Sana senden aciz bakmadım ki ben
Kesek tarlasında saban işleme
Fikir ağacını yıkmadım ki ben
Kamil kişi cahillere uyar mı
Kulların hakkını kullar soyar mı
Çıkar için insan cana kıyar mı
Şu yüce gençleri yakmadım ki ben
Madem ki insanlar Adem'den oldu
İkilik belası sonradan geldi
Nice Pir Sultanlar halk için öldü
Yeşermiş filizi sökmedim ki ben
Damlalar birikir birgün sel olur
Batıl fikir gerçeklere kel olur
Cahil taşı Meftuni'ye gül olur
Gerçek uğraşımdan bıkmadım ki ben
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Sayfa 460

Kaynak: Seyit Meftuni
Kaynak: Ahmet Kaya

Beni Taştan Taşa Çaldın
Diyar-ı gurbette ömrüm hay ettin
Beni taştan taşa çaldın ey felek
Hasret dağlarıyla canıma yettin
Ateş-i hicrana saldın ey felek
Nic'oldu bu kadar ekrem-i server
Hamza sahip-zaman Rüstem-i ejder
Süleyman-ı Nuşirevan İskender
Topundan intikam aldın ey felek
Dağdağaya saldın devr-i zamanı
Batırdın zemine çok kahramanı
Dalalette koydun Aşık Figani
Sen de dalalette kaldın ey felek

Beni Yağlı Kurşun İle
Beni yağlı kurşun ile
Vursalar da susamam ki
Öldürüp beyaz kefene
Sarsalarda susamam ki
Kurutsalar göllerimi
Bağlasalar dillerimi
Ağaç gibi dallarımı
Kırsalar da susamam ki
Halka adadım canımı
Vurun akıtın kanımı
Kama ile her yanımı
Yarsalarda susamam ki

Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Beni Vur (Bir İnce Pusudayım)
Bir ince pusudayım
Yolumun üstü engerek
Bir garip akşamdayım
Sırtımı gözler tüfek
Ben senin sokağına
Ulaşamam dardayım
O mazlum gözlerine
Bakamam firardayım
Oysa ben bu gece yüreğim elimde
Sana bir sırrimı söyleyecektim
Şu mermi içimi delmeseydi eğer
Seni alıp götürecektim
Beni vur beni onlara verme
Külümü al uzak yollara savur
Dagılsın dağlara dağılsın bu sevdamız
Ama sen ağlama dur
Bir ince pusudayım
Bu gece zehir-zemberek
Bir yolun sonundayım
Sessizce tükenerek
Ah senin ellerine
Uzanamam yerdeyim
O masum hayallere
Varamam ölmekteyim
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Yumuşak durmam katıya
Sevgi bağlamam kötüye
Hamdi doğudan batıya
Sürseler de susamam ki
Kaynak: Ozan Hamdi Gardaş

Beni Yakışına
O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı
Sahile vurdu kalbim su yandı kum da yandı
Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum
Ölüme baş kaldıran dertli uykum da yandı
Yurdumdan mahrum edip dolaştırdın cem gibi
Ruhumla söndü alev sonra ruhum da yandı
Kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut
Bülbülün küllerine konan puhum da yandı
Böylesi bir yangın görmedi Nemrut bile
Kaktüsün gölgesinde nazlı ahım da yandı
Ahımdır zannederdim en belalı kıvılcım
Kirpiğine dokunan kanlı ahım da yandı
Bir damla su ver bana ey çöl, bari sen küsme
Kalmadı hiçbir şeyim bak günahım da yandı
Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme
Ülkem yıkıldı heyhat ordugahım da yandı
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Köleleri her akşam duman kıldı gözlerim
Başıma tac ettiğim padişahım da yandı
İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı
Renklerim siyah oldu ve siyahım da yandı
Ondan başka ne varsa yandı yandık sen ve ben
Onu göreyim diye kıblegahım da yandı

Sayfa 461

Bilirim derdimi olmuşum kanser
Ne ülsere ne de vereme benzer
Azrail çevremde dolaşıp gezer
Yolculuk var perişandır hal benim
Kanser olan amaliyaat olur mu
Ecel gelmeyince insan olür mü
Şu yalan dünyada kimse kalır mı
Yol üstünde mezar yerim var benim

Kaynak: Nurullah Genç

Beni Yarattın Kul Deyu
Beni yarattın kul deyu
Olamıyom aman Allah
Ara emrini bul deyu
Bulamıyom aman Allah
Ne yeşilim ne ağım var
Ne bostanım ne bağım var
Ne elim ne ayağım var
Gelemiyom aman Allah
Dünya için hep telaşım
Yetmişe ulaştı yaşım
Kusurum çok gözün yaşım
Silemiyom aman Allah
Eyliyorum rızana arz
Ara yerde çoktur gammaz
Emretmişsin beş vakit farz
Kılamıyom aman Allah
Geçirme elden fırsatı
Verme dünya saltanatı
Biçare aşık Ruhsat'ı
Dilemiyom aman Allah

Kanser dedikleri ölümden beter
Ölmeye razıyım çektiğim yeter
İnleyi inleyi eriyip biter
Vücudumdan uçup giden can benim
Yavrularım boynu bükük ağlıyor
Nazlı yarim karaları bağlıyor
İki gözü iki çeşme ağlıyor
Yavaş yavaş solup giden gül benim
İnilerim derdime çare bulunmaz
Düşenin dünyada hiç dostu olmaz
Kasım der bu dünya kimseye kalmaz
Zalım felek ya güldür ya canımı al benim
Divriği Ödek Köyü Sivas’tır ilim
Kırılsa ellerim kopsaydı dilim
Baksaydım solmazdı genç yaşta gülüm
Senin gibi nice gençler öldü Halil’im
Kaynak: Kasım Karşı

Benim (Kimi Sevsem)
Kimi sevsem gönül versem
Niye kadrim bilmez benim
Bu dünyaya malik olsam
Gene yüzüm gülmez benim

Kaynak: Aşık Ruhsati

Benim (Çoktan Beri Hastayıdım)
Çoktan beri hastayıdım bilmedim
Soğuk algınlığı bu geçer dedim
Geçici hastalık diye önemsemedim
Aldı gitti benliğimi ser benim
Günden güne yaralarım azıyor
Zalım tabip raporumu yazıyor
Yavrularım arı gibi sızlıyor
Vücudumda zehirlenmiş kan benim

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kahpe felek öcün aldı
Hayallerim yarı kaldı
Dolularım taşa çaldı
Boş kadehim dolmaz benim
Sevda taşıdım durağa
Bülbül figan eder bağa
Uçtu gitti sonsuzluğa
Huma kuşum gelmez oldu
Osman Dağlı’m dert kervanı
Çölde kaybettim maralı
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Gönlümüzde aşk fermanı
Umutlarım ölmez oldu
Kaynak: Osman Dağlı

Benim (Kurban Olam)

Sayfa 462

Benim Adım Benli Ayşe
Benim adım benli Ayşe
Benlerim var köşe köşe
Yolcu dayı binler yaşa
Şu mu güzel bu mu güzel ben mi güzel

Kurban olam benim nazlı bakışlım
Menzil almak için çokça çalıştım
Erenler yanında ceme karıştım
Kelam benim dide benim saz benim

Benim adım benli Fatma
Gaşlarım var galem çatma
Yolcu dayı hile katma
Şu mu güzel bu mu güzel ben mi güzel

Bahar oldu rüzgarlarla yarıştım
Gece oldu baykuş gibi ötüştüm
Nasıl oldu perçemine dolaştım
Kakül benim yazma benim bez benim

Benim adım benli Döndü
Gaşlarıma galem gondu
Yolcu dayı hemen şimdi
Şu mu güzel bu mu güzel ben mi güzel

Şura senin bura benim çalıştım
Küsü tutmuş öz canımla barıştım
Sefa geldi'z dostlar ne de yakıştım
Kabir benim kazma benim bel benim

Yolculukdur benim erim
Daş alır bağrım döğerim
Üçünüzü bir severim
Şu mu güzel bu mu güzel ben mi güzel

Kaynak: Fatih Gürgün

Kaynak: Zekiye Şan

Benim (Pare Pare Gönüllerde)

Benim Adım Dertli Dolap

Pare pare gönüllerde
Sevdaların başı benim
Sevdalılar diyarında
Güzellerin düşü benim

Benim adım dertli dolap
Suyum akar yalap yalap
Böyle emreylemiş Çalap
Derdim vardır inilerim

Yaram vardır derin derin
Yel esmez mi serin serin
Gönlümdeki nazlı yarin
Göz üstünde kaşı benim

Ben bir dağın ağacıyım
Ne tatlıyam ne acıyım
Ben Mevla'ya duacıyım
Derdim vardır inilerim

Şu dağlara yağan karın
Yüreklerde yanan harın
Gözlerinde anaların
Gizli gizli yaşı benim

Dağda kestiler hezenim
Bozuldu türlü düzenim
Ben bir usanmaz ozanım
Derdim vardır inilerim

Öfkeler pas tuttu kında
Ekmek için bıktı canda
Yeryüzünde her bir yanda
Yoksulların aşı benim

Yunus bunda gelen gülmez
Kişi muradına ermez
Bu fani de kimse kalmaz
Derdim vardır inilerim

Yaşanacak her bir anın
Ilgıt ılgıt akan kanın
Yere düşen Yiğit canın
Mezarında taşı benim

Kaynak: Müslüm Sümbül

Kaynak: Ozan Harun Yiğit
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Benim Aslan Gayserilim
(A hey)
Her yıl giyer paltosu var
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Hanımın kürk mantosu var
Midesinde mantısı var
Benim aslan Kayserilim

Sayfa 463

Benim Atım Şu Yerlerde Eşinir
Benim atım şu yerlerde eşinir
Ayağına değen taşlar aşınır

Esnaflığı büyük gurur
Karnını evde doyurur
Lokantaya mı soyulur
Benim aslan Kayserilim

Ah aman aman Saffet Efendi
Suçlarımı affet efendi
Beni buralardan al git efendi

Gayserilim Gayserilim
Benim aslan Gayserilim

Koca kuşun yüksektedir oyunu
Değme bir şahine vermez payını aman

Kaynak: Sabit İnce

Benim Aşnam Kemer Bağlar
Benim Aşnam kemer bağlar beline
Ben kurbanım (di yaman) aşretine eline
Bin naz ile (di yaman) bir gül verdim eline
Hey ağalar gelen suna kimindir
Ay karanlık göremedim yolumu
Soğuk tutmuş (di yaman) ayağımı kolumu
Genç yaşımda (di yaman) kabul ettim ölümü
Hey ağalar gelen suna kimindir
Bir balıkçı kaptı kaçtı fesimi
Çok çağırdım (di yaman) işitmedi sesimi
Anam yoktur (di yaman) bacım çeksin yasımı
Hey ağalar gelen suna kimindir
Kaynak: Osman Kargılı

Benim Aşnam Kemer Bağlar
Benim Aşnam kemer bağlar beline
Ben kurbanım (di yaman) aşretine eline
Dört gaziler (di yaman di yaman) gelin sunam gibi
Hey ağalar gelen suna kimindir
Bir balıkçı kaptı kaçtı fesimi
Çok çağırdım (di yaman) işitmedi sesimi
Anam yoktur (di yaman di yaman) bacım çeksin yasımı
Hey ağalar gelen suna kimindir
Süt mavi şalvar halebin çizmesi
Ne hoş olur (di yaman) onu giyip gezmesi
Bin altuna (di yaman di yaman) burnunun bir hızması
Hey ağalar gelen suna kimindir
Kaynak: Osman Kargılı
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Ah aman aman Saffet Efendi
Suçlarımı affet efendi
Beni buralardan al git efendi
Üç gider de beş ardıma bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Ah aman aman Saffet Efendi
Suçlarımı affet efendi
Beni buralardan al git efendi
Kaynak: Ahmet Gürses

Benim Babacığım Yetim Büyüdü
Benim babacığım yetim büyüdü
Sol kolu da dirseğinden yoğudu
Avrat iki idi uşak çoğudu
Yokluğunan geçti babamın ömrü
Üç oğlan yetirdi sürmedi safa
Boyuna çektiği babamın cefa
Şu yalan dünyada bulmadı vefa
Yokluğunan geçti babamın ömrü
Beş kız gelin etti vermedi yatak
Mülkü yoğudu ki tutmadı tutak
Şimdi de yattığı bir kara toprak
Yokluğunan geçti babamın ömrü
Kaynak: Ayşe Berk

Benim Babam
Bu adam benim babam
Sekiz köşe kasketiyle
Omuzunda sakosuyla
Cebinde yok parası
Bafradır cıgarası
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Yüreğinde bir yarası
Altı çocuk büyütmüş
Bir işçi maaşıyla
Bu adam benim babam
Ağlama benim babam
Ağlama naçar babam
Karagün geçer babam
Bir kapıyı kapayan
Geri açar babam
Allah büyük benim babam
Bu adam benim babam
Derdi dağlardan büyük
Çaresiz beli bükük
Bir gün olsun gülmemiş
Rahat nedir bilmemiş
Gözyaşını silmemiş
Bir lokma ekmek için
Kimseye eğilmemiş
Bu adam benim babam
Ağlama aslan babam
Dert etme naçar babam
Kara gün geçer babam
Bir kapıyı kapayan
Geri açar babam
Allah büyük benim babam
Benim babam mert adamdı
Mangal gibi yüreği
Yufka gibi kalbi vardı
Hayatım boyunca
Ona özendim hep
Fedakardı
Bir dikili ağacı olmadı belki
Ama kendisi onuruyla yaşayan
Koskoca bir çınardı
Üstümde ki kol kanat
Sırtımı yasladığım dağ gibiydi
Ben babamın oğluyum
Tepeden tırnağa Anadolu'yum
Kaynak: Fatih Kısaparmak

Benim Bugün Ahım Var
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Sayfa 464

Benim bugün ahım var aman
Gamım var efkarım var
Bilmiş olsan görmüş olsan aman
Altın gibi yarim var
Çık mı dedim sana da yarim aman
Çıktın gece yarısı
Mahlenizde hovardalar çoktur aman
Alır seni birisi
Kaynak: Hayrettin Ayan

Benim Burda Kararım Yok
Benim burda kararım yok
Ben burdan gitmeye geldim
Bezirgânım metaim çok
Alana satmaya geldim
Ben gelmedim davi için
Benim işim sevi için
Gönüller dost evi için
Gönüller yapmaya geldim
Dost esriği deliliğim
Aşıklar bilir neliğim
Devşiriben ikiliğim
Birliğe yetmeye geldim
O hocamdır ben kuluyum
Dost bahçesi bülbülüyüm
O hocamın bahçesine
Şad olup ötmeye geldim
Burda biliş olan canlar
Orda bilişirler imiş
Bilişi ben hocam ile
Halim arzetmeye geldim
Siz Yunus'tan sorun haber
Dost kanda ise anda var
Haberi gel gör benden al
Ben onu görmeye geldim
Kaynak: Yunus Emre

Benim Cananımı Medhe (Yarin)
Benim cananımı medhe ne hacet
Bulunmaz menendi misali yarin
Ölmeden gene bir etsem ziyaret
Hacılar Kabesi cemali yarin
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Sayfa 465

Ol dost için Arafat’a kurban olup çıkan benim
Yanağın görenler çekmez mi zar
Yaldır ya şeker ağzının barı
Cehennemden beter hasretin narı
Sekiz cennet değer visali yarin
Böyle cemal hiçbir yanda bulunmaz
Batum Tiflis Gürcistan'da bulunmaz
Payitaht-ı Al'Osman'da bulunmaz
Akar leblerinden zülali yarin
Nihani daldıkça derine daldı
Sevdalı gönlümü uzağa saldı
Ah çeker rüyada merakta kaldı
Dilden eksik olmaz hayali yarin
Kaynak: Aşık Nihani

Benim Canım Uyanıktır
Benim canım uyanıktır dost yüzüne bakan benim
Hem denize karışmağa ırmak olup akan benim
Irmak gibi ben çağlarım gah gülerim gah ağlarım
Nefsim cigerin dağlarım kibr-ü kini yıkan benim
Kırdım bu nefsin çerisin bir ettim burc-u barusun
Pak eyledim içerisin mülketini yuyan benim
Ben hazrete tuttum yüzüm ol aşk eri açtı gözüm
Gösterdi bana kend-özüm ayet-i küll denen benim
Şah didarın gördüm ayan gümansızım belli beyan
Kafir ola inanmayan ol didara bakan benim
Benim durur bu cümle iş hikmet ile bu yaz-ı kış
Ben bilirim yad-u biliş ırılmazsız duran benim
Bu cümle canda oynayan damarlarında kaynayan
Külli lisanda söyleyen külli dili diyen benim
Nemrud od’un İbrahim’e ben bağ-u bostan eyledim
Küfür yüzünden doğuban yine od’u yakan benim
Ol Hallac-ı Mansur ile söyler idim Ene’l Hakk’ı
Hem yine onun boynuna dar urganın takan benim
Ol Hak Habibi Mustafa Mirac’a edecek sefer
Ol dem canım fikr eyledim ol sırrını duyan benim
Şimdi adım Yunus durur ol demde İsmail idi
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Bu çarh benim hükmümdedir her kanda ben oturmuş
Mülk benimdir hükm-ederim yapan benim yıkan ben
Sa’d benim Said benim Yunus dahi benimledir
İlm-i ledündür üstadım ol esrarı duyan benim
Kaynak: Yunus Emre

Benim De Bir Yarim Var
Benim de bir yarim var oy oy oy
Bülbül gibi zarım var bir tanem amman
Bülbül gibi zarım var esmerim amman
Göz gördü gönül sevdi oy oy oy
Bunda ne günahım var bir tanem amman
Bunda ne gümahım var esmerim amman
Bir ay doğdu meşeden oy oy oy
Yar geliyor köşeden bir tanem amman
Yar geliyor köşeden esmerim amman
Rengini gülden almış oy oy oy
Kokusu menekşeden bir tanem amman
Kokusu menekşeden esmerim amman
Kaynak: Bedirhan Kırmızı

Benim Dertli Kavalım
Ağızla üfledim parmakla vurdum
Efkarım gelince hep seni çaldım
Sen elimde yokken yalnız kaldım
Sensin benim dert ortağım kavalım
Sekiz parmak sekiz perde üstüne
Duman çöktü Sarıyaylam köşküne
Seni beni yaradanın aşkına
Sevgilime selam götür kavalım
Ben seni çalarım ötüşür kuşlar
Ale gözlüm bana nasıl bakışlar
Cehizini işlediği nakışlar
İğnesine selam söyle kavalım
Çaldım seni inledi dağlar
Morkoyun meledi sevgilim ağlar
Ölürsem sevgilim karalar bağlar
Sensin benim bir tesellim kavalım
Başucumda çalsın seni yarenler
Sen ölmüşün bizde ölek diyenler
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Bu dünyada haram helal yiyenler
Onlarda ölecek söyle kavalım
Çağın geçti Musa parmağın tutmaz
Ne kadar üflesen nefesin yetmez
Bahar gelmeyince bülbüller ötmez
Benim de baharım geçti kavalım
Kaynak: Musa Eryiğit

Benim Dünyam (Dertle Çile)
Engel olmuş dertle çile
Çekiyorum bile bile
Yalın ayak düştüm yola
Gezdirirsin benim dünyam
Gezdirirsin gezdirirsin
Yoksul canı ezdirirsin
Ezdirirsin benim dünyam
Cefa gördüm her günümden
Dertler ayrılmaz yanımdan
İnan beni sağ canımdan
Bezdirirsin benim dünyam

Sayfa 466

Varsa maharetin meydanıma çık
Yaralı avcıyım ceylanım kaçık
Gurbet tabutunda gözlerim açık
Eğer aşık isen öl benim gibi
Reyhani'yim hasret gözüm süzüldü
Göz gördü el yetmez bağrım ezildi
Kemiğim çürüdü derim üzüldü
Var mı bu alemde kul benim gibi
Kaynak: Aşık Reyhani

Benim Gibi (Dost Köyüne)
Dost köyüne giden yollar
Öksüz müdür benim gibi
Yar gözünden akan seller
Öksüz müdür benim gibi
Ne gündüz oldum ne gece
Ne söz oldum ne de hece
Senin gönlün bir bilmece
Öksüz müdür benim gibi

Gezdirirsin gezdirirsin
Yoksul canı ezdirirsin
Ezdirirsin benim dünyam

Kara gözler kara kaşlar
Gönlüme salsın ateşler
Kız senin gördüğün düşler
Öksüz müdür benim gibi

Acımasın genç yaşıma
Dert çektim boşu boşuna
Adımı mezar taşına
Yazdırırsın benim dünyam

Bana can diyen dillerin
Mor kına yakan ellerin
Bahçende açan güllerin
Öksüz müdür benim gibi

Gezdirirsin gezdirirsin
Yoksul canı ezdirirsin
Ezdirirsin benim dünyam

Bahçıvan dağları aşan
Kaynayıp kaynayıp coşan
Kız senin sevdana düşen
Öksüz müdür benim gibi

Kemal dertlerini yazar
Yıllardır gurbeti gezer
Garip ölene bir mezar
Kazdırırsın benim dünyam
Kaynak: Kemal Yıldız

Benim Gibi (Bir Dertsiz Diyara)
Bir dertsiz diyara varmak istedim
Gördüm yürüdüğüm yol benim gibi
Mecnun gibi bir Leyla'yı aradım
Sitemle yaralı çöl benim gibi
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Kaynak: Orhan Bahçıvan

Benim Gönlüm Gözüm
Benim gönlüm gözüm aşktan doludur
Dilim söyler yari yüzüm suludur
Öd ağacı gibi yanar vücudum
Tütünüm göklere seher yelidir
Çokal cevşen bu aşk oduna döymez
Oku cana batar katı yalıdır
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Senin aşkın deniz ben bir balıcak
Balık sudan çıka hemen ölüdür
Okurum şahımı kendi dilimce
Şahım aydur bana her-dem geli dur
Seni sevenlerin ola mı aklı
Bir dem uslu ise her dem delidir
Yunus sen Tabduk’a kılgıl dualar
Aşıklar meydanı Arş’dan uludur
Kaynak: Yunus Emre

Benim Her Günü Karalım
Benim her günü karalım
Paramparça olsun dünya
Üstünde gamlar dolanır
Döne dursun çarkın dünya
Fezai der n'olacağım
Bent boyunda öleceğim
Mezarda da diyeceğim
Dönmez olsun çarkın dünya

Sayfa 467

Yağar boran tipi karlı dumandır
Noksan bu dünyada halın yamandır
Belli ki yaşamak zor benim için
Kaynak: Hodlu Noksani

Benim Oğlum (Orta Okul)
Orta okul bahçesinde
Geziyor bak benim oğlum
Dolma kalemi elinde
Yazıyor bak benim oğlum
Hayranım ben bu asıra
İhtiyacım yok Mısır’a
Her kitabın sıra sıra
Diziyor bak benim oğlum
Diyor bu kitabım cebir
El Cabir’den haber verir
Matematiği bire bir
Çözüyor bak benim oğlum
Mektup yazmış anasına
Selam salmış babasına
Dalmış ilim deryasına
Yüzüyor bak benim oğlum

Kaynak: Aşık Fezai

Benim İçin (Nedendir)
Nedendir de zalim felek nedendir
Yağan yağmur ile kar benim için
Artıyor gün be gün dert ile keder
Niye bir kez gülmez yar benim için
Eller gül gönderir daim dostuna
Kahpe felek düşmüş benim kastıma
Gözün dikmiş mezarımın üstüne
Geniş dünya şimdi dar benim için
Görünmez dağların başı dumandır
Kaldım gurbet elde halim yamandır
Yatarım burada hayli zamandır
Derdi çekmek olur ar benim için
Dahi mihnet çekti erlerin eri
Nuş etti şerbeti dünyanın varı
Geçen günler geçti dönmezler geri
Bilmem daha neler var benim için
Bilmem bir günümü hayli zamandır
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Okula saldım kendini
Arasın bulsun dengini
Kahpe feleğin fendini
Bozuyor bak benim oğlum
Okusun bir alim olsun
Kafası ilimle dolsun
Arasın gerçeği bulsun
Seziyor bak benim oğlum
Ferman Baba çal kavalı
Sırtı peygamber dualı
Hem talebe hem havalı
Geziyor bak benim oğlum
Kaynak: Ferman Baba

Benim Oğlum Mara'dan Geldi
Benim oğlum Mara’dan geldi
Hasta asger
Hasata değil, usta asger
Gak oğlum usul boyunu göster
Asger seni bekler
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Sayfa 468

Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır
Evlerinin önü gayalıdır gayalı
Gayası da mor söğüde dayalı
Üç gün oldu (biceğez) Memed'imi
Mezer tahtasına goyalı

Mümin olan lokmasını yedirir
Her sözleri rumuz ile bildirir
Gümansız bil anı gerçek Velidir
Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır

Kaynak: Elif Fatma

Benim Ömrüm
Dağ başında boran karda
Yar seninle başım darda
Güldürmedi felek yarda
Yalan oldu benim ömrüm
Adına türküler yazdım
Sevdan ile candan bezdim
Diyar gurbet elde gezdim
Yalan oldu benim ömrüm
Oy benim ömrüm oy naçar ömrüm
Oy garip ömrüm oy veran ömrüm
Neler çektim neler gördüm
Dert üstüne dertler ördüm
Gam gasavat çektim durdum
Yalan oldu benim ömrüm
Sanma ki seni unuttum
Dalımda güller kuruttum
Gurbet eli mesken tuttum
Yalan oldu benim ömrüm
Oy benim ömrüm oy naçar ömrüm
Oy garip ömrüm oy veran ömrüm
Kaynak: Grup Çığ

Benim Pirim
Benim pirim Hacı Bektaş Veli'dir
Pirim piri Şahımerdan Ali'dir
Seyyit Ali Sultanın kendisidir
Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır
Erenlerin lokmasından yer isen
Gerçek imamların aslı der isen
Dinle pendi sana derim er isen
Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır
Arslan gibi apıl apıl yürüyen
Kendi özün Hak sırrına bürüyen
Kepenegin yanı sıra yürüyen
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Kızıl Deli ocağında uyanan
Baştan başa yeşillere boyanan
Varıp pirin eşiğine dayanan
Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır
Mekan tutmuş Hanbağında bucağın
Bulutlara ağıp tutan sancağın
Uyandırdı pirimizin ocağın
Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır
Kazak Abdal der rivayet eyledim
Üç yüz altmış er ziyaret eyledim
Bu da söz başı bir hikayet eyledim
Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır
Kaynak: Kazak Abdal

Benim Pirim Şah-ı Merdan
Benim Pir'im Şah-ı Merdan Ali'dir
Sefiller destini tutan Ali'dir
Kopardı hayberin kapısın kırdı
Kaldırıp arşumana atan Ali'dir
Haydar haydar Piri'm Ali'dir
Şah Hatay'ım Ali'm mansur darında
Hü deyi cebrail serim yardıran
Üç yüz yıldan sonra nergiz getiren
Nergizi selmana sunan Ali'dir
Haydar haydar Pir'im Ali'dir
Kaynak: Şah Hatayi

Benim Saçım Uzun Olur Daranmaz
Benim saçım uzun olur daranmaz
Ben öksüzüm benim ardım aranmaz
Elmasım dön selbesim dön
Sevdalı gelinim bana doğru dön
Aba da bir kebe de bir giyene
Güzel de bir çirkin de bir sevene
Elmasım dön selbesim dön
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sevdalı gelinim bana doğru dön
Kaynak: İbrahim Hıdırbozan

Benim Sahip-Kıran Devran
Benim sahip-kıran devran benimdir
Benim key pehlivan meydan benimdir
Haramiden benim korkum kayım yok
Bu zor-u bu kuvvet Hakk’tan benimdir
Ebu Bekir-ü Ömer ol din ulusu
Aliyy-i Murteza Osman benimdir
Topu kim alısar çevgahımızdan
Bu çevgan top ile meydan benimdir

Sayfa 469

Benim Sevdalarım
Gürül gürül akan nehire benzer
Benim sevdalarım hep deli olur
Bazen köye bazı şehire benzer
Benim sevdalarım hep deli olur
Ne beni bırakır ne de ben onu
Bilmem nere varır bu işin sonu
Pusulası yoktur şaşırır yönü
Benim sevdalarım hep deli olur
Sevdiğim güzeller yaşımdan aşkın
Hercai bu gönül güzele düşkün
Eroğlu utanmaz pişkinmi pişkin
Benim sevdalarım hep deli olur
Kaynak: Kemal Eroğlu

Bana gelsin yoksul olan bay ola
Bu mal-u sermaye dükkan benimdir
Hasan’dır cismim içre nur-i iman
Hüseyn-i sahibü’l irfan benimdir
Yunus’um ben Yunus iş bu cihanda
Benim sultan kulu sultan benimdir
Kaynak: Yunus Emre

Benim Sen Çeşm-i Şehlaya

Benim Sevdiğime Benden Aşk Eyle
Sabah sabah esen bahar yelleri
Benim sevdiğime benden aşk eyle
Irmak olur akar çeşmim selleri
Benim sevdiğime benden aşk eyle
Hayalleri gözlerimden ayrılmaz
Akar bu çeşminin yaşı durulmaz
Bir derde uğradım derman bulunmaz
Benim sevdiğime benden aşk eyle

Benim sen çeşm-i şehlaya
Elim irmez gücüm yetmez
Sen gibi zülfü Leyla'ya
Elim irmez gücüm yetmez

Yavru şahin idim uçtum yuvadan
Ahım inmez oldu daim havadan
Unutmasın beni dahi duadan
Benim sevdiğime benden aşk eyle

Cemalin göreli cana
Muhabbet elverdi bana
Benim bir veçhile sana
Elim irmez gücüm yetmez

Aşık eydür dünya gelmez aynıma
Abdal olup post çekeyim eğnime
Tanrı emaneti olsun boynuma
Benim sevdiğime benden aşk eyle

Seninçün zar ü giryanım
Çıkar eflake suzanım
Sen gibi maha sultanım
Elim irmez gücüm yetmez

Kaynak: Kul Aşık

Ömer kaldı mateminde
Ziyade var gönlü sende
Şimdi olup sana bende
Elim irmez gücüm yetmez
Kaynak: Aşık Ömer
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Benim Toyuğum (Acem Ağzı)
Benim toyuğum ağ idi balam
Derisi dolu yağ idi balam
Düne bu vakit sağ idi balam
Seni yanaşın toyuğu tutan
Ohlanasan toyuğu çalan
Neçe ki ben bele yanıram
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Seni yanasın toyuğu tutan
Benim toyuğum çil çildi
Kanatları da tel tel idi
Toyuğ değil ki bir fil idi
Seni yanasın toyuğu tutan
Ohlanasan toyuğu çalan
Neçe ki ben bele yanıram
Seni yanasın toyuğu tutan
Toyuğum köyün sonasıydı
Sarı anacın anasıydı
Cücelerin nenesiydi
Sen yanasın toyuğu çalan

Sayfa 470

Bakindi sağa bakindi sola
Toyuğu apardı karşıki dama
Bağlantı
Benim toyuğum al idi balam
Derisi tamam yağ idi balam
Dünen bu vakit sağ idi balam
Bağlantı
Kaynak: Seyhan Orak

Benim Yaradanım Sensin

Ohlanasın toyuğu çalan
Neçe ki men bele yanıram
Seni yanasın toyuğu çalan

Bir canım var dost yoluna koymuşum
Benim yaradanım sensin sevdiğim
Dünya yansa kıyametler kopsa da
Benim yaradanım sensin sevdiğim

Menim toyuğum hanlar idi
Nenem de ona danlar idi
Kulakta küpe şanlar idi
Seni yanasın toyuğu tutan

Deryasın damlalar sende saklanır
Dertler derman olur sende aklanır
Bütün güzellikler sende toplanır
Benim yaradanım sensin sevdiğim

Ohlanasın toyuğu tutan
Neçe ki ben bele yanıram
Seni yanasın toyuğu tutan

Gelmiş geçmiş velilerden velisin
Fadime Ananın sanki elisin
Akarsu'nun bağbanısın gülüsün
Benim yaradanım sensin sevdiğim

Zübeyde hala çıhdı dama
Köyüne baktı yana yana
Toyuğu tuttup kaçtı m’ola
Seni yanasın toyuğu tutan
Ohlanasan toyuğu çalan
Neçe ki ben bele yanıram
Seni yanasın toyuğu tutan
Kaynak: İlhan Gültekin

Benim Toyuğum Çilçildi
Benim toyuğum çilçildi
Kulakları pilpilidi
Toyuğu değil bülbülüdü
(Bağlantı)
Ben yanasam toyuğu çalan
Ohlanasan toyuğu çalan
Zübeyde hala çikidi dama
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Kaynak: Muhlis Akarsu

Benim Yarim Gelişinden Bellidir
Benim yarim gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
İbrişim kuşaklı ince bellidir
İnce bellerini sar dedi bana
Gel gel aman gelişine
Gül gül aman gülüşüne hayran olayım
Gel gel aman gelişine
Gül gül aman gülüşüne kurban olayım
Mestine de deli gönül mestine
Aşık olan gül gönderir dostuna
İpek mendilini attı üstüme
Terlersen sevdiğim sil dedi bana
Gel gel aman gelişine
Gül gül aman gülüşüne hayran olayım
Gel gel aman gelişine
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Sayfa 471

Gül gül aman gülüşüne kurban olayım

Nenni iki gözüm nenni

Karacaoğlan sıırın kime danışır
Siyah zülfü mah yüzüne kıvrışır
Ayrılanlar bir gün olur kavuşur
Ağlama sevdiğim gül dedi bana

Kervan gelir eşe eşe
Yüce dağlar aşa aşa
Ana dileği kabuldur
Ayağın deymesin taşa

Gel gel aman gelişine
Gül gül aman gülüşüne hayran olayım
Gel gel aman gelişine
Gül gül aman gülüşüne kurban olayım

Nenni benim kuzum nenni
Nenni iki gözüm nenni

Kaynak: Karacaoğlan

Benim Yarim Yaramazdır
Benim yarim yaramazdır yaramaz anam yaramaz
Ayıp derler sevdaya düşen ağlamaz ağlamaz
Ben derdimi döksem kimse yazamaz anam yazamaz
Ayıp derler sevdaya düşen ağlamaz ağlamaz
Benim yarim bel incedir bel ince anam bel ince
Eller sardı ben saramadım doyunca doyunca
Sana fistan kestireyim boyunca anam boyunca
Ayıp derler sevdaya düşen ağlamaz ağlamaz

Bir ay doğuyor yüceden
Şavkısı iner bacadan
Bugün biraz derin uyu
Az uyudun dün geceden
Nenni benim kuzum nenni
Nenni iki gözüm nenni
Kaynak: Ganime Kızılateş

Benim Yeleğim Gibi
Pınarın üstünde bakır
Yarimin gözleri çakır
O çakır gözlere
Kurban olsun bu fakir

Kaynak: Tarık Çıkıntaş

Benim Yavrum Al Olacak
Benim yavrum al olacak
Al petekte bal olacak
Felek zulmunu salanda
Anasına dal olacak
Nenni benim kuzum nenni
Nenni iki gözüm nenni
Ben yavruma can demişem
Özüne kurban demişem
Hele dal derin uykuya
Sabaha uyan demişem
Nenni benim kuzum nenni
Nenni iki gözüm nenni
Yatağı serin balamın
Nennisi narin balamın
Mevla’dan dilerim olsun
Uyukusu derin balamın
Nenni benim kuzum nenni
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Sırtındaki yeleği
Ben örmedim mi yarim
Ellerle konuşurken
Ben görmedim mi yarim
Denizin boylarında
Parası olan gezer
Yar üstüme yar sevmiş
Benden neresi güzel
Giderim belde belde
Bir arzum kaldı sende
Limon gibi susardım
Hiç insaf yok mu sende
Benim yeleğim gibi
Yarim sana öreyim
Beni beğenmezmişsin
Al bir tane göreyim
Karanfil kurutmadım
Yar seni unutmadım
Hatırınısaydım da
Üstüne yar tutmadım
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Sayfa 472

Hey ağalar giden yavru benimdir
Kaynak: Sıdıka Ahmedova

Benimdir (Gökkubbe Altında)
Gökkubbe altında yerin üstünde
Ne var ne yok canlı cansız benimdir
Yokluğa ulaştım varın üstünde
Onun için dinli dinsiz benimdir
Çevremi dolaştım içten ve dıştan
Sonuca geldikçe başladım baştan
Habersiz yaşadım bahardan kıştan
Uzun kısa enli ensiz benimdir
Büyüdüm küçüldüm hiç farketmedi
Zamanla güreştim gücü yetmedi
Eli tutan toprak beni tutmadı
Giden gelen tenli tensiz benimdir
Felek katarına bir denk yükledim
Konakladım açtım sardım bekledim
Her kapıyı defalarca yokladım
Sağlam sakat denli densiz benimdir
Vardım ileriye baktım geriye
İnan şaştım sanldığım deriye
Kendime rastladım varsam nereye
Evvel ahir sonlu sonsuz benimdir
Bu hesabın üst başıyla alt ucu
Sefil Selimi'nin itikat gücü
Tatlıya tatlıdır acıya acı
Huylu huysuz kinli kinsiz benimdir

Saçının telinden okunur nazı
Yerin çimenidir göğün yıldızı
Önüm sıra gider Keşiş'in Kızı
Hey ağalar giden yavru benimdir
Diyar-ı Bakır-a düştü yolumuz
Aşk uğruna zehir oldu dolumuz
Yar gidiyor nice olur halımız
Hey ağalar giden yavru benimdir
Bir yel esti ıslak zülüf dolaştı
Deli gönül felek ile savaştı
Yol dolandı yolum sana ulaştı
Hey ağalar giden yavru benimdir
Kah ağlatır beni kahi güldürür
Nerde olsa çıkar kendin bildirir
Kerem Dede bu aşk seni öldürür
Hey ağalar giden yavru benimdir
Kaynak: Ferman Baba

Benimle Ölmeye Yar Sanmış İdim
Yaralıyım bir densizin elinden
Hilesiz hurdasız yar sanmış idim
Başım gitse dönmez idim yolumdan
Benimle ölmeye yar sanmış idim
Diyordu ben varım aşıkın yari
Bir gün vefasını görseydim bari
Menfaatten uzak riyadan ari
Özünde sözünde er sanmış idim

Kaynak: Sefil Selimi

Benimdir (Kerem Güzellemesi)
Sallana sallana çıktı hamamdan
Hey ağalar giden yavru benimdir
Öğüt almış terlan gibi yuvadan
Hey ağalar giden yavru benimdir
Ele geçsen seni vermem ellere
Başın için beni salma dillere
Açılmış saçılmış benzer güllere
Hey ağalar giden yavru benimdir
Tavus kuşu sandım göğsü nakışlım
Gözleri sürmelim ceylan bakışlım
zülüfler dağılmış sümbül kokuşlum
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İnsan sevsem sevgi ile yarışsam
Küsülü dost ile varsam barışsam
Ayağına düşsem toza karışsam
Alır da başına kor sanmış idim
Dünya nedir insan nedir can nedir
Beden nedir bedendeki kan nedir
Akış nedir zaman nedir an nedir
Onu görür beni kör sanmış idim
Daimi'yim gayrı varmam üstüne
Gerçek olan gönül bağlar dostuna
Meğer tilki girmiş kuzu postuna
İşte böylesine aldanmış idim
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Sayfa 473

Kaynak: Aşık Daimi

Komşuya varır da zahan beğenmez

Benli'yi Aldım Kaçakdan

Yayladan yaylaya konup göçenler
Topuz korkusundan şehre kaçanlar
Çınar yaprağını kıyıp içenler
Vardal Yenicesi duhan beğenmez

Benli'yi aldım kaçakdan
Görünmez oldu saçakdan
Arzum almadım köçekden Benli
Olur Benli
Olmaz Benli
Niçin olmaz
Eller kınalı
Gözler sürmeli
Nerede bulmalı
Satın almalı
Benli ah sürmeli gel
Bir incecik duman tüter
Gül dalında bülbül öter
Benim yarim bana yeter Benli
Olur Benli
Olmaz Benli
Niçin olmaz
Eller kınalı
Gözler sürmeli
Nerede bulmalı
Satın almalı
Benli ah sürmeli gel

Dağlarda bayırda kalmadı Yörük
Kimi ispah olmuş kimisi bölük
Elif dimiye dil' dönmeyen hödük
Camiye gelür de imam beğenmek
Muhittin Abdal yamru söyler sözü
Yoğurt ayran ile hallolmaz özü
Şehr azime varsa bir türkün kızı
La'l-ı yakut ister mercan beğenmez
Kaynak: Muhittin Abdal

Benzemez (Al Gözüm Seyreyle)
Al gözüm seyreyle gel Gürcistan'ı
Yolları var bizim yola benzemez
Levin tutmuş goncaları açılmış
Gülleri var bizim güle benzemez
Bağırırlar huyi huyi diyerler
Anlayıp da bir birini duyarlar
Başlarına kara papah giyerler
Şalları var bizim şala benzemez

Kaynak: Bilinmiyor

Benzemez (Adam Azgunu)
Kökünde büyüyen adam azgunu
Çarşıda bazarda adam beğenmez
Medrese kaçağı softa bozgunu
Bir selam vermeğe insan beğenmez
Soyunmuş hamamda birkaç kişi var
Mektepten kaçana günah işi var
Rabbi yessir'de de dört yanlışı var
Meclise gelür de irfan beğenmez
İller kapusunda kul ferraş olan
Burunu sümüklü gözü yaş olan
Bayramdan bayrama bir tıraş olan
Şehire gelür de dükkan beğenmez
Bir çapkını vardır gayet küçücek
Zu'mu fasıkınca keyif sürecek
Evinde çanak yok ayran içecek
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Seyr-edüben gelir Karadeniz'i
Yemyeşil dağları baharı yazı
Göllerinde yüzer sonası kazı
Malları var bizim mala benzemez
Dağlarında geyikleri bağrışır
Meşelerde kara sığır böğrüşür
Güzelleri türkü söyler çağrışır
Dilleri var bizim dile benzemez
Kerem Dede konuk dosta darılmaz
Hasta oldum hatırcığım sorulmaz
Vatan tutup bu ellerde daralmaz
elleri var bizim ele benzemez
Kaynak: Ferman Baba

Benzemez (İndim Seyran Ettim)
İndim seyran ettim Frengistan’ı
İlleri var bizim ile benzemez
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Levin tutmuş goncaları açılmış
Gülleri var bizim güle benzemez
Göllerinde kuğuları yüzüşür
Meşesinde sığırları böğrüşür
Güzelleri türkü söyler çığrışır
Dilleri var bizim dile benzemez
Seyr edüben gelir Karadeniz’i
Kanları yok sarı sarı benizi
Öğün etmiş kara domuz etini
Dinleri var bizim dine benzemez
Akılları yoktur küfre uyarlar
İmanları yoktur cana kıyarlar
Başlarına siyah şapka giyerler
Beyleri var bizim beye benzemez
Karac’oğlan eydür dosta darılmaz
Hasta oldum hatırcığım sorulmaz
Vatan tutup bu yerlerde kalınmaz
Elleri var bizim ele benzemez
Kaynak: Karacaoğlan

Sayfa 474

Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Benziyor
Bugün ben bir civan gördüm ey aziz
Canevimde mihmanıma benziyor
Dudak ağız burun sima da leziz
Dişleri dürr ü mercanıma benziyor
Ayaklar alışı yosma gelişi
Naz ile gülüşü canlar yakışı
Sarhoş salınışı mahmur bakışı
O gözleri mestanıma benziyor
Leninin ırmağı gonca yanağı
O kalem parmağı gerdan kaymağı
O sedef tırnağı sükker dudağı
O kamet-i fidanıma benziyor
Bir naz ile Seyri vechinin nuru
Kamet-i ar'arı leb-i sükkeri
Cilveli bir peri hasıl her yeri
O Yusuf-i Kenanıma benziyor

Benzer (Eğlen Dilber)

Kaynak: Yozgatlı Seyri

Eğlen dilber güzelliğin vasfedem
Çekilmiş kametin çınara benzer
Dedi hizmet edep erkanı senden
Marifetin aslı hünere benzer

Benziyor (Bugün Seyran Ettim)

Koynun içi benzer gül gülistana
Türlü reyhan kokar dönmüş bostana
Koynundaki yumru yumru mestana
Şevk verir dışarı fenara benzer
Karadır kaşların gözlerin humar
Cemalin emsali şems ile kamer
Zerbaf mintanını kucmuyor keme
Kelfere teşbihtir zünnara benzer
Kurulmuş kaşların dönmüştür yaya
Gözlerin aklımı veriptir zaya
Her birisi dönmüş bir ejderhaya
Bükülmüş yüzünde şahmara benzer
Geçerim serseri efsane gibi
Fırsandı fevt ettim divane gibi
Mazlumi ucunda pervane gibi
Kalanmış ataşta yanara benzer
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Bugün seyran ettim ben bir güzeli
Emsali bulunmaz güle benziyor
Kaşları bent eder gökte bulutu
Derde derman olan yele benziyor
Bu melek simalar göreni yakar
Bir clefa görenler yoluna bakar
Sanki bir şimşektir üstüme çakar
Bence bu dünyalık güle benziyor
Saçları örülmüş ibrişim sırma
Kimsede görünmez giydiği forma
Yanaklar pembe gül kırmızı elma
Sağda solda çifte hala benziyor
Bilmem bulmuş mudur acep dengini
Mümkün değil tarif etmek rengini
Halların altında gördüm engini
Koynundaki çifte bala benziyor
Günah olur söyler isem yalanı
Top bilezik kaplamıştır kolunu
Süt beyaz kar gibi gördüm elini
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Yalancı dünyalık mala benziyor
Gören göz göremez sol ile sağı
Cennete misaldir göğsünün bağı
Eridi kalmadı yüreğim yağı
Uzak durur benden ele benziyor
Aslını sordum ki bir peri peyker
Yaz bahar ayında yağmış pembe kar
Aradım gönlünü biraz gönlü var
Noksani kapacak sele benziyor

Sayfa 475

Marifetin çeşmesinden yunmayan
İsterse bin defa Kabe'ye gide
Taş değilim sana sürse yüzünü
Orda bulur Muhammet'in izini
On iki çeşmenin açsa gözünü
Ancak orda hakikati fark ede
Kötülükten men olmaktır insanlık
Bu adem yoludur değil hayvanlık
Yolda kulluk vardır yoktur sultanlık
Gerçek adem olan benliği nide

Kaynak: Hodlu Noksani

Benziyor (Ela Gözlüm Sözlerime)
Ela gözlüm sözlerime darılma
Bakışların ilkbahara benziyor
Burcu burcu çiçek gibi her yanın
Kokuşların ilkbahara benziyor
Yanakların yeni açmış gül gibi
Dudakların arı yapmış bal gibi
Yağan yağmur gibi coşkun sel gibi
Akışların ilkbahara benziyor
Seni gören uykusundan uyanır
Aşıklar aşkına nasıl dayanır
Sağın solun al yeşile boyanır
Nakışların ilkbahara benziyor
Cansıza can veren yağışlar gibi
Suçluyu affedip bağışlar gibi
Meyvası çok tatlı ağaçlar gibi
Çıkışların ilkbahara benziyor
Hiç yalan katmadım sözüme benim
Sanki bir meleksin gözüme benim
Aşkın hançerini özüme benim
Çakışların ilkbahara benziyor

Hayır amellerin koyma yanına
Meyil verme cahillerin varına
Şekip'im çıkarsa gönül turuna
Musa ol ki kurtlar sürünü güde
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Berber Dükkanına Vardım
Berber dükkanına vardım
Sağ kolumdan bir kan aldım
Berber şeğirdine yandım
Aman da berber yanakları terler
Göğsü de mermer çifte de benler
Of of ben ona yandım
Berber dükkanının kilidi
Akşamki gelen kim idi
Vallahi billahi berber şeğirdi
Aman da berber yanakları terler
Göğsü de mermer çifte de benler
Of of ben ona yandım
Berber dükkanı bucakta
Gahvesi gaynar ocakta
Havlu peşkir gucakda

Arılar bal için düşer peşine
Dilsizler dillenir girsen düşüne
Şu Merdanoğlu'nu aşk ateşine
Yakışların ilkbahara benziyor

Aman da berber yanakları terler
Göğsü de mermer çifte de benler
Of of ben ona yandım

Kaynak: Aşık Merdanoğlu

Kaynak: Ömer Süzer

Beratında Nokta Sırrı

Berber Dükkanını Açalım

Beratında nokta sırrı bilmeyen
Ne hacıdır ne hocadır ne dede

Berber dükkanını açalım
İçine gülleri saçalım
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Berberden nasıl geçelim
Aman da berber
Yanağı da terler
Çifte de benler hey
Berber yandım amanın
Sen kime yandın
Berber dükkanının kilidi
Dün gece gelen kim idi
Vallahi de billahi de berber şahidi
Aman da berber
Yanağı da terler
Çifte de benler hey
Berber yandım amanın
Sen kime yandın
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Berber Ver Ayna Bakayım
Berber ver ayna bakayım
Üstüne güller takayım
Güzel isen gel bakayım
Aman berber göğsü mermer
Yanağı aller dudağı baller of
Berber bayıldı Leyla'm
Berber dükkanı kilidi
Akşamdan gelen kim idi
Vallahi berber değildi
Aman berber göğsü mermer
Yanağı aller dudağı baller of
Berber bayıldı Leyla'm
Berber dükkanı bucakta
Rakısı kaynar ocakta
Berber güzeli sıcakta
Aman berber göğsü mermer
Yanağı aller dudağı baller of
Berber bayıldı Leyla'm
Berber dükkanına vardım
Sol kolumdan bir kan aldım
Neşteri gördüm bayıldım
Aman berber göğsü mermer
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Yanağı aller dudağı baller of
Berber bayıldı Leyla'm
Kaynak: İbrahim Dallıkavak

Berçelan Yaylaları
Berçelan'ın inişi
Gökte Reşko'nun başı
Parıl parıl parlıyor
Sümbül'ün altın başı
Teperim ben teperim
Karlı dağlar tepilmez
Çıkarım seyrederim
Nazlı yarim görünmez
Kaynak: Abdülhakim Keskin

Berdar Oldum Nazlı Yarin
Berdar oldum nazlı yarin
Zülfü teline teline
Bülbül oldum vardır zarım
Gonca gülüne gülüne
Bir akar pınar olaydım
Yarim testine dolaydım
Bir gümüş kemer olaydım
İnce beline beline
Dünya başa zindan gibi
Yanan gönlüm suzan gibi
Dalgam vardır umman gibi
Aşkın yeline yeline
Ol gıllugıştan boşandım
Aşk libasını kuşandım
Türap oluben döşendim
Doğru yoluna yoluna
Daimi'yim gör neyledim
Aşk deryasını boyladım
Özümü katre eyledim
Aşkın seline seline
Kaynak: Aşık Daimi

Bereketli Bitmiyor
Ölsek ayaktayız yıkılmayız biz
Tabutuna reklam almış gitmiyor
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 477

Öyle bir ülkeyiz ki derisini yüz
Yıllar oldu soyup yeriz bitmiyor

Kahve içerken fincan kaydı elimden
Bir kurtulsam şu zalimin elinden

Bostanlara yaptık havaalanı
Sorana göz boya söyle yalanı
Her devirde gördük bin bir talanı
Yıllar oldu sayıp yeriz bitmiyor

Ördeğim gölünüze yüzmeye geldim
Şahinim tolunuza yatmaya geldim

Ne fonlar kurduk da ne libas biçtik
Gramla topladık tonlarla göçtük
Hedefi şaşırttık yandaşı seçtik
Yıllar oldu doyup yeriz bitmiyor
Yerli malı depolarda paslanır
Avantacı bir dayıya yaslanır
İsrafkar kafalar bir gün uslanır
Yıllar oldu kıyıp yeriz bitmiyor
Temel attık yuva yaptı fareler
Baraj yaptık boşa aktı dereler
Gürültü yap seni işte göreler
Yıllar oldu kayıp yeriz bitmiyor
Hesap sorulmuyor her kapı açık
Siyasi yetki var mevzuat kaçık
Milletin yüzünde çıkıyor uçuk
Yıllar oldu yayıp yeriz bitmiyor

Kalkar kalkar sedirlere dayanır
Basmada şalvar alganlara boyanır
Seni vuran zalım nasıl dayanır
Ördeğim gölünüze yüzmeye geldim
Şahinim tolunuza yatmaya geldim
Elma idim kopardılar dalimdan
Ayırdılar beni nazlı yarimden
Kim ayrılmış ben ayrılmam yarimden
Ördeğim gölünüze yüzmeye geldim
Şahinim tolunuza yatmaya geldim
Bergama’yı kara duman bürüdü
Jandarmalar mahalleye yörüdü
Benim yarim buralarda biridi
Ördeğim gölünüze yüzmeye geldim
Şahinim tolunuza yatmaya geldim
Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Berfino (Sen Çıkınca Sokaklara)
Sen çıkınca sokaklara
Güneş üstümüze düşer
Bulutlar sarkar yere
Ay utanır söner kalır Berfino
Yağmur kıskanır seni
Çağlayanlar sessiz kalır
Nehirler illet olur
Ellerine saçlarına gözlerine Berfino
Büyüyünce duvarlara
Gözlerini çizeceksin
Yazacaksın kardeşini
Adı Barış belki Umut Berfino

Bergama'nın Hanları (İzzetim)
Bergama'nın hanları
Yeşil de boya çamları
Sol yanından vuruldu (İzzetim)
Akıyordu kanları
Lofçalı'yı bastılar
Çalıya da mavzer astılar
Al'Efenin ölüsünü (İzzetim)
Bir kamaya astılar
Lofçalı'nın alt yanında
İnden aman evim var
Alıverin tabancamı (İzzetim)
Senden başka kimim var
Kaynak: Şükrü Varol

Kaynak: Servet Kocakaya

Bergama
Aşamadım Bergama’nın belinden
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Bergama'nın Yolu Tozlu
Bergama'nın yolu tozlu yörünmez efem
Dağlar taşlar candarmaylan görünmez
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Çerkezoğlu tedbir almış girilmez efem
Dalgın uykulardan uyanamadım çakırım aman
Ben bu ayrılığa dayanamadım
Tirilali laylom tirilayla larillil laylom telaylom
Tillaylalil laylom tillaylalarili lillaylillaylom
Kaynak: Yöre Ekibi

Beri Bah (Pencerenin Milleri)
Pencerenin milleri ay beri bah beri bah
Açıb gızıl gülleri ay beri bah beri bah
Oğlanı yoldan eyler ay beri bah beri bah
Gizin şirin dilleri ay beri bah beri bah
Pencereden daş gelir ay beri bah beri bah
Humar gözden yaş gelir ay beri bah beri bah
Seni mene verseler ay beri bah beri bah
Her görene hoş gelir ay beri bah beri bah
Pencereni bağlama ay beri bah beri bah
Men gedirem ağlama ay beri bah beri bah
Gedib gine gelerem ay beri bah beri bah
Özgeye bel bağlama ay beri bah beri bah
Kaynak: Uzeyir Hacıbeyov

Beri Gel (Ademoğlu İnadından)
Ademoğlu inadından
Geçebilirsen beri gel
Erenlerin kanadından
Uçabilirsen beri gel
Gittiğimiz Hakk'ın yolu
Cümle varlık Allah kulu
Maşrapamız Zemzem dolu
İçebilirsen beri gel
Ben göklerin buluduyum
Lime lim suyla doluyum
Yetmiş kapı kilidiyim
Geçe bilirsen beri gel
Gönüldür cennet yapısı
Nur ile aydın kapısı
Kıldan incedir köprüsü
Geçebilirsen beri gel
Pir Sultan Abdal'ım duran
Yolcudur yolunu soran
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İşte incil işti kuran
Seçebilirsen beri gel
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Beri Gel Beri De Boyu Güzelim
Beri gel beride boyu güzelim
Alma yanağında kalma nazarım
Yol üstüne kazın benim mezarın
Yar gelip geçtikçe bana can gelir
Arguvanın yolu tozdur dumandır
Bizi böyle eden ahdı amandır
Gidiyorum geleceğim gümandır
Nasıl oldu bizi gurbet ele saldılar
Kaynak: Bilinmiyor

Berivan (Dağ Başında Bir Gül Gibi)
Dağ başında bir gül gibi
Boynu bükük kalan yarim
Dikenleri yüreğime
Acımadan salan yarim
Bir kez sana bağlanmışım
Ben kendimi avutmuşum
Aşkın ile kavrulmuşum
Sevdan beni kül eyledi
Berivanım Berivanım
Köy kokulu dağ ceylanım
Berivanım dağ çiçeğim
Birgün sana geleceğim
Aşiretin töresini
Senin ile yeneceğim
Başına kırmızı gül
Telli duvak öreceğim
Yeminim var bu diyardan
Senin ile göçeceğim
Berivanım Berivanım
Köy kokulu dağ ceylanım
Kaynak: Ertuğrul Polat

Berivan (Döşümüze Ölüm Basmış)
Döşümüze ölüm basmış kardeşler
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Karanlık da yağar canlar üstüne
Zincir sesleriyle sızlar bilekler
Gülerken bildiğim ağlar üstüne
Kucakta kucakta kalmış ölüler
Doğmadan gidenler haykıran gözler
Karanlıkta kana bulanan yüzler
Gözler göçtü parelendi yürekler
Dağlara çıkam dedim
Dosta ulaşam dedim
Dost ben senin derdinden
Dağlara mekan dedim

Sayfa 479

Besmeleynen çıktım yola
Selam verdim sağa sola
İki de gözüm de Hasan efendi
Ramazan şerifleriniz mübarek ola
Ovada keten işlensin
Tavlada atın kişnesin
İki de gözüm de Hasan efendim
Allah evlâtlarını bağışlasın
Davulumun üstünde tura
Aradım geldim sora sora
Fahri efendimin hanesi bura
Aslan beyim de sen binler yaşa

Kaynak: Hasan Hüseyin

Bes Nedir (Mxemmes)
Yar senin hilal qaşın kaman deyil mi bes nedir
Ox kimi kirpiklerin peykan deyil mi bes nedir
Lale tek yanaqların taban deyil mi bes nedir
Süzülür ol gözlerin mestan deyil mi bes nedir
Dişlerin inci sedef mercan deyil mi bes nedir
Yanıram ateşine odun mene çox güc eyler
Serime sevda verib bu başımı bil gil eyler
Eşqine düşen senin ölmese de tez qocalar
Barı bir insaf edib qoltuğuna al geceler
Xesteye bir cüt narın derman deyil mi bes nedir
Bir para axmaq adam bu dünyada mal cem eyler
Yarı sen tek olmasa ne gün görer çox qem eyler
Nicatı var ol kes sennen sabahatan dem eyler
Herdenbir seyre çıxar köynek altdan ağ memeler
Keşt üçün mermer sinen meydan deyil mi bes nedir
Maşallah göz deymesine göyçeyisen göyçeklerin
Nece ki artıqdı gül yanlarında çepeklerin
Düzüban serme kenar bezeyibsen leçeklerin
Acıqlı şahmar kimi qıvrılıbdır birçeklerin
Qorxuram dişler üzün ilan deyilmi bes nedir
Yazıqam ey sevdigim uzağa atma daşımı
Ağladım leyli-nahar tökmeginen göz yaşımı
Yüz cüre mahna edib terse salırsan işimi
Ya yetir muradımı ya yıxıban kes başımı
Yolunda Molla Cuma qurban deyil mi bes nedir
Kaynak: Aşık Molla Cuma

Besmeleynen Çıktım Yola
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Yağmur yağar dolu da dolu
Uzaktır Kabe'nin de yolu
Bu aylarda oruç da tutan
Allah'ın sevgili de kulu
Nerhanesin nerhanesin
Yok sözünde barhanesin
Hasan efendimi sorar isen
Peynircilerin de bir danesin
Evlerinin önü mersin
Mersinin dalları da tersin
Ben beyimden de beş banganot aldım
Allah uzun ömürler versin
İşte geldim koşa koşa
Ayağım da vurdum taşa
İki gözüm Ratip efendi
Sen bu hanede binlerce yaşa
Çarşıda dikerler mesti
Elinde de dolu da testi
Küçücük beyimden beş banganot esti
Allah tükenmez ömürler versin
Eslenirsin eslenirsin
Kuş etinden beslenirsin
İki de gözüm Tahir efendim
Şu cihanın aslanısın
Allahısmarladık size
Duanan unutman bize
Bayram gününde sağ olursam
Gine de dolaşırım size
Evlerinin önleri iğde
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İğdenin dalları da yerde
Ratip efendiyi sorar isen
Mavi boyalı da yeni evde
Davuluma vurdum turayı
Dolandım geldim burayı
İki de gözüm de Tahir efendim
Bugün bırakmam bu sırayı
Kaynak: Arabacı Yaşar

Beş Bin Liranın Sözü Mü Olur
Köroğlu bu küçük haracı nitsin
Beş bin liranın da sözü mü olur
Eğer haddi varsa çekilip gitsin
Beş bin liranın da sözü mü olur
Padişaha bile eğmeyiz başı
Göz pınarlarımızda kuruttuk yaşı
Başa yastık yaptık sivrice taşı
Beş bin liranın da sözü mü olur
Bilmeyen kaldı mı şu Köroğlu kim
Dağlar ülkesinde kanunsuz hakim
Var mıdır dünyada söylesin dengim
Beş bin liranın da sözü mü olur
Palamız keskindir keçeyi deler
Naramız dağları ikiye böler
Köroğlu böyle ham teklife güler
Beş bin liranın da sözü mü olur
Kaynak: Köroğlu

Beş Parmaktan İnmem Ben
Beş parmaktan inmem ben
Gümüşlü de mavzerimi vermem ben aman
El oğluna yandım ben
Haydah güzelim kendi yarim sandım ben
Haydah güzelim kendi malım sandım ben
Kuzulu da kuzulu basması
On beş lira gadınım kesmesi aman
El oğluna yandım ben
Haydah güzelim kendi yarim sandım ben
Haydah güzelim kendi malım sandım ben
Dam ardında dalaştım
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Sayfa 480

Ot gazmaya bulaştı aman
El oğluna yandım ben
Haydah güzelim kendi yarim sandım ben
Haydah güzelim kendi malım sandım ben
Kaynak: Mustafa Coşkun

Beş Yavru Bir Ana
Beş yavru bir ana bir de babanın
Dilim dilim ekmeğini keserim
Peyniri zeytini yan yana koyup
Canlar gelin deyi hemen seslerim
Peynirle zeytini yan yana yazdım
Borçlarım artınca sefillik sezdim
Vallahi billahi canımdan bezdim
Dünyada bezginlik benim eserim
Felek yetmedi mi verdiğin ceza
Ölmeden canlarım çıksaydı yaza
Gayri ihtiyacım kalmadı naza
Nazlandıkça kaderime küserim
Kimi çay istiyor kimisi şeker
Yok diyince herkes boynunu büker
Ferman Baba olmuş yurdunda nöker
Emek sata sata canlar beslerim
Kaynak: Ferman Baba

Beşli Martin Çaybaşı'ndan Patladı
Beşli martin aman Çaybaşı'ndan patladı aman
Rüstem Çavuş aman kızanları da topladı aman
Koçyiğitler aman siperleri atladı aman
Yağlı kurşun aman ciğerimi de dağladı aman
Nazlı yarim aman kareleri de bağladı aman
Harmanlı'yı aman tipi boran bürüdü aman
Rüstem Çavuş aman yüz atıyla da yürüdü aman
Anaların aman kara bağrı eridi aman
Yağlı kurşun aman ciğerimi de dağladı aman
Nazlı yarim aman kareleri de bağladı aman
Kaynak: Metin Gürgen

Beşmordan İnemem Ben
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Beşmordan inemem ben
Gümüş mavzerimi veremem ben
Bene de yardan geç derler
Haydah güzelim
Benim olur sandım ben
Haydi güzelim
Benim olur sandım ben

Sayfa 481

Eloğluna yandım ben
Haydah güzelim kendi yarim sandım ben
Haydah güzelim kendi malım sandım ben
Dam ardında dolaştım
Ot gazmıya başladım (Aman)

Kaynak: Ramazan Güngör

Eloğluna yandım ben
Haydah güzelim kendi yarim sandım ben
Haydah güzelim kendi malım sandım ben

Beşparmak Dağı Sıra

Kaynak: Mustafa Coşkun

Beşparmak dağı sıra
Ot sarılmış mısıra
Ben gurbete düşeli
Ayşemi kimler sara

Beter (Nasıl Engel Çıktı)

(Bağlantı)
Gülemedim ben nidem a yarim
Sevilmedim ben niye a cicim
Güzel Ayşemi eller almış
Kime varıp ne diyem a canım
Yol boyu servi dolu
Çaya gider bir kolu
Dün bir güzeli gördüm
Yare benzerdi boyu

Nasıl engel çıktı önüme bilsen
Benim çektiklerim şerden de beter
Orda tahammülüm kesilmiş iken
Şimdi vaziyetim ordan da beter
Yola çıktım gönül bir parça güldü
Gelince Artvin'e bilmem ne oldu
Çarşıda gezmeden dizler de kaldı
Yanmışım hasrete kordan da beter
Boyabat'a gitmezsen bu olmazdı
Bu yaşımda gönül gülü solmazdı
Başımda saçlarım beyazlanmazdı
Şimdi ağarmıştır kardan da beter

Bağlantı
Gönyeli'de çınar yok
Yaz kış akan pınar yok
Bin türlü derde düştüm
Halimi hiç soran yok
Bağlantı
Kaynak: Ekrem Yeşilada

Beşparmak'tan İnmem Ben
Beşparmak’tan inmem ben
Gümüşlüde mavzerimi vermem ben (Aman)
Eloğluna yandım ben
Haydah güzelim kendi yarim sandım ben
Haydah güzelim kendi malım sandım ben
Kuzulu da kuzulu basması
Onbeş lira gadunum kesmesi (Aman)
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Kardeş mektup yazdı bana gel diye
Her zaman gamlanma biraz gül diye
Memleket cennettir gurbet çöl diye
Peder ziyareti burdan da beter
Bugün yarın derken günler geçiyor
Yüreğim sızlarken kalbim acıyor
Doktorun iğnesi gayet sancıyor
Yakıyor canımı nardan da beter
Bana olan mevladandır kardeşim
Nedendir ki yoktur bir temiz işim
Bilirim yolumu bekliyor eşim
Gönül gitmek ister yardan da beter
Noksan öfkelenme sonu hayırdır
Mevlam ki yarattı seni kayırdır
Birgün olur eşten dosttan ayırtır
Bulursun gılman-ı hurdan da beter
Kaynak: Hodlu Noksani

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 482

Beter İmiş Aşkın Narı
Beter imiş aşkın narı
Yandım yanacağım kadar
Her güzelin cilvesine oy oy
Kandım kanacağım kadar
Hemi yaktı hem üşüttü
Onca yükünü taşıttı
Temmuzda beter kış etti oy oy
Dondum donacağım kadar
Nurşani'yim taşladılar
Kemirmeye başladılar
Etrafımı haşladılar
Yandım yanacağım kadar

Kaynak: Bayram Çalışkan

Beyaz Geceler
Görüştüm yarından bulah başından
Uldulu geceden ay ışığından
Danışdık ürehden dünyalar geder
Sırdaş oldu bize beyaz geceler
Beyaz geceler beyaz geceler
Danışdık ürehden dünyalar geder
Beyaz geceler beyaz geceler
Sırdaş oldu bize beyaz geceler
Kaynak: Atacan Kar

Kaynak: Aşık Nurşani

Beyaz Gelin Beyaz Gelin

Bey Mayıl (Bir Ay Doğmuş)

Beyaz gelin beyaz gelin
Beyaz gelin gezme kırda
Seni kaptırırlar kurda
Beyaz gelin beyaz gelin

Bir ay doğdu da ilk akşamdan geceden
Aman şavkı vurdu da pencereden bacadan
Uykusuz mu kaldın Bey Mayıl'ım dünkü geceden
Uyan Bey Mayıl'ım uyan da gadan ben alım
Seni Yaradan'a da Beymayıl'ım gurban ben olam
Mayıl ne yatarsın Korku Dağı'nda
Aman bülbülller öter de seher çağında
Gel seyran edelim de Bey Mayıl'ım da baba bağında
Uyan Bey Mayıl'ım uyan da gadan ben alım
Seni Yaradan'a da Beymayıl'ım gurban ben olam
Kaynak: Mahmut Taşkaya

Beyaz Fesli Esmer
Beyaz fesli esmer
Aman aman
Beyaz fesli esmer
Aman aman
Sensin benim bidanem
Aklım alan yar
Kekillerin nişte nişte (<i>rişte rişte</i>)
Aman aman
Kekillerin nişte nişte (<i>rişte rişte</i>)
Aman aman
Aklım alan bidanem
Sensin bu işte
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Beyaz gelin beyaz gelin
Beyaz gelinin kaşları
Omuzdan oynar saçları
Beyaz gelin beyaz gelin
Beyaz gelin beyaz gelin
Beyaz gelin onurunda
Al yanağın çukurunda
Beyaz gelin beyaz gelin
Beyaz gelin beyaz gelin
Beyaz gelin allanıyor
Allar giymiş sallanıyor
Beyaz gelin beyaz gelin
Beyaz gelin beyaz gelin
Beyaz gelin su yolunda
Saçları tel tel kolunda
Beyaz gelin beyaz gelin
Beyaz gelin beyaz gelin
Beyaz gelin duldalanma
Suya giderken sallanma
Beyaz gelin beyaz gelin
Beyaz gelin beyaz gelin
Beyaz gelin sen sallanma
Bu güzellik kalır sanma
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Beyaz gelin beyaz gelin
Kaynak: Ferman Baba

Beyaz Giyme Toz Olur
Beyaz giyme toz olur
(<i>Siyah giyme toz olur</i>)
Siyah giyme söz olur
(<i>Beyaz giyme söz olur</i>)
Gel beraber kaçalım
Muradımız tez olur
Salına da salına da gel
Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel
Beyaz giyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar

Sayfa 483

Beyaz Gül Kırmızı Gül
(Bağlantı)
Beyaz gül kırmızı gül
Güller arasından gelir
Yarım geymiş beyaz ezye
Sabah namazından gelir
Beyaz gül deste deste
Derdinden oldum heste
Digel bir yüzün görüm
Kalmışam son nefeste
Bağlantı
Güller açmaz her yerde
Bülbül ötmez her yerde
Felek bizi ayırdı
Her birimiz bir yerde
Bağlantı

Salına da salına da gel
Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel
Alçak ceviz dalları
Sıva beyaz kolları
Kız (Yar) nereden geleyim
Hep sarmışlar yolları
Salına da salına da gel
Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel

Bir beyaz gül olaydım
Yar göksüne konaydım
Günde bir yüzün görüp
İster ise solaydım
Bağlantı

Kaynak: Ahmet Sevinç

Beyaz gül var elinde
Gümüş kemer belinde
İkimizin sevdası
Kaldı alem dilinde

Beyaz Göğsün Bana Karşı

Bağlantı

Beyaz göğsün bana karşı
Açma beni öldürürsün
Ela gözler süze süze
Bakma beni öldürürsün

Beyaz gülün adı var
Gözlerinde cadı var
Severem beyaz gülü
Onun başka tadı var

Öldürüp kanıma girme
Herbir yada gönül verme
Ela göze siyah sürme
Çekme beni öldürürsün

Bağlantı

Gevheri der Şah-ı bülbül
Beyaz gerdan bina-yı pül
Yanağına kırmızı gül
Takma beni öldürürsün
Kaynak: Aşık Gevheri
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Gül için ağlamazdım
Akardım çağlamazdım
Bilseydim ayrılık var
Sana bel bağlamazdım
Bağlantı
Kaynak: Abdülvahap Sait

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 484

Beydağı'nın Başı Kardır

Beyhude (Bülbülün Güle Avazı)

Beydağı'nın başı kardır borandır
Bizi böyle eden derttir veremdir
Yaz bahar gelince mevlam kerimdir

Bülbülün güle avazı hardandır nardandır
Arının çiçek telaşı petekden baldandır
Kuzunun kurda davası beyhude haldandır

Yar kapandı yollarım gelemem gayrı varamam gayrı
Tükendi mecâlım varamam gayrı

Dostun yare muhabbeti özden candandır
Benim kisb-u karım dost yolunadır

Aktı gözüm yaşı oldu bir ırmak
Bize haram oldu bu yerde durmak
Ne müskülümüş de yardan ayrılmak

Maşuğun aşığa cevri lebdendir nazdandır
İnginin dağa hevesi sistendir kardandır
Çölün ummanlara meyli beyhude haldandır

Kız kapandı yollarım gelemem gayrı varamam gayrı
Tükendi mecalım gelemem gayrı

Dostun yare muhabbeti özden candandır
Benim kisb-u karım dost yolunadır

Kaynak: Güzel Hüseyin Özkan

Sultanın tacı asası miyadı andandır
Kulun mevlaya nidası çare-yi zandandır
Dilimin ahı figanı beyhude haldandır

Beydağın Başında Duman Irımaz
Beydağın başında kar pare pare
Sevda denen derde bulunmaz çare
Lokman Hekim merhem sürse ey olmaz
Haber salın gelsin o nazlı yare

Dostun yare muhabbeti özden candandır
Benim kisb-u karım dost yolunadır

Beydağın başında duman farımaz
Gözlerimden akan yaşım kurumaz
Zelil oldum el amlemin içinde
Bundan böyle benimhükmük yürümez

Beyhude Gamlanma Divane Gönül

Beydağın başında konak durulmaz
Geçen kervanlardan haber sorulmaz
Felek beni koydun dert kervanına
Arap at yorulur gönül yorul yorulmaz
Derdimi yüklesem arap atlara
Gözyaşım dökülür yeşil otlara
Felek senin ile bir hesabım var
Beni muhtaç ettin kötü yadlara
Beydağın başında yol var geçilmez
Suları soğuktur yudum içilmez
Felek bunca derdi bana mı verdin
Üç derdim var birbirinden seçilmez
Kerem geldi Beydağını geçmeye
Niyet etti soğuk suyun içmeye
Eğer yol vermezsen Dertli Kerem'e
Ahtım vardır kanatlanıp uçmaya
Kaynak: Aşık Kerem
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Kaynak: Erdal Küçükkaya

Beyhude gamlanma divane gönül
Cümle alemlerin rızkın veren var
Yaptığın hatadan habersiz sanma
Kara karıncayı gece gören var
Hakkın toprağına mülküm var deme
Dam ile harmanda hakkım var deme
Güçlü kuvvetliyim arkam var deme
Sırtüstü insanı yere vuran var
Yoksul düşmüşsen de deme fakirim
Zenginliğin sonu nedir okurum
Ben güzelim deyi halı dokurum
Nice Züleyhalar Yusuf Kenan var
Aşıklık satarsın beyhude gözüm
Olura olmaza yoktur bir sözüm
Her seher dergaha tutarım yüzüm
Aşıkların sonu Aşık Noksan var
Söz: Sivaslı Noksani

Beyköylü Ali Bey
Ali beyim taştan çıktı parladı
Sakalı yok bıyığı terledi
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Sayfa 485

Yavuklusu karşı çıktı ağladı
Gitti gençlik der der ağlar genç Ali

Ali beyimin kanı şerbetten tatlı
Ali beyim der der ağlar anası

Ali beyim taş başında oturur
Ak elleri telli fincan getirir
Ali beyim senin suçun neden ötürü
Kanlı çaylar gömleğini götürür

Ali de beyim de koya komuş fesini
Yüksek kayalarda duydum sesini
Gelinlerinde nesini tuttun nesini
Ali beyim der der ağlar anası

Ali beyim taş başında oturur
Keklik yavrularını suya götürür
Çok sevilerin tez ayrılık getirir
Gitti gençlik der der ağlar genç Ali

Kaynak: Ali Urhan

Çatal değirmenin suları bulandı
Fatmana'nın saçları meşeye dolandı
Ali beyin öldüğüne kalbim inandı
Ellerin yüzünde kalan genç Alim
Ballık boğazında vardır bir düğün
Ali beyim oldu kurbanlık koyun
Hacı bey dayı senden geldi bu oyun
Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı
(Gitti gençlik der der ağlar genç Ali)
Ali beyim kuşluk tuttu güleşi
Ballık boğazında kaldı ileşi
Terkiye astılar gövdesiz başı
Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı
Beyköy'ünde bir incecik bir kış oldu
Ali beyime olmayacak iş oldu
Ellere hayal annesine düş oldu
Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı
Ali beyim seni öldürdüler mi
Kanını pekmeze döndürdüler mi
Gövdesiz başı Burdur'a gönderdiler mi
Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı
Beyköy'ün üstünde bir bulut uçtu
Ali beyin kellesi Burdur'a düştü
Ali beyi görenlerin tepkili şaştı
Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı
Odamızın çulunu kaldırmasınlar
Geleni gideni döndürmesinler
Ali beyimin öldüğünü bildirmesinler
Ali beyim der der ağlar anası
Ali beyimin çadırı sandıkta saklı
Ali beyi çevirmiş binbeşyüz atlı
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Beyler (Bu Aşkın Elinden)
Bu aşkın elinden düştüm hicrana
Yandı şirin vücut nar oldu beyler
Birisini sevdim oldum virane
O da başkasına yar oldu beyler
Bakmaz oldu gözlerimin yaşına
Sedef takmış ağzındaki dişine
Gidem dedim hayırsızın peşine
Yağdı da yollarım kar oldu beyler
Eşitti sevdamız beraber taydı
Ne gündü ne saat seneyle aydı
Vaktiyle sevişmek yaman kolaydı
Değişti planlar zor oldu beyler
Akıyor sel gibi gözümün kanı
Sökülür kökünden bu dünya fani
Unut bu işleri Aşık Civani
Eski aşikarlar sır oldu beyler
Kaynak: Aşık Civani

Beyler Aman Da Yar Yar Aman
Beyler aman da yar yar aman
Seksen bin hana da beyler aman
İskan olundu aman olundu
Yar yar nice kara günler de gördü
Beydilli hey Beydilli
Aman aman bre aman beyler aman
Yusuf Paşa da üstümüze varanda
Göç inen düşmana da vardı
Beydilli hey Beydilli
Şıh efendi devre çaldı kalemi
Ünü tuttu Beydilli'nin alemi
Koca Şitoğluynan Hüseyin Çelebi
Çarhacımız Cafer olsun Beydilli
Daşbaşoğlu söyler kendi özünden
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Medhederim Beydilli'yi baz'ından
Alacak çetellenin düzünden
Orda birin omadikti Beydilli

Sayfa 486

Beyler bahçesinde bir mermer direk
İfade almıyor şapkalı Frenk
Buna can mı dayanır dertlidir yürek

Kaynak: Halil Bayındır

Beyler Bahçesi

Ayle hey gözlerim ayle ayrılık demidir
Söyle hey dillerim söyle muhabbetin sonudur

Beyler bahçesinden atlayamadım
Cephanem döküldü toplayamadım
Düşmanım geliyor haklayamadım

Beyler bahçesinde üç ağaç incir
Elimde kelepçe boynumda zincir
Zincir sallandıkça her yanım incir

Yüksek minareden attım ben bir taş
Ne anam var ne babam ne gardaş
Şimden sonra beşli martin arkadaş

Ayle hey gözlerim ayle ayrılık demidir
Söyle hey dillerim söyle muhabbetin sonudur

Kaynak: Yöre Ekibi

Beyler Bahçesinde Bir Derin Kuyu
Beyler bahçesinde bir derin kuyu
Kuyudan çekerler güllere suyu
Ayle de gözlerim ayle ayrılık günü
Söyle de dillerim söyle muhabbetin sonu
Beyler bahçesinde bir kuzu meler
Kuzunun meleyişi bağrımı deler
Ayle de gözlerim ayle ayrılık günü
Söyle de dillerim söyle muhabbetin sonu
Beyler bahçesinde bir fener yanar
Fenerin etrafına şahinler konar
Ayle de gözlerim ayle ayrılık günü
Söyle de dillerim söyle muhabbetin sonu

Kaynak: Pertev Naili Boratav

Beyler Bahçesinde Bir Ulu Çınar
Beyler de bahçesinde bir ulu çınar
Çınarın dallarında validem kandiller yanar
İnsan da sevdiğine böyle mi yanar
Ağla hey gözlerim kan ağla ayrılık günü
Söyle hey dillerim sen söyle muhabbetin sonu
Beyler de bahçesinde al yeşil çadır
Çadırın içinde validem sevdiğim yatır
Benim sevdiğimin gözleri çakır
Ağla hey gözlerim kan ağla ayrılık günü
Söyle hey dillerim sen söyle muhabbetin sonu
Kaynak: İlknur Halil

Beyler Bahçesinde Gandiller

Beyler Bahçesinde Bir Kuzu Meler

Beyler bahçesinde de gandiller yanar
Gandilin şavkına da bülbüller gonar
A canım sürmelim palazım

Beyler bahçesinde bir kuzu meler
Kuzunun feryadı bağrımı deler
Eşinden ayrılan kuzu böyle mi meler

Alem sevdiğine de böyle mi yanar
Açcıcık aklımı da aldın da gittin
A canım sürmelim palazım

Ayle bey gözlerim ayle ayrılık demidir
Söyle bey dillerim söyle muhabbetin sonudur

Beyler bahçesinde de yatmış uyumuş
Ela gözlerini de uyku bürümüş
A canım sürmelim palazım

Kaynak: Mustafa Karaer

Beyler bahçesinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni
Yarin çevresine sardılar beni
Ayle hey gözlerim ayle ayrılık demidir
Söyle hey dillerim söyle muhabbetin sonudur
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Herkes sevdiğini de almış yörümüş
Açcıcık aklımı da aldın da gittin
A canım sürmelim palazım
Kaynak: İsmail Şen
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Beyler Bahçesinden Atlayamadım
Beyler bahçesinden atlayamadım
Cephanem döküldü toplayamadım
Zalım düşmanları haklayamadım
Var git oğlan var git ben sana varmam
Annenden babandan intizar almam
Tabancası elinde
Şişhanesi belinde
Güzel İzmir yolunda
Ben bir yosmaya vuruldum
Beyler bahçesinde kandiller yanar
Kandilin şavkına bülbüller konar
Herkes sevdiğine böyle mi yanar

Sayfa 487

Dövizli askerlik vatan adına
Beyler ister daha er olmamızı
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Beylercedir Şu Söğüt'ün Üzümü
Beylercedir şu Söğüd'ün üzümü
Aylar geçti göremedim yüzünü
Zalim anan seni bana vermezse
Ah ben ölürüm göremezsin yüzümü
Mevlam yazmış benim böyle yazımı
Kış ettiler bahar ile yazımı
Zalim anan seni bana vermedi
Ah ben ölüyom kimler tutsun yasımı
Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Var git oğlan var git ben sana varmam
Annenden babandan intizar almam
Tabancası elinde
Şişhanesi belinde
Güzel İzmir yolunda
Ben bir yosmaya vuruldum
Kaynak: Sarı Recep

Beyler İster Daha
Döviz makinesi olduk gurbette
Beyler ister daha kur olmamızı
Adımız defterden silinmiş yurtta
Beyler ister daha var olmamızı
Sözde memleketten daim kollandık
Sabır etmek için hayli zorlandık
Her yerde yabancı olduk horlandık
Beyler ister daha hor olmamızı

Beylere Aldırdım Cura
Beylere aldırdım cura da saz ile divanı
Gümüş de gerdanına ela gözüne aman
Gümüş de gerdanına
Sevmene bakar aman
Attırem döşeğe yazdıram çarşafa
Çöllere düşme aman aman
Aman aman çöllere düşme
Uykuyu neylersin burada saz ile civanım
Bahar dalı oğlan halini sakın aman
O yar neler de sürmüş ela gözüne
Sevmene bakar aman
Attırem döşeğe yazdıram çarşafa
Çöllere düşme aman aman
Aman aman çöllere düşme
Kaynak: Yöre Ekibi

Vardiyalı işte çalışır olduk
Avrat kocasız biz avratsız kaldık
Beş gün evde eve hasretlik çektik
Beyler ister daha zar olmamızı
Günlerce montajda daha da kötü
Geceye karışır doğuyla batı
Kimimizin işi gezdirmek iti
Beyler ister daha nur olmamızı
Gıpta eder olduk Alman itine
Çoğumuz alıştık domuz etine
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Beyoğlu'nda Gezersin
Beyoğlu'nda gezersin
Gözlerini süzersin
Sevdiceğim yavrucağım
Niçin niçin beni üzersin
Ah ah fıkır fıkır fıkırdama gel bana gel
Ah ah şıkır şıkır şıkırdama gel bana gel
Mavi gözlük takarsın
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Çok canları yakarsın
Sevdiceğim yavrucağım
Niçin niçin benden kaçarsın
Ah ah fıkır fıkır fıkırdama gel bana gel
Ah ah şıkır şıkır şıkırdama gel bana gel
Sütlüceye geçersin
Sütlü kahve içersin
Sevdiceğim yavrucağım
Niçin niçin benden kaçarsın
Ah ah fıkır fıkır fıkırdama gel bana gel
Ah ah şıkır şıkır şıkırdama gel bana gel

Sayfa 488

Kimbilir nerede kalır ölümüz
Bineydim de kıratımın üstüne
Alaydım da martinimi destime
Beş yüz atlı olsa gelemez üstüme
Beypazarı'dır meskenimiz yolumuz
Kimbilir nerede kalır ölümüz
Kırata karar m'olur eşindiği zaman
Dizgini boynuna geçtiği zaman
Belden aşıp tozlu yola düştüğü zaman
Beypazarı 'dır meskenimiz yolumuz
Kimbilir nerede kalır ölümüz

Kaynak: Rıza Efendi

Beyoğlu'nun Konakları
Beyoğlu'nun konakları
Mavi de mavi boyalı (aman aman)
Hem boyalı hem moyalı
Eller eller kınalı
Beyoğlu'nun konakları
Mavi de mavi köşeli (aman aman)
Hem ağladım hem de güldüm
Ben bu yare düşeli
Kaynak: Selahattin İnal

Beypazarı Meskenimiz

dedikten aşıyor bir kara kağnı
Kağnının ardında kıratı bağlı
Kaldırın çevresini püskürtme benli
Beypazarı'dır meskenimiz yolumuz
Kimbilir nerede kalır ölümüz
Kaynak: Tahsin Nahit

Beyrek Dağı
Beyrek dağı dumanın var karın var
Kız koynunda turuncun var narın var
Gel sarılalım kıyamete kalmasın
Dünya yalan ayrılık var ölüm var

Kıratın üstünde bir uzun yayla
Ne diyem beylerim kaderim böyle
Anama varınca doğrusun söyle

Bahçenizde mor menekşe gülüm var
Yarimden ayrıldım ah u zarım var
Sana derim nazlı yarim gel bana
Dünya yalan ayrılık var ölüm var

Beypazarı 'dır meskenimiz yolumuz
Kimbilir nerede kalır ölümüz

Kaynak: Cafer Kaya

Beypazarı'ndan çıktım tütün satmaya
Kırat başladı da yatıp kalkmaya
Kolcular başladı da fişek atmaya
Beypazarı'dır meskenimiz yolumuz
Kimbilir nerede kalır ölümüz

Bezirgan (Yücesinden Baktım)
Yücesinden baktım bir ulu kervan
İndi bir ovaya kondu Bezirgan
Dedim yiğitlerin bacın vermen mi
Bana kahkahayla güldü Bezirgan

Körolası Çerkes nereden geldin
Kuyumcuyum diye çayıra kondun
Alnı top kaküllü yiğide kıydın

Bezirgan Köroğlu'n görenler şaşar
Bağıranda aslan kaplan kan işer
El edip el edip yanağın okşar
Meşenin aslanı kurdu Bezirgan

Beypazarı 'dır meskenimiz yolumuz

Bezirgan oturmuş kaplan postuna
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Sayfa 489

Rahmeylemez yararına dostuna
Doldurmuş Kırat'ın gelir üstüne
Beni saymaz at oynattı Bezirgan

Hicap perdesini kaldırmamalı

Çatamadım hiç sağ ile solumdan
Alamadım parasından pulundan
İstiyor Ayvaz'ı almak elimden
Beni saymaz at oynattı Bezirgan

Bırak Arkadaşım Acıma Bana

Başına urunmuş Bektaşi börkü
Sırtına da almış çılkava kürkü
Köroğlu söyledi üç beyit türkü
Anda beş yüz altın koydu Bezirgan
Kaynak: Köroğlu

Bezirgan Hocam Senin Geldiğinde
(aman) Bezirgan hocam senin geldiğinde
Bahar mıydı yaz mıydı
Semada uçarken gördüklerin
Turna mıydı kaz mıydı (aman)
Bezirgan hocam Şahsenem de
Gelin miydi kız mıydı
Nice gördün bezirgan hocam
Nazlı Şahsenem'i (ah Senem'i)
(aman) Garip benim geldiğimde
Bahar değil of yazıdı (of yazıdı)
Semada uçarken gördüklerim
Turna değil kazıdı
Şahsenem aman gelin değil kızıdı (aman kızıdı)
Ağlar sızlar gördüm
Nazlı Şahsenem'i (aman Senem'i)
Kaynak: Cevdet Günebakan

Bezm-i Muhabbette
Bezm-i muhabbette lezzet arayan
İşitip her sözü aldırmamalı
Kemal-i kadrinde rif'at arayan
Kimseyi zemmedip daldırmamalı
Er odur ki er merkezin bilmeli
Kendin fehmeyleyip özün bilmeli
Olduğu mecliste sözün bilmeli
Cevherini taşa çaldırmamalı
Figani alemi seyran demişler
Bu dünyanın sonu viran demişler
El haya ü min'el-iman demişler
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Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Bırak arkadaşım acıma bana
Ben kendi kendimi ateşe attım
Bir vefasızı candan sevip
Bir derdime bin dert kattım
Manalı bakardı seviyor sandım
Sahte gülüşüne çabuk aldandım
Ellerin sözüne hiç aldırmadım
Tatlı sözlerine inanmıştım arkadaş
El elin aynasıdır bir atasözü
Kör olsun sevip de ayrılanın her iki gözü
Güldür behey rabbim hep ağlatma bizi
Yine de seviyorum onu kavuştur bizi
Kaynak: Güner Kaymak

Bırak Beni Konuşayım
Ben de bir insan oğluyum
Bırak beni konuşayım
Bir başım, bir beynim vardır
Bırak beni konuşayım
Gene size danışayım
Senin dilin benim dilim
Yakışmaz insana zulüm
İnsanım hayvan değilim
Bırak beni konuşayım
Gene size danışayım
Sular boşuna akmasın
Akıp bendini yıkmasın
Adam adamı yakmasın
Bırak beni konuşayım
Gene size danışayım
Mahzuni halk diye ölsün
Ben giderim adım kalsın
Koltuk, saray sizin olsun
Bırak beni konuşayım
Gene size danışayım
Söz: Aşık Mahzuni Şerif
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Bırak Gam Kederi Yaralı Gönül
Bırak Gam Kederi Yaralı Gönül
Yüce Dağdan Duman Çekilir Bir Gün
Çapa Vurulmadık Bu Topraklara
İlkbaharda Tohum Ekilir Bir Gün
Yaşam Boyu Akmaz Kan ile Yaşım
Gün Olur Dikleşir Eğilen Başım
Matem Müjdeleyen Kanlı Baykuşun
Ocağına İncir Dikilir Bir Gün
Unuttu Dediğin Dost Seni Anar
Alnının Terini Sofraya Sunar
Sana Kutsal Gelen Bin Yıllık Çınar
Fiske Vuruşuyla Yıkılır Bir Gün
Meyveye Dönüşür Kuruyan Dallar
Kaplani Giyinmiş Yeşiller Allar
Gelir Bayram Günü Çalar Davullar
Ak Ellere Kına Yakılır Bir Gün
Kaynak: Hasan Kaplani

Bırakıp Gitme Dedim
Bırakıp gitme dedim
Beni terketme dedim
Sabuha çok bekledim
Haber bile etmedin
Vicdansız Sabuha Sabuha Sabuha
Kalbim aşkınla yanmış
Meğer gönlüm aldanmış
Yalan sevgine kanmış
Alın yazım karaymış
Vicdansız Sabuha Sabuha Sabuha
Nerdesin ah nerdesin
Beni öldüreceksin
İsmini söylemekten
Tükendi son nefesim
Vicdansız Sabuha Sabuha Sabuha
Kaynak: Yılmaz Kayral

Bırakmadı Sevdan Beni
Az mı cefalar çektirdin
Bırakmadı sevdan beni
Ömrümü yedin bitirdin
Bırakmadı sevdan beni
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Sayfa 490

Ah ben nidem dost ben nidem
Yaralıyım kime gidem
Ne belalı bir başım var
Nerede tedavi edem
Dert doluyum baştan başa
Alıştı gözlerim yaşa
Sürdü beni bir yokuşa
Bırakmadı sevdan beni
Ah ben nidem dost ben nidem
Yaralıyım kime gidem
Ne belalı bir başım var
Nerede tedavi edem
Akarsu aktım duruldum
Nice insandan soruldum
Gahi öldüm gah dirildim
Bırakmadı sevdan beni
Ah ben nidem dost ben nidem
Yaralıyım kime gidem
Ne belalı bir başım var
Nerede tedavi edem
Kaynak: Muhlis Akarsu

Bırakmaz (Ulu Çınar)
Ulu çınar sen gibi ummanlara
Dalacağım amma seller bırakmaz
Aşkın gemisini ben deryalara
Salacağım amma göller bırakmaz
Kış ettiler baharımı yazımı
Kül ettiler özümdeki közümü
Seni hatırlayıp sevda sazımı
Çalacağım amma teller bırakmaz
Cananiyim çözemedim düğümü
Yine duman sardı gönül dağını
Viraneye çevirdiler bağımı
Solacağım amma güller bırakmaz
Kaynak: Ozan Ata Canani

Bıraktı (Dinleyin Dostlarım)
Dinleyin dostlarım zalim sevdiğim
Gönül sarayımı yıktı bıraktı
Adını kalbime yazıp övdüğüm
Beni ateşlere yaktı bıraktı
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Sayfa 491

Bıraktı beni hasrette
Sıkıldım darıldım bittim aşındım
O sebeple gurbet ele taşındım
Her gün kederlendim her gün düşündüm
Saçımı dişimi döktü bıraktı
Şu kalbimde iz bıraktı yol vurdu
Güllerime dolu vurdu sel vurdu
Sağını gösterdi döndü sol vurdu
Mağlup etti galip çıktı bıraktı
Kul Kevseri böyle kendimi yaktım
Unutması çok zor kafama taktım
El güldü eğlendi ben ise baktım
Başımı boynumu büktü bıraktı
Kaynak: Aşık Kevseri

Bıraktı (Seni Beklemekten)
Seni beklemekten bıkan hasretim
Yaşlı gözlerimi yola bıraktı
Gelirsen boynuna sarılsın diye
Gönlüm tercihini kola bıraktı
Bu zalim ayrılık sürüyor niye
Gidenler gelmez mi yoksa geriye
Saçından kokular getirsin diye
Sabrım bu görevi yele bıraktı
Gel de gör her yanım yara beredir
Artık bilmiyorum yerim neredir
İki göz üstümde iki deredir
Onlar da son sözü sele bıraktı
Fırtınan var her telinde saçımın
Af yolunu bulamadım suçumun
Bilir misin acısını içimin
Göz yaşlarım kaç mendile bıraktı
Doğuştan sevgidir gönlümün dini
Bu yüzden hep kutsal bildim ismini
Kader yüreğime çizdi resmini
Seni anlatmayı dile bıraktı
Kaynak: Halil Soyuer

Bıraktı Beni
Geleceğim diye gitti
Kaldı diyar-ı gurbette
Benim derdim yetmez gibi
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Vefasızmış gitti gelmez
Akan gözyaşlarım silmez
Allahtan kuldan utanmaz
Bıraktı beni hasrette
Kaynak: Yavuz Top

Biberim Kara Kara Biberim
Biberim kara kara biberim
Dibinde keklik güderim
Yar seni alır giderim
(Yar seni alır kaçarım)
Şerife'm allan pullan gel gel
Gel Şerife ablam da gel gel gel
Al al üstüne Şerife'm şal bel üstüne
Hançer bıçaklar dayanmış
İnce belin üstüne
Bahçeye gel yarim görem
Elini uzat gül verem
Yar seni nerede görem
Şerife'm allan pullan gel gel
Gel Şerife ablam da gel gel
Al al üstüne Şerife'm şal bel üstüne
Hançer bıçaklar dayanmış
İnce belin üstüne
Kaynak: İsmail Eröktem

Bici Bici (Aküzüm Asmasıyım)
Aküzüm asmasıyım
Güzeller yosmasıyım
O kız bi gül göndermiş
Ben onun hastasıyım
Aman bici bici leblebici
Leblebiyi kavuranlar
Dumanını dumanını savuranlar
Beni yardan ayıranlar
Kaynak: İsmail Aşık

Bico Gider Biçime
Bico Gider Biçime
Orak Değmiş Saçına
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 492

Çıkar Keten Gömleği
Sar Biconun Başına

Zaya geçti koca ömrüm
Oy benim biçare gönlüm

Hop Bico Hopla Bico
Fistanı Topla Bico

Kaynak: Aşık Çağlari

Bico Sen Pek Karasın
Alemde Maskarasın
Kırk Kalıp Sabun Olsa
Yine De Pek Karasın
Hop Bico Hopla Bico
Fistanı Topla Bico

Bico Nerden Geliyon
Bico nerden geliyon
Harmanlıktan aşağı
Dalla bico dahara bico
Sen de bico ben de bico
Biconun ellerinde
Çimeydim göllerinde
Hop bico hopla bico
Şalvarını topla bico
Bir çift düğme olaydım
Biconun kollarında
Hop bico hopla bico
Şalvarını topla bico

Bihamdilillah Gafur İsmi
Bihamdilillah Gafur ismi var iken
Ağlama ey gönül gül ferah ferah
Esnasında Settar ismi nur iken
Akıtma gözyaşı sil ferah ferah
Eğer umar isen Haktan cenneti
Sofiye yalvarıp etme minneti
Gece gündüz terkeyleme sünneti
Beş vakit farzını kıl ferah ferah
Aşkın Zülfikarın beline sokun
Aduyü nefsine yanaşma sakın
Dilini haramdan gaybetten sakın
Geçersin Sıratı yol ferah ferah
Hulusi kalb ile birle Allahı
Seni nara yakmaz hemi Vallahi
Bülbül ol metheyle Resulullahı
Açılsın bahçende gül ferah ferah

Söz: Şarkışlalı Mehmet

Her derede söğüt olmaz Ruhsati
Her anadan yiğit olmaz Ruhsati
Bundan güzel öğüt olmaz Ruhsati
Aklın başta ise al ferah ferah

Biçare Gönlüm (Bakmadın Gönül)

Kaynak: Aşık Ruhsati

Bakmadın gönül halına
Kondun bir gülün dalına
Başladı bübül figana
Oy benim biçare gönlüm

Bil Bakalım Bu Kimdir

Açtın yelkenim ummana
Koydun hallarım gümana
Büründü başın borana
Oy benim biçare gönlüm
Aşıklık kolaymı sandın
Aşkın deryasına daldın
Sen aşkı mecaz'e yandım
Oy benim biçare gönlüm
Çağlari’m der deli gönlüm
Çiçek açmaz neden gülün
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Ne işi var ne damı
Ne tarlası var ne hanı
Ne şerefi ne şanı
Bil bakalım bu kimdir
Giysileri kıl şaldır
Çorapları çuvaldır
Tesellisi kavaldır
Bil bakalım bu kimdir
Terkedilmiş bir maşa
Kaderiyle başbaşa
Yaslanmış kara taşa
Bil bakalım bu kimdir
Doktoru yok hastadır
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Sayfa 493

Her gün başı yastadır
Arslandır kafestedir
Bil bakalım bu kimdir

Çırpınıp dururuz biz bile bile
Avcı geldi oltasını uzattı
Kurtulabilirsen yüz bile bile

Kaynak: Ozan Dilaver

Hayatta gülmedik sözün doğrusu
Yardımlaşmak insanlığın çağrısı
Bataklıkta sivri sinek sürüsü
Dinledik sesini saz bile bile

Bil Ki Hakikate Yetemem
Bil ki hakikata yetemem aşık
İptida mecaza çarpılmadıkça
Zikre devam edüp vakti seherde
Nefsi emmareden kurtulmadıkça
Akıp nasihatim koyup beynine
Tarikat zincirin takup boynuna
Nazar kılıp ağırına yeniğne
Girüp kantarlara tartılmadıkça
Sonu meyl edüp te engine akup
Vücudu hicrana odlara yakup
Kamil meclisinde oturup kalkup
Haya perdesiyle örtülmedikçe

Hangi taşa vursam garip başımı
Boşuna harcadım bütün yaşımı
Yavan ekmeğimi yağsız aşımı
Zehir ettin bana tuz bile bile
Eşin dostun Kara diyorlar sana
Neler oldu bitti dünden bu yana
Gönül kuşu derler böyle tufana
Hayat mangalında köz bile bile
Kaynak: Nurettin Yıldırım

Bilemem (Varıp Vefasıza)

İçmeyen ne bilir şarap ü meydan
Almalı hikmeti gün ile aydan
Saz ile söz ile alınmaz meydan
Ruhsat'ın mahlesi serpilmedikçe

Varıp vefasıza derdimi yansam
Darılır mı darılmaz mı bilemem
Açsam kollarımı boynuna sarsam
Sanlır mı sarılmaz mı bilemem

Kaynak: Aşık Ruhsati

Güneş tepelerden çoktan aşmıştır
Ecel eşiğine yol yanaşmıştır
Zülüfler perişan tel dolaşmıştır
Örülür mü örülmez mi bilemem

Bilal Bey Dersen De
(yaman ey) Bilal Bey dersen de Elbeyli'nin ulusu
Atına binmiş de olmuş Halep valisi
Anası Gülsüm Hatun olmuş çifte yavru delisi
Gardaş yanarım kirve yanarım
Alınan avlandık da vallah ben de ona yanarım
(yaman ey) Böyle bilseydim de
Ben bu Halep'ten gelmezdim
Tatlı canımı da bir kurşuna vermezdim
Haberim olsa da kirve ben de sana inmezdim
Beyler yanarım gardaş yanarım
Alınan avlandık da vallah ben de ona yanarım
Kaynak: Cevdet Günebakan

Bile Bile (Cehaletin Ağları)
Cehaletin ağlarına takıldık
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Gayet yücelerden engine bakar
Vefasız sevdası sinemi yakar
Bahar seli gibi bulanık akar
Durulur mu durulmaz mı bilemem
Şerrafi der bakın yandıkça yandım
Yaşım gitti elli beşe dayandım
Vefasız kapını boşa mı çaldım
Girilir mi girilmez mi bilemem
Kaynak: Aşık Şerrafi

Bilemem Nereye Sürüldüğümü
Bilemem nereye sürüldüğümü bekleme
Belki kaybolup gidecek bu yürek
Karla kaplı yüreğimde
Hüzne doğan kırçiçeğim
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Yandım amman öldüm amman
Sararıp soldum amman
Kar boran yollar
Ardımda sevdan var
Seni bırakıp gidemem
Ağlama sil akan gözyaşlarını ağlama
Birde sen tuz basma gülüm yarama
Gitmeler çok zor küçüğüm
Yoldaş olur yalnızlığım bana

Sayfa 494

Fikir yumuş oğlanıdır endişe kaygı kanidir
Bu ah-u vah aşk donudur taht oturan han neymiş
Şükür onun birliğine yok iken uş var eyledi
Çünkü asıldan biz yoğuz mülk-ü hunuman neymiş
Çalap veribdi bizi var dünyayı görün diye
Bu dünya hod baki değil mülke Süleyman neymiş

Kaynak: Yaşar Aydın

Sorun Taptuklu Yunus’a bu dünyadan ne anladı
Bu dünyanın kararı yok sen neymiş ben neymiş

Bilemeyiz Biz

Kaynak: Yunus Emre

Kimi yuvarlanır kimi yuvarlar
Allah kimden razı bilemeyiz biz
Bal vermezse arı evden kovarlar
Mahcup kalsın yüzü dilemeyiz biz

Bilesin (Doğurgan Üretken İnsan)

Zenginlik çeşitli hoş gelir göze
Uyumlu bütünlük getirir dize
Kalbi yaramayız inandık söze
Kalbura koyup da elemeyiz biz
O düşman bu düşman ve sonra pişman
Kimi uzun boylu kimisi şişman
Kainat dar mıdır engel mi koşman
Tek celse hükümle silemeyiz biz
Heyecanın marş motoru çalınmış
Selam vermeyince şeytan alınmış
Anlayış kıt mı ne mizan delinmiş
Yine de umutsuz kalamayız biz
Tamam temkinli ol gözün de açık
Yokuz ikimizde olursa göçük
Hep hırlayıp duran akıldan kaçık
Husumet kabına dolamayız biz
Duruşun dik olsun kalemin doğru
Namlu olursa dil kalpler de eğri
Ali Rıza göster bu kutsal çağrı
İnsanlık ağlarken gülemeyiz biz
Gülemeyiz biz
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Bilenlere Sormak Gerek
Bilenlere sormak gerek bu tendeki can neymiş
Can hod Hak’ın kudretidir damarda ki kan neymiş
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Doğurgan üretken insan yaşlanır
Kişiyi kocaltan döldür bilesin
Erdemli insanlar her dem taşlanır
Yiğidi kocaltan dildir bilesin
Ozanlar onurlu hali peylerler
Halkı uyarmayı sanat eylerler
Bir ömür boyunca çalıp söylerler
Ozanı kocaltan teldir bilesin
Bir an özgürlüğü hayal sansa da
Serbest kalıp daldan dala konsa da
Tatlı nağmeleri halka sunsa da
Bülbülü kocaltan güldür bilesin
Bir başka açıdan hakkı severdi
Her türlü çileye göğüs gererdi
Sevdiği uğruna canını verdi
Mecnun'u kocaltan çöldür bilesin
Derviş Kemal der ki Bektaşi kolu
Gerçeğe hu deyip içerler dolu
Yorulup bıkmadan sürerler yolu
Dervişi kocaltan yoldur bilesin
Kaynak: Derviş Kemal

Bilesin (Zaman Herşeyin İlacı)
Zaman herşeyin ilacı kendine gel imanım
Boz bulanık akan sular durulacak bilesin
Böyle gelmiş böyle gider diye bir şey yok canım
Kokuşmuş düzenin çarkı kırılacak bilesin
Kötü söz sahibinindir bunu iyi anla bil
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Bu yol çok çetin bir yoldur bildiğin gibi değil
Ne kimseyi aşağıla ne de kimseye eğil
Kişi kendi vicdanından sorulacak bilesin
Gel bre Dertli Divani yar olalım yarsıza
Bir yerine bin yuh olsun onursuza arsıza
Duygu emek sömürene talancıya hırsıza
Dur diyecek ulu divan kurulacak bilesin

Sayfa 495

Bilgeli olmak barışçı olmak
Bilgeli olmak sevgiyi paylaşmak
Bilgeli olmak evreni kucaklamak
Bilgeli ol sevgiyle dol

Kaynak: Dertli Divani

Bilgeli olmak buluşlar yapmak
Bilgeli olmak uzayda yol almak
Bilgeli olmak denizleri aşmak
Bilgeli olmak yer altında ışık olmak
Bilgeli ol sevgiyle dol

Bilettim Orağımı Ettim Kestane Moli

Kaynak: Hamit Turna

Bilettim orağumi ettum kestane moli
Açıklıkta da yağar benim başıma doli

Bilir (Gurbet Elde Baştan)

Oy oy oy sevduğum nedur senden çektuğum
Ellerunu yüzüne niçun koydun sevduğum
Ellerun inadına gel edelim bir düğun
Güzel nasıl yoruldun yokuşun yarısına
Gel seni bindireyim kukuşun sarisina
Oy oy oy sevduğum nedur senden çektuğum
Ellerunu yüzüne niçun koydun sevduğum
Ellerun inadına gel edelim bir düğun
Bizim yayla yolları hem geniştir hem dardır
Bana bakmayın kızlar benim sevduğum vardır
Oy oy oy sevduğum nedur senden çektuğum
Ellerunu yüzüne niçun koydun sevduğum
Ellerun inadına gel edelim bir düğun
Armudu budakladım elmanın dali gibi
Seni benum bilirdum babamın mali gibi
Oy oy oy sevduğum nedur senden çektuğum
Ellerunu yüzüne niçun koydun sevduğum
Ellerun inadına gel edelim bir düğun
Kaynak: Remzi Bekar

Bilgeli Olmak Çalışkan Olmak
Bilgeli olmak çalışkan olmak
Bilgeli olmak üretken olmak
Bilgeli olmak onurlu olmak
Bilgeli olmak özgür olmak
Bilgeli ol sevgiyle dol
Bilgeli olmak doğayı korumak
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Gurbet elde baştan gönül şehrini
Yıkmayanlar bilmez yıkanlar bilir
İlkbaharda geçip Çoruh nehrini
Sekmeyenler bilmez sekenler bilir
Hiç görmedim baharını yazını
Bile aldım kefenini bezini
Ela gözlü güzellerin nazını
Çekmeyenler bilmez çekenler bilir
Gönlüm çok hoşlanır çalgıdan sazdan
Daima gezerim enginden düzden
Nas içinde siyasetten rumuzdan
Çakmayan ne bilir çakanlar bilir
Gece gündüz hayalımda düşümde
Gönül bağladığım pirin peşinde
Çay olup da gözlerinin yaşmda
Akmayanlar bilmez akanlar bilir
Ah çekenler hasret ile derinden
Faydalanmaz ol rüzgardan serinden
Sönmeyen ateşi sevda yerinden
Yakmayanlar bilmez yakanlar bilir
Hiç bırakmaz avgahım peşini
Göze alır sonbahan kışını
Yar yolunda otuz iki dişini
Sökmeyenler bilmez sökenler bilir
Aşar gider sahraların başından
Hiç ayrılmaz hayaların düşünden
Gurbet elde sevdiğinin peşinden
Bakmayanlar bilmez bakanlar bilir
Noksan besler bir virane bağını
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Bakmaz sola daim gözler sağını
Memleketin ölenini sağını
Gitmeyenler bilmez gidenler bilir
Kaynak: Hodlu Noksani

Bilir (Ne Kadar Hub Olsa)
Ne kadar hub olsa şecer üstünde
Dalında bir çiçek açmayı bilir
Yetişir erişir ağaç burcunda
Gönül arz edene saçmayı bilir
Adam var esrar-ı benden nihandır
Zahiri melamı batın sultandır
Adam var ki bir muhit-i ummandır
Adam var ki yiyip içmeyi bilir
Adam var getirir dert belasını
Adam var fetheder can kalesini
Adam var getirir müptelasını
Adam var hızlıdan kaçmayı bilir
Adam var dercetmiş kalem Kuranı
Adam var seyreder bahri ummanı
Her bir halden bihaberdir Sümmani
Sazına üç beş tel koşmayı bilir
Kaynak: Nusret Toruni

Bilir (Rüzgar Gibi Yeryüzüne)
Rüzgar gibi yeryüzüne süzüldüm
Rüzgar bilir beni bir de yel bilir
Yağmur gibi peşpeşine düzüldüm
Yağmur bilir beni bir de sel bilir
Ferhat gibi dağdan suyum aşırdım
Kamber gibi kazanımı taşırdım
Kerem gibi çok yolumu şaşırdım
Ateş bilir beni bir de kül bilir
Garip gibi gurbet gurbet gezdirdi
Derimi Nesimi gibi yüzdürdü
Mecnun gibi beni candan bezdirdi
Sahra bilir beni bir de çöl bilir
Şerrafi der daldım derin göllere
Destan etti beni düştüm dillere
Mızrap gibi vurdum ince tellere
Sazım bilir beni bir de tel bilir
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Sayfa 496
Kaynak: Aşık Şerrafi

Bilir (Selam Olsun Eşe Dosta)
Selam olsun eşe dosta gönülden
Ayrılık özlemini çekenler bilir
Alın yazısıdır ne gelir elden
Ancak göz yaşını dökenler bilir
Bitmez oldu şu gönlümün çilesi
Değilim ben yadellerin kölesi
Hasret kaldım vatanıma ölesi
Ancak hasretliği çekenler bilir
Kasım der ki garibin çilesi bitmez
Benim derdim hergün artar eksilmez
Yaralı gönleme melhem kar etmez
Aşkın pençesine düşenler bilir
Kaynak: Kasım Karşı

Bilir (Sevgi Ruhun Gıdasıdır)
Sevgi ruhun gıdasıdır
Can gözüyle gören bilir
Şairlerin sedasıdır
Aşka gönül veren bilir
Gövde misal bir kafese
Sevgi hayattır nefese
Bana değil sor herkese
Yar bağrına giren bilir
Bakımsız bağı kar alır
Arısız kovan boş kalır
Sevgi ile hayat bulur
Bu sırlara eren bilir
Yunus gibi hakka eren
İnsanlığa gönül veren
Sevenlere yol gösteren
Sevgi ağı ören bilir
Ne savaş olur ne ölüm
Sevenlerde olmaz zulüm
Sevgiyle yeşerir gülüm
Seyfi onu deren bilir
Kaynak: Seyfettin Ermişoğlu

Bilir M'ola (Gül Dikensiz)
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Gül dikensiz biter m'ola
Ocak harsız tüter m'ola
Haktan nida gelse kula
Yaradanı bilir m'ola
İnce dertlerinden bizar
Gönül ummanları gezer
Levh-i kalem ile yazar
Defterimi bilir m'ola
Kaynak: Sabit İnce

Biliriz (O Ki Yaratıldık)
O ki yaratıldık türabı turdan
Perverdigar Hak Sübhan'i biliriz
Türabın aslını yarattı nurdan
Nurdan evvel biz mekanı biliriz
Mekanda varidi nice bin seher
Anı zinnet kıldı ne murgu meğer
Günde yetmiş kere eyledi teher
Bahşettiği rızkı nanı biliriz
Rızkı nanı haktan yarattı Hüda'm
Devri o cihanda varidi Adem
Cihandan cihana basanda kadem
Ana nisbet dü cihanı biliriz
Dü cihanda yer gök çarkı felekler
Arş ü ala mümtahada melekler
Hesaba müntazır suda semekler
Ne zikirde kelam kanı biliriz
Kerem kanın renkleri var gyetten
Yalan değil güni bugün hayattan
Altı bin altı yüz altmış altı ayetten
Emri Hak'tan biz Furkan'ı biliriz
O Furkan'da nice ayet yerince
Nice murgu nice sinek karınca
Mağrib maşrik guhi kafa varınca
Yeten hükmi Süleyman'ı biliriz
Zülali şefkatten ummaz mı bacı
İzhar eder günahkara ilacı
Örttüler başıma mürüvvet tacı
Fahri alem ol Sultan'ı biliriz
Kaynak: Aşık Zülali
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Sayfa 497

Bilirsen Mi Sennen Niye Küsmüşem 1
Bilirsen mi sennen niye küsmüşem
Bahmadın üzüme size gelende
Ona göre bu dostluğu kesmişem
Kem bahırsan üzbe üze gelende
Kerem olub men oduna yanamam
Dostuma dost düşmenime yamanam
Men arifem işareden ganamam
Kelmeyi başlayıb söze gelende
Şeyda diyer heç gedrimi bilmedin
Dost oluban bir üzüme gülmedin
Ve'de verib ve'demize gelmedin
Ne danışdıg geze-geze gelende
Kaynak: Şeyda Eziz

Bilirsen Mi Sennen Niye Küsmüşem 2
Bilirsen mi sennen niye küsmüşem
Bakmadın üzüme size gelende
Ona göre bu dostluğu kesmişem
Kem bakarsın üzbe üze gelende
Kerem olup men oduna yananam
Dostuma dost düşmanıma yamanam
Ben arifem işareden kanaram
Kelmeni başlayıp söze gelende
Şeyda diyer hiç derdimi bilmedin
Dost oluban bir üzüme gülmedin
Vede verip vademize gelmedin
Ne demiştik geze geze gelende
Kaynak: İbrahim Yıldırım

Bilmeden Kapını Çaldım (Sarhoşum)
Bilmeden kapını çaldım
Aklımı baştan aldın
Yar kapını çalmazdım
Beni ateşe saldın
Serhoşum hem de bir hoşum aman
Dağda fıstık ağacı
Çift gezer iki bacı
Büyüğü şöyle dursun
Küçüğü beyler harcı
Serhoşam hem de bir hoşum aman
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Damda fıstık olur mu
Ateş yastık olur mu
Sen orada ben burda
Böyle dostluk olur mu
Serhoşum hem de bir hoşum aman
Kaynak: Ali Öner

Bilmedin (Sesin Bir Fesleğen)
Sesin bir fesleğen olup kokardı
Ben bu yüzden hep türküler yakardım
Yakın gelip uzak uzak dururdun
Keder dolu ömür geçti bilmedin
Seni baharlara yazlara sordum
Seni yolculara yollara sordum
Kimse bilmez kimse bilmez bu aşkı
Keder dolu ömür geçti bilmedin
Bir yel esse selamın var sanırım
Turnalar göç eder bakakalırım
Hasret türkülerle büyür durmadan
Keder dolu ömür geçti bilmedin

Sayfa 498

Sen seni bil sen seni
Kaynak: Hacı Bayram Veli

Bilmeli (Canım Dostum Dinle)
Canım dostum dinle benim sözümü
Bir insan kış ile yazı bilmeli
Ben benden ayırmam artık gözümü
İnsan dostça bakan gözü bilmeli
Kimin lale alır kimisi gonca
Kimi ihtiyara kimisi gence
Kahrolmamak için hayat boyunca
İnsan evlenecek kızı bilmeli
Düşünmek lazımdır sonum n’olacak
Sanma bu kainat böyle kalacak
Nihayeti son elbisen olacak
İnsan kefen olan bezi bilmeli
Der Civani insanların hası var
İnanç iman ile hem ihlası var
Mevlanın taktiri tecellisi var
İnsan alnındaki yazı bilmeli

Kaynak: Ahmet Telli
Kaynak: Aşık Civani

Bilmek İstersen Seni
Bilmek istersen seni
Can içre ara canı
Geç canından bul anı
Sen seni bil sen seni
Kim bildi ef'alini
Ol bildi sıfatını
Anda gördü zatını
Sen seni bil sen seni
Görünen sıfatındır
Anı gören zatındır
Gayri ne hacetindir
Sen seni bil sen seni
Kim ki hayrete vardı
Nura müstagrak oldu
Tevhid-i zatı buldu
Sen seni bil sen seni
Bayram özünü bildi
Bileni anda buldu
Bulan ol kendi oldu
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Bilmelisin (Ağlamak Yok)
Seni bu dünyada en çok
Ben severim bilmelisin
Hep gülmek var ağlamak yok
Gözyaşını silmelisin
Gözyaşını silmelisin
Benimle hep gülmelisin
Çimende ot ayrılır mı
Damakta tat ayrılır mı
Tırnakta et ayrılır mı
Şu kalbimde kalmalısın
Şu kalbimde kalmalısın
Benimle hep gülmelisin
Kul Kevseri sana baka
Senin için türkü yaka
Her saniye her dakika
Hep yanımda olmalısın
Hep yanımda olmalısın
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Benimle hep gülmelisin
Kaynak: Aşık Kevseri

Bilmem (Bu Derdimi Nasıl Edeyim)
Bu derdimi nasıl edeyim beyan
Sayın bey insafa gelir mi bilmem
Layıkken makama oldu perişan
Geçer vakit geri kalır mı bilmem
Maden servisinde emsal yok idi
Malumatta ve bilgide çok idi
Geçen hafta Süleyman Bey tek idi
Arayanlar şimdi bulur mu bilmem
Onurla gururla yolda yürürdü
Gidenleri gelenlerden sorardı
Balı getirene izin verirdi
Acep kahvaltıdan olur mu bilmem
Coşkun sular gibi bir yana akmaz
Rüşvetsiz gelenin yüzüne bakmaz
Balı olmayandan alırdı pekmez
Şimdi ayran tası dolar mı bilmem
Oğul balın tereyağsız yemezdi
Lor gibi yer kıymetlidir demezdi
Piyasada kıymetini sormazdı
Süzmeyi yağ diye alır mı bilmem
Korkarım ki alem sana gülmeye
Dilim tutmaz başsağhğı vermeye
Rüşvetsiz gelende artmaz yevmiye
Lor olsa prim de salar mı bilmem
Yine şefim diye inandırıyor
Çorbayı ayranla bulandırıyor
Beyaz köpekleri dolandırıyor
Onlar da kalmadı bilir mi bilmem
Bu sefer talihi elinden tutar
Tünelden ambara terfi de eder
Oradan da hemen köyüne gider
Kader tarlasını sular mı bilmem
Tedbir kar eylemez bir kere düştü
Fabrika görmedi böyle bir puştu
Bu mevladan oldu kullar da şaştı
Bizlere dişini biler mi bilmem
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Sayfa 499

Cansız kalem bu halleri yazarsa
Süleyman Bey işitir de kızarsa
Yarım suratını asar bozarsa
Kimseler eline dalar mı bilmem
Rüşvet ile boğazını kayırma
Helal çalış rüşvete yer ayırma
Fabrikadan nefret ile ayrılma
Kader artık ona güler mi bilmem
İlk bakışta bir kederi görülmez
Fitnelikten hiç usanmaz yorulmaz
Rüşvet yoksa mahiyette durulamaz
İrtikap fikrinde kalır mı bilmem
Çok biliyor Yörüklerin cahili
Buldu Divriği'de Mister Erayl'i
O gelince sanki elleri bağlı
Bu sefer peşinden meler mi bilmem
Yazarım bu kadar çok fazla yazmam
Farz olmayanlara destanı düzmem
Fabrika şahittir ben yolsuz gezmem
Kendine arkadaş kılar mı bilmem
Dinleyenler bu nahaktır demeli
Doğruluktur herbir işin temeli
Dört kiloluk balı bir dem yemeli
Noksan'ı defterden siler mi bilmem
Kaynak: Hodlu Noksani

Bilmem (Gönül Gitmek İster)
Gönül gitmek ister sılaya doğru
Daha burda kısmet bulur mu bilmem
Bir an evvel yurda dönmek niyetim
Felek bana yoldaş olur mu bilmem
Çoktan hazırlandım fırsat vermedi
Gönül giden yere ayak varmadı
İkrar verdi bir sözünde durmadı
Bu sefer sözünü bilir mi bilmem
Hayalle gönlümü ben şen ederim
Gönül kalktı ticareti niderim
İnşallah ki bu yakında giderim
Kimse gurbet elde kalır mı bilmem
Şükrolsun hüdanın herbir işine
Su katmasın felek pişmiş aşına
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Otuzunda girdin altmış yaşına
Felek Noksani'ye güler mi bilmem

Sayfa 500

Sekize çalışır yediyi bilen
Yalancı dünyada hiç olmaz gülen
Yaratmış birtanem tende mi bilmem

Kaynak: Hodlu Noksani
Kaynak: Hodlu Noksani

Bilmem (Şu Bizim Dağlara)
Şu bizim dağlara bülbül konmuyor
Güle mi darılmış hara mı bilmem
İçimin ağrısı olup dinmiyor
Hicran mıdır yoksa yara mı bilmem
Hem cefayı felek hem de yar nazı
Neyleyim dünyada güldürmez bizi
Alnıma yazılmış bir çeşit yazı
Okunmaz ak mıdır kara mı bilmem
Başımı döndürür yarin sevdası
Boynuma takılmış bin bir halkası
Deli gönül olmuş ceylan yaylası
Her gelen yayılır mera mı bilmem
Kılıçoğlu der ki düşmüşüm yara
Derdimi sormaya gelmez birara
Kaderle tutuştuk zalim kumara
Attığım yazı mı tura mı bilmem

Bilmem Feleğin Kastı Ne
Bilmem feleğin kastı ne
Dert verir dert üstüne
Takatım yok gam yüküne
Derdim çoktur dermanım yoktur
Ben ölürsem gurbet elde
Ağlayacak kimsem yoktur
Aman aman halim yaman
Hiç güler mi dertli olan
Çek elin doktor yaramdan
Ben dertli doğdum anamdan
Kurtuluş yok bu yaradan
Derdim çoktur dermanım yoktur
Ben ölürsem gurbet elde
Ağlayacak kimsem yoktur
Aman aman halim yaman
Hiç güler mi dertli olan

Kaynak: Kamil Kılıçoğlu
Kaynak: Mehmet Ataç

Bilmem (Zalim Felek Sana)
Zalim felek sana derdimi desem
Acaba dermanı sende mi bilmem
Cerrahlar bulamaz bu derde çare
Yoksa bu noksanlık bende mi bilmem
Durmadım dermana gittim piyade
Bugünkü ahvalim dünden ziyade
Yalvarırım yıldızlara aya da
Vücutta mikrobum kanda mı bilmem
Huzuri mevlaya varmak isterim
Dertsiz bir murada ermek isterim
Şimalde cenupta görmek isterim
Çağırdım işitmez yanda mı bilmem
Dergah-ı divandan tevhidim virdim
Bir kul çekmediği derdi ben gördüm
İlacı bulunmaz Lokman'a sordum
Felek kastın tatlı canda mı bilmem
Noksan bu kahırdan sen misin ölen
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Bilmem Ki Bilemem Ki
Bilmem ki bilemem ki
Kiminsin neredesin
Sen artık benim değilsin
Adımı gizlemelisin
Aklından da silmelisin
Sen sevmeyi bilemezsin
Bilmem ki bilemem ki
Kiminsin neredesin
Sen artık benim değilsin
Önünden geçsem görmezsin
Özlemeye değmezsin
Hep yalanlar içindesin
Bilmem ki bilemem ki
Kiminsin neredesin
Sen artık benim değilsin
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Adımı gizlemelisin
Kadehimde son içkisin
Dudağımda ilk yeminsin
Bilmem ki bilemem ki
Kiminsin neredesin
Kimbilir şimdi kiminsin
Hangi uzak yerdesin
Sen yalnızlığı sevmezsin
İstesen de dönemezsin
Bilmem ki bilemem ki
Kiminsin neredesin

Sayfa 501

Yalvardım yakardım boynumu büktüm
Kapandım önüne eşikler öptüm
En körpe çağımda yaprağım döktün
Bahar mı hazan mı bilmem ki nesin
Bazen kalbe girip baş döndürürsün
Kah ağlatıp beni kah güldürürsün
Hem yaşatıp beni hem öldürürsün
Dert misin derman mı ecel mi nesin
Gözlerin ufkumda bir nur inan ki
Seninle kördüğüm gibiyim sanki
Sensiz geçen ömür neye yarar ki
Gece mi gündüz mü sevgilim nesin

Kaynak: Berkant
Kaynak: Nuri Can

Bilmem Ki Melek Mi Huri Mi
Bilmem ki melek mi huri mi ola
Şu fani de benim sevdiğim gibi
Devretsem arasam acap var mı ola
Böyle bir güzellik insanda olmaz
Naz ile salınır güzeller başı
Kudretten çekilmiş karadır kaşı
Çözülmüş düğmeler görünür duşu
Yuca dağ başına yağan kar mı ola
Elvan elvan döner eller kınadan
Bir belgüzar aldım yavru sunadan
Bu surette insan doğmaz anadan
İnci mi ola sedef mi ola dür mü ola
Hey Ruhsat gam sardı her bir yerimden
Bir karanlık duman gitmez serimden
Beni ayırdılar nazlı yarimden
Onlara öcümü Mevlam kor mu ola

Bilmem Nedendir
Şunda bir dilberin kemandır kaşı
Ağlar melil melil bilmem nedendir
Ley-ü nehar akar çeşmimin yaşı
Çağlar melil melil bilmem nedendir
Yatağında aslan gibi gürüler
Akar şu çeşmimin yaşı yiniler
Hastaların derdi vardır iniler
Sağlar melil melil bilmem nedendir
Yükünü yüklenmiş tüccar hocalar
Dersini bilmeyen okur heceler
İli göçmüş viran kalmış yüceler
Dağlar melil melil bilmem nedendir
Yüğrük olur şol suların kaçağı
Buyurmamış hak balığa bıçağı
Açılmamış dost bağının çiçeği
Bağlar melil melil bilmem nedendir

Kaynak: Aşık Ruhsati

Bilmem Ki Nesin
Süzgün bakışlarda yürek delensin
Ay mısın güneş mi bilmemki nesin
En hoş musikiden tatlıdır sesin
Keman mı cümbüş mü bilmem ki nesin
Özenmiş bezenmiş yaratmış tanrım
En güzel renklerle donatmış tanrım
Kalbimi aşkınla kanatmış tanrım
Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin
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Derdiment Köroğlu yollara bakar
İki gözlerinden kanlı yaş döker
Yükünü yükletmiş katarı çeker
Beyler melil melil bilmem nedendir
Kaynak: Köroğlu

Bilmem Nedendir (Diyarı Devran)
Diyarı devranda kalmışız bütün
Etti hep yerinden bilmem nedendir
Sılayı yad etsen hasretle tütün
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Sayfa 502

Çıkıyor serinden bilmem nedendir

Kaynak: Şah Hatayi

Sıhhatim yerinde yoktur rahatım
Elde olsa asla durmam bir adım
Gönlüm gurbet elden olmuştur nadım
Ah eder zarından bilmem nedendir

Bilmem Neye Küstü Neye İncindi

Aştı rızkım cebellerin belinden
Pişman olsan birşey gelmez elinden
Bu yıl kısmet Arabistan elinden
Hoşlanmam arından bilmem nedendir
Hiç görmedim gurbet elden güleni
Gurbet elde hiç bahtiyar olanı
Günlük olsa beş on altın geleni
Alamam karından bilmem nedendir
Felek vurmuş yaralarım sağ değil
Yola çıksam ayağımda bağ değil
Kaldım çölde bahçe değil bağ değil
Usandım varından bilmem nedendir
Ezelidir gurbet eli gezerim
Birgün olur tatlı candan bezerim
Noksan'ı ben okumadan yazarım
Ders almam pirinden bilmem nedendir
Kaynak: Hodlu Noksani

Bilmem Nedendir (Hayli Demdir)
Hayli demdir dosttan ayrı düşeli
Gelmez bir selamın bilmem nedendir
Ciğerim de aşk odunda pişeli
Tükenmez efkarım bilmem nedendir
Nail oldum dostun zülfü teline
Nurdan cemaline tatlı diline
Gözüm yaşı döndü bahar seline
Akarsu bulanık bilmem nedendir
İnsaf et sevdiğim çektiğim yeter
Alıştım tutuştum tütünüm tüter
Ayrılık yoksulluk hicran besbeter
Birikti başıma bilmem nedendir
Hatayi sığındın Ali Serdar'a
Umarım merhamet ede kullara
Enzerim zayıfım kaldım biçare
Şaşırdım tebdilim bilmem nedendir
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Bilmem neye küstü neden incindi
Ya niçin şansına darıldı gönül
Halbuki hatanın sahibi kendi
Ne sebep hizadan ayrıldı gönül
Gahi rüzgar gibi esip dolaşır
Gahi şahin gibi baza ulaşır
Gahi turnalarla çölde eğleşir
Çırpına çırpına yoruldu gönül
Gahi savran olup çekiyor katar
Gahi tüccar olup kumaşlar satar
Gahi garip mihman hanlarda yatar
Gahi dem gözlere hor oldu gönül
Gahi duçar olur türlü hallere
Gahi derdin ifşa eder ellere
Gahi türap olur iner yollara
Gahi sırça olup kırıldı gönül
Gahi pervanesiz tutuşup yanar
Gahi şimşek gibi havada döner
Gahi bülbül olup dallara konar
Gahi dikenlere sarıldı gönül
Derdimend der hülasasın dinliyor
Çile ıstırabın ancak önlüyor
Ah çekip de derin derin inliyor
Herhal sinesinden vuruldu gönül
Kaynak: Aşık Derdimend

Bilmem Şu Feleğin
Bilmem şu feleğin bende nesi var
Her gittiğim yerde yar ister benden
Sanki benim mor sümbüllü bağım var
Zemheri ayında canım gül ister benden
Yoruldum da yol üstüne oturdum
Güzeller başıma toplansın diye
Gittim padişahtan ferman getirdim
Herkes sevdiğine canım kavuşsun diye
Evlerinin önü zeytin ağacı
Dökülmüş yaprağı kalmış ağacı
Eğer senin gönlün bende yok ise
Sen bana kardeş de canım ben sana bacı
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Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Bilmesi Gerek (Hak'tan Himmet)
Hak'tan himmet pirim haber getirir
Yurdun temelini bilmesi gerek
Mekan tutmuş gitmiş Şam'da oturur
Bunun sebebini bilmesi gerek
Aşık olan okur manayı seçer
Bazı zemin bazı semada uçar
Dereden tepeden yel gibi geçer
Şimdi temelini bilmesi gerek

Sayfa 503

Devlet-i dehr içre olanlar mesrur
Derunu harabdır birun ma’mur
Safi dil olmayan sofi-i mağrur
Çektiği gussa-i esmayı bilmez
Emrahi akıbet olursun fani
Tutalım ki oldun Yusuf'u sani
İsbat-ı Hak edüb nefsini tanı
Nefsini bilmeyen Mevla'yı bilmez
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Bilmez Ali'yi

Bazı düzde yürür bazı sarpınan
İsmi beyan teker teker harf inen
Başta okunuyor iki kaf inan
Okuyup manayı bilmesi gerek

Nasıl methedeyim sultanım seni
Bin bir ismin vardır birisi Ali
Keramet ehlisin Bektaşi Veli
Ebu Sufyan oğlu bilmez Ali'yi

Zülali sen çekme feryadı dadı
Sinemizde vardır aşkın ebedi
Kendisi bir kuştur kuknastır adı
Bu kadarca bunu bilmesi gerek

Ali düşkünlerin gerçek dostudur
Ali inkarların elbet hasmıdır
Ali Muhammet'in öbür ismidir
Dağların odunu bilmez Ali'yi

Kaynak: Aşık Zülali

Akarsu hak için yanar iniler
Geldi geçti Bektaşiler Veliler
Nice deryalarda yüzen gemiler
Her derya gemisi bilmez Ali'yi

Bilmez (Bir Yiğit Bir Derde Düşse)
Bir yiğit bir derde düşse
Dert elinden yata bilmez
Annacında bin av geçse
Hiç birine ata bilmez

Kaynak: Muhlis Akarsu

Bilmez Miyim (Yüce Dağlarda)

Hakk dergahı ayaz imiş
Güzel günler bayaz imiş
Felek ne hilebaz imiş
Kimse onu tutabilmez

Yüce dağlarda yel olmaz
Ben gönlümü bilmez miyim
Değme kişiye kul olmaz
Ben gönlümü bilmez miyim

Han Çoban'am Arazba'dan
Bahçaların Doldu bardan
Yiğit ayrılsa katardan
Tay binip de yete bilmez

Engine saldım özümü
Hakk'a döndürdüm yüzümü
Çekemez nadan sözünü
Ben gönlümü bilmez miyim

Kaynak: Aşık Kevseri

Kaplan gibi yola bakan
Aslan gibi çalar çarpar
Gökte buluttan nem kapar
Ben gönlümü bilmez miyim

Bilmez (Surette Mevla'ya)
Surette Mevla'ya aşık olanlar
Surette kakül-i Leyla'yı bilmez
Arayıp dünyada Hakk'ı bulanlar
Değil kim dünyayı ukbayı bilmez
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Miskin Aşık yarin gözler
Yaktı derunumu közler
Beş padişahlık yer özler
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Ben gönlümü bilmez miyim

Sayfa 504

Onlardan yahşıdır kımıyla yemlik
Aradım onu da bulabilmirem

Kaynak: Kul Aşık

Bilmez Yarim
Hasret kaldım ben o yara
Eremedim muradıma
Ölüm gelse kardır bana
Candan usandım dünyada
Bilmez yarim haldan bilmez
Can tükendi yüzüm gülmez
Yalan oldu şu gençliğim
Geçti gitti geri dönmez
Mecnundum yarin bağında
Yandım tükendim aşkınla
Dallarım kırıldı benim
Ömrümün son baharında
Bilmez yarim haldan bilmez
Can tükendi yüzüm gülmez
Yalan oldu şu gençliğim
Geçti gitti geri dönmez
Kaynak: Mustafa Özarslan

Bilmirem (Gurbet Söyleşisi)
Köyümden göç edip geldim şehire
Suları ilaçlı içebilmirem
Hem havası kirli uykusu ağır
Sabah şafağında kalkabilmirem
Aylık ödeniyor evin kirası
Elektrik su telefon sırası
Cebimde kalmıyor katık parası
Yarı aç yarı tok yatabilmirem
Bu kuyruklar beni yedi bitirdi
Öldürüyor beni bu geçim derdi
Düşüncede kaldım kemik ve deri
Simitle kahvaltı yapabilmirem
Çocuklar o köyde koşar oynardı
İçimizde ne korku ne telaş vardı
Mahalleyi sapık tinerci sardı
Çocuğu sokağa salabilmirem
Ay sonuna kadar kalmaz metelik
Pazarda toplanır çürük ve çerik
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Ölürsem götürüp morga koyarlar
Soğuksuyla yarı buçuk yuyarlar
Dostların altı ay sonra duyarlar
Garip mezarlıkta yatabilmirem
Bizler yolcu olduk gurbetse hancı
Toprağını altın ettik bu daha acı
Üstelik diyorlar bize yabancı
İşte ben bu sözü yutabilmirem
Alaca karanlıkta işe giderler
Akşamleyin yorgun argın dönerler
Yaş kırka gelmeden fire verirler
İçlerinde sağlam bulabilmirem
Sıkışıp kalmışım dört yanım beton
Hayatta anlam yok olmuş monoton
Bu yanlış gidişe vereceğim son
Kendime bir arka bulabilmirem
Bülbül altından kafese girmiş
Beğenmeyip yine vatınım demiş
Kızıgedik’in yanında Kızılay neymiş
Şimdi o yaylama çıkabilmirem
Okuyan dostlara sen söyle Akın
Aldanıp cilveye gelmeyin sakın
Bunlarda yanlış yok dikkatlı bakın
Doğru söze yalan katabilmirem
Kaynak: Akın Kızılateş

Bilmiş Ol (Gönül Geçmez Senden)
Gönül geçmez senden ey yüz ü mahım
Ölünce severim seni bilmiş ol
Hakkın emri ile Azrail canım
Alınca severim seni bilmiş ol
Rahmet kapısına tutmuşum yüzüm
Hak için söylerim ben her bir sözüm
Sanki musallada halk da namazım
Kılınca severim seni bilmiş ol
Cemalin görünce aklım oldu çak
Hub yaratmış seni ol zatı pak
Mezarım içinde gözlerime hak
Dolunca severim seni bilmiş ol
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Sayfa 505

İçer de vaz gelmem billah yar senden
Kerem der seyrettim halkı cananı
Kişi sevdiğine bulur bahani
Yevmi mahşerde de hakkın divanı
Olunca severim seni bilmiş ol

Veli'm eyder ben bu arı terk ettim
Ar namus gömleğin eğnimden attım
Bir canım var yar yoluna terk ettim
Ölür de vaz gelmem billah yar senden

Kaynak: Aşık Kerem
Kaynak: Aşık Veli

Bilsin Onu (İnsanlığın Değerini)
İnsanlığın değerini
Bilmeyen ne bilsin onu
Gerçekleri öz gözüyle
Görmeyen ne bilsin onu
Gite gör viran yurdunu
Sor neden bükmüş boynunu
Fakirin yokluk derdini
Çekmeyen ne bilsin onu
Nedir sünnet nedir farzı
Müminler hakkına razı
Günde beş vakit namazı
Kılmayan ne bilsin onu
Ergün neden gülmezmiş
Dar güne yaz gelmezmiş
Düşenin dostu olmaz imiş
Düşmeyen ne bilsin onu

Bin Cefalar Etsen Almam Üstüme
Bin cefalar etsen almam üstüme (Oy)
Gayet şirin geldi dillerin dostum (Oy)
Varıp yad ellere meyil verirsen (Oy)
Gış ola bağlana yolların dostum (Oy)
Dostum dostum dostum gelsene canım (Oy)
İlahi olmaya yardan ayıran (Oy)
Bahçede bülbüller ötüyor uyan (Oy)
Kula gölge ise Allah'a ayan (Oy)
Senden ayrılalı gülmedim dostum (Oy)
Dostum dostum dostum gelsene canım (Oy)
Pir Sultan Abdal'ım gülüm dermişler (Oy)
Bu şirin canıma nasıl kıymışlar (Oy)
İster isem dünya malın vermişler (Oy)
Sensiz dünya malı n'ederim dostum (Oy)
Dostum dostum dostum gelsene canım (Oy)
Söz: Pir Sultan Abdal
Kaynak: Ali Sultan

Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Bin Canın İçinde Görsem Tanırım
Bin canın içinde görsem tanırım
Seçer de vaz gelmem billah yar senden
Adulardan ben hayfımı alırım
Alır da vaz gelmem billah yar senden
Yar beni düşürdü tora al ile
Gönlümü eğliyor şirin dil ile
Demir çarık ile hırka şal ile
Gelir de vaz gelmem billah yar senden
Yar elinden zehirlenir ölürüm
Serim sağ oldukça vaz mı gelirim
Ya sen benim ya ben senin olurum
Göçer de vaz gelmem billah yar senden
Divane eyledin şu ben fakiri
Yar yoluna öleceğim ahiri
Sanem gibi yedi yıllık zehiri
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Bin Derdim Var İdi Bir Daha Oldu 1
Bin derdim var idi bir daha oldu
Derdimin dermanı aman ha aman
Gülistan bezminin gülleri doldu
Goncayı handanım aman ha aman
Bana cevredersin ey kaşı kara
Yüreğime açtın sağ'olmaz yara
Yüz bin tabip gelse edemez çare
Derdimin dermanı aman ha aman
Halimde kalmadı aramu kara
Günbe gün erişir ömrüme zarar
Medet hey efendim sen verme zeval
Derdimin dermanı aman ha aman
Yaktı Nizari’yi bir peri peyker
Nar-ı hasret oldu bu cana değer
Derdin hasretinle ölürsem eğer
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Derdimin dermanı aman ha aman

Sayfa 506

Her türlü renk vermiş çeşitli çiçek
Sevilecek var elvanın Cilavuz

Kaynak: Aşık Nizari

Bin Derdim Var İdi Bir Daha Oldu 2
Bin derdim var idi bin daha oldu
Derdimin dermanı aman ha aman
Gülistan bezminin gülleri soldu
Gonca-i handanım aman ha aman
Halim de galmadı aram-u garar
Günbe gün erişir ömrüme zarar
Medet ey efendim sen verme melal
Gönlümün dermanı aman ha aman
Yaktı derinumu bir per-i peyker
Nar-ı hasret od'u bu cana eser
Derd-i hasretinle ölürsem eğer
Canımın cananı aman ha aman
Bana cevredersin ey kaşı kare
Yüreğimde açtım sağ'olmaz yare
Yüz bin tabip olsa bulunmaz çare
Yaramın lokmanı aman ha aman
Gamze-i zülüfün çeşmim yaş eyler
Cismin bir işaret eyler kaş eyler
Cahil sır saklamaz seni faş eyler
Kaşları kemanım aman ha aman
Feyzi çeşmim yaşı dur etti yetiş
Ganlıyım felekten yedim hazar muşt
Bir daha göreyim durma gel yetiş
Çıkmada bu canım aman ha aman

Maarif mektebe eyleyin devam
Türkçe Fransızca lüzumlu kelam
Galibiyet fenni edersiz tamam
Öldür kalmaz hiç düşmanın Cilavuz
Bunları söyledi Nihani kendi
Muallimleri hoş şekerler kondu
Direktor muhterem Nazım Efendi
Canip Bey'e bu destanın Cilavuz
Kaynak: Aşık Nihani

Bin Işık Yılı (Kayboldum)
Kayboldum uzayın derinliğinde
Uzaklaşıp gittim bin ışık yılı
Dünya nokta kadar göründüğünde
Uzaklaştım gittim bin ışık yılı
Dünyanın derdinden kurtuldum bittim
Şu koca semada ruh oldum gittim
Emanet yükünü geri devrettim
Uzaklaştım gittim bin ışık yılı
Sular dökülüyor bembeyaz taştan
Seçemedim çiçek böceği kuştan
Yeni bir hayata başladım baştan
Uzaklaştım gittim bin ışık yılı
Muhammet Mustafa mihraca çıktı
Kendini bilenler dünyadan bıktı
Aşık Devran Baba yıldızdı aktı
Uzaklaştım gittim bin ışık yılı

Kaynak: Müslim Aydoğdu
Kaynak: Devran Baba

Bin Dokuz Yüz Elli
Bin dokuz yüz elli tarih bir zaman
Seyyahımda hüb seyranım Cilavuz
Cennet gibi dört tarafın bağ bostan
Çok çekerdim arzımanın Cilavuz
Şerefi pek güzel paki pakine
Hayran oldum elvanına ekine
En başta çalışır motör, makine
Her tarafa cereyanın Cilavuz
Ne kadar methetsem o kadar gökçek
Lalesi sümbülü ziyneti gerçek
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Bin Nazınan Bağlamışlar
Bin nazınan bağlamışlar bu gelinin başını
Al yağlığı nazlı nazlı sil gözünün yaşını
Ane diyer men kızımı vermenem
Baba diyer men sözümden dönmenem
Kardaş diyer günahına girmenem

Sağloğğolsun sağloğğolsun vala kardaş sağloğğolsun
Sağloğğolsun sağloğğolsun cepler doli yağloğğolsun
Kaynak: Necla Eker
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Bin Senelik Saygı Sana Yetmez Mi
Bin senelik saygı sana yetmez mi
Bir kahvenin hatırı var efendim
Ateş olan yerde duman tütmez mi
Bunu sağır Sultan bilir efendim
Bağlantı
Dur dur utanmaz
Hakkın emrine kanmaz
Dünyada adam yakan vay
Ahretde nasıl yanmaz
Beni öz bacımın eşi ettin sen
Şeytanın gittiği yere gittin sen
İnsan kanı içip, oruç tuttun sen
Bundan akrep bile cayar efendim
Bağlantı
Mahzuni derdini gönlüne gömer
Anasını bulamaz, derdini emer
Senin yüreğinde yazıyor Ömer
Benim kitabımda Haydar efendim
Bağlantı
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Bin Üçyüz Otuzbir Tarih

Sayfa 507

Kimiler ağlamış yarasın bağlar
Kimiler de ciğer paresin dağlar
Alem gam gün oldu çaresin ağlar
Arşa çıktı ahu zarı bu naşın
Bu cihetten zulüm oldu aşikar
Taladı malların götürdü şikar
Bizi dilhun eden zalim nabekar
Başlarına bu hal gelir sanasın
Yandı şad bülbüller çıktı günahlar
Kalmış har elinde nice gülhanlar
Hani vezir misli devletli hanlar
Küffara terketmiş köşkün binasın
Kimiler yas tutmuş karalar bağlar
Mazlumlar ahından açıldı dağlar
Yitirmiş birbirin meleşir ağlar
Analar evladın evlat anasın
Olmaz böyle zulüm bir padişahta
Can dayanmaz bu figanda bu ahta
Çok avcı ah çeker ağlar evgahta
Zalim terlan çöle salmış sonasın
Firak olduk ya da kaldı sıralar
Aç kaldı emzikli mahzun balalar
Bahar yazdır aynı bizim yaylalar
Eller bilmez oldu yurdun hanasın

Bin üçyüz otuzbir tarih rivayet
Derdi halim eşidiben kanasın
Esir oldu nice karyeyi İslam
Derdin koyup bu firkate yanaşın

Var mı kalem alıp bu derdi yazan
Çayırlar haraba tarlalar hozan
ötüşmez horozlar okunmaz ezan
Ta ezelden viran imiş sonasın

Aziz bayram günü etrafı aldı
Gafil iken bizi feryada saldı
Kaçan can kurtardı kalanlar kaldı
Gam geldi götürdü aşk aşinasın

Mümine layik mi müşrikin desti
Gark oldu canlara kıldılar kasti
Nice nevcivanlar getirip astı
Kimiler hançere döğdü sinesin

Dediler devlettir kılar adalet
Cengi etmek için almadık alet
Terki vatan kılmak bir şekli galet
Uçmak olmaz gayri dala konasın

Dediler bayramdır kılmaz savaşı
Zannetti mahbuplar giydi kumaşı
Aldı sürmelerin kanlı göz yaşı
Felek doldurmadı elde kınasın

Cenge duramadık meydan dar idi
Kaçamadık yüce dağlar kar idi
Bu mukadder başımızda var idi
Arifler ağlasın yaşı kanasın

Hep sabi sübyanın bağrı yarılmış
Ana diye düşmanına sarılmış
Can ve ciğer birbirinden ayrılmış
Arar da bulamaz bir nişanesin
Bu afetler bize ayan olmadı
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Ekip biçtiğini yiyen olmadı
Kimiler mevt oldu yuyan olmadı
Tenhada terk etmiş dar-ı fenasın
Garip turna gibi olmuşam kelek
Şahbaz sahan vurdu üzüldü telek
Hıfzı der yetmez mi ey kanlı felek
Nice bin kez kara bağrım bölesin

Sayfa 508

Bahçede Erik Dalı
Dibinde Gördüm Yarı
Sen Otur Ben Söyleyem
Başıma Gelen Halı
Dağların Başındayım
Onsekiz Yaşındayım
Oniki Yaştan Beri
Gız Senin Peşindeyim

Kaynak: Recep Hıfzı
Kaynak: Hüsnü Ortaç

Binbaşının Adı Halim
Binbaşının adı Halim
Tophanede olur talim
Kol ağası pekcede zalim
Demedim mi ben sana yandım
Hey aman aman
Siyah harvani bürünür
Dal kılınç yerde sürünür
Al festen perçem görünür
Demedim mi ben sana yandım
Hey aman aman
Evlerinin önü nane
Ben kül oldum yane yane
Eşim sarhoş ben divane
Demedim mi ben sana yandım
Hey aman aman
Evlerinin önü susam
Bulsam tülbendimi yusam
Soyunsam koynuna girsem
Demedim mi ben sana yandım
Hey aman aman

Bindim Atın Birine
Bindim Atin Birine
Geçtim Urumeline
Urumeli Gızları
Çakır Ela Gözleri
Kıyıdan Kıyıdan Gel
Ortası Çamur Kıyıdan Gel
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Biner Atın İncesine
Biner atın incesine
Gider yolun goncasına
Haber verin amcasına
Amcasız kız gelin olmaz
Amcasız kız ata binmez
Biner atın etlisine
Gider yolun otlusuna
Bakın şu koca dertlisine
Var git al bağlamlı gelin
Uzun boylu senin yarin
Evlerinin önü ceviz
Kırdım baktım içi ceviz
Yavuklusu gayet yavuz
Var git al boymalı gelin
Gayet yavuz senin yarin
Sığırlar suya akışır
Döner adına bakışır
Gelinlik sana pek yakışır
Git gelinim sağlığıla
Sil gözünü yağlığıla
Henterinin cebi atlas
İğneler saplasam batmaz
Kız sana pahalar yetmez
Git gelinim sağlığıla
Sil gözünü yağlığıla
Kaynak: Havana Ayhan
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Sayfa 509

Biner Atın İyisine

Yarim de gitti Bingöl'ün yaylalarına

Biner atın iyisine
Gider yolun kıyısına
Memed Ali'yi vurmuşlar
Haber verin dayısına

Kaybolmuşum, yolların yabancısıyım
Tüm göllerin, nehirlerin, taşların
Ben göçmenin, bu yerlerin yabancısıyım
Bacım söyle, nerede Bingöl'ün yolları

Memed Ali Memed Ali
Memleketin gonca gülü
Orduların şen bülbülü
Kara çadır is mi tutar
Altın kılıç pas mı tutar
Anan ağlar bacın ağlar
Elin kızı yas mı tutar
(El kızıdır yas mı tutar)
Memed Ali Memed Ali
Memleketin gonca gülü
Orduların şen bülbülü
Seni vuran dağlı mıydı
Kurşunları yağlı mıydı
Eloğlu seni vururken
Elin kolun bağlı mıydı
(Senin kolun bağlı mıydı)
Memed Ali Memed Ali
Memleketin gonca gülü
Orduların şen bülbülü
Kaynak: Mesut Yinanç

Bingöl
Yerp Pats Yeğan Karnan Gananç Tirneri
Knar Tarnan Ağpürneri Bingöli
Şarveşaran Antsan Zukvadz Uğderi
Yars El Kinats Yaylaneri Bingöli
Molorvel Em Campanerin Dzanot Çem
Pür Licerin Ked U Karin Dzanot Çem
Yes Bantukhd Em Es Değerin Dzanot Çem
Kurik Asa Vorin E Campan Bingöli
Kaynak: Avedik İsahakyan

Bingöl (Türkçe)
Bahar yeşil kapıları açtığında
Knar'a benzedi Bingöl'ün pınarları
Dizi dizi geçti deve kervanları
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Kaynak: Avedik İsahakyan

Bingöl Bugün Dumandır
(Oğul) Bingöl bugün dumandır
(Yavru yavru) Fırtınası yamandır
Evin yıkılsın felek
Bu ne kötü zamandır
(Oğul) Hınıs Kalesi metin
(Yavru yavru) Kaleye çıkmak çetin
Evin yıkılsın felek
Küçükten kaldım yetim
(Anadan kaldım yetim)
Kaynak: Raci Alkır

Bingöl Çobanları
Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum
Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum
Bekçileri gibiyiz ebenced buraların
Bu tenha derelerin,Bu vahşi kayaların
Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi
Her gün aynı pınardan doldurur destimizi
Kırlara açılırız çıngıraklarımızla
Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni
Kuzular bize söyler yılların geçtiğini
Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek
Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek
Dolaştırıp dururuz daüssılayı
Her adım uyandırır ayrı bir hatırayı
Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burda
Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam
Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda
Suna’mın başka köye gelin gittiği akşam
Gün biter, sürü yatar sararan bir ayla
Çoban hicranlarını basar bağrına yayla
Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al
Diye hıçkırır kaval
Bir çoban parçasısın olmasan bile koyun
Daima eğeceksin başkalarına boyun
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Hülyana karışmasın ne şehir, ne de çarşı
Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı
Uçan kuşları düşün geçen kervanları an
Mademki kara bahtın adını koydu çoban

Sayfa 510

İnce Mehmet dumanından duramaz
Kalk gidelim bu yer bize yaramaz
Şimdi devriyeler basarlar bizi tutarlar bizi
Kaynak: Naci Öncel

Nasıl yaşadığımdan ne içip yediğimden
Çıngırak seslerinin dağlara değdiğinden
Anlattı uzun uzun
Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun
Nadir duyabildiği taze bir heyecanla
Karıştım ogün bugün, bu zavallı çobanla
Gönlümü yayla yaptım Bingöl Çobanlarına
Kaynak: Kemalettin Kami Kamu

Bingöl Dört Dağ İçinde

Binmiştir (Aygar Dağlarına)
Aygar dağlarına baktım bulandım
Atın yönü dost iline dönmüştür
Yedi iklim dört köşeyi dolandım
Deli gönül aşk atına binmiştir
Aklıma getirdin baharı yazı
Ne yamam dert ile söylettin bizi
Göl güvem derler bu delice özü
Bu özlere nice güfel inmiştir

Bingöl dört dağ içinde
Yanarım yağ içinde
Kim Bingöl'ü sorarsa
Bir yarim var içinde

Hani yar seninle ahtımız vardı
Güvemli özünde artırdım derdi
Al yeşil korulu Leylamın yurdu
Bu yurtlara nice güzel konmuştur

Deliley deliley destane
Deliley deliley heyrane

Elimden aldırdım gül yüzlü yari
Gün be gün artırdım ah ile zarı
Boşla Aşık Said bu kisbikarı
Bu sevdana nice yiğit yelmiştir

Bu dere buz bağlamış
Dibi nergiz bağlamış
Baba beni evlendir loy
Bingölde kız kalmamış
Deliley deliley destane
Deliley deliley heyrane
Bu derenin uzunu
Kıramadım buzunu
Aldım çaçan kızını
Çekemedim nazını
Deliley deliley destane
Deliley deliley heyrane
Kaynak: Bilinmiyor

Binip De Kır Atıma
Binip de kır atıma hayladım dizgin
Şahinin payına iner mi kuzgun
Var mı benim gibi sıladan bezgin
Sılanın dikeni gül oldu bana yar oldu bana

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Binnaz Kızı Naz Kızı
Binnaz kızı naz kızı
Yanakları kırmızı
Al yanağın üstüne
Doğdu sabah yıldızı
A güzelim güzelim
Dur ikimiz gidelim
Sevmediğim oğlana
Gelin olup gidelim
Entarisi aktandır
Ne gelirse Hak'tandır
Bu bizim ayrılmamız
Çokca sevişmektendir
A güzelim güzelim
Dur ikimiz gidelim
Sevmediğim oğlana
Gelin olup gidelim

Buhurcular atar atar vuramaz
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Sayfa 511

Entarisi aklı yar
Sevileri tatlı yar
Neden selam vermedin
Sevileri tatlı yar

Bir adam hasmını utandıramaz
Elde külliyetli var olmayınca
Pervane sem'ini uyandıramaz
Başta sevda kalpte nar olmayınca

A güzelim güzelim
Dur ikimiz gidelim
Sevmediğim oğlana
Gelin olup gidelim

Nice mertler durur mert ülkesinde
Adam heveslenir eğlenmesinde
Diyar-ı gurbetin car köşesinde
Eğleşilmez kisb-u kar olmayınca

Kaynak: Ali Bozan

Karacaoğlan der ki sözün bilmişi
Tedbirle görülür dünyanın işi
Ne etsin neylesin alemde kişi
Felek Mustafa'ya yar olmadıkça

Bir Acayip Sevda Düştü Serime
Bir acaip sevda düştü serime
Yenemem kendimi ağlar gezerim
Dağlar taşlar dayanmıyor zarıma
Bahar seli gibi çaglar gezerim

Kaynak: Karacaoğlan

Bir Ah Çektim Derinden

Hasretin okları sinemi deler
Yüzbin tabip gelse caremi kılar
Ne gönlüm şad olur ne yüzüm güler
Yürekte yaram var ağlar gezerim

Bir ah çektim derinden
Dal titredi yerinden
Nasıl ben ah çekmeyim
Yari aldılar elimden

Dostlar aciz kaldım ahu zarımdan
Bir haber gelmedi gülüzarımdan
Fakirim ayrıldım nazlı yarimden
Başıma karlar bağlar gezerim

Al şalım yeşil şalim
Dagları dolaşalım
Kader nasıb eylesin
İkimiz kavuşalım

Kaynak: İbrahim Erdem

Masalarda mis koku
Al şu mektubu oku
Senden nasıl ayrıldım
Gözüme girmez uyku

Bir Acı Rüzgar Esince
Bir acı rüzgar esince
Sallanmadık dal mı kalır (Leyli de leyli)
Dost dostunu arzularsa
Aşılmadık yol mu kalır (Leyli de leyli)

Kaynak: Sıdıka Ahmedova

Bir Ah Olsam Hükmeylesem

Minnet eylersem o yare
Olur mu derdime çare (Leyli de leyli)
Hiç kimsem yok yaram sara
Sarılmadık dert mi kalır (Leyli de leyli)

Bir ah olsam hükmeylesem cihana
Kilise mescidi yıkar giderdim
Okullar yapardım bütün insana
Cehaleti kökten söker giderdim

İsmail'em der bu demden
Gönlüm ayrılır mı senden (Leyli de leyli)
Bulursa sevdiği yari
Sevilmedik yar mı kalır (Leyli de leyli)

Fabrikalar kurar idim her yerde
İkiliği kovar idim bu serde
Ayrı gözle bakmaz idim bir ferde
Cihana bir gözle bakar giderdim

Kaynak: İsmail Özden

Gerçek insanları bilirdim Allah
Ondan gayrısına tapmazdım billah
Ne Kabe kalırdı ne de Beytullah
Yerine bir arpa eker giderdim

Bir Adam Hasmını Utandırmaz
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Sayfa 512

Kim verir ikl karı
İnsanlıktan başka olmazdı cennet
Yok olurdu İsa Musa Muhammet
Kalkardı dünyada mezhep tarikat
Dinlerin bağını çözer giderdim
Bir olurdu zengin fakir her zaman
Çaresiz dertlere olurdum derman
Ne gavur kalırdı ne de müslüman
Tümünü bir yola çeker giderdim
Gece gündüz çalışırdım millete
Bir faydalı kul olurdum elbette
Bir ırmak olurdum güneşten öte
Yeni fezalara akar giderdim
O günü görseydim yüzüm gülerdi
Dünyada insanlar bayram ederdi
Ne bir silah ne bir atom kalırdı
Bir ulu deryaya döker giderdim
İbreti der varlığımız bitmezdi
İnsanoğlu yanlış yola gitmezdi
Ayrı gayrı devlet icap etmezdi
Dünyaya bir bayrak diker giderdim

Ah Leylom yandım aman Leylom
Dağlar dumandır Leylom
Ah Leylom yandım aman Leylom
Halim yamandır Leylom
Bahçelerde koca pazı
Ne zaman yetişecek
Senin o insafsız baban
Ne zaman iyleşecek
Ah Leylom yandım aman Leylom
Dağlar dumandır Leylom
Ah Leylom yandım aman Leylom
Halim yamandır Leylom
Akşam oldu mumlar yandı
Bizim ağa gelecek
Şu benim huysuz kaynanam
Cin atına binecek
Ah Leylom yandım aman Leylom
Dağlar dumandır Leylom
Ah Leylom yandım aman Leylom
Halim yamandır Leylom

Kaynak: Aşık İbreti
Kaynak: Kemal Altınkaya

Bir Akşamda Çocukların Türküsü
Baba, nisan yağmurları bir panayır türküsüdür
Birazdan güneş açınca verecekler oyuncaklarımızı
Baba, savaş olmasın; savaş çıkarsa
Kirletirler göklerimizi, yırtarlar uçurtmalarımızı
Baba, savaş patlarsa en çok bize kızacaklar
Ağabeylerimiz kıracak, çelimsiz bacaklarımızı
Bilyalarımızı ezecek tanklar, düşlerimizi dövecek toplar
Çamurlara bulayacaklar nisan yağmurlarımızı
Güneşlerimizi ve aylarımızı söndürecekler
Kendi çocuklarına götürecekler belki de portakallarımızı
Baba onlar da çocuktur, onlar da kuş dili bilir
Kuş, dalı gözünden anlar; dal, kuşu tüyünden tanır
Rüzgârlardan rüzgârlara yıkım gelmez hiçbir zaman
O çocuklar o portakalları ölür de yemez

Bir Allah Bir De Muhammed
Dilimde ezkarım virdim
Bir Allah bir de Muhammed
Her nere varırsam derdim
Bir Allah bir de Muhammed
Var amma yetmiş bin perde
Hızırdır anılsa nerde
Yedi kat gökte hem yerde
Bir Allah bir de Muhammed
Derim ya kayyum ya hay
Binfoirdir ismini var say
Bilmiyenin başına vay
Bir Allah bir de Muhammed

Kaynak: Afşar Timuçin

Bir Alçacık Gügem Dalı
Bir alçacık gügem dalı
Kır dalı bin yukarı
Senin gibi aman bir çapkına
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Zikreden bulur rahmeti
Şükreden bulur cenneti
Sıdkile çağır Ruhsati
Bir Allah bir de Muhammed
Kaynak: Aşık Ruhsati

Bir An Yum Gözlerini
Bir an yum gözlerini
Bugün güzel bir gün olacak
Bir an yum gözlerini
Yarın çok güzel bir gün olacak
Çekingen ayak sesleri
Yaşlı yorgun trenler
Dar zamana kurulu saatler
Bir an yum gözlerini
Bir topal yarış atı düş değil
Ve görmeyen bir ressam doğru mu
Ve dokuz can alan birisi
Kurtardı karıncayı bir damla denizden
Bir an yum gözlerini

Sayfa 513

Yarin bahçesinden geçtim
Gülünden bir şen gül seçtim
Aşk badesin yalnız içtim
İçmeden oy oy oy oy oy oy
Sarhoşum oy oy oy oy oy oy
Mayhoşum oy oy oy oy oy oy
Yarim güller bağlar deste
Bağladıkça söyler beste
Şarap verin bana tasta
İçmeden oy oy oy oy oy oy
Sarhoşum oy oy oy oy oy oy
Mayhoşum oy oy oy oy oy oy
Kaynak: Abdurrahman Kızılay

Bir Arzuhal Yazdım
Bir arzuhal yazdım şahlar şahına
Sabır köşesine otursun demiş
Nefsin arzusuna etmesin heves
Ekmeğini suya batırsın demiş

Anlatılamayan resmedilemeyen
Bembeyaz bir gülüş
Bir gelin kızın çeyizi bu
Bir an yum gözlerini

Hakkı hakikate bağlasın özün
Erenler cümleye eyler mi yazın
Namert kapısına değmesin gözün
Kötülüğü kalpten götürsün demiş

Dağları eritmeye durmuş demirci
Saçları ağarmış eski bir değirmenci
Anne demeyi öğrenen çocuk sevinci
Bir an yum gözlerini

Ey Ruhsati nefsin ne yaman azdın
Yalınız sen değil zamane azgın
Ölmeyince kesmemkulumun rızkın
Emrimi yerine getirsin demiş

Kaynak: Ahmet Çuhacı

Kaynak: Aşık Ruhsati

Bir Anadan Bir Babadan

Bir Aşkın Deryasın Boyla

Bir anadan bir babadan gelmişiz
Biz buna etmişiz iman Zülali
Eğer böyle ise niçin olmuşuz
Biz size siz bize düşman Zülali

Bir aşkın deryasın boyla
Kıyısı öte mi dersin
Bir gerçeğe hizmet eyle
Emeğin yite mi dersin

Cami kiliseyi birleştirelim
Bu halkı oraya yerleştirelim
Allah Allah diye dilleştirelim
Birdir iki değil Sübhan Zülali

(Erol Parlak)
Gel gönül yola gidelim
Yol haktan öte mi dersin
Bir gerçeğe hizmet eyle
Emeğin yite mi dersin

Kaynak: Kenziya

Bir Arak Ver (Sarhoşum)
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Şekerler yedirsen zağa
Tut olup öte mi dersin
Arifler yola giderler
İrfanda sohbet ederler
Nişansız yari n'iderler
Can gönül kata mı dersin
Bellidir kalbi boş olan
İkrar verendir hoş olan
Hercaiye yoldaş olan
Menzile yete mi dersin
Pir Sultan Abdal coşmayan
Aşk küresinde pişmeyen
İlkin hakka ulaşmayan
Sonradan yete mi dersin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Bir Avcı Avladı Beni
Bir avcı avladı beni
Yaralandım yar Ali yar
Yaralandım yaralıyam
Zülfüne bağladı beni
Yaralandım yaralıyam
Yaralandım yar Ali dost
Gelmez olaydım cihana
Yaşamadım kana kana
Bilmeme ki ne oldu bana
Bir zalim ok vurdu bana
Yalan dünyadan usandım
Aşkın şarabına kandım
Ben bir Mahzuni`yim yandım
Yaralandım yaralıyam
Mahzuni Şerif`im yandım
Yaralandım yaralıyam
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden
Bir ay doğar ilk akşamdan geceden
Şavkı vurur pencereden bacadan
Dağlar kışımış yolcum üşümüş
Dağlar haramı açma yaramı nasıl edem ben
Uykusuz mu kaldın dünkü geceden
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Sayfa 514

Uyan uyan yar sinene sar beni
Dağlar kışımış yolcum üşümüş
Dağlar haramı açma yaramı nasıl edem ben
Yücedağ başından aşırdın beni
Tükenmez dertlere düşürdün beni
Dağlar kışımış yolcum üşümüş
Dağlar haramı açma yaramı nasıl edem ben
Madem soysuz göynün yoğudu bende
Niye doğru yoldan şaşırdın beni
Dağlar kışımış yolcum üşümüş
Dağlar haramı açma yaramı nasıl edem ben
Aşağıdan gelir eli boş değil
Söylerim söylerim göynüm hoş değil
Dağlar kışımış yolcum üşümüş
Dağlar haramı açma yaramı nasıl edem ben
Bir güzeli bir çirkine vermişler
Baş yastığı gendisine eş değil
Dağlar kışımış yolcum üşümüş
Dağlar haramı açma yaramı nasıl edem ben
Söz: Hasan Durak

Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden
Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden
(Nedem Nedem Geceden)
Şavkı Vurmuş Pencereden Bacadan
(Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş)
Uykusuz Mu Kaldın Dünkü Geceden
(Nedem Nedem Geceden)
Uyan Uyan Yar Sinene Sar Beni
Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş Nasıl Edem Ben
Dağlar Haramı Açma Yaramı Perişanım Ben
Yüce Dağ Başından Aşırdın Beni
(Nedem Nedem Geceden)
Onulmaz Dertlere Düşürdün Beni
(Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş)
Madem Dilber Gönlün Yoğudu Bende
(Nedem Nedem Geceden)
Niye Doğru Yoldan Şaşırdın Beni
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Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş Nasıl Edem Ben
Dağlar Haramı Açma Yaramı Perişanım Ben
Aşağıdan Gelir Eli Boş Değil
(Nedem Nedem Geceden)
Söylerim Söylemez Gönlüm Hoş Değil
(Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş)
Bir Güzeli Bir Çirkine Vermişler
(Nedem Nedem Geceden)
Baş Yastığı Kendisine Eş Değil
Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş Nasıl Edem Ben
Dağlar Haramı Açma Yaramı Perişanım Ben

Bir Ay Doğdu (Leyli Leyli)
Bir ay doğdu ilk akşamdan yüceden
Leyli leyli yüceden kurban olum yüceden
Şavkı düştü pencereden bacadan
Leyli leyli bacadan kurban olam bacadan
Uykusuz mu kaldın dünkü geceden
Leyli leyli geceden kurban olum geceden
Uyan uyan yar Sinene sar beni
Leyli leyli sar beni kurban olam sar beni
Dağlar kış imiş yolcun üşümüş
Nasıl edem ben nere gidem ben
Karlı dağ başını aştım da geldim
Leyli leyli ben geldim kurban olam ben geldim
Yalınız yollara düştüm de geldim
Leyli leyli ben geldim kurban olam ben geldim
Yara gidem deyi koştum da geldim
Leyle leyli ben geldim kurban olam ben geldim
Uyan uyan yar Sinene sar beni
Leyli leyli sar beni kurban olam sar beni
Dağlar kış imiş yolcun üşümüş
Nasıl edem ben nere gedem ben
Zemheride mor menevşe biter mi
Leyli leyli biter mi kurban olam biter mi
Yanan tandır bu ayaza yeter mi
Leyli leyli yeter mi kurban olam yeter mi
İnsan böyle ilk akşamdan yatar mı
Leyli leyli yatar mı kurban olam yatar mı
Uyan uyan yar Sinene sar beni
Leyli leyli sar ben kurban olam sar beni
Dağlar kış imiş yolcun üşümüş
Nasıl edem ben nere gidem ben
Kaynak: Ferman Baba

Sayfa 515

Bir Ay Doğdu Odadan
(Yar Zeynep) Bir Ay doğdu odadan
(Yar Zeynep) Şavkı vurdu bacadan
(Yar Zeynep) Bu kaş bu göz sendedir
(Yar Zeynep) Esirgesin yaradan
(Yar Zeynep) Ekin ektim çöllere
(Yar Zeynep) Biçtirmedim ellere
(Yar Zeynep) İşte ben gidiyorum
(Yar Zeynep) Bura kalsın ellere
(Yar Zeynep) Ekin ektim gül bitti
(Yar Zeynep) Dalında bülbül öttü
(Yar Zeynep) Ötme bülbülüm ötme
(Yar Zeynep) Yarim elimden gitti
Kaynak: Mehmet Selvi

Bir Ay Doğdu Pasin'den
Bir ay doğdu Pasin'den
Pasin'in ortasından
Allah seni yaratmış (güzel)
Katmer gülün hasından
Kız anan baban Pasinli güzel
Pasinli güzel Pasinli
Çekemedim gurbet elin yasını güzel
Yasını güzel yasını
Kaleden indim bugün
Elimde çifte gügüm
Ne dün gördüm ne bugün
Kız anan baban Pasinli güzel
Pasinli güzel Pasinli
Çekemedim gurbet elin yasını güzel
Yasını güzel yasını

Bir Ay Doğmuş
Bir ay doğmuş ilk akşamdan geceden
Şavkı vurmuş ilk akşamdan geceden
Uykusuz mu kaldın bemayılım
Dünkü geceden geceden
Uyan bemayılım uyan aman kadan ben alim
Kölen ben olim of
Mayil de yaratsın korku dağında dağında
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Bülbüller ötüşür aman seher çağında
Gel bir safa sürek bemayılım baban bağında
Uyan bemayılım uyan aman kadan ben alim
Kölen ben olim of

Sayfa 516

Bir bakışı dağ-ı Kevser dumanı
Bir bakışı deli eder insanı
Bir bakışı acı poyraz zamanı
Bir bakışı beni çözdü götürdü
Kaynak: Aşık Kevseri

Bir Bahar Almadım
Bir bahar almadım çeşm-i eladan
Asla kurtulmadım derd ü beladan
Beklerim bir haber gelmez sıladan
Dağlar perde çekmiş aralarımız
Ben bihudum bir dün beni bürümüş
Aradım derdime derman yoğumuş
Derd ü mihnet için ninem doğurmuş
Keşke taş doğuraydı analarımız
Ben Kerem'im elbet yarim bulurum
Korkarım ki gurbet ilde kalırım
İflah olmam ben bu dertten ölürüm
Han Aslı'm giyinsin karalarımız

Bir Ben Bir Hak Bilir
Nazlı yarim senden ayrı kalalı
Bir ben bir hak bilir çektiklerimi
Dağlar aramızda perde olalı
Bir ben bir hak bilir çektiklerimi
Didem yaşı pınar çağlayıp akar
Gönlümde fırtına şimşekler çakar
Ateş ne ki; özüm ateşi yakar
Bir ben bir hak bilir çektiklerimi
Şahballı’yım hayırsız dostu neyleyim
Kime küsüp kime kahır eyleyim
Ne sen sor derdimi ne ben söyleyim
Bir ben bir hak bilir çektiklerimi

Kaynak: Aşık Kerem
Kaynak: Hilmi Şahballı

Bir Bakışı Tıpkı Ceylan Bakışlı
Bir bakışı tıpkı ceylan bakışlı
Bir bakışı beni süzdü götürdü
Bir bakışı sanki yürek yakışlı
Bir bakışı beni üzdü götürdü
Bir bakışı uzun dalar derine
Bir bakışı dünya malı yerine
Bir bakışı düştü aşk defterine
Bir bakışı beni yazdı götürdü
Bir bakışı dondurdu bu kanımı
Bir bakışı sanki aldı canımı
Bir bakışı benim zayıf yanımı
Bir bakışı beni sezdi götürdü
Bir bakışı titretti yer yerimden
Bir bakışı eti kemiklerimden
Bir bakışı bedenimi derimden
Bir bakışı beni yüzdü götürdü
Bir bakışı beni yaktı ateşe
Bir bakışı beni saldı bir düşe
Bir bakışı bana verdi endişe
Bir bakışı beni ezdi götürdü
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Bir Bende İnsan
Bir bende insan halk olacak ola
Yatacak yerinden kalkar toprağı
Cihana gelende ağaç göğerir
Açılır levh-i mahfuzda yaprağı
Yıldız akmak odur yaprağı kopar
Seğirdir o demde melekler kapar
Dünyanın önünde birini tapar
Onlar da bilirler yakın ırağı
Mazlumi der Azrail isim okuyor
Havf çeker daima Hak’tan korkuyor
Ayırmaz gözünü levhe bakıyor
Ezelden orada kurmuş tuzağı
Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Bir Bostan Ektim Pazı (Yaylalar)
Bir bostan ektim pazı yaylalar
Hop gülüm oğlan yaylalar yaylalar yaylalar
De gülüm oğlan yaylalar yaylalar yaylalar
Gel bize bazı bazı yaylalar
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Hop gülüm oğlan yaylalar yaylalar yaylalar
De gülüm oğlan yaylalar yaylalar yaylalar
Bir bostan ektim biber yaylalar
Hop gülüm oğlan yaylalar yaylalar yaylalar
De gülüm oğlan yaylalar yaylalar yaylalar
Bir yol bostana gider yaylalar
Hop gülüm oğlan yaylalar yaylalar yaylalar
De gülüm oğlan yaylalar yaylalar yaylalar
Bir bostan ektim hıyar yaylalar
Hop gülüm oğlan yaylalar yaylalar yaylalar
De gülüm oğlan yaylalar yaylalar yaylalar
Boyun boyuma uyar yaylalar
Hop gülüm oğlan yaylalar yaylalar yaylalar
De gülüm oğlan yaylalar yaylalar yaylalar
Kaynak: Raci Alkır

Bir Boyuna Baktım (Eski Sille)
Bir boyuna baktım bir de yüzüne
Sürmeler mi çektin ela gözüne
Neylerim neylerim dünya malını
Güzeller içinde ismim söylenir
Kaldırma başını dursun dizinde
Ah u zarım kaldı ela gözünde

Sayfa 517

Çalkandı dünya sel aldı getdi
Elçiler yığıldı alım satıldı
Şirin şerbetine ağu katıldı
Men gelince Yarab toylar tutuldu
Yazık oldu yari el aldı getdi
Katipler yığıldı yazı yazmağa
Kadir Mevlam yazılanı bozmağa
Emrah öldü mezarını kazmağa
Kimi kazma kürek bel aldı getdi
Kaynak: Koçarlı Abbas

Bir Bölük Turnalar
Bir bölük turnalar müjde getirdi
Bugün ezel-bahar yaz eyyamıdır
Hu çeker ötüşür sadalı kuşlar
Muhabbet safası saz eyyamıdır
Ne hoş hayellendi çimenmiş çöller
Ne serhoş esiyor bu serin yeller
Durmaz dalgalanır sonalı göller
Ötüşür ördeği kaz eyyamıdır
Al yeşil geyindi dumanlı dağlar
Olur şad-ı revan çimenli çağlar
Seyreyle sevdiğim seyrangah bağlar
Sallan kanlı zalim naz eyyamıdır

Kaynak: Hüseyin Say

Bir Bölük Ağca Kızlar
Bir bölük ağca kızlar harman kırağından gelir
Gonca gülün gohusi yarin yanağından gelir
Gökte yıldız sayılmaz harman kırağından gelir
Çiy yumurta soyulmaz yarin yanağından gelir
Gonca gülün gohusi yarin yanağından gelir
Öyle bir yar sevmişem harman kırağından gelir
Edasına doyulmaz yarin yanağından gelir
Gonca gülün gohusi yarin yanağından gelir
Kaynak: Aşık Davut Telli

Bir Bölük Periler Seyrana Varmış
Bir bölük periler seyrana varmış
Herbiri bir deste gül aldı getdi
Aktı gözüm yaşı döndü ummana
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Eski sözdür arsız güleğen olur
Hıfzı gibi dertli söyleğen olur
Her başa bir bela geleğen olur
Durma dertli diller söz eyyamıdır
Kaynak: Recep Hıfzı

Bir Bülbülcük Konmuş Dağlar Başına
Bir bülbülcük konmuş dağlar başına
Sal Allah'ım sal sılama varayım
Şahin yuva yapar kendi başına
Sal Allah'ım sal sılama varayım
Bizim evlerimiz dağdan ötedir
Hısım kavim bize ana atadır
Yad ellerde kalmak kula hatadır
Sal Allah'ım sal sılama varayım
Ekili tarlalar nasıl basayım
Üzerine birkaç kurban keseyim
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Bu iş Hak'tan geldi kime küseyim
Sal Allah'ım sal sılama varayım

Sayfa 518

Gör ki benim şu kalbimde neler var neler var
Kaynak: Selahattin Mazlumoğlu

Atlarımız yemin yedi silindi
İki kardeş karşı karşı salındı
Ciğerciğim delik delik delindi
Sal Allah'ım sal sılama varayım
Pir Sultan Abdal'ım saki değildir
Tuz ekmek her aşık hakkı değildir
Bu dünyada kimse baki değildir
Sal Allah'ım sal sılama varayım
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Bir Cansın Anne
Bir cansın anne bir cansın anne
Canıma can veren bir cansın anne
Neden kına değil kına değilde
Hüzün sinmiş kokuyor kokuyor saçların

Bir Cenderme Geliyor
Bir cenderme geliyor lo
Kaymakam konağından
Fiske vursam kan damlar lo
O yarin yanağından
Haydi malım haydi canım
Şinanay aslan yarim
Kurşun attım havaya lo
Dolana yar dolana
Ben burda ısrar eyledim
Sen orda sallanmaya
Haydi malım haydi canım
Şinanay aslan yarim

Bakarken gözlerine
Yıldızların yerine
Ölümün karanlığını
Görüyorum neden anne

Zeytin yaprağı yeşil
Altında kahve pişir
Ben sana mal olamam
Var aklın başa devşir

Gözlerinden yaş yaşlar damlıyor
İstemem ağlama ağlama anne
Neden çiçek değil çiçek değil de
Ağıt sinmiş kokuyor kokuyor ellerin

Haydi malım haydi canım
Şinanay aslan yarim

Kaynak: Azem Kurt

Bir Ceket İsterem Kolu Dar Ola
Bir ceket isterem kolu dar ola
Bir çubuğu yeşil biri al ola
Kadir Mevlam senden bir yar isterem
Ölenecek o yar bana yar ola yar ola
Hele yar yar dinsiz yar
İmansız yar mürvetsiz yar
Al hançeri vur sineme iki yar
Bir ceket isterem kolu yazmalı
El ele vermeli sahra sahra gezmeli
Kadir Mevlam senden bir yar isterem
Topuğu halhallı burnu hızma hızmalı
Hele yar yar dinsiz yar
İmansız yar mürvetsiz yar
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Bir Ceylan (Sarhoş)
Bir ceylen bahçeye götürdü beni
Gördüm o bahçenin gülleri sarhoş
Eser bad-ı saba yağar yağmuru
Sallanır selvisi dalları sarhoş
Leyli leyli leyli leyli dalları sarhoş
Yar bugün geziyor zerbap üstüne
Hiç bakmıyor yarenine dostuna
Yar gelende çayır çimen üstüne
Çayırın çimenin otları sarhoş
Leyli leyli leyli leyli otları sarhoş
İrfani'yem der ki ey ahu gözlüm
Bilmem huri midir melek mi nazlım
Bir elinde kadeh birinde sazlım
Yar kadeh kaldırır elleri sarhoş
Leyli leyli leyli leyli elleri sarhoş
Kaynak: Yüksel Yıldız
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Bir Cigara İç Oğlan
Bir cigara iç oğlan
Gel kapıdan geç oğlan
Beni sehen vermezler de
Bu sevdadan geç oğlan di gel gel
Oğlan seni seviyem
Kimselere demiyem
Anam babam vermiyor da
Onlara edemiyem di gel gel
Hacı Pınar'ın düzü
Felek ayırdı bizi
Bakkal Mahmud'un kızı da
Yaktı yandırdı bizi di gel gel
Kekliğim avla beni
Dağlara salma beni
Gece yanında uyut
Gündüzler bağla beni di gel gel
Kaynak: Ramazan Özgültekin

Bir Çarıklı Köylü Baba
Yaya yürür varır köye
Bir çarıklı köylü baba
Dert diyemez hiç bir beye
Bir çarıklı köylü baba
Tarlayı kazmayla kazar
Ne okumuş ne de yazar
Fukara canından bizar
Bir çarıklı köylü baba
İstiyorlar verir oyu
Söz verirler gelmez suyu
Acı çeker ömür boyu
Bir çarıklı köylü baba
Segisi çul bilmez halı
Giysileri tüm yamalı
Ağanın beyin hamalı
Bir çarıklı köylü baba
Yemesi bir soğan aşı
Silinmez gözünün yaşı
Bu devletin temel taşı
Bir çarıklı köylü baba
Bu bir yalan mıdır beyler
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Sayfa 519

Böyle değil midir köyler
Bir uyansa güzel eyler
Bir çarıklı köylü baba
Kaynak: Aşık Zamani

Bir Çiçek Daha
Bir çiçek daha
Bir çocuk daha
Bir adım daha
Bir türkü daha
Açmadı çiçeklerim
Gelmiyor artık arılar
Bir çiçek daha
Ölürler çocuklarım
Çocuklarım doğmadan
Bir çocuk daha
Bir çiçek daha
Bir çocuk daha
Bir adım daha
Bir türkü daha
Bu yol çok uzun bir yol
Gide gide bitmiyor
Bir adım daha
Karanlıklar bastırdı
Gölgeler kol geziyor
Bir türkü daha
Kaynak: Kadir Bulut

Bir Çift Bilbil Geldi Kondu Kamışa
Bir çift bilbil geldi kondu kamışa
Kanatları benzer sırma gümüşe
(Ben yarime ipek mendil alayım)
Bir gün olur iki hasret kavuşa
Ben yarime ipek mendil alayım
Darılmışsın benden hatrın alayım
Sen darılma benden kurban olayım
Bir çift bilbil şu derede sulansın
Akan çeşmelerin suya bulansın
(Ben yarime ipek mendil alayım)
Dokunmayın siz yare iki hasret sarılsın
Ben o yare ipek mendil alayım
Sen darılma benden kurban olayım
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Sayfa 520

Darılmışsın benden hatrın alayım

Daha Mehmet Emmi

Kaynak: Fethullah Erkan

Çoluk çocuk uyumaz
Aha Mehmet emmi
Aç insanlar yatamaz
Daha Mehmet emmi

Bir Çift Güzel Gördüm
Bir çift güzel gördüm yolda yolakda
Altın küpe şan veriyor kulakda
Yeryüzünde insan gökde melekde
Acep sevdiğimin eşi varmola
Ela göze sürme çekme sözolur
Ateş düştü ciğerime köz olur
Şahin pençesine düşme zor olur
Acep sevdiğimin eşi varmola
Menevşe sümbülde boynunu büker
Garip olanlar da derdini döker
Zülüflerin dökmüş alemi yakar
Acep sevdiğimin eşi varmola
Bir elinde kirkit halı dokuyor
Sürmeli gözler de kuran okuyor
Cemalin şavkında güller açıyor
Acep sevdiğimin eşi varmola
Kaynak: Gürbüz Sapmaz

Bir Çift Kavlak Koşarım
Bir çift kavlak koşarım
Leylani Leylani
Dağdan dağa aşarım
Leylani Leylani
Pınarın başı kara
Leylani Leylani
Dibinin taşı kara
Leylani Leylani
Ben bir güzel yar sevdim
Leylani Leylani
Gözü gök kaşı kara
Leylani Leylani
Kaynak: Paşa Duman

Bir Çift Öküz Yeter Mi
Bir çift öküz yeter mi
Aha Mehmet emmi
Böyle baca tüter mi
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Bu tarla susuz tarla
Aha Mehmet emmi
Daha zorla ha zorla
Daha Mehmet emmi
İlçeye yolculuk var
Aha Mehmet emmi
Sür eşşeği tımara
Deha Mehmet emmi
On çocuk arpa yiyor
Aha Mehmet emmi
Beyler bunu bilmiyor
Daha Mehmet emmi
Sarı sıcak yamandır
Aha Mehmet emmi
Gölge bunu bilmiyor
Deha Mehmet emmi
Mehmet emmi irezil
Aha Mehmet emmi
Vallahi yalan değil
Daha Mehmet emmi
Gidelim mahkemeye
Aha Mehmet emmi
Mahzuni Şerif geldi
Daha Mehmet emmi
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Bir Çift Turna Gelir
Bir çift turna gelir
O da karşıdan
Bir ufacık sevda
Vardır başımda
Nasıl kıydın güzel
Bu genç yaşımda
(Bağlantı)
Uçun turnalar
Benden yare selam
Edin turnalar
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Sayfa 521
Kaynak: İbrahim Bakır

Bir çift turna gelir
O da havada
Avcı vurmuş
Kendisini yuvada
Yavru kalmış öksüz
Ağlar karada
Bağlantı
Turnanın kanadına
Al eylemişler
Gözün sürmesini
Bol eylemişler
Seni bana güzel
Yar eylemişler
Bağlantı
Kaynak: Osman Azizov

Bir Çift Turna Gördüm 1
Bir çift turna gördüm durur dallarda
Seversen mevlayı kalma yollarda
Sizi bekleyen var bizim ellerde
Doğru bizim ele gidin turnalar

Bir Çift Turna Gördüm 3
Bir çift turna gördüm durur dallarda
Seversen Mevla'yı kalma yollarda
Sizi bekleyen var bizim ellerde
Doğru bizim köye varın turnalar
Turnam dertli öttün derdimi deştin
El vurup yaremin başını açtın
Eşinden mi ayrıldın yolun mu şaştın
Doğru bir katere gidin turnalar
Fazla gitmen Deremum’a varınca
Selam söylen eşe dosta sorunca
Sağ selamet menziline varınca
Benden yare selam söylen turnalar
Selama razıydım mektubun gelmez
Gurbette kalanın hiç yüzü gülmez
İbrahim halinden kimseler bilmez
Benden yare selam söylen turnalar
Kaynak: İbrahim Bakır

Bir Çocuk Da Anasından Doğunca

Turnam dertli öttün yaremi deştin
El vurdun yarama başını açtın
Eşinden m'ayrıldın yolun mu şaştın
Doğru bizim ele gidin turnalar

Bir çocuk da anasından doğunca
Bedenini pişirmeye tuz ister
Üryan büryan ortalıkta kalınca
Setirini örtünmeye bez ister

Fazla gitmen bizim ele varınca
Selam söylen eşe dosta turnalar
Sağ selamet menziline varınca
Benden yare selam edin turnalar

Konla sudan gelir anın gıdası
Nasibini veren Barı Huda'sı
Beşiklere beler onun anası
Akşam sabah emzirmeye yüz ister

Kaynak: İbrahim Bakır

Bir Çift Turna Gördüm 2
Bir çift turna gördüm durur dallarda
Seversen Mevla'yı kalma yollarda
Sizi bekleyen var bizim ellerde
Doğru bizim köye varın turnalar
Selama razıydım mektubun gelmez
Gurbette kalanın hiç yüzü gülmez
İbrahim halinden kimseler bilmez
Benden yare selam söylen turnalar
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Bir yaşında ürüm ürüm ürünür
İkisinde sürüm sürüm sürünür
Üç yaşında adım adım yürünür
Dört yaşında söylemeye söz ister
Beş yaşında dili civan sevişir
Altısında uşağınan döğüşür
Yedisinde dişlerini değişir
Sekizinde her gediğin düz ister
Dokuzunda olur bir tosun maya
Onunda da benzer kaşları yaya
Onbirinde başı girer sevdaya
Onbeşinde ala gözlü kız ister
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Sayfa 522

Dün bir daha doğdum bir daha öldüm
Yirmisinde akıl baştan savrulur
Otuzunda vursa dağa devrilir
Kırk yaşında akıl başa çevrilir
Ellisinde avın olmış baz ister
Altmışında iner bir merdivenden
Yetmişinde binse düşer duvardan
Sekseninde su getirmez pınardan
Doksanında döşeğini düz ister
Pir Sultan Abdal bu söz hepimize
Tonus girinceye belki de yaza
Yüz yaşında ölümünü gözede
Zemheriyi çıkarmaya yaz ister
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Bir Daha (Eğer Gider İsen)
Eğer gider isen bizim ellerden
Sakın bu diyara varma bir daha
Beni bu derdimle yakıp kül ettin
Dermansız kalmışım sorma bir daha
Şu deli gönlümü azad eyledin
Ne sordumsa aksi cevap eyledin
Yıktın taht-ı payı harap eyledin
Sinemde mekanı kurma bir daha

Ben deyip dururken içimdeki ben
Dört adım ötede tükendim hemen
Kimbilir belki de vakit gelmeden
Dün bir daha doğdum bir daha öldüm
Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Bir Dal Kestim Ormandan
Bir dal kestim ormandan
Yar geliyor harmandan
Ne talihsiz yare düştüm
Kesti beni dermandan
(Bağlantı)
Ah nideyim vah nideyim
Yar seni nerde göreyim
Nazlı yarin kucağında
Can vereyim öleyim
Bir dal kestim meşeden
Yar geliyor köşeden
Rengini gülden almış
Kokusun menemşeden
Bağlantı
Kaynak: Nail Turanboy

Beyhani'yi böyle eden sen oldun
Gariban bırakıp giden sen oldun
Gönlümde sarılmaz yara sen oldun
İstemem elini sürme bir daha
Kaynak: Aşık Beyhani

Bir Daha Öldüm

Bir Dalda İki Elma
Bir dalda iki elma
Aman oğlan güzel oğlan
Birin al birin alma
Kurban olduğum Allah
Canım al yarim alma

Ateşte havada suda toprakta
Dün bir daha doğdum bir daha öldüm
Çiçekte meyvada dalda yaprakta
Dün bir daha doğdum bir daha öldüm

Petekte arı gördüm
Bugün ben yari gördüm
Keşke görmez olaydım
Benzini sarı gördüm

Aşk kervanı son durağa varmadan
Ayrıldı bir yerde şekil manadan
Hiç kimse görmeden kimse duymadan
Dün bir daha doğdum bir daha öldüm

Oy un eleyiver
Aman dön eleyiver
Çayır çimen üstüne
Yat da yuvarlanıver

Kllitsiz kapının ön eşiğinde
Büküldüm iplikçe zaman iğnede
Yoktan varolmamın son gediğinde

Esmerim biçim biçim
Aman oğlan güzel oğlan
Ölürüm esmer için
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Aziz dostlar küstürdüm
Seni sevdiğim için

Sayfa 523

Yaralarım sızılıyanda
Ben seni nerde görüm kimden sorum
Vala her deli gönlüm arzuluyanda

Kaynak: Rıfat Balaban

Bir Dalda İki Kiraz
Bir dalda iki kiraz
Biri al biri beyaz
Eğer beni seversen
Mektubunu sıkça yaz

Esmer elinden yar
Kibar elinden yar
Yar zalım yar
Kaynak: Seyfettin Sucu

Bir Dalda Uzamış (Yaman Güzel)

Sallasana sallasana mendilini
Akşam oldu göndersene sevdiğimi
Sallasana sallasana saçlarını
Akşam olsun söyleyeyim suçlarını

Bir dalda uzamış sarmaşık gibi
Kara bulut gibi kaşların güzel
Gözlerin ufukta bir ışık gibi
Tel tel olmuş senin saçların güzel

Bir dalda iki ceviz
Aramız derya deniz
Sen orada ben burda
Ne bet kaldı ne beniz

Oy güzel güzel salınır gezer
Bağrımı ezer ne yaman güzel

Sallasana sallasana mendilini
Akşam oldu göndersene sevdiğimi
Sallasana sallasana saçlarını
Akşam olsun söyleyeyim suçlarını
Bir dalda iki elma
Birin al birin alma
Kurban olduğum Allah
Canım al yarim alma
Sallasana sallasana mendilini
Akşam oldu göndersene sevdiğimi
Sallasana sallasana saçlarını
Akşam olsun söyleyeyim suçlarını
Kaynak: Ahmet Yamacı

Bir Dalda İki Payam
Bir dalda iki payam
Ettiğin heyran gülü ziyan
Giden gelenim kesildi kibar yar
Haberini heyran selamını kurban
Kimden alam kimden soram uy uy uy uy
Esmer elinden yar
Kibar elinden yar
Yar zalım yar
Koyunlar kuzulıyanda
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Koynundaki turunç mudur nar mıdır
Adın Huri midir Gülizar mıdır
Gözlerinden akan yağmurlar mıdır
On beş on altı mı yaşların güzel
Oy güzel güzel salınır gezer
Bağrımı ezer ne yaman güzel
Afet-i devran mı bilmem ki nesin
Bülbül avazını andırır sesin
Seher yeli gibi gelir nefesin
Aşığa bahardır kışların güzel
Oy güzel güzel salınır gezer
Bağrımı ezer ne yaman güzel
Görünce derdimi artırdın kat kat
Can alıcı gözler sanki bir afat
Veysel'i kapından eyleme azat
Bana yastık olsun döşlerin güzel
Oy güzel güzel salınır gezer
Bağrımı ezer ne yaman güzel
Kaynak: Aşık Veysel

Bir Daracık Pencere
Bir daracık pencere
El vurmayın incire
Zalim baban duyarsa (kız)
Bizi vurur zincire
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Aman aman aman aman
Öldürdün beni aman
Yandırdın beni aman
Mahvettin beni aman aman aman
Elim değdi eline
Mail oldum diline
Dünyayı ben değişmem (oy)
Saçının bir teline
Aman aman aman aman
Öldürdün beni aman
Yandırdın beni aman
Mahvettin beni aman aman aman
Her ayın her gününde
Her yılın her ayında
Günde bir kerpiç düşer (oy)
Gönlümün sarayından
Aman aman aman aman
Öldürdün beni aman
Yandırdın beni aman
Mahvettin beni aman aman aman
Keman mıdır yay mıdır
Güneş midir ay mıdır
Zülfüne bağlanmışım (oy)
Ayrılmak kolay mıdır
Aman aman aman aman
Öldürdün beni aman
Yandırdın beni aman
Mahvettin beni aman aman aman

Sayfa 524

Kaynak: Efkan Şeşen

Bir De Sen Yarama Baksana
Derdimi sorarsan gönül yarası
Bir de sen yarama baksana tabip ey
Anladım ki dünya yalan dünyası
Bir de sen yarama baksana tabip ey
Katarlandı dost kervanı yürüdü
Şu garip gönlümü duman bürüdü ey
Zalimin elinden ömrüm çürüdü
Bir de sen yarama baksana tabip ey
Akarsu'yum kaldım ıssız sahrada
Sıra sıra dağlar kaldım arada hey
Birkaç günlük ömrüm kaldı şurada
Bir de sen yarama baksana tabip ey
Kaynak: Muhlis Akarsu

Bir Dem Kararım Yok
Bir dem kararım yok dağlar başında
Nice bir Mecnun'a dönersin gönül
Cümle halk-ı alem kendi içinde
Sen aşkın narına yanarsın gönül
Bülbüle işaret olsa dilinden
Bülbül ayrılır mı gonca gülünden
Vefasız her cahil dostun elinden
Hayatı zehredip kanarsın gönül

Kaynak: Cemil Cankat

Elimden aldırdım çeşm-i siyahı
Kendine yar etme dert ile gamı
Gün olur yükseğe çıkarsan dahi
Gün olur engine inersin gönül

Bir De Ay Düşse

Kaynak: Sadık Dinçer

Sürgün olur dayanamam derdime,
Ayrılık yakıyor sözüm yalansız
Sana olan bu hasreti içime,
Birde sessizliği çektim dumansız
Al yanağım üstüne
Yaş olayım tenine, kirpiklerin yol olsun
Birde ay düşse
Sevda içimden gitmiyor, gitmiyor
Şimdi denizlerde yanan sen oldun
Dokunduğum her dalgada titiriyor
Elimle denizi saran ben oldum
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Bir Derd Ehli Bulsam
Bir derd ehli bulsam derdim söylesem
İyi olmaz derdlerim halim n'olacak
Hekimler derdime derman bulamaz
Bir değil beş değil derd kucak kucak
El vurma yarama yaklaşma kardaş
Derdimi söylesem tükenmez baş baş
İcimde yanıyor tütünsüz ateş
Ceset soba gibi kalbim bir ocak
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Sayfa 525

Erkeğim diye de kurulur mola
Aşıklar alemde gülmez dediler
Akar göz, yaşlarım silmez dediler
El elin derdini bilmez dediler
Kimler gelip hatırımı soracak
Katlan bu cefaya sabreyle gönül
Bu dunyanın işi hep böyle gönül
Başından geçeni sen söyle gönül
Neler geldi geç oldu olacak
Veysel'in derdine bulunmaz çare
Etseler vücudun hem pare pare
Bir arzuhal sundum hakiki yare
O yar gelip yaralarım saracak

Güzel paranızı vermen tütüne
Yazık ömrünüze bütün bütüne
Düşünün bir kerre ondan kötü ne
Bu kötüyle kabre girilir mola
Ağızlık tabaka takım beş olur
Yorgunlukta murdar tütün hoş olur
Beş kuruşa kağıt nasıl baş olur
Tutulursa hapse girilir mola
Tabaka ambardır ağızlık yaba
Kimisi ince sarar kimisi kaba
Darağacı kurulsa edemez tövbe
Buna da bir şifa bulunur mola

Kaynak: Aşık Veysel

Bir Derdi Var (Öyle Üzgün)
Öyle üzgün duruyor ki
Bu garibin bir derdi var
Ne konuşup ne gülüyor
Bu garibin bir derdi var
Yaslanmış ta bir duvara
Düşünüyor kara kara
Bazan ağlar ara sıra
Bu garibin bir derdi var
Bakışında sitem dolu
Boynu bükük bağlı kolu
Sanki solmuş gonca gülü
Bu garibin bir derdi var
Kasım’ın da derdi çoktur
Kalbi kırık özü paktır
Hatırını soran yoktur
Bu garibin bir derdi var
Kaynak: Kasım Karşı

Bir Destan Söylesem
Bir destan söylesem tiryakilere
Acep tiryakiler darılır mola
Kızıl üzüm olsa koysam beline
Gözü tabakadan ayrılır mola
Tiryaki tütünü gayet çok sever
Birini sarmadan birini eğer
Tütün tükenince karıyı döğer
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Kaim kağıt kaba verir dumanı
Öksürük gelince vermez amanı
İmiği saz çalar döşü dumanı
Otuz iki makam çalınır mola
Tiryakiler durmuş ederler merak
Hele birer daha cigara sarak
Çoluk çocuk çıplak kendi dalyarak
Bununla maksuda erilir mola
Tütünün ağusu ciğeri sarar
İçmiyen fehmetmez içine zarar
Göğüs tutulunca hendeği yarar
Acep kazma kürek bulunur mola
Ruhsati'm de sözüm haklı değil mi
Bu destan tiryaki aklı değil mi
Şimdi kaçak tütün saklı değil mi
Kesede bir tutam bulunur mola
Kaynak: Aşık Ruhsati

Bir Dileğim Var (Kardaş)
Bir dileğim var ki yüce mevladan
Hikmetine karşı durulmaz kardaş
Bizi esirgesin dertten beladan
Bela gelir iken görülmez kardaş
Sakın benim sanmayasın bu hanı
Toplum aynasında kendini tanı
Seversen mevlayı incitme canı
Bu hakkın binası yıkılmaz kardaş

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 526

Öz nurunu gerçek dosta avuttur
Sen kendini insanlığa eğittir
Her nereye varsa yiğit yiğittir
Yiğidin mekanı sorulmaz kardaş

Aşkını candan duymuşum
Canım yoluna koymuşum
Tam dokuz yaşındaymışım
Dünyaya geldiğin zaman

Figani'yim cismin yüksek kaldırma
El alemi sen kendine güldürme
Adem isen kardeşine öldürme
O senin kardaşın vurulmaz kardaş

Kimbilir nasıl güzeldin
Göklerden yere süzüldün
Benim alnıma yazıldın
Dünyaya geldiğin zaman

Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Kaynak: Sabahattin Ali

Bir Dilim İki Dilim Üç Dilim Elma

Bir Dost Bir Post Yeter Bana

(Bağlantı)
Bir dilim iki dilim üç dilim elma
Gel sarıl boynuma almazsan alma

Cümle dünya sizin olsun
Bir dost bir post yeter bana
Atlas diba senin olsun
Bir dost bir post yeter bana

Eller biz de gittik vay delik taşa
Şimdiki rağbet gızlar vay galem kaşa
Bağlantı
Eller biz de gittik vay ak pınara
Şimdiki rağbet gızlar vay çapkınlara
Bağlantı
Eller biz de gittik vay biberliğe
Şimdiki rağbet gızlar vay dilberliğe
Bağlantı

Beyler tahtından inerler
Ayaksız ata binerler
Toprağa gömüp dönerler
Bir dost bir post yeter bana
Sanır mısın kalsam gerek
Bilir misin n'olsan gerek
Bin yıl yaşar ölsen gerek
Bir dost bir post yeter bana
Karun malın verirlerse
Beni sultan kılarlarsa
Alem kulum olurlarsa
Bir dost bir post yeter bana

Kaynak: Senem Şimşek

Bir Doğum Günü İçin
Göklerin yüzü güldü mü
Dünyaya geldiğin zaman
Azgın sular duruldu mu
Dünyaya geldiğin zaman
Güneşler gibi tek miydin
Ay ışığından ak mıydın
Böyle nazlı çiçek miydin
Dünyaya geldiğin zaman
Yıldızlar halin sordu mu
Bulutlar selam durdu mu
Yerlerin kalbi vurdu mu
Dünyaya geldiğin zaman
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Sonu yok devletten bolur
Ecel gelir seni bulur
Seyit Seyfi işin bilir
Bir dost bir post yeter bana
Kaynak: Seyit Nizamoğlu

Bir Dost Bulamadım
Seyyah oldum şu alemi gezerim
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Kendi efkarımla okur yazarım
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Bilmem amelimden yoksa özümden
Ah ettikçe yaşlar gelir gözümden
İki elim kalkmaz oldu dizimden
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
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Bozuk şu dünyanın düzeni bozuk
Tükendi daneler kalmadı azık
Yazıktır şu geçen ömrüme yazık
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Kul Himmet Üstadım ummana daldım
Gelenden geçenden haberin aldım
Mecnun oldum şallar geydim dolandım
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
(Farklı son iki dörtlük)
İki elim kalkmaz oldu dizimden
Ah ettikçe yaşlar gelir gözümden
Kusurumu gördüm kendi özümden
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Kul Himmet Üstadım ummana dalam
Gidenler gelmedi bir haber alam
Abdal oldum şallar giydim bir zaman
Bir dost bulamadım gün akşam oldu

Sayfa 527

Doğruluktan Hak'ka varış edelim
Yalanı dolanı kullar bilmesin
Dünya kurulduğu zamandan beri
Kimseye kalmadı bir karış yeri
Çalış ki dökülsün arnıyın teri
Yetimin hakkında gözün olmasın
Savaş ile bir yerlere varılmaz
Haksız cana kıyan Hak ka kul olmaz
Anla ki düşmandır şeytan yar olmaz
Varıp kapısını haller çalmasın
İnsanlık postunu her gün giyerek
Dost ile oturup dostla yiyerek
Benim de başıma gelir diyerek
Düşenin haline bakan gülmesin
Bir dünya kuralım ekelim saygı
Korksun da bizlerden kaçsın her kaygı
Gönül bahçemize dikelim sevgi
Kıyamete kadar açsın solmasın

Kaynak: Kul Himmet Üstadım
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Bir Dostu (Efkarlandım Yine)
Efkarlandım yine dostlar yalnızlıktan bu gece
Dolandım da sokak sokak bulamadım bir dostu
İçim yangın alev alev gönlüm saldım bir çaya
Bulandım da sokak sokak bulamadım bir dostu
Yiğit olmak değil imiş kaba kuvvet bilekte
Gül bahçesi bulmak için bulunsam bir dilekte
Dolandığım şu yolların tozlarıyla elekte
Elendim de sokak sokak bulamadım bir dostu

Bir Düş Uçuracağım
Uzağım yanan dağlardan
Ölümler ortasındayım
Sevdam uçmuş ellerimden
Hasretler deryasındayım
Bir ölüş uçuracağım bu yasaklı diyardan
Yüreğimi vererek kanatları üstüne
Şiir uçuracağım bu tutuklu diyardan
Gözlerimi vererek dizeleri üstüne

Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Bir Dünya Kuralım
Bir araya gelip fikir edelim
Bir dünya kuralım savaş olmasın
Bu fikri her daim zikir edelim
İnsanlar vurulup canlar ölmesin
Sevgisiz gönül de olmaz mı yare
Dost merhem sürerse bulmaz mı çare
Nice yürekleri koyup da nare
Mazlumun ahını kimse almasın
İnsanlıkta daim yarış edelim
Gönülden gönüle barış edelim
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Ayrıyım büyük aşklardan
Hüzünler ortasındayım
Acım düşmüş gözlerimden
Umutlar deryasındayım
Kaynak: Tarık Uygun

Bir Elinde Bağlama
Bir elinde bağlama
Kömür gözlüm ağlama
Ben buralı değilem
Bana gönül bağlama
Doktor imanım doktor doktor civanım
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Sayfa 528

Ah neler istiyor canın
Ne istersen alayım yar senin olayım

Kına yakılsın
Takı takılsın

Bir elinde cura
Çal vura vura
Küçük hanım geliyor
Bel kıra kıra

Kaynak: Agim Fişar

Doktor imanım doktor doktor civanım
Ah neler istiyor canın
Ne istersen alayım yar senin olayım

Bir Elinde Nergile Balam
Bir elinde nergile balam
Doldur ver güle güle
Ele hırsim çıhır ki balam
Kalhim gidim yargile
Dağ başı duman başı balam
Yar atma bana taşı
Sen zülüf gölgesinde balam
Ben yandım güne karşı
Dam başında durursan balam
Sen bene söz vurursan
Her nerede arz etsem balam
El etsem ben gelirsen
Kaynak: Seyfettin Sığmaz

Bir Evler Yaptırdım (Ramize)
Bir evler yaptırdım sazdan samandan
İçine girilmez tozdan dumandan
Çalsın davullar
Kına yakılsın
Takı takılsın
Bir evler yaptırdım saraya karşı
Nasıl çıkacaksın aleme karşı
Çalsın davullar
Kına yakılsın
Takı takılsın
Bir evler yaptırdım kaleye karşı
Nasıl çıkacaksın agaya karşı
Çalsın davullar
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Bir Evler Yaptırdım Alaybey
Bir evler yaptırdım alaybey
Sazdan samandan ah alaybey sazdan samandan
İçine girilmez bre alaybey
Tozdan dumandan
Bir bıçağım vardır bre alaybey
Kınında durmaz alaybey kınında durmaz
Böyle sıralarda bre alaybey
Yanında bulunmaz
Bağlama kollarım alaybey
Evime gideyim alaybey evime gideyim
Çoluk çocuklarıma alaybey
Nasat edeyim
Kaynak: Hasan Karayer

Bir Ezgi Oldum
Bir Ezgi Oldum Dillerde
Gezdim Durdum Yüreklerde
Ağıtlara Nağmelere
Türkülere Sorun Beni
Böyle Derde Bu Zamanda
Derman Olmadı Yarama
Attı Beni Bir Zindana
Dört Duvara Sorun Beni
Genç Ozanım Hallarıma
Bentler Çektim Yollarıma
Çare Nedir Gözyaşıma
Hüzünlere Sorun Beni
Kaynak: Genç Ozan

Bir Fakirin Hatırını (Babasını)
Bir fakirin hatırını
Kıranın da babasını
Bizim köye katırını
Sürenin de babasını
Sahte molla, sahte derviş
İnsanın ömrünü yermiş
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Bir kişi yalanla ermiş
Erenin de babasını
Parayla diploma alan
Haklının hakkını çalan
Bizim başımıza plan
Kuranın da babasını
Bizim köyün yolu harap
Beyler içer kızıl şarap
Doğru söze yanlış cevap
Verenin de babasını
Bir avuç pis kabadayı
Nerden almış böyle payı
Fikirlere prangayı
Vuranın da babasını
Çalışanlar ay'ı yendi
Yıldızlara çıkıp indi
Adam çalıştırıp kendi
Duranın da babasını
Bu ne Aslı bu ne Kerem
İnsanlığı etti verem
Zalim yarasına merhem
Sürenin de babasını
Çaldı bizi taştan taşa
Yandık gitti baştan başa
Mahzuni yi boştan boşa
Yoranın da babasını
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Sayfa 529

Aldır aslanım aldır
Al yanakların baldır
Kınalı ellerinle
Beni uykudan kaldır
Fındık dalda tekleme
Kız fistanın ekleme
Yarin gitti gurbete
Gelir diye bekleme
Aldır aslanım aldır
Al yanakların baldır
Kınalı ellerinle
Beni uykudan kaldır
Kaynak: Osman Kalyoncu

Bir Fırtına Tuttu Bizi
Bir fırtına tuttu a yarim bizi deryaya kardı
O bizim kavuşmalarımız a yarim mahşere kaldı
Yeni cezve yeni cezve kaynar kaynamaz oldu
O benim nazlı yarimin dilleri söyler söylemez oldu
Yeni cezve yeni cezve kaynıyor ocakta
Kasatura belimizde a yarim martinimiz kucakta
Mapsanede yata yata yanlarım çürüdü
Pencereden baka baka a yarim elada gözler süzüldü
Mapsanenin mahkumları sıra sıra dizildi
Bu bizim kaderimize a yarim kara yazı yazıldı

Bir Fındığın İçini

Kaynak: Fatma Çil

Bir fındığın içini
Yar senden ayrı yemem
Bugün gördüm yarimi
Öldüğüme gam yemem

Bir Filim Şeridi

Aldır aslanım aldır
Al yanakların baldır
Kınalı ellerinle
Beni uykudan kaldır
Fındık toplayan gelin
Fındık dalda kalmasın
Gel biraz konuşalım
Ahım sende kalmasın
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Bir filim şeridi geçti gözümden
Baktım geçmişteki elde kalana
Kaybolan yaşamı kendi özünden
Arayan çok rastlamadım bulana
Otuz hizmet yılım geçti bir anda
Ömrümü harcadım ben bu onarda
Su getiren de bir testi kıran da
Rastlamadım kadir kıymet bilene
Çok ziyankar gördüm çok dalkavuklar
Sanki horoz olmuş pinti tavuklar
Sallanarak düştü nice kavuklar
Çok doğrular kurban gitti yalana
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Sayfa 530

Kimi atlı geçti kimisi yaya
Kimi kanatlanıp uçtu havaya
Kimi sürünerek indi ovaya
Sözüm yoktur hayattan ders alana

Yalancı ne bilsin onun tadını
Hak ehl'olan çeker onun havfını
Hasbeten lillahi ansam adını
Yar Mısır'a sultan eder yar seni

Seyfi gam kederler arttı çoğaldı
İnsancıl duygular mazide kaldı
Anarşi büyüdü sevgi azaldı
O tatlı ümitler gitti talana

Derviş olsam giysem şalı abayı
Abdal olsam gezsem ili obayı
Eğnime giysem de türlü hibayı
Ya soyar da üryan eder yar seni

Kaynak: Seyfettin Ermişoğlu

Veli'm eyder gülşanım var gülzarım
Bülbül güle hasret gülyüzlü yarım
Bir canla baş ise meydana korum
Ya meydanda berdar eder yar seni

Bir Fincan Kahve Olsam
Dün akşam yolda gördüm
Seni yıllardan sonra
Bir yabancı gibiydin
Dönüp bakmadın
Bunu senden ummazdım
Çok kırıldım ben sana
Bir fincan kahve olsam
Kırk yıl hatırım vardı
Ömrümü sana verdim
Beni sevsen ne vardı
Belki görmem bir daha
Seni ömrüm boyunca
Üzülüp ağlar mıydın
Öldüğümü duyunca
Eline ne geçerdi
Beni kabre koyunca
Bir fincan kahve olsam
Kırk yıl hatırım vardı
Ömrümü sana verdim
Beni sevsen ne vardı
Kaynak: Ülkü Aker

Bir Garip Başınan Kaldım Arada
Bir garip başınan kaldım arada
Ya cihana hayran eder yar seni
Küll-i varlığımı ben verdim yare
Ya bir ulu kervan eder yar seni
Her gördüğüm ela göze bus demem
Olur olmaz kallaş yare dost demem
Şu cihanda yalancı yar istemem
Gerçek ise kurban eder yar seni
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Kaynak: Aşık Veli

Bir Garip Başınan Kaldım Arada
Bir garip başınan kaldım arada
Dü aleme hayran eyler hak beni
Olanca varımı verdim talana
Ya bir ulu bezirgan eyler hak beni
Her gördüğüm kara yüze bes demem
Olur olmaz ademlere dost demem
Sadık yar isterim yalancı istemem
Gerçek ise kurban etsin hak beni
Kaynak: Sait Alioğlu

Bir Gece Muhammet
Bir gece Muhammet evde yatarken
Üç melek geldi de nida getirdi
Selman'ın şeklinde bir oğlan girdi
Ne güzel izzetle sala getirdi
Muhammet oğlana yerini verdi
Geçti oğlan seccadeye oturdu
Cebrail oğlandan nişan istedi
Zühre yıldızını alna getirdi
Bu oğlanın Ali olduğun bildiler
Aman mürvet deyü dara durdular
Özlerinden hayli sitem sordular
Cebrail Cennet'ten elma getirdi
Getirip elmayı terceman verdi
Şah eline alıp dört pare kıldı
Bir paresin Şah'ım nuş edip kandı
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Üçünü melekler Hakk'a götürdü
Bak Bari Taala hoş nazar kıldı
Yed'iklim çar köşe Ali'ye verdi
Biri Düldül biri Zülfikar oldu
Fatma da Kanber'i ana götürdü
Pir Sultan'ım eydür gitti gelenler
Arayrp özünde gevher bulanlar
Muhammet Ali'yle arşa duranlar
Cümle melekleri ceme götürdü
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Bir Gelin (Elleri Koynunda)
Elleri koynunda pınar başında
Almanya'ya doğru bakar bir gelin
Yedi çocuğu var dördü peşinde
Feleğe dişini sıkar bir gelin
Zavallıya hayat olmuş işkence
Ona zehir olmuş zevk ü eğlence
Dışarıdan bir erke sesi duyunca
Postacı zanneder çıkar bir gelin
Sorunca derdini söylemez dili
Yirmibeş yaşında bükülmüş beli
Hatıra aldığı kirli mendili
Gözünün yaşıyla yıkar bir gelin
Yıkık avlusuna hasır sererek
Körpe yavrusuna göğüs gererek
Yıldızlarda haber var mı diyerek
Akşam dam üstüne çıkar bir gelin
Çaresi yok derdi düşmüş derine
Uykusu yok hasret vurmuş serine
Kemerini vermiş borcun yerine
Belini iplikle sıkar bir gelin
Aylar geçer senesinden habersiz
Kitap okur manasından habersiz
İplik düşmüş iğnesinden habersiz
Dikeceği yerde söker bir gelin
Gücü yetse kanunları bozarmış
Kazma alıp toprakları kazarmış
Küçük oğlu babasına benzermiş
Umutla yüzüne bakar bir gelin

Sayfa 531

Reyhani der gel bu gelini kına
On yıldır elleri görmemiş kına
Sofrada Mehmed'i gelir aklına
Çorbayı yemeden döker bir gelin
Kaynak: Aşık Reyhani

Bir Gelin Gördüm Harman Yerinde
Bir gelin gördüm harman yerinde
Taramış zülfünü kirman elinde
Arzumanım kaldı ince belinde
İnce bellerine kurban olayım
Bir sabah vaktinde düştüm yollara
Ayrılık çantasını aldım ellere
Sen düşürdün beni dilden dillere
Tatlı dilerine kurban olayım
Kaynak: Fevzi Burdurlu

Bir Gemim Var Adalara Yaslanır
Bir gemim var adalara yaslanır
Yağmur yağar yelkenleri ıslanır
Birgün olur deli gönül uslanır
Ağlama fidan boylum
Yoldan geldim yorgunum
Ben o yarin edasına vurgunum
Bir gemim var salıverdim engine
Kaderim yok düşemedim dengime
Şimdi rağbet güzel ile zengine
Ağlama fidan boylum
Yoldan geldim yorgunum
Ben o yarin edasına vurgunum
Çıkabilsem şu hapisten saraya
Davacılar dizilmişler sıraya
Kimsem yoktur gelsin girsin araya
Ağlama fidan boylum
Yoldan geldim yorgunum
Ben o yarin edasına vurgunum
Kaynak: Genç Osman

Bir Gerçeğe Bel Bağladım
Bir gerçeğe bel bağladım erenler

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Aldı benliğimi bitirdi beni
Damla idim bir ırmağa karıştım
Denizden denize götürdü beni
Nice kabdan kaba boşaldım doldum
Karıştım denize deniz ben oldum
Damlanın içinde evreni buldum
Yine benden bana getirdi beni
Buhar oldum yağdım yağmurlarınan
Toprağa karıştım çamurlarınan
Piştim fırınlarda hamurlarınan
Üstadım sofraya yatırdı beni
Çiğnediler dişlerinen ezildim
Vücut eleğinden geçtim süzüldüm
Çaldı kalem bir deftere yazıldım
İrfan mektebine yetirdi beni
Daimi'yim ermişlerin ereği
Cümle varlık tabiatın gereği
Bir ölmez ananın oldum bebeği
Aldı dizlerine oturdu beni
Kaynak: Aşık Daimi

Bir Giderde Beş Ardıma Bakarım
Bir giderde beş ardıma bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Hem ayrılık hem hasretlik çekerim
(Bağlantı)
A derdi koyak ben derdime yanarım
Uzak gitmem Kütahya’dan dönerim
Evleri var evimize uç olur
Sevip sevip ayrılması güç olur
Ben gidersem senin halin nic'olur

Sayfa 532

(Amani) Sözüme sadığım dönmem pazardan (amman
Hak saklasın yavrum seni nazardan
(Amman aman amani)
Evdeki kızına duvardaki sazına
Akşama tez gel kışlığına yazına
(Amani) Evlerine varamadım arımdan (amman)
Ayırdılar beni nazlı yarımdan
(Amman aman amani)
Evdeki kızına duvardaki sazına
Akşama tez gel kışlığına yazına
Kaynak: Bilinmiyor

Bir Gömlek Giyer Kısarak
Bir gömlek giyer kısarak
Pabucun burnun basarak
Yanıma gelir küserek
Oğlan nenni
Kurban nenni
Yazması benli
Arayıp da bulmalı
Kimlere sormalı
Bir gömlek giyer gültenli
Çiçeği üstünde belli
Bir yar gördüm çifte benli
Oğlan nenni
Kurban nenni
Yazması benli
Arayıp da bulmalı
Kimlere sormalı
Kaynak: Ahmet Altuner

Bağlantı
Kaynak: Senayi Sümer

Bir Giderim Beş Ardıma Bakarım
(Amani) Bir giderim beş ardıma bakarım (amman)
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
(Amman aman amani)
Evdeki kızına duvardaki sazına
Akşama tez gel kışlığına yazına
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Bir Gönlümü Doyuramam
Bir gönlümü doyuramam
Oy bana, dost bana
Beni benden ayıramam
Oy bana, dost bana
Dalın dostu yaprak imiş
O da meyve yaprak imiş
Sonum kara toprak imiş
Oy bana, dost bana
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Sayfa 533

Emek verdim bir yßr buldum
Beni bilmez şaşdım kaldım
Dost dedimdi, düşman oldu
Oy bana, dost bana

Benim yarim alıştı
Gerdanı bir karıştı ala çocuk
Girdim yar bahçesine
O yar bennen barıştı ala çocuk

Sözüme kapılsa bile
Mezarım öpülse bile
Heykelim yapılsa bile
Oy bana, dost bana

Bağlantı

Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Bir Gurşun Atacağım
Bir gurşun atacağım da
Durnamın ganadına
Gız seni alacağım da
O yarin inadına

Bir gül ektim al oldu
Setre pantol dar oldu
Benim sevgili yarim
Özgelere mal oldu
Bağlantı
Kaynak: Muharrem Akkuş

Bir Gül İçin

(Bağlantı)
Gurbanolim heyranolim
O yarin yürüşüne

Bir gül için bülbül giymiş karalar
Göz göz olmuş sinemdeki yaralar
İflah etmez bu dert beni paralar

Bir gurşun atacağım da
Durnamın sürüsüne
Vuruldum ölüyorum da
Güzelin birisine

Neşter alıp ey gülüm ey gülüm eylen eylen
Delen yok deldiren yok

Bağlantı

Sen bağ ol ki ben bahçende gül olim
Layık mıdır yanıp yanıp kül olim
Sen efendim ben kapında kul olim

Bir gurşun atacağım da
Durnamın ayağına
Gız sene ölüyorum da
Gel yanıma yanıma

Neşter alıp ey gülüm ey gülüm eylen eylen
Delen yok deldiren yok

Bağlantı

Bir Gün (Deli Gönül)

Kaynak: Şefik Torungil

Bir Gül Ektim Duvara
Bir gül ektim duvara
Gülü de bülbül suvara ala çocuk
Oku bülbülüm oku
Belki o yar uyana ala çocuk
(Bağlantı)
Ay gız ay gız beni dındırma
Serhoşam yolumda durma
Kefsizem özüm öldürme hey
Öldürme hey öldürme
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Kaynak: Erzincanlı Şerif

Deli gönül melul olma
Giden maral gelir bir gün
Kendine gel helak bulma
Ko yıl tamam gelir bir gün
Sinem oldu hezer pare
Bulunmaz derdime çare
Name yaz görder ol yare
Merhamete gelir bir gün
Bu sözlerin manası ne
Aferin merdanesine
Derdimendin hanesine
Teferrüce gelir bir gün
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Sayfa 534

Rakibin gönlü gümanda
Sevdam var kaşı kemanda
Geda'ya yakın zamanda
Meram içre gelir bir gün

Unutursun unutursun
Zaten kalmışam yalınız
Sende birgün unutursun
Sende birgün unutursun

Kaynak: Aşık Gedayi

Şu dağların ovasına
Çekip gitsem yaylasına
Kuşlar döndü yuvasına
Sende birgün unutursun

Bir Gün Çıkışmaz
Yalanlardan medet umma
Yalan bir merde yakışmaz
İdamdan döndürür sanma
Bir gün yalanın çıkışmaz
Mayayı çok katıyorsan
Göze geze batıyorsan
Hile ile yatıyorsan
Bir gün yalanın çıkışmaz
Şarjörünü ittirsen de
Tam isabet ettirsen de
Horozunu öttürsen de
Bir gün yalanın çıkışmaz
Bıyık altında gülerek
Bilmem yalana ne gerek
Metanet aslada yürek
Bir gün yalanın çıkışmaz
Mecalin kalmaz canında
Tek dostun olmaz yanında
Sıkışsan da zor anında
Bir gün yalanın çıkışmaz
Harçlık sanma şu yalanı
Koynundan çıkar yılanı
Şimdi kursan da planı
Bir gün yalanın çıkışmaz
İlhami der dinle özün
Yalana bulama sözün
Oltaya düşer öküzün
Bir gün yalanın çıkışmaz
O gün yalanın çıkışmaz

Şu dağların ovasına
Çekip gitsem yaylasına
Kuşlar döndü yuvasına
Sende birgün unutursun
Yollar uzun uzar gider
Yollar uzun uzar gider
Deli gönül feryat eder
Geçer ömür geçer gider
Sende birgün unutursun
Sende birgün unutursun
Bu hasretlik yasa döndü
Yaz baharım kışa döndü
Geçti ömür boşa döndü
Sende birgün unutursun
Bu hasretlik yasa döndü
Yaz baharım kışa döndü
Geçti ömür boşa döndü
Sende birgün unutursun
Söz: İsmail Özden

Bir Gün Şu Dünyadan (Sunam)
Bir gün şu dünyadan göçüp gidersem
Boşa gider gözyaşların ağlama
Yok olur benliğim çürürse beden
Boşa gider gözyaşların ağlama
Yok olur benliğim çürürse beden
Sunam sunam kölen olam aman
Boşa gider de gözyaşların ağlama
Sunam sunam dağlar duman aman

Bir Gün Olur Sende Beni

Bazı bazı mezarıma gelesin
Dileğim kabuldür murat alasın
Ben murat almadım bunu bilesin
Boşa gider gözyaşların ağlama

Bir gün olur sende beni
Bir gün olur sende beni

Ben murad almadım da bunu bilesin

Kaynak: İlhami Arslantaş
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Sayfa 535

Sunam sunam dağlar duman aman
Boşa gider de gözyaşların ağlama
Sunam sunam dağlar duman aman

Salınıp gelir de çorap elinde (of)
Benim gönlüm de kız da değil gelinde (of)
Salın gelin boylarına da kurban olayım (of vay gelin

Kaynak: Hasan Durak

Aşağıdan gelen de gelin de nereli (of)
Gelinin boynu da altın dolalı (of)
Üç güzel oturmuş gönlü havalı (of)
Hangisinden ayırayım da gönül seni (of vay gelin of)

Bir Güzel Geliyor Karşının Çaydan
Bir güzel geliyor karşının çaydan
Ta ezelden güzel çıkar bu soydan
Sanki kopup gelmiş gökteki aydan
Salınıp karşıma çıktı bir güzel

Kaynak: Alaaddin Atasoy

Bir Güzel İsterim Yalan Dünyada

Kara sevda ile geçiyor ömrüm
Dalımda ötmüyor bülbülüm kumrum
Böyle bir güzel de bana yaz Tanrım
Salınıp karşıma çıktı bir güzel

Bir güzel isterim yalan dünyada
Emrettiğim yere gelmeli kine
Ardına düşmekle güzel sevilmez
Yar seni arayıp bulmalı kine

Sordum kimsen yok mu dedi başım var
Dedim ol nişanlım dedi işim var
Dedim gel benim ol dedi eşim var
Salınıp karşıma çıktı bir güzel

Her gündüz her gece yare gitmeli
Yalvarıp o dosta minnet etmeli
Sinesin sinene sarıp yatmalı
Memeler döşümü delmeli kine

Figani'yim gayrı ümit mi kaldı
Kirpikler süzüldü gözleri baldı
Yüzüne bakınca aklımı aldı
Salınıp karşıma çıktı bir güzel

Dolaşıp dağları yadlara düşen
Çaresi bulunmaz dertlere düşen
Yanarsın ateşe odlara düşen
O dost da halinden bilmeli kine

Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Vadem tamam olup ecel gelmeden
Dost ağlayıp düşman gülmeden
Aşık ölüp maşuk geri kalmadan
İkisi bir günde ölmeli kine

Bir Güzel Gördüm
Bir güzel kız gördüm tutmuş yolunu
Uzatmış gerdana sarmış telini
Geldi geçti bilmem kimin gelini
Sorsam öldürürler sormasam öldüm
Dön beri de güzel yüzün göreyim
Gerdanda benine yüzüm süreyim
Dedi gel yanıma haber vereyim
Varsam öldürürler varmasam öldüm

Molla der aşıklar melamet olur
Gönlü her gördüğü güzelde kalır
Elin güzelinden bana ne gelir
Benim yarim güzel olmalı kine
Kaynak: Sefil Molla

Bir Güzel Kız Gördüm

Dedi yiğit muradına erdin mi
Koynumdaki çifte narı gördün mü
Dedi aşığısan gel gir koynuma
Girsem öldürürler girmesem öldüm

Bir güzel kız gördüm tutmuş yolunu
Uzatmış gerdana ebru telini
Geldi geçti bilmem kimin gelini
Sorsam öldürürler sormasam öldüm

Kaynak: Neşet Ertaş

Şu giden güzelin aslın sorayım
Gerdanda benine yüzüm süreyim
Dedi gel yanıma haber vereyim
Varsam öldürürler varmasam öldüm

Bir Güzel Gördüm Harman Yerinde
Bir güzel gördüm de harman yerinde (of)
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Çok durma karşımda söyle sözünü
Zahire aşıkım bilmem özünü
Gerdanda benime gel sür yüzümü
Sürsem öldürürler sürmesem öldüm
Dedi yiğit muradına erdin mi
El uzatıp gonca gülüm derdin mi
Koynumdaki çifte narı gördün mü
Görsem öldürürler görmesem öldüm
Alem güzel olsa girmez aynıma
Uzat kollarını dola boynuma
Eğer Said isen gel gir koynuma
Girsem öldürürler girmesem öldüm
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Bir Güzel Ki Çıkar Gülşen Seyrine
Bir güzel ki çıkar ey gülşen seyrine
Ya yeşil giyinir ey ya da gırmızı
Yeşilinen ey okşadığım sunama
Şirin olur ey sade geyse gırmızı
Eğri olan yali ey gitmez düzbedüz
Namerd olan sözü etmez yüzbeyüz
Oturaydım cananılan dizbediz
İçeydim aşkına ben de gırmızı
Sefil Gülani'nin vardır emeli
Kudret-i Yezdan'da buldum kemali
Bana bir yar lazım esmer simalı
Ne sarı ne beyaz ne de gızrmızı
Kaynak: Cevri Altıntaş

Bir Güzel Ki On Yaşına Girince
Bir güzel ki on yaşına girince
Gonca güldür henüz açılır
Onbirinde gonca diye koklarlar
Onikide elma deyip saklarlar
Onüçünde cevrü cefa çekerler
Ondördünde hamre şeker benzer
Onbeşinde güzelliğin çağıdır
Onaltıda gören aklın dağıdır
Onyedide göğsü cennet bağıdır
Uzanır kameti selviye benzer
Onsekizde hem artırır zarını
Ondokuzda terkeylemiş arını
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Yirmisinde gözetir şikarını
Zincirinden kopmuş aslana benzer
Yirmibeşte bıyıkları burulur
Otuzunda akan sular durulur
Otuzbeşte hep günahlar sorulur
Yalana karışmış irfana benzer
Kırk yaşında gazel dökülür bağlar
Kırkbeşinde günahlarına ağlar
Ellisinde insanlara bel bağlar
Dağbaşına çökmüş dumana benzer
Ellibeşte sızı iner dizine
Altmışında duman çöker gözüne
Altmışbeşte hiç bakılmaz yüzüne
Ahireti görmüş Sübhan'a benzer
Altmışbeşten sonra beller bükülür
Bütün damarlardan kanlar çekilir
Gel gel diye toprak çağırır
Geldi geçti şimdi yalana benzer
Beni ağlatma ki sen de gülesin
Leyli leylim ha leylim
Hem muradan hem maksudan eresin
Yavru yavru yavru ha yavrum
Kaynak: Celal Güzelses

Bir Güzel Methedem Ortadır Boyu
Bir güzel methedem ortadır boyu
Hekimhan’a bağlı Hacılar Köyü
Orta mahallede o yarin evi
Böyle bir güzelin derdi var bende
Kapısının önü çevirme bostan
Acem ipeğinden giyerdi fistan
Yar sana yazmışsam böyle bir destan
Böyle bir güzelin derdi var bende
Bir konak yaptırmış üçlü pencere
Önünden akıyor bir uzun dere
Yar sana yazmışam böyle bir destan
Böyle bir güzelin derdi var bende
(Böyle bir yavruda gözüm var benim)
Başına bağlamış siyah bir puşu
Daim bir nazı ile yapardı işi
Yeni onbeşinde değmişti yaşı
Böyle bir güzelin derdi var bende
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Bir sabah yarinen derdik ekini (n)
Taramış zülfünü dökülmüş kekili (n)
Yar seni sarmaya kimdir vekili (n)
Böyle bir soruya güldü bu güzel
Beni deli eden kaş ile gözdür
At kolun boynuma göğsümde gezdir
Ali’m hastalanmış bir muska yazdır
Yüzümü yüzüme sürdü bu güzel
Kaynak: Aşık Ali Aslan

Bir Güzele Nazar Ettim
Bir güzele nazar ettim ezelden
Aklımı başımdan yitirdi benim
Bütün bu cesedim sana kurbandır
Külli servetimi götürdü benim
Olur olmaz haller gelmez isime
Bu aşkın şerbeti değdi dişime
Nefs-i envareyi düşmüş peşime
Gençlik hayatımı bitirdi benim
Bulali der gitti civan çağlarım
Mahzun kaldı bahçelerim bağlarım
Bülbülüm yuvadan uçtu ağlarım
Bu tatlı canıma yetirdi benim
Kaynak: Aşık Bulali

Bir Güzeli Methedeyim
Bir güzeli methedeyim bari alem yanmasın
Pervaneler gibi herdem can-u alem yanmasın
Hüsnüne mağrurlanırsın yusuf-u kenanımsın
Mah yüzüne bir nikap tut ben yandım el yanmasın
Ebruların şemine yanmaktadır pervaneler
Al yanağın gamzesine dizilmiş durdaneler
Zülcelalin hikmetinden ne doğurur anneler
Mah yüzüne bir nikap tut ben yandım el yanmasın
Gözlerin inkara benzer ebrular keman olur
Her kaçan yüzüne baksam katlime ferman olur
Yüzünü görse bir kafir şüphesiz iman bulur
Mah yüzüne bir nikap tut ben yandım el yanmasın
Kaynak: Sadık Doğanay

Bir Güzelin Aşığıyım Erenler
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Bir güzelin aşığıyım erenler
Onun için taşa tutar el beni
Gündüz hayalimde gece düşümde
Kumdan kuma savuruyor el beni
Ağ gül olsam ağ gerdana sokulsam
Kemer olsam ince bele sarılsam
Köle olsam pazarlarda satılsam
Yarim deyi al sinene sar beni
Pir Sultan Abdal'ım gamzeler oktur
Hezaren sinemde yaralar çoktur
Benim senden özge sevdiğim yoktur
İnanmazsan ol Allah'a sal beni
Kaynak: Davut Sulari

Bir Güzelin Hasretinden
Bir güzelin hasretinden ahından
Tutuştu her yanım yandı ha yandı
Aşık oldum onun mah cemaline
Aşkından her yanım yandı ha yandı
Benim derdim senin derdine paydır
Bir güzel sevmişem kaşları yaydır
Saatım gün geçer her günüm aydır
Üçyüzatmışbeş günüm de yandı ha yandı
Sıtkı'yam çekmişem gayet zarı ben
Dilerim ki muradıma erem ben
Bir hayırsız yar elinde kaldım ben
Ağzımda dillerim yandı ha yandı
Kaynak: Sadık Doğanay

Bir Güzelin Sarhoşuyum
Bir güzelin sarhoşuyum mestiyim
Yanaklar üstünde meyhanesi var
O güzelin Mecnunuyum dostuyum
Leyla kıza benzer nişanesi var
Halik midir mahluk mudur bilinmez
Güzellik güneşi doğdu dolunmaz
Gökte gezer adiresi bilinmez
Meryem ana gibi bir anası var
Heykeli gönlümde dikilir durur
Sancak kirpikleri çekilir durur
Ay yüzünden nurlar dökülür durur
Nice aşık nice pervanesi var
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Sordum yok dediler işe cihanda
Cennetlerde hurilerde gılmanda
Şahide ne hacet işte meydanda
Ali İzzet gibi divanesi var
Kaynak: Aşık Ali İzzet

Bir Güzelin Sesine
Bir güzelin sesine
Bayıldım edasına
Cüml’alem kurban olsun
O güzel cilvesine
(Bağlantı)
Kara kaşların kara
Gönlüme açtın yara
Mansur gibi çektiler
Sevdiğim bizi dara
Kara kaşın nesine
Gül takmış sinesine
Şu İnce kurban olsun
Güzeller incisine
Bağlantı
Kaynak: Sabit İnce

Bir Haber
Yüce dağ başına kara gideyim
Yok mu sevdiğimden bana bir haber
Dağlar geçit vermez yare gideyim
Yok mu sevdiğimden bana bir haber
Yüce dağ başının karı değilim
Has bahçenin gülü harı değilim
Ben o nazlı yarden razı değilim
Yok mu sevdiğimden bana bir haber

Sayfa 538

Zülfü perişan mı yoksa deste mi
Acap benim gibi kara yasta mı
Kaşı çatma çatışlıdan bir haber
Yaşım vardı yirmiye dayandı
Yari gördü gafletlerden uyandı
Seher vakti misk ambere boyandı
Güller gibi kokuşludan bir haber
Gönül verdim hayran oldum yüzüne
Muhabbet tuzağı kurdum izine
Kulak vermez Minhaci'nin sözüne
Mahmur mahmur bakışlıdan bir haber
Kaynak: Deliktaşlı Minhaci

Bir Haber Aldım Bugün Sıladan
Bir haber aldım bugün sıladan
Sevdiğim bir mendil dürüp yollarmış
Al-yeşil ibrişim, tel tel gilaptan
Gümüş sırmaları örüp yollamış
İçini boşaltmış o nazlı yarim
Gel demiş, kalmadı sabrım kararım
Gözlerim yollarda seni ararım
Döktüğü yaşları sarıp yollamış
Mor sümbül nakışlar sevda tütüyor
Bir köşede garip bülbül ötüyor
Hasretlik bağrımı yakıyor diyor
Aşkından bir demet derip yollamış

Bir Haber Duydum Zatından
Yar dedi: ”Bir haber duydum zatından"
Dedim söyle bana, hiç demem dedi
Yalvardım yakardım: "Kadan alem!"
Savuş durma burdan geç demem dedi

Bir Haber (Aman Seher Yeli)

Dedim ben ricaya geldim ayağan
Verseler dünyayı vermem tırnağan
Öz elimden verdim canım armağan
Almadı muhannet "İşdemem dedi"

Aman seher yeli car sende kaldı
Yavru keklik sekişliden bir haber
Gene bahar geldi bulandı gönlüm
Göğsü elvan nakışlıdan bir haber

Mazlumi der canan bu kuru şerdir
Seni benden eden hep o ağyardır
Dedim söyle görem bu ne haberdir
Sözüm bir zam gelüp beş demem de

Kaynak: İsmail Özden

Başı selamet mi yoksa hasta mı
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Kaynak: Hanaklı Mazlumi
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Bir Haber Geldi De Koca Duraktan
Bir haber geldi de koca duraktan
Şekvacın mı geldi Türk'ten Arap'tan
Eğer Mevla'm kurtarırsa beni bu dertten
Geçiririm de mızrağımı taşa ben
Yüklendi bühranalar yaman göç oldu
Çarkacılar da birbirine düş oldu
Yılgınlı derede döğüş zor oldu
Evlat babayı da tanımaz oldu

Sayfa 539

Yel eser de üğrünü üğrünü üğrünü
Üğrünür selvinin dalları bir hoş
Eğer o bahçenin bağbanı var ise
Gülünü derdirmiş gerçek var ise
Eğer o bahçenin ismi dil ise
Sultan sarhoş olmuş dilleri bir hoş
Kaynak: Rüstem Coşar

Bir Hoşça (Bir Kaşı Hilale)

Akşam oldu beyler bulandı hava
Evvel şen idin sen Çukurova
Aşiretler seni ister gel Kasım Ağa
Çarkacımız Cafer olsun Beydilli

Bir kaşı hilale meyletti gönül
Çağı gelmiş amma yine bir hoşça
Yanağı gülleri beyaza dönmüş
Ruyler solmuş amma yine bir hoşça

Kaynak: Mustafa Öz

Aşık eğlencesi hubların şahı
Naz ü istiğnayı koymamış dahi
Hatt-ı ruhsariyle zülf-i siyahı
Henüz gelmiş amma yine bir hoşça

Bir Haber Salsan Oradan
Bir haber salsan oradan
Düşü versem yollarına
Kanatlandırsa yaradan
Konu versem ellerine
Usulca boynum bükülse
Ruhum gönlüne takılsa
Günahım bir bir dökülse
Akı versem göllerine
Duyamaz oldum sesini
Misk-i amber nefesini
Alev alev busesini
Takı versem güllerine

Cevreyleme bana ömrümün varı
Rind meşrep ol artık terkeyle arı
Hatadan hıfzede cenab-ı bari
Yiğit olmuş amma yine bir hoşça
Ömer der vaslına eren övünsün
Alemde hemen o sefasın sürsün
Vakti gecikmeden meyvasın versin
Sona kalmış amma yine bir hoşça
Kaynak: Aşık Ömer

Bir İnce Yağmur Yağar

Kurbanı kurban bilerek
Kurbana dilden gülerek
Kurbana kurban olarak
Kurban etsen yollarına

Bir ince yağmur yağar
Dallara yapraklara
Gurban olam sevdiğim
Bastığın topraklara

Teslimiyetin sırrında
Yandır sevdanın narında
Nasip eyle huzurunda
İsmail’in hallerine

(Bağlantı)
Ah bala gurbanın olam
Can bala heyranın olam

Kaynak: Yakup Ziya Genç

Bir Hoş (Dedem Beni)
Dedem beni bir bahçeye gönderdi
Vardım o bahçenin gülleri bir hoş
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Oğlan sen huylumusun
Minare boylumusun
Her gelen seni sorar
Sen güzel huylumusun
Bağlantı
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Sayfa 540

Söğüt Uzan'a gider
Dal dal bezenir gider
Gönül vermeyen gızlar
Günah gazanır gider

Yüreğim ürperir kapı çalınsa
Esleyen yelimden hile sezerler
Künyeler kazınır demir sandıkta
Savrulup gidiyor ömür dediğin

Bağlantı

Dışı eli yakar içi de seni
Sona eklenmeli sözün incesi
Ayrılık gününü kör dereleri
Bölünüp gidiyor nehir dediğin

Kaynak: Suzan Kırmızı

Bir İncecik Duman Tüter
Bir incecik duman tüter bacadan
Ah oku derler böyle de sarhoş hocadan
Yar yollamış selam geldi yüceden
(Bağlantı)
Ah kınalıdır on parmağı kınalı
Ah alamadım dertli de başım belalı
Yeşil olur odasının boyası
Ah mercanlıdır yazmasının oyası
Ne ettim sana bir mevladan bulası

Bir insan ömrünü neye vermeli
Para mı onur mu taş dikenli yol
Ağacın köküne inmek mi yoksa
Çırpınıp duruyor yaprak dediğin
Kaynak: Zülfü Livaneli

Bir Kamil Mürşitten Ehli Olmayan
Bir kamil mürşitten ehli olmayan
Ben abidim demiş dese ne fayda
Dünya muhabbetin dilden salmayan
Ben muhibbim demiş dese ne fayda

Bağlantı
Kaynak: Mustafa Şimşek

Bir İncecik Yolum Gider Yemen'e
Bir incecik yolum gider Yemen'e beyler aman
Ilgıt ılgıt kanım damlar çemene
Çok yalvardım gelmedi yar imane beyler aman
(Bağlantı)
Öldürün Said'i kıyman Ali'ye
Kellesini bahşiş çekin valiye
Saat beşte taş kışlayı bastılar beyler aman
Aptullayı dar ağacına astılar
Ah senemizi yüz seneye kestiler beyler aman
Bağlantı
Kaynak: Aziz Öztop

Sıtk ile beklemeyen razı babın
Hergün vermeyenler doğru hesabın
Okusalar cem-i ilmin kitabın
Ben alimim demiş dese ne fayda
Nefse esir olup gücü yetmeyen
Hırsı atıp gazabını tutmayan
Kibrinden tamahtan nefret etmeyen
Ben kamilim demiş dese ne fayda
Ehl-i irfan ile konup göçmeyen
Aşkın meydanında dolu içmeyen
Küfür behrin iman ile geçmeyen
Ben müminim demiş dese ne fayda
Yokluk denizine girip dalmayan
O gizli gevherden nasip almayan
Meluli'm Nacide kaydı olmayan
Ben Naciyim demiş dese ne fayda
Kaynak: Aşık Meluli

Bir İnsan Ömrünü Neye Vermeli

Bir Kararda Durmayalım

Bir insan ömrünü neye vermeli
Harcanıp gidiyor ömür dediğin
Yolda kalan da bir yürüyen de bir
Harcanıp gidiyor ömür dediğin

Bir kararda durmayalım
Gel gidelim dosta gönül
Hasretinden yanmayalım
Gel gidelim dosta gönül
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Sayfa 541

Kılavuz ol gönül bana
Gel gidelim dosttan yana
Canım kurbandır canana
Gel gidelim dosta gönül

Ölürem anam dönmenem
Giderem anam gelmenem
Bir kaş bir göz bir dil bir diş
Kişmişi yanağında

Kara haberin almadan
Can bedenden ayrılmadan
Ezrail bizi bulmadan
Gel gidelim dosta gönül

Giderem öylesine
Bağlantı
Karagöz mehlesine

Gerçek murada varalım
Yarin haberin soralım
Yunus Emre'yi alalım
Gel gidelim dosta gönül

Bağlantı
Kaynak: Muzaffer Yönden

Kaynak: İhsan Öztürk

Bir Katre Meniden Halk Eden

Bir Kartalın Pençesinde

Bir katre meniden halk eden Hallak
Bir zaman sakindir tende beraber
Dokuz ay dokuz gün beraber olduk
Ana rahmindeki kanda beraber

Bir kartalın pençesinde
Bir güvercin çırpınıyor
Yara almış ensesinden
Bir güvercin çırpınıyor
Güvercinim güvercinim
Noldu sana biriciğim
Sen orada ben burada
Yanar durur yüreciğim
Güvercinim almış pençe
Fırsat bulamaz ki kaça
Kanatları paramparça
Bir güvercin çırpınıyor
Yuvadan uçmuştu yeni
Bekliyordu güzel günü
Al kanlar içinde teni
Bir güvercin çırpınıyor
Özdil'im bu kartal yine
Vurur zalım döne döne
Dur diyen yok mudur buna
Bir güvercin çırpınıyor
Söz: Dursun Özdil

Bir Kaş Bir Göz Bir Dil Bir Diş
Sütden beyaz bileği
(Bağlantı)
O meral o ceylan o sevgilin bağında
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Bir zaman sürmeli devranı demi
Ya Rab sensen iki cihan serveri
Cümle mahluk hep o yolun kervanı
Tende misafirdir canda beraber
Zülali çıkmıştır yedinde yola
Erenlerle pirler cümlesi bile
Mevlam yardım etsin dardaki kula
İmanda tamamdır dinde beraber
Kaynak: Aşık Zülali

Bir Kere Uğradım Hakkın Cemine
Bir kere uğradım hakkın cemine
Her can bencileyin dara çekildi
Canlar elin sundu aşkın demine
İkrarda mest olan pire çekildi
Müsahib olanlar başa geçtiler
Anda hakkın kitabını açtılar
Hakkın dolusunu dört can içtiler
Aşkın bülbülleri pire çekildi
Bize bade geldi içip mest olduk
Kendimizden geçip pervane döndük
Aşık söyle deyip tutuşup yandık
Yanmış sinelerim nara çekildi
Kaynak: Musa Eroğlu
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Sayfa 542

Bir Kız Gördüm (Beni Yakar)

Bir Kız İle Bir Gelinin

Bir kız gördüm yıkılası Keskin'de
Allı yazmasında pul beni yakar
Çekilmiş kenara boynunu bükmüş
Dertleri kudurmuş kul beni yakar

Bir Kız İle Bir Gelinin Bahsi Var
İkisinin Cüda Düşmüş Yaresi
Kadir Mevlam Hob Yaratmış Onları
Hilal Hilal Kaşlarının Arası

Dedi götür ben seninle giderim
Kendin bilmez serseriden ederim
Bir zalime verdi beni pederim
Baharda açmayan gül beni yakar

Bir Selam Gönderdim Küçücek Dosta
Oradan Yollamış Gül Deste Deste
Kalmışam Gurbette Olmuşam Hasta
Yarin Yaylasından Kar İster Gönül

Dedim güzel nikahlı bir gelinsin
El süremem benim değil elinsin
Baban ile gardaşların sürünsün
Eldeki perişan hal beni yakar

Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Kadersiz bu gelin sinemi yaktı
Aniden içime gariplik çöktü
Böylesi bir gelin Keskin'de yoktu
Arısız peteksiz bal beni yakar
Kaynak: Bilal Tombak

Bir Kız Gördüm Bedende
Bir kız gördüm bedende
Sallanıdı gidende
Aklım başımdan aldı
Her o kızı görende
(Bağlantı)
Oy oy oy Emine
Şeker versem lebine
Ben seni çok seviyem
İmanıma dinime
Bir kız gördüm yağ ali
Bahçe veri bağ ali
Her o kızı görende
Yaralarım sağali
Bağlantı
Dağı duman olanın
Hali yaman olanın
Gece uykusu gelmez
Yarı güzel olanın
Bağlantı
Kaynak: Mustafa Canan
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Bir Kilo Kestaneyi Aldım Elliye
Bir kilo kestaneyi aldım elliye
Kabuğunu soydurdum esmer benliye
Esmer bana küsmüş aldattım diye
Kestanem amman kestanem amman
Kestanem amman
Kestaneyi kavurdum soba üstünde
Kabuğunu soydurdum sofa üstünde
Sen kaybettin esmerim bana küstünde
Kestanem amman kestanem amman
Kestanem amman
Kestaneyi kavurdum arabalarda
Kabuğunu kuruttum darabalarda
Benim sevdiceğim yok aralarında
Kestanem amman kestanem amman
Kestanem amman
Kaynak: Halit Saygan

Bir Kişi Özünde İkilik Olsa
Bir kişi özünde ikilik olsa
Hakk'ın didarını görmez billahi
Hor bakarsa evliyanın yoluna
Eli bir gerçeğe ermez billahi
Cihanı seyahat edip gezerse
Doksan bin kelamı okur yazarsa
Bir mümin yezide kuşak çözerse
Derdine dermanı bulmaz billahi
Eli ile komadığın alırsa
Yalan söyler Hakk'a asi olursa
Tövbe etmez günah gümrah olursa
Cehennem oduna yanar billahi
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 543

Açılmış o bahçe gülistan mıydı
Bir mümin yezide kızını verse
Anası babası ilayık görse
Yüz bin kere başı secdeye varsa
Hak da günahından geçmez billahi
Bir mümin yezidin yüzüne baksa
Gayet gökçek olsa şol meyli aksa
Ol müslim bacıdan zürriyet doğsa
Arsız meydanında kalır billahi
Pir Sultan'ım der ki Hakk'ın emrini
Koyuverse bir kişi avradını
Mümin olan bilir bunun dadını
Yedi başlı hınzır olur billahi
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Bir Kişi Seninle Eylese Ülfet
Bir kişi seninle eylese ülfet
O adamın aslı zatı yahşıdır
Namert sana şeker şerbet içirse
Merdin kuru muhabbetti yahşıdır
Hercayi sözlerden dem oldu başdan
Salağan adamın yüreği daşdan
Bed-nazar komşudan yaman kardaşdan
Kadir bilenlerin iti yahşıdır
Ağzından yan çıkan dodaksız sözden
Perdeler bozulur ayarsız sazdan
Söylegen gelinden gülegen kızdan
Meyhanada sarhoş kötü yahşıdır
Mazlumi söylüyor sözünü sağdan
Nur verir fitilden şem yanar yağdan
Yemeksiz otağdan meyvasız bağdan
Çölde biten geven otu yahşıdır

El gitti yar ile ben tenha kaldım
Merhamet diledim türaba vardım
Yüz bin rica ile bir buse aldım
Der Zülali rüya mıydı an mıydı
Kaynak: Aşık Zülali

Bir Kuş Gelir Mermerden
Bir kuş gelir mermerden
Keten ay köynek ağ gerden
Senden mene yar olmaz
Meni yar goydun Gerger'den
Gel gel ahu balası
Her dertlerin devası
Desmal getir gül apar
Halvetti bağ arası
Bu gelen yar oleydi
Elinde nar oleydi
İkimiz bir köynekde
Yakası dar oleydi
Gel gel ahu balası
Her dertlerin devası
Desmal getir gül apar
Halvetti bağ arası
Bu gelen yara benzer
Elinde nara benzer
Ne gaşeng nazenindi
Sevdiğim yara benzer
Gel gel ahu balası
Her dertlerin devası
Desmal getir gül apar
Halvetti bağ arası

Kaynak: Hanaklı Mazlumi
Kaynak: Bilinmiyor

Bir Köşke Oturduk Nazlı Yar İle
Bir köşke oturduk nazlı yar ile
Bilmem o köşkü tahtı Süleyman mıydı
Bir bade doldurdu yar ağyar ile
O mey yüreğimden geçen kan mıydı
Demde idik kondu bülbül bir dala
Çırpınır çıldırır eder vaveyla
Mor menekşe nergis gonca gül lale
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Bir Kuş Gibi
Bir kuş gibi çıksam dağlar başına
Silsem gözyaşımı oy nenni nenni
Eğer ben ölürsem mezar taşıma
Yar yazsın adımı oy (dost) nenni nenni
Yar sarsın yaramı oy (dost) nenni nenni
Yaralandı sinem hiç kanım akmaz
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Çevirdi her yanım yar bana bakmaz
Ağlaram sızlaram feryadım çıkmaz
Nazlı yar uğruna oy (dost) nenni nenni
Döşendi yoluma dikenli teller
Yuvamız uzaktır aşılmaz yollar
Tabipler açılan yarayı eller
Yar sarsın yaramı oy (dost) nenni nenni
Kaynak: Özcan Türe

Bir Kuzu Da Taş Dibinde Meliyor
Bir kuzu da taş dibinde meliyor
Firkati de dağı taşı deliyor
Komşular da bulamamış geliyor
Yitirdim yavrumu göl (yol) kenarında
Dağlara saldırdım seyipler gibi
Anası ağlıyor geyikler gibi
Ne dereler koydum ne de taş dibi
Yitirdim yavrumu göl (yol) kenarında
(<i>Farklı kaynaktan</i>)
Yavrum ateşine nasıl durayım
Ya ben seni nerelerde bulayım
Atatürk'e bir telgraf vurayım
Yitirdim yavrumu göl (yol) kenarında
Müjdesine beşyüz altın vereyim
Yitirdim yavrumu göl (yol) kenarında
Kaynak: Kemal Demir

Bir Küçücük Sazım Var

Sayfa 544

(Amanın aman bir hoşum aman)
Sen bana yar olalı
(İmanım kara kaşlım aman samur saçlım aman)
Boyumca sarıldın mı
Ben pınara varmadım
Elim de yüzüm yumadım
(Amanın aman bir hoşum aman)
Senin gibi güzeli
(İmanım kara kaşlım aman samur saçlım aman)
Başka yerde görmedim
Kaynak: Cevat Bala

Bir Küçük Dünyam Var İçimde
Bir küçük dünyam var içimde benim
Mihnetim ziynetim bana kafidir
Görenler dar görür geniştir bana
Sohbetim ülfetim bana kafidir
İstemem dünyanın saltanatını
Süslü giyimini Arap atını
Bilirsem Türklüğüm var kıymetini
Vatanım milletim bana kafidir
İsterdim hayatta düşmanla savaş
Milletime kurban olaydı bu baş
Nasip değil imiş şehitlik kardaş
İmanim niyetim bana kafidir
Dünya geniş olsun ister dar olsun
Yeter ki kalbimde iman var olsun
Her zaman milletim bahtiyar olsun
Rütbemle mesnedim bana kafidir

Bir küçücük sazım var
(Aman) Yari görsem sözüm var
(Amanın aman bir hoşum aman)
Şu mahlenin içinde
(İmanım kara kaşlım aman samur saçlım aman)
Hoş bakışlı yarim var

İçimde beslerim bir büyük ordu
Çiğnesin düşmanı yükseltsin yurdu
Azmi zihniyeti Veysel'in derdi
İşte bu niyetim bana kafidir

Şu derenin alıcı
(Aman) Kınalı parmak ucu
(Amanın aman bir hoşum aman)
Ergin olan kızların
(İmanım kara kaşlım aman samur saçlım aman)
Kabul olmaz orucu

Bir Matara Bir Yandan

Yokuşta yoruldun mu
(Aman) Sözüme darıldın mı

Mataramın zenceri
Çıngır mıngır ediyor
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Kaynak: Aşık Veysel

Bir matara bir yandan
Asılır yandan yandan
Evvel sevda biridi
Şimdi her yandan yandan
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Şimdi zaman gızları
Hıngır mıngır ediyor
Bir matara yaptırdım
Konya ustalarına
Beni doktor etseler
Gurbet hastalarına
Kaynak: Muzaffer Yönden

Bir Mektup Üç Satır Yazı
Bir mektup
Üç satır yazı
Gönlünün karası
Tırmalamış ak kağıdı
Üç satır kara tırmık
Gönlünün karası
Tırmalamış ak kağıdı
Bir sevda
Bir kara sevda
Gönlünün sızısı
Sarmalamış dört yanını
İçimde bir deli rüzgar
Gönlünün sızısı
Sarmalamış dört yanını
Bir gurbet
Bir acı gurbet
Alnının karası
Bağlamış ellerini
Dilinde dostun selamı
Bağlamış yollarını
Kaynak: Aras Ören

Bir Mektup Yaz N'olur
Bir mektup yaz n'olur şehr-i Afgan'a
Bu yıl çıksın yaz olsun da geleyim
Bu kadar siteme can mı dayanır
Melül gönlüm şaz olsun da geleyim
Aşık ma'şukunu arzular tabi
Bağrı yanıkların çıkar kitabı
Tutarsa kolumdan o Hızır Nebi
Dere, tepe düz olsun da geleyim
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Nihani'yim halim hiç olur mu sus
Kalkmadı başımdan ne duman ne pus
Ecnebi dağılsın, yıkılsın Urus
Bir taraftan iz oIsun da geleyim
Kaynak: Aşık Nihani

Bir Mektup Yazayım (Gül Yüzlüm)
Bir mektup yazayım gül yüzlü yare
Gelsin arzedeyim halimi benim
Efendim gül yüzlüm efendim sultanım
Derdine düşeli oldum divane
Ölürsem yare çevirin yönümü benim
Efendim gül yüzlüm efendim sultanım
Bellerin çektiği karın elinden
Güllerin çektiği harın elinden
Efendim gül yüzlüm efendim sultanım
Başım alıp giderim yarin elinden
Encamı terkettirdi elimi benim
Efendim gül yüzlüm efendim sultanım
Rakiplere yoktur benim pazarım
Yarimin gittiği yolu sezerim
Efendim gül yüzlüm efendim sultanım
Haçan yollarını döner gezerim
Ecel çevirmeden yolumu benim
Efendim gül yüzlüm efendim sultanım
Kaynak: Salih Çağlar

Bir Mektup Yazdırdım
Bir mektup yazdırdım Urfalı kızına
Zalimin kızı bakmaz yüzüme
Anam duyar ise vurur dizine
Uy nenni nenni
Askerim nenni
Esmerim nenni
Bir mektup yazdırdım bir ucu kara
Künyemiz geliyor karakollara
Anam duyar ise düşer yollara
Uy nenni nenni
Askerim nenni
Esmerim nenni
Evlerinin önü mermer döşeli
Doktorlar geliyor eli şişeli
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Üç gün oldu ben bu aşka düşeli
Uy nenni nenni
Askerim nenni
Esmerim nenni

Sayfa 546

Bir mendildir ki sallanır
Dostun elinde ayrılık
Yürüye yürüye bitmez
Gurbet yolunda ayrılık

Bir Melek Simadır Aklımı Alan

Ayrılığı çeken bilir
Gurbet ele çıkan bilir
Çizgi çizgi yol yol olur
Yarin elinde ayrılık

Bir melek simadır aklımı alan
Aşkın ateşini serime salan
Bizi kınamayın ehl-i dil olan
Harabat ehliyiz bizde ar olmaz

Ayrılık sevda yüküdür
Bitmez tükenmez öyküdür
Bazen içli bir türküdür
Ozan dilinde ayrılık

Humar gözlüm bakışından doyamam
Halların çok birer birer sayamam
Yar küçüktür ben o yara kıyamam
Kıyar isem şivan olur kan olur

Yollar ömür boyu uzun
Sonu gelmez yolum uzun
Zeytin gözlü kara kızın
Örgülürinde ayrılık

Kaynak: Ragıp Binzat

Kaynak: Hulusi Seven

Bir Mendil Aldım Şeherden
Bir mendil aldım şeherden
Yolum geçmez yar buradan
Binbir derdim var yaradan
Güzel seni çok özledim
Üç ay oldu yol gözlerim
Hakikattir bu sözlerim
Bahar çiçek açar dalda
Ömür geçer hep bu yolda
Benim gönlüm değil malda
Güzel seni çok özlerim
Üç ay oldu yol gözlerim
Hakikattir bu sözlerim
Selam gelir mektup ile
Mektup değil bu bir sille
Severisen beni dinle
Güzel seni çok özlerim
Üç ay oldu yol gözlerim
Hakikattir bu sözlerim
Kaynak: Ekrem Yeşilada

Bir Mendildir Ki Sallanır
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Ucu bucağı belirsiz
Bir bahça bu dünya sensiz
Alkan ağaçtır meyvesiz
Biter dalında ayrılık
Kaynak: Erdoğan Alkan

Bir Merhaba Sözüne
Bir merhaba sözüne
Kapıldı şu yüreğim
Ardındaki izine
Baka kaldı gözlerim
Ya unutmam gerekir
Ya da seni aramam
Belki her gün yolunda
Nöbet tutmam gerekir
Tanıdığın herkese
Dalgalanan her sese
Soluduğun nefese
Soruyorum hep seni
Bir köşeden çıksan, ah
Yansam da demem eyvah
Zaten her gün her sabah
Yangınım hasretine
Kaynak: Engin Namlı
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Bir Mum Yanar Bir Şişede
Bir mum yanar bir şişede
Bülbüller eğlenmez meşede
Yedi iklim dört köşede
Allah bir Muhammet Ali
Pir Sultan'ım hali bilen
Gözümün yaşını silen
Cennet bahçesinde dolan
Ben dedem Ali'yi gördüm
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Bir Mumdur İki Mumdur

Sayfa 547

Bir münafık bir gammazın
Terki salat bey namazın
Üçünün meyit namazın
Kılanın avradını
Münkir münafıkın suyu
Aktı harab etti köyü
Ölüsüne bir tas suyu
Koyanın avradını
Evden odun getirenin
Isıdıp su yetirenin
Isgatına oturanın
İmamın avradını

Çay içinde dökme taş
Gönlüm huni gözüm yaş
Aklımı baştan aldı
Orta boylu kalem kaş

Ruhsat burdan kalktı deyi
Dört yanına baktı deyi
Bu türküyü yaktı deyi
Kınayanın avradım

Bir mumdur iki mumdur üç mumdur
Dört mumdur on dört mumdur
Bana bir bade doldur
Bu ne güzel düğündür ha ninnah
Ha ninnah ha ninnah

Kaynak: Aşık Ruhsati

Bu küçe uzun küçe
Küçeye serdim keçe
Hak yoluna üç kurban
Yar gele burdan geçe
Bir mumdur iki mumdur üç mumdur
Dört mumdur on dört mumdur
Bana bir bade doldur
Bu ne güzel düğündür ha ninnah
Ha ninnah ha ninnah
Bu küçe baş aşağı
Belinde şal kuşağı
Hergün gel burdan savuş
Çatlasın el uşağı
Bir mumdur iki mumdur üç mumdur
Dört mumdur on dört mumdur
Bana bir bade doldur
Bu ne güzel düğündür ha ninnah
Ha ninnah ha ninnah
Kaynak: Tarık Çıkıntaş

Bir Münafık Bir Gammazın
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Bir Münevver Devran Gördüm
Bir münevver devran gördüm
Rufailer tekkesinde
Dertlilere derman gördüm
Rufailer tekkesinde
Şeyhinin ismi Abdullah
Nüfuz etmiş resulullah
Aklımı aldı zikrullah
Rufailer tekkesinde
Mermer taşa baş vururlar
Ah eyleyüp «Allah» dirler
Mest olup serhoş olurlar
Rufailer tekkesinde
Dervişleri şiş vururlar
Himmet eylemiştir pirler
Öldürürler dirildirler
Rufailer tekkesinde
Yaktı beni Allah sesi
Gel tövbeye behey asi
Resulullah silsilesi
Rufailer tekkesinde
Aşk ile pervane döndü
Allah Allah deyu yandı
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Sağ olsun Hüseyn efendi
Rufailer tekkesinde
İhlas ile her işleri
Ne güzeldir cümbüşleri
Can bağışlar dervişleri
Rüfailer tekkesinde
Tarikat kazanında piş
Sıdkile it alış veriş
Gel şehrin damanına düş
Rüfailer tekkesinde
İspat oldu dost olduğu
Her tekkeden üst olduğu
Ruhsati' nin mest olduğu
Rüfailer tekkesinde
Kaynak: Aşık Ruhsati

Bir Nazan-ı Canan

Sayfa 548

Eller gibi hiç halımdan bilmezsen
Çaresiz derdime derman olmazsan
Bulunmaz derdime çare sevdiğim
Yandı bağrım yandı yar deyi deyi
Gönül yar istiyor yaram sar deyi
Şurada bir Garip yarin var deyi
Hatırdan çıkarma ara sevdiğim
Kaynak: Neşet Ertaş

Bir Nazenin Bana Gel Gel Eyledi
Bir nazenin bana gel gel eyledi
Varmasam incinir varsam incinir
Beyaz gerdanından ince belinden
Sarmasam incinir sarsam incinir
Kaşına çekilmiş kudret kalemi
Görmemiş dünyada derd ü elemi
Her sabah her akşam verir selamı
Almasam incinir alsam incinir

Bir nazan-ı canan bir ela gözlüm
Yüreğime neşe salmadı gitti
Lavanta kokulum o tatlı sözüm
Akan gözyaşımı silmedi gitti

Gene görünüyor yarin illeri
Başımızda esen sevda yelleri
Yarin bahçesinde gonca gülleri
Dermesem incinir dersem incinir

Daim yoldaş oldu gam ile elem
Bana böyle yazmış ol levh-i kalem
Dedim bir şad olam dedim bir gülem
Kör talihim bana gülmedi gitti

Nereden nereye sevmişim yari
Ateşi komuyor yakıyor beni
Aşık Emrah sever böyle bir canı
Sevmesem incinir sevsem incinir

Rufai ser verir senin yoluna
Coşmuşum benzerim bahar seline
Naz etme himmet et sen ben kuluna
Bu benim halimi bilmedi gitti

Kaynak: Erzurumlu Emrah

Kaynak: Aşık Rufai

Bir Nazar Eyledim Hoş Cemaline

Bir Nefesçik Söyleyeyim
Bir nefesçik söyleyeyim
Dinlemezsen neyleyeyim
Aşk deryasın boylayayım
Ummana dalmağa geldim

Bir nazar eyledim hoş cemaline
Yaktın bu bağrımı nara sevdiğim
Kemiğim tarak et zülfün teline
Aklına getirip tara sevdiğim

Ben Hak'la oldum aşina
Kalmadı gönlümde nesne
Pervaneyim ateşine
Oduna yanmağa geldim

Dostun bahçesine gül inmeyince
Açılmış goncalar derilmeyince
Yar elinen yaram sarılmayınca
Azar bu sinemde yara sevdiğim

Aşk harmanında savruldum
Hem elendim hem yuğruldum
Kazana girdim kavruldum
Meydana yenmeğe geldim

Öz gönülden hiç yüzüme gülmezsen

Ben Hakk'ın edna kuluyum
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Kem damarlardan biriyim
Ayn-ı cemin bülbülüyüm
Meydana ötmeye geldim
Pir Sultan'ım der gözümde
Hiç hata yoktur sözümde
Eksiklik kendi özümde
Darına durmağa geldim
(<i>TRT Dörtlükleri</i>)
Bir nefesçik söyleyim
Dinlemezsen neyleyim
Aşk deryasını boylayım
Ummana dalmaya geldim
Aşk harmandan savruldum
Hemelendim hem yoğruldum
Kazana girdim kavruldum
Meydana yenmeye geldim
Şah Hatayim'dir özümde
Hiç hilaf yoktur sözümde
Eksiklik kendi özümde
Darına durmaya geldim
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Bir Niyazım Var (Yarin)
Ulu haktan yara bir niyazım var
Bir dahi sarılsam beline yarin
Rakipler koymazlar bizi yakına
Şahin olsam konsam koluna yarin
Bir olmaz sevdaya olmuşum defkar
Gönül o perinin arzusun çeker
Söyleyince lisanından rumuzkar
Müptelayım şirin diline yarin
Der Şamili şahım zulüm etmese
Arada rakibin sözün tutmasa
Eğer uğruna bu malım yetmese
Can talep eylerim yoluna yarin
Kaynak: Aşık Şamili

Bir Oda Yaptırdım Döşedemedim
Bir oda yaptırdım döşedemedim (aman amman)
İçinde bir evlat yaşatamadım
Şu balıklar ile başedemedim (aman amman)
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Alma da dalgam alma kibar gelini
Balıklar yemişler badem dilini
Bir oda yaptırdım hurma dalından (aman amman)
İçini döşedim Acem şalından
O da benim değil el malından (aman amman)
Alma da dalgam alma kibar gelini
Balıklar yemişler badem dilini
Bir oda yaptırdım yüceden yüce (aman amman)
İçinde yatmadım üç gün üç gece
O da yıkılaydı ben ölen gece (aman amman)
Alma da dalgam alma kibar gelini
Balıklar yemişler badem dilini
Kaynak: Günsel Türkoğlu

Bir Oda Yaptırdım Hurma Dalından 1
Bir oda yaptırdım hurma dalından
İçini döşettim Acem şalından
O da benim gibi ahbap halımdan
(Bağlantı)
Haydi güzelim gel beri
Yeşil Bursa'nın dilberi
Seni görürler çalarlar
Oluram vallahi deli
Bir oda yaptırdım yüceden yüce
İçinde yatmadım üç gün üç gece
Nice kurbanlar kesmişem o gece
Bağlantı
Kaynak: Malatyalı Fahri

Bir Oda Yaptırdım Hurma Dalından 2
Bir oda yaptırdım hurma dalından
İçini döşettim Acem şalından
O da benim değil ahbap malından
Hoş bilezik hoş bilezik kolları nazik
Ben yarimden ayrı düştüm vay bana yazık
Bir oda yaptırdım yüceden yüce
İçinde yatmadım üç gün üç gece
Kurbanlar keseyim sardığım gece
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Hoş bilezik hoş bilezik kolları nazik
Ben yarimden ayrı düştüm vay bana yazık
Bir oda yaptırdım dururum diye
Aldım martinimi vururum diye
Hiç aklıma gelmedi ölürüm diye

Sayfa 550
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Bir Of Çeksem 2
Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır
Bugün posta günü canım sıkılır

Hoş bilezik hoş bilezik kolları nazik
Ben yarimden ayrı düştüm vay bana yazık

Ellerin mektubu gelmiş okunur
Benim yüreğime hançer sokulur

Bir oda yaptırdım düşetemedim
Kahpe felek ile baş edemedim
Yalvardım yakardım eş edemedim

Bir of çeksem karşıki dağlar iniler
İflah etmez bu dert beni yeniler
Kaynak: Bilinmiyor

Hoş bilezik hoş bilezik kolları nazik
Ben yarimden ayrı düştüm vay bana yazık

Bir Oğlum Olsa

Kaynak: Bilinmiyor

Bir oğlum olsada kestirseydim
Damda albayraklar estirseydim
Emmisin dayısın küstürseydim

Bir Oda Yaptırdım Hurma Dalından 3
(Aman) Bir oda yaptırdım hurma dalından
(Yar yar yar)
İçin döşettim Acem şalından
(Hadiley ley ley)
(Aman aman) O da bencileyin ehbap malından
(Yar yar yar leyli yar yar yar)
Hani benim memleketim elim yar
(Hadliey ley ley dumanlısın ley)
(Aman)
Bir oda yaptırdım döşedemedim (yar yar yar)
İçinde bir çocuk yaşadamadım (hadiley ley ley)
(Aman aman) Kahpe felek ile başedemedim
(Yar yar yar leyli yar yar yar)
Hani benim memleketim elim yar
(Hadiley ley ley dumanlısın ley)
Kaynak: Şevki Bilgin

Ver Allah'ım verde kendi dalından
Bir de ben koklayım dünya gülünden
Gümüş cezve süremedim ocağa
Körpe kuzum alamadım kucağa
Çok istedimde Allah'ımdan bir oğlan
Ver Allah'ım verde kendi dalından
Bir de ben koklayım dünya gülünden
Bazen efkarımdan giremem eve
Eylerim yarim sağlığına dua
Ne kadar sarp yere yapmışsın yuva
Ver Allah'ım verde kendi dalından
Bir de ben koklayım dünya gülünden
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Bir Of Çeksem 1

Bir Oğul Büyütmelisin

Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır
Bugün posta günü canım sıkılır
Ellerin mektubu gelmiş okunur
Benim yüreğime hançer sokulur

Zulüm ejderha olsa da
Telli duvaklı yurdunda
Bir oğul büyütmelisin
Kavgada yiğit olmalı
Kavgada yiğit

Şu karşıki dağda bir top kar idim
Yağmur yağdı ılgıt ılgıt eridim
Evvel yarin sevdiği ben idim
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum
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Gün gelip yol kenarında
Kızıl gül açmış alnında
Bulursan yıkılmayasın
Gözyaşında hınç olmalı
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Gözyaşında hınç

Benim de gönlüm sana düştü

Düşen birdir bilmelisin
Bin oğlun var sevmelisin
Yarın bizim yılmayasın
Yüreğinde güç olmalı
Yüreğinde güç

Gelindi gelindi
Dertli de sinem delindi

Yarin yanağından gayrı
Paylaşmak için herşeyi
Söylediğimiz türkülerde
Senin de sesin olmalı
Senin de sesin
Kaynak: Grup Yorum

Bir Ok Attım
Bir ok attım şu dağların ardına
İndi gitti vatanına yurduna
Düşe düşe bir güzelin ardına
Azıcık aklımı aldın da gittin
Beni sevdalara saldın da gittin
Bir elma yolladım yare soyulmuş
O da varmış cümle aleme duyulmuş
En sonunda olacağı bu muymuş
Azıcık aklımı aldın da gittin
Beni sevdalara saldın da gittin
Elmanın eyisini yüke tutarlar
Çürüğünü çarığını yabana atarlar
Gelininen kızı bir mi tutarlar
Azıcık aklımı aldın da gittin
Beni sevdalara saldın da gittin
Kaynak: Hüseyin Boyar

Bir Ok Attım Vızıladı
Bir ok attım vızıladı
Yaralarım sızıladı
Gökte de ceylan kuzuladı
Gelindi gelindi
Dertli de sinem delindi
Bir ok attım herge düştü
Yaralanm kavuştu
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: Hüsamettin Güney

Bir Okkacık Balım Mı Var
Bir okkacık balım mı var
Bir dönümlük bağım mı var
Bir derdime bin dert katar
Ne'm alacak felek benim
Yandım yandım kar mı verdi
Ekşi tatlı nar mı verdi
Tükenmeyen mal mı verdi
Ne'm alacak felek benim
Senedim yok kalmak için
Dünyadan zevk almak için
Bir can verdi almak için
Ne'm alacak felek benim
Yandım yandım kar mı verdi
Ekşi tatlı nar mı verdi
Tükenmeyen mal mı verdi
Ne'm alacak felek benim
Ne değirmen ne taşım var
Ne devletli bir başım var
Ne de bir tek kardaşım var
Ne'm alacak felek benim
Yandım yandım kar mı verdi
Ekşi tatlı nar mı verdi
Tükenmeyen mal mı verdi
Ne'm alacak felek benim
Dedi boynun eğ hükmüme
Çile verdi küme küme
Ferman okudu köküme
Ne'm alacak felek benim
Yandım yandım kar mı verdi
Ekşi tatlı nar mı verdi
Tükenmeyen mal mı verdi
Ne'm alacak felek benim
Kaynak: Cemil Demirsipahi
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Bir Olaydı
Dağlar Dağlar Viran Dağlar
Yüzüm Güler Kalbim Ağlar
Yüreğimden Kanlar Dağlar
Bir Olaydı Bir Olaydı
Ne Olur Benim Olaydı
Edirne Köprüsü Taştan
Sen Çıkardın Beni Baştan
Hem Anadan Hem Kardaştan

Bir Öğüdüm Vardır
Bir öğüdüm vardır alırsan eğer
Önüne gelene çatmayasın ha
Kaş yapayım derken göz çıkarırsın
Her sözü kafadan atmayasın ha
Engin ol yücede olmasın gözün
Bozarlar bahçeni çim tutmaz özün
Sarfedersin birden tükenir sözün
İflas edip sonra batmayasın ha
Ağzına geleni durmaz atarsın
Çırpındıkça daha çabuk batarsın
Yarasayı zümrüt diye satarsın
Sonra suyu süte katmayasın ha
Emini'yim bizde dosta dost derler
Zehiri alırlar bal diye yerler
Arif meclisinde gevher isterler
Pulu altın diye satmayasın ha
Kaynak: Aşık Emini

Bir Ömür Dolaştım Ovada
Bir ömür dolaştım ovada dağda
Eller mekan tutmuş bahçede bağda
Maddeye tapılan garip bir çağda
Benim beş paralık kıymetim mi var
Dilimde kimliğin ismi okunmaz
Gönlüm incinse de tavır takınmaz
Ben kendi başıma hayrım dokunmaz
Sanki insanlığa himmetim mi var
Bağrımdaki yara benim ok gibi
Ele denmeyecek derdim çok gibi
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Şöhrette servette gözüm yok gibi
Hesap verilecek zimmetim mi var
Aşık Yener gördük akı karayı
Önden sona düştük bozduk sırayı
Varsın elin olsun köşkü sarayı
Üç günlük dünyaya minnetim mi var
Kaynak: Aşık Yener

Bir Ömür Seninle Başbaşa
Bir ömür seninle başbaşa kalsak
Hayatı beraber koşsak ne olur
Bütün yıldızları bir bir dolaşsak
Zamanı beraber aşsak ne olur
Şarkılar söylesek aşkın dilinden
Nağmeler dinlesek seher yelinden
Bahar yağmuruyla duygu selinden
Gönül ırmağına taşsak ne olur
Dudaktan dudağa bir şiir gibi
Gönülden gönüle bir nehir gibi
Yıldızlara hasret bir şehir gibi
Derin uykulara dalsak ne olur
Kuşlar gibi geçip tüm hudutlardan
Selamlar iletsek ak bulutlardan
Kovup elemleri şen duygulardan
Sonsuz mutlulukla coşsak ne olur
Kaynak: Nuri Can

Bir Parça Torpag Galmadı
Barmağın her yane goydu elde barmag galmadı
Garmağın her yane atdı birce garmag galmadı
Cırmağıynan el atıb haggın üzün cırmagladı
Dırnağıynan tehti tutdu sındı dırnag galmadı
Kim ki zenn etdi yaratmış guya alçag dağları
Tanrı yeksan eyledi yernen bir alçag galmadı
Öyle ki İblis ayağı deydi Badu Kubeme
Esdi rüzgar soldu bağlar kolda yarpag galmadı
Hagg asıldı hagg tutuldu hagg çekildi çarmıha
Bir özünden başga heç kes hagga ortag galmadı
Özlerin çılpag edenler hagga don geydirdiler
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Sayfa 553

Çılpag hegden don geyenler leyk çılpag galmadı

Şimdi terkeyledin zindanı kardeş

Zalım oğlu pul alıb ol gedr torpag satdı ki
Heç özün basdırmağa bir parça torpag galmadı

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Hezret Abbasın elinden düşdüyü bayrağını
Kubede galdırdı Pünhan yerde bayrag galmadı
Kaynak: Baba Pünhan

Bir Parıltı Yükselir
Bir parıltı yükselir tutuşurken yıldızlar
Bu serin bahçelerin uyuyan baharında
Ve gülüşür uzaktan şafak çehreli kızlar
Süzülürken ışıklar zümrüt dalgalarında
Ve mavi mavi kuşlar uçurur rüyamızı
Pembe pembe uçuşlar kucaklar dünyamızı
Çakır Tepe'nin yamaçlarında menekşe renginde
Yeşil yemyeşil gölgeler görülür çam ağaçlarında
Damla damla altın peykeler görülür
Ünye'de güneş Cennet'in binbir renkli kızıdır
Gün doğarken güneş sarı batarken kırmızıdır
Ünye, canım Ünye canım ciğerim Ünye
Derelerine kaynak olayım Ünye
Bahçelerinde toprak olayım Ünye
Ağaçlarında yaprak olayım Ünye
Kaynak: Ömer Çam

Bir Rüzigar Esti Ömrüm Bağına
Bir rüzigar esti ömrüm bağına
Soldurdu gonceyi dühanı kardeş
Ecel avcısının düştüm avına
Alır pençesine cihanı kardeş

Bir Sabah Uğradım Göl Kenarına 1
Bir sabah uğradım göl kenarına
Sunam beni gördü yüzmeye durdu
Çurpunu çurpunu çıktı kenara
Ela gözlerini süzmeye durdu
İstedim kendimi bu göle atam
Elimi uzatıp yavrumu tutam
Bir hayal eyledim kıyıda yatam
Muhannet göynümü üzmeye durdu
Kaynak: Aziz Pala

Bir Sabah Uğradım Göl Kenarına 2
Bir sabah uğradım göl kenarına
Sunam beni gördü yüzmeye durdu
Çalındı çırpındı çıktı kenara
Ela gözlerini süzmeye durdu
İstedim kendimi o göle atam
Elimi uzatıp yavruyu tutam
Bir hayal eyledim sarılıp yatam
Vefasız gönlümü üzmeye durdu
Emrah şahin almış bugün yalçını
Yel estikçe döker bele saçını
Arzuhal eyledim visal bacını
İnce dişlerini dizmeye durdu
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Bir Sabah Yolum Düştü Geline

Ciğer yaralıdır siteme dayan
Genç iken ömrüme çok oldu ziyan
Yas tutmaya geldi etraftan duyan
Saldın can evime figanı kardeş

Bir Sabahtan Yolum Düştü Geline
Gelin Atmış Siylerini Beline
Düşüvermiş Yaylaların Yoluna
Gitme Yarim Yayla Zamanı Değil

Ağlar Hacı Mehmet artmakta zarım
Kan dökülüp ağlar çeşmi giryanım
Mahşere yaralı gitti Hacemim
Arasan bulunmaz lokmanı kardeş

Gökyüzünde Perem Olmuş Bulutlar
İki Güzel Bir Kapıyı Kilitler
Vadeli Vadesiz Ölen Yiğitler
Gitme Yarim Yayla Zamanı Değil

Der Said'im sabretmeli mihnete
Yaralıyım beni koyman zahmete
Çektin göçün gidiyorsun ahrete
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Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Bir Sabahın Üç Kapısı
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Bir sabahın üç kapısı var göğe
Biri umut al umudu ver çocuğa büyütsün
Büyütsün de yürütsün
Bir sabahın üç kapuısı var göğe
Biri emek ellerinde ışıyan
Işıt gitsin yol boyunca büyüsün
Hey bir sabahın üç kapısı var göğe
Biri korku al korkuyu yüreğinden çal yere
At korkuyu yüreğinden çal yere
Emek senin umut senin korku ne
Yeter ki ellerin ellere kavuşsun

Sayfa 554

Babuçç'olsam maryol olur adımız
Muhzır olsam rüşvet ister kadımız
Reis olsam doğru esmez badımız
Furtunayla derdime derd katamam
Üstad saraç olup kalayım derim
Kın kesmenin yolunu bulayım derim
Boyum kısa şatır olayım derim
Yoldaşım çevik olursa yetemem
Derzi olsam işi çoktur bezdirir
Günde üç kez ütüsünü kızdırır
İğne ucu barmağımı azdırır
Yüsük ile bir hoşçaca itemem

Kaynak: Sennun Sezer

Bir Sabahtan Yolum Düştü
Bir sabahtan yolum düştü geline
Gelin atmış siylerini beline
Düşüvermiş yaylaların yoluna
Gitme yarim yayla zamanı değil
Gök yüzünde perem olmuş bulutlar
İki güzel bir kapıyı kilitler
Vadeli vadesiz ölen yiğitler
Gitme yarim yayla zamanı değil
Kaynak: Vasfiye Baransel

Bir Sanatım Yoktur Elümde Deyü
Bir sanatım yoktur elümde deyü
Gece gündüz kasavetten yatamam
Belki hata çıkar dilimde deyü
Tövbe edem derim bil ki tutamam
Bilmem hoca tutsam Farsi m'okusam
Yohsa kazzaz olsam kuşak dokusam
Hanend'olsam bülbül gibi şakısam
Cündi olsam doğru kurşun atamam
Kuyumc'olsam körüğü var çekmeğe
Akıl ister nazik düğme dökmeğe
Çiftçi olsam bari tohum ekmeğe
Bazarc'olsam alma armut satamam
Hallac olsam tokmağı var salmağa
Tabbağ olsam pöstekisin yolmağa
Gönül ister ummanlara dalmağa
Dalguç olsam on kulaç yer batamam
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Ehl-i marifetin hali bilinmez
Akar gözlerimin yaşı silinmez
Binde bir hakiki dost da bulunmuz
Halim arz eyleyüp yanup tütemem
Derviş Halil seyrangahın bağ olsun
Altı yanı mor sünbüllü dağ olsun
Gani mevlanın lütfu çoğ olsun
Arsız olup her kişiye çatamam
Gece gündüz kasavetten yatamam
Belki hata çıkar dilimde deyü
Tövbe edem derim bil ki tutamam
Bilmem hoca tutsam Farsi m'okusam
Yohsa kazzaz olsam kuşak dokusam
Hanend'olsam bülbül gibi şakısam
Cündi olsam doğru kurşun atamam
Kuyumc'olsam körüğü var çekmeğe
Akıl ister nazik düğme dökmeğe
Çiftçi olsam bari tohum ekmeğe
Bazarc'olsam alma armut satamam
Hallac olsam tokmağı var salmağa
Tabbağ olsam pöstekisin yolmağa
Gönül ister ummanlara dalmağa
Dalguç olsam on kulaç yer batamam
Babuçç'olsam maryol olur adımız
Muhzır olsam rüşvet ister kadımız
Reis olsam doğru esmez badımız
Furtunayla derdime derd katamam
Üstad saraç olup kalayım derim
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Kın kesmenin yolunu bulayım derim
Boyum kısa şatır olayım derim
Yoldaşım çevik olursa yetemem

Sayfa 555
Kaynak: Ali Atıcı

Bir Sarı Yılan Kovaladı Beni

Derzi olsam işi çoktur bezdirir
Günde üç kez ütüsünü kızdırır
İğne ucu barmağımı azdırır
Yüsük ile bir hoşçaca itemem

Bir sarı yılan kovaladı beni
Kara çalılara doladı beni
Çağırın anamı gelsin yanıma
Tutsun yılanı sarsın koluna

Ehl-i marifetin hali bilinmez
Akar gözlerimin yaşı silinmez
Binde bir hakiki dost da bulunmuz
Halim arz eyleyüp yanup tütemem

Gelirim yavrum gelirim kuzum
Tutamam yılanı saramam koluma
Sensiz olurum kolsuz olamam

Derviş Halil seyrangahın bağ olsun
Altı yanı mor sünbüllü dağ olsun
Gani mevlanın lütfu çoğ olsun
Arsız olup her kişiye çatamam
Kaynak: Derviş Halil

Bir Sandığım Vardır
Bir sandığım vardır sırmadan telden
Bir çift yavrum vardır tomurcuk gülden
Nasıl ayrılayım gül yüzlü yardan
İşte böyle böyle hal deli gönül
İster ağlar ister gül deli gönül
Bir yanım Erzincan vermem Bayburt'u
Yıkılsın düşmanın taht ile yurdu
Sağolası anam beni doğurdu
Sene kardaş sene ille bu sene
Gidenler gelmiyor bu kötü sene

Bir sarı yılan kovaladı beni
Kara çalılara doladı beni
Çağırın babamı gelsin yanıma
Tutsun yılanı sarsın koluna
Gelirim yavrum gelirim kuzum
Tutamam yılanı saramam koluma
Sensiz olurum kolsuz olamam
Bir sarı yılan kovaladı beni
Kara çalılara doladı beni
Çağırın yarimi gelsin yanıma
Tutsun yılanı sarsın koluna
Gelirim yarim gelirim gülüm
Tutarım yılanı sararım koluma
Sensiz olamam kolsuz olurum
Kaynak: Mustafa İnce

Bir Sarı Yılan Sarmaladı Beni
Bir sarı yılan sarmaladı beni
Yedi yerden yaraladı beni

Paytonlar geliyor üstü karalı
Askerler geliyor bağrı yaralı
Kimimiz nişanlı kimimiz evli

Varın çağırın anamı gelsin
Salsın elini çeksin yılanı

Sene kardaş sene ille bu sene
Gidenler gelmiyor bu kötü sene

Elimi salamam yılanı çekemem
Elsiz olamam sensiz olurum

Akşamdan yükleri pay eylediler
Sabah öküzlere hay eylediler
Erzurum satıldı pay eylediler

Varın çağırın babama gelsin
Salsın elini çeksin yılanı

Sene kardaş sene ille bu sene
Gidenler gelmiyor bu kötü sene
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Salamam elimi çekemem yılanı
Elsiz olamam sensiz olurum
Varın çağırın sevdiğim gelsin
Salsın elini çeksin yılanı
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Elimi salırım yılanı çekerim
Elsiz olurum sensiz olamam
Kaynak: Aluş Nuş

Bir Sazım Var Bağlama
Bir sazım var bağlama
Gidiyorum ağlama
Gide gide gelirim
Ellere gönül bağlama

Sayfa 556

Aslı'm beni gördü yüzmeye durdu
Çalındı çırpındı geçti karşıma
Ela gözlerini süzmeye durdu
İstedim kendimi şu göle atam
Kolumu uzatıp yavruyu tutam
Bir hayal eyledim sarılıp yatam
Ela gözlerini süzmeye durdu
Kaynak: Mehmet Aslan Dağdeviren

Bir Seher Vaktinde İndim Bağlara

Bir defim var deriden
Gel beriden beriden
Sen değilsin ey güzel
Sevda beni çürüten

Bir seher vaktinde indim bağlara
Öter şeyda bülbül gül yarelenir
Bakmaz mısın şu sinemde dağlara
Derdim söylesem dil yarelenir

Kaynak: Hüseyin Doğan

Boş geçirmeyelim gel bu çağları
Dolaşalım sahraları dağları
Bir gün gazel döker ömrüm bağları
Eser sam yelleri dal yarelenir

Bir Seferim Vardır
Bir seferim vardır Urum üstüne
Yüce dağ başında eri gözlerim
Al elimi kaldır kırklar yediler
Bir himmeti keskin piri gözlerim
Bismillah dedim de girdim helale
Gözüm açıp baktım bir hub cemale
Sıdk ile çağırdım ceddim celale
Eriş Hızır Nebi carı gözlerim

Daimi’yem eder çeşm-in çırağı
Dostun muhabbeti cennet otağı
Ancak şu dünyada derdim ortağı
Sazım figan eder tel yarelenir
Kaynak: Aşık Daimi

Bir Selam Geldi Eski Dostumdan

Kuduretten yanar şem'a ışığı
Mevla'm Hak diyenin üğrür beşiği
Din serveri Muhammed'in eşiği
Halil'e yapılan şarı gözlerim

Bir selam geldi de eski dostumdan
Asla gönül ayrılmıyo üstünden
Yandım güzel bir su içem testinden
Suyun zemzem ise kandırır beni

Keskin Zülfikar'la Ali gazada
Umarım inayet ede bize de
Bağdat'ta Mansur'un canı cezada
Kemendim boynumda darı gözlerim

Şimşir imiş sofrasının kaşığı
Ben oldum da o güzeliğin aşığı
Nasıl yar diyeyim o vefasıza
El evinde sallanıyo beşiği

Pir Sultan Abdal'ım sır Ali sırrı
Sırat'ı geçenin Cennet'tir yeri
Veyselkara Hint'ten Yemen'den beri
Muhammet Ali'de nuru gözlerim

Gönder güzel yüksüğünü saklayım
Yemin ettimde parmağıma takmayım
Senden başkasına gönül verirsem
Hasta olup hastaneden çıkmayım

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Bir Seher Uğradım Göl Kenarına

Bir Selam Gönderdim Canan Eline

Bire seher uğradım göl kenarına

(Aman) Bir selam gönderdim canan eline
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Acep şu günlerde yetişir m'ola
(Aman) Garip bülbül de hasrettir gonca gülüne
Kavuşup da bir kez ötüşür m'ola
Kaynak: Hafız Süleyman

Bir Selam Yok Neredesin
Bir selam yok neredesin
Can gözlerim yas dolu
Kime sorsam kimbilsin
Bulamam ki yolu
Gel desende
Gül desende
Gelemem gülemem
Senin olamam
İşte son yerdeyim
Hayaldeyim seninleyim
Sen dönsen bile bana
Ben sensizlerdeyim
Kaynak: Ercan Kaya

Bir Semavar Almışam
Bir semaver almışam silenim yoktur
Bir derde düşmüşem bilenim yoktur
Ağlarım gözyaşım silenim yoktur
Ay ana bu ceylan niye gelmez oldu
Aştı yüce dağları görünmez oldu
Yarimi sorarsan bilenim yoktur
O yarin yanından gelenim yoktur
Divane olmuşam gülenim yoktur
Ay ana bu ceylan niye gelmez oldu
Aştı yüce dağları görünmez oldu
Ceylanı sorarsan karsın elinden
Men neler çekmişem onun elinden
Çaresizem birşey gelmez elimden
Ay ana bu ceylan niye gelmez oldu
Aştı yüce dağları görünmez oldu
Kaynak: Vural Göyme

Bir Semaver Aldım
Bir semaver aldım silenim yoktur
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Sayfa 557

Bir derde de düştüm bilenim yoktur
(Bağlantı)
Sulara demen akmasın
Her yanımı yıkmasın
Kör olsun oğlan gözün
Beri de dönüp dökmezsin
Yıldız saydım tam on iki
Yola düştüm yar hani ki
Bağlantı
Kaynak: Fethi Perilioğlu

Bir Sen Değişmedin
Yıllar gelip geçti zaman değişti
Bir sen değişmedin şu yüreğimde
Dağlara kar düştü duman değişti
Bir sen değişmedin sevdiğim bende
Ovalar nehirler düzler değişti
Baharlar rüzgarlar güzler değişti
İnsanlar nesiller yüzler değişti
Bir sen değişmedin şu yüreğimde
Sen hala içimde incecik sancı
Biricik sevdiğim başımın tacı
Sevenler eskidi herkes yabancı
Bir sen eskimedin şu yüreğimde
Mevsimler takvimler yıllar eskidi
Resimler kavimler kullar eskidi
Gelenler gidenler yollar eskidi
Bir sen eskimedin sevdiğim bende
Şaşsa da yollarım kesilse de hız
Gözlerin gönlümde sönmeyen yıldız
Hala yavuklumsun o nazenin kız
Bir sen değişmedin şu yüreğimde
Kurallar töreler bazlar değişti
Sevdalar sevgiler hazlar değişti
Kadınlar gelinler kızlar değişti
Bir sen değişmedin şu yeryüzünde
Eserken başımda kavak yelleri
Bağlanmıştı gönlüm öyle serseri
Sen hala sevecen nazlı cilveli
Hiç mi değişmedin sevdiğim bende
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Bakışlar işmarlar gözler değişti
Şarkılar duygular sözler değişti
Saçlara ak düştü yüzler değişti
Bir sen değişmedin sevdiğim bende
Şehirler sokaklar evler değişti
Bahçeler tarlalar köyler değişti
Ağalar köleler beyler değişti
Bir sen değişmedin şu yeryüzünde
Can Nuri’yim yıllar ne çabuk geçti
Avurtlarım çöktü şeklim değişti
Doldu vadem ölüm çağım erişti
Bir sen değişmedin durursun öyle
Kaynak: Nuri Can

Bir Sen İç

Sayfa 558

Hem yarimi aldı hem de kuzumu
Kime anlatayım yürek sızımı
Gelme ecel gelme üç gün ara ver dört gün ara ver
Al benim sevdamı götür yare ver canım yare ver
Kaynak: Vahap Koç

Bir Sen Söyle Bir Da Ben
Bir sen söyle bir da ben
Şekerisan bal da ben
Has bahcanın gülünden
Bir sen tütün bir da ben
Bana deller yüzigar
Herkeş dengini arar
Gurdalama derdimi
Söyleyeceg çog şey var

Güzel şahtan bana bir dolu geldi
Bir sen içi sevdiğim bir de bana ver
Kavlim sultan Kızıl Veli'den geldi
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

Ay dovar eleg gibi
Savrılır keleg gibi
Madem mani bilmezsin
Ne ören köpeg gibi

Payım gelir erenlerin payından
On İki İmam nesli Ali soyundan
Selman'ın içtiği üzüm suyundan
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

Bağ olur bosdan olur
Güzeller yaman olur
Ben derdimi annadsam
Bir uzun desdan olur

Beline kuşanmış nurdan bir kemer
Aşkın dolusunu içenler kanar
Herkes sevdiğine bir dolu sunar
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

Kemanemin telinden
Kimse bilmez halimden
Havada bulut olsan
Gurtulaman elimden

Pir Sultan'ım hamı hası seçerim
Hak okurum aşk kitabın açarım
Yar elinden ağu gelse içerim
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

Kemaneci işlenir
Tabağı gümüşlenir
Çulsuza değer verme
Gün geşdikca güşlenir

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Garamfil demedinan
Söyleyin nebedinan
Beni yardan ayıran
Dilensin sepedinan

Bir Sen Kaldın Felek
Bir sen kaldın felek bana gülecek
Bu göz yaşlarımı kimler silecek
Dediler ki nazlı yarim gelecek
Gelme ecel gelme üç gün ara ver dört gün ara ver
Al benim sevdamı götür yare ver canım yare ver
Felek güldürmedi benim yüzümü
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Testisi omuzunda
Gözüm kövlü gızında
Düğünümüz olacag
Ayın on dokuzunda
Endim dere beglerim
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Vay benim emeglerim
Yalınız yata yata
Çürüdü kemiklerim
Elmayı atan bilir
Şefdali satan bilir
Bekarlığın halinden
Yalınız yatan bilir
Deniz dalgasız olmaz
Kapu halkasız olmaz
Ben müfdüye danışdım
Gızlar gocasız olmaz
Lefge'nin hurmasına
Gül doldurdum tasına
Ben o gızı alacam
Söz verdim bubasına
Kaynak: Yöre Ekibi

Bir Serçe Vurdum Uçtu
Bir serçe vurdum uçtu
Tüyü dağlara düştü
Güzele tuzak kurdum
Çirkini bana düştü
Tarinari tarinari nay nay nam
Tarinari tarinari nay nay nam
Serçe konar küleğe
Kurban beyaz bileğe
Ne kadar güzelsin ki
Benziyorsun meleğe
Tarinari tarinari nay nay nam
Tarinari tarinari nay nay nam
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Bir Sevda Geldi Başıma
Bir sevda geldi başıma
Felek su kattı aşıma
Uyku girmiyor gözüme ah
Unuttun beni zalim
Unuttun beni hain
Gülüşün ince kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
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Sayfa 559

Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum seviyorum seviyorum seni zalim
Bir gün ümit veriyorsun
Sonra gülüp kaçıyorsun
Sen beni öldürüyorsun
Unuttun beni zalim
Unuttun beni hain
Gülüşün ince kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum seviyorum seviyorum seni zalim
Kaynak: Arif Sami Toker

Bir Sevdadır Yeşil Göle
Yıllardır gönülde yaşar
Bir sevdadır Yeşil Göle
Sevdası içimde coşar
Bir sevdadır Yeşil Göle
Kışı uzun yazı güzel
Gelinleri kızı güzel
İnsanlığı özü güzel
Bir sevdadır Yeşil Göle
Aşık oldum ovasına
Ormanının sefasına
Sularından havasına
Bir sevdadır Yeşil Göle
Sarı çiçeği süsü var
Öten kuşların sesi var
İnsanların hevesi var
Bir sevdadır Yeşil Göle
Kul Kevseri aşkla yanan
Beni bir divane sanan
Göle'ye doymadım inan
Bir sevdadır Yeşil Göle
Kaynak: Aşık Kevseri

Bir Sofra İsterim Kimse Sermedik
Bir sofra isterim kimse sermedik
Bir yayla isterim kimse konmadık
Bir güzel isterim yad el değmedik
Ellenmiş de bellenmişi n'ideyim
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Severim güzeli nice olursa
Boyu uzun, beli ince olursa
Severim atımı dinçce olursa
Kovulmuşu yorulmuşu n'ideyim
Karacaoğlan der ki kolu kırarım
Nedir yüce dağlar size zararım
Ararsam pınarın gözün ararım
Bulanmış da durulmuşu n'ideyim

Sayfa 560

Benim şu ömrümün bahar çağında
Bir soysuz gülümü talan eyledi
Gam yükünü aldım gam otağından
Sinem bülbülleri nalan eyledi
Alemde devranım var olur diye
Özüme hakiki kar olur diye
Ben bir güzel sevdim yar olur diye
Yıktı şu gönlümü viran eyledi

Bir Soğuk Pınar Başında

Sandım şeker tatlı lebe bulaşık
Siyah zülüf ak gerdana dolaşık
Şu dünyada nice yaralı aşık
Canını canana kurban eyledi

Bir soğuk pınar başında
Oturmuş gülüm ağlıyor
Dedim gülüm n'oldu sana
Bir ikram eyledi bana

Yanakları benzer kudret balına
Sırmadan saçbağı asmış dalına
Nazlı sevdiğim salına salına
Çıkıp bahçelere seyran eyledi

İkramı başımdan aştı
Coştu deli gönül coştu
Coştu hayalımdan aştı
Kırmızı güle dolaştı

Çoktur Daimi'nin çevri belası
Olmuş dertli gönlüm yar müptelası
Şu serimden eser aşkın havası
Yandırdı sinemi büryan eyledi

Kaynak: Karacaoğlan

Kırmızı gül her dem olsa
Her dertlere derman olsa
Padişahtan ferman gelse
Her seven seveni alsa
Kaynak: Bekir Karadeniz

Bir Soluk
Yaşam dedikleri yanlız bir soluk
Sürükler peşinden yorar bedeni
Sakın ha güvenme var olmuşuna
En güzel anında gider bir soluk
Doğarken dünyaya çığlıklar atar
Ana sevinipte göz yaşı döker
Bağrına basıpta hep sahip çıkar
Sanmazlar yaşamın hepsi bir soluk
Başını yastıktan kaldıramazsın
Konuşan dilini döndüremezsin
Emir Hak'tan geldi söz diyemezsin
Bedenden toplantı gitti bir soluk
Kaynak: Ferhat Demirhan

Bir Soysuz Gülümü Talan Eyledi
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Kaynak: Aşık Daimi

Bir Su Gibi Ak Güzel
Bir su gibi ak güzel
Gül menekşe tak güzel
Ben yolundan geçerken
Pencereden bak güzel
Yar yar yar aman
Pencereden bak güzel
Bu gözler bağı gözler
Avcılar dağı gözler
Yar bizi yaraladı
Varmış bir sağı gözler
Yar yar yar aman
Pencereden bak güzel
Yareli vay yareli
Olmayınca yar eli
Eller beyaz giyinmiş
Ben giymişem kareli
Yar yar yar aman
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Pencereden bak güzel

Sayfa 561

Balsız petekte arı mı eğlenir
Arı kande ise bala çevrilir

Kaynak: Zühre Yaprak

Bir Suç İle Atın Ayağı
Mevlam Muhamed'i yarattı nurdan
İnsan olan gelir nura çevrilir
Böyle kurulmuştur bu çarkı divan
İnsan olan gelir nura çevrilir
Bütün sular hep engine akar
Pervaneler özünü ateşle yakar
Serçe nerde olsa aslına çeker
Bülbül olan gelir güle çevrilir
Süpeli gönülde murmu eylenir
Cennet haricinde huri mi eylenir
Arısız kovanda balmı eylenir
Arı olan gelir bala çevrilir
Bir vurmukla at ayağı kesilmez
Bir suç ile ademoğlu asılmaz
Bu yolu Peygamber kurdu basılmaz
İnsan olan gelir doğru yola çevrilir
Birgün balık gibi ağa sararlar
Yaptığından tek tek hesap sorarlar
Lamba yakıp köşe köşe ararlar
Ben arıyım dese ya balın varmıdır
Maziye yol açar geçer her gün
Geçen günler dönmez geri sen bunu düşün
Hazırlan ölüme kalmasın hüzün
İman edene elbet gülecek ölüm

Erenler evinde kem söz söylenmez
Cennet derununda huri gizlenmez
Balsız peteklerde arı eğlenmez
Arı olanda bahara çevrilir
Başlı sular daim alçağa akar
Pervane kendini odlara yakar
Serçe kande ise aslına çeker
Bülbül olan gelir güle çevrilir
Pir Sultan'ım Haydar yatır hastadır
Elinde gülleri deste destedir
Ademoğlu bir acayıp nesnedir
Muhabbeti tatlı dile çevrilir
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Bir Şafaktan Bir Şafağa
Bir şafaktan bir şafağa
Bir akşamdan bir akşama
Merhaba demeden daha
Bu gitmeler gitme değil
Eğil salkım söğüt eğil
Bu benimki sevda değil
Eğil yağmur rüzgar eğil
Bu benimki sevda değil
Eğil dalga bükül demir
Güzelliğin gerçek değil
Pencerem kör kapım kitli
Bu bendeki seyir değil

Kaynak: Necmettin Palacı
Kaynak: Ahmet Çuhan

Bir Suç İle Atın Ayağı
Hak yarattı Muhammed'i nurundan
İnsan olan gelir nura çevrilir
Çarlı kurulmuş dolap daim dönende
Mansur olan gelir dara çevrilir
Bir sürçmekle at ayağı kesilmez
Bir suçlu adem oğlanı asılmaz
Erenler bir yol kurmuştur basılmaz
Yol ehli kandeyse yola çerilir
Gümanlı gönülde pir mi eğlenir
Cennet taşrasında hur'mi eğlenir
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Bir Şah Ki Hükmünde Olmazsa
Bir şah ki hükmünde olmazsa muhkem
Dağıtır askeri han üste gider
İşinin tedbirin bilmeyen adem
Şaşınr tedbiri yan üste gider
Hakikatsiz adem ne bilir kıymet
Deratı devlette bulunmaz kudret
Bir mert ki namerde ederse hürmet
Zayi olur emek nan üste gider
Varıp boyun eğme namert payine
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Mevla gazap eder kalbi haine
Akıllı Türabi uyma laine
Şaşırtır tedbirin can üste gider
Kaynak: Aşık Turabi

Bir Şem'a Ki Yakacak Pervanesiz
Bir şem'a ki yakacak pervanesiz kalır mı
Gavvas olan bu bahre dür-danesiz kalır mı
Zencir-i aşkı alman sakın divanelerden
Hakkın timarhanesi divanesiz kalır mı
Mürşidimiz mey-füruş kuy-i mugan bekleriz
Meygade-i aşıkan mestanesiz kalır mı
Canane canı vermek kolay gelir aşıka
Nakd-i canın sarfeden cananesiz kalır mı
Derd ü bela-yı dosttan kılma teşekki Dertli
Dost derdine düşenler dermanesiz kalır mı
Kaynak: Şair Dertli

Bir Şiir Söyle Bana
Bir şiir söyle bana
Aşktan olsun tüm gövdesi
Bir öykü anlat bana
Hüzünleri kovsun sesi
Gülden gülüşlerden olsun
İnce bir öfkesi olsun
Kan yürütsün damarlara
Ellerimizde büyüsün
Bir şarkı söyle bana
İçinde adımız olsun
Bir öykü anlat bana
Yankısı dağları sarsın
Yağmurlarla bulutlarla
Hırçın akan ırmaklarla
Sevinçlerle umutlarla
Yıldızlardan beri gelsin
Bir şiir söyle bir öykü anlat
Kaynak: Ersin Ergün

Bir Taphır Göğeçinim
Bir taphır göğerçinim harmandadı harmandadı
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 562

Her kimin yarı da yoktu derd ondadı gem ondadı
Kapıdan geşti yarım
Yaramı eşti yarım
Uydu eller sözüne
Mennen vazgeşti yarım
Bir taphır göğerçinim harmandadı harmandadı
Her kimin yarı da yoktu derd ondadı gem ondadı
Al tespihiv zikreyle
Her nimete şükreyle
Yol uzun menzil irağ
Sen bu yola fikreyle
Bir taphır göğerçinim harmandadı harmandadı
Her kimin yarı da yoktu derd ondadı gem ondadı
Göğde yulduz san verdi
Gözeller nişan verdi
Çohlar gözel derdinnen
Ayağ üste can verdi
Bir taphır göğerçinim harmandadı harmandadı
Her kimin yarı da yoktu derd ondadı gem ondadı
Kaynak: Reşid Küle Raza

Bir Tarlaya Su Bağladım
Bir tarlaya su bağladım
Gide gele yol eyledim
Sen ağlama telli gelin
Karaları ben bağladım
Sular akar taşa değer
Kipriklerin kaşa değer
Çalım etme suna gelin
Gün olur baş başa değer

Bir Taş Attım Alıca
Bir taş attım alıca
Bir kuş vurdum delice
Oy gelin geline de bir yarim
Öyle bir yar sevdim ki
Gözleri sürmelice
Oy gelin geline de bir yarim
Elma verdim atarsın
Boynun eğri tutarsın
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El duydu alem duydu
Kimin dilin tutarsın
Elma verdim geline
Aldı soktu beline
Yemesini bilmemiş
Vermiş cahil eline
Kaynak: Ali İhsan Erdoğan

Bir Taş Attım Çaya Düştü
Bir taş attım çaya düştü
Çaydan çift güvercin uçtu
Benim gönlüm sana düştü
Aman aman aldır gelin
Lira vermem bozdur gelin
Ağ gerdana dizdir gelin
Evlerinin önü budur
Çifte güğüm dolu sudur
Yar sevenin hali budur
Aman aman aldır gelin
Lira vermem bozdur gelin
Ağ gerdana dizdir gelin
Evlerine gidem dedim
Bir bardak su içem dedim
Bir busecik alam dedim
Aman aman aldır gelin
Lira vermem bozdur gelin
Ağ gerdana dizdir gelin
Kaynak: Vasfi Akyol

Bir Taş Attım Çaya Düştü
(Erkek)
Al öküze çifte koştum
Tohumunu yere saçtım
Arkasına kendim düştüm
Ben gidemem emmim kızı
(Kız)
Al öküzü kurtlar yesin
Tohumunu kuşlar yesin
Sabanını çoban kessin
Kalk gidelim emmim oğlu
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Sayfa 563

(Erkek)
Kır atımın nalı yoktur
Arkasında çulu yoktur
Bir gecelik yemi yoktur
Ben gidemem emmim kızı
(Kız)
Altınımı nal edeyim
Dastarımı çul edeyim
İncilerim yem edeyim
Kalk gidelim emmim oğlu
(Erkek)
Ben giderim illi illi
Mendilimin ucu telli
Ben sarayım ince beli
Kalk gidelim emmim kızı
Kaynak: Salih Orhan

Bir Taş Attım Çegile
Bir taş attım çegile
Çegilin çiçeğine
İpek olsam sarılsam
Kızların leceğine
Dal dudum gül dudum
Yolda dudum
Bir taş attım deriye
Kız geldi penceriye
Kız Allah'ın seversen
Al beni içeriye
Dal dudum gül dudum
Yolda dudum
Bir taş attım taşlara
Kurban hilal kaşlara
Hiç merhametin yok mu
Bak gözümde yaşlara
Dal dudum gül dudum
Yolda dudum
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Bir Taş Attım Darabaya
Bir taş attım darabaya tık dedi
Bir kız çıktı annem evde yok dedi
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İnanmazsan çık yukarı bak dedi
Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme
Kız seni seviyom da ellere deme
Kalkar kalkar darabaya avrulur
Siyah saçlar al yanağa devrülür
Seni saran yanar yanar kavrulur
Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme
Kız seni seviyom da ellere deme
Kaynak: Hesna Yazıcıoğlu

Bir Taş Attım Karakolun Camına
Bir taş attım karakolun camına
Kalabalık sokaklar varamadım yanına
Yaşım on dört düştüm gurbet iline
Gelme gelme mustantik gelme de vursunlar beni
Yazıp evraklarımı Kütahya'ya gönderin beni
Üç gider de beş ardıma bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Sen gideli ben hasretlik çekerim
Gelme gelme mustantik gelme de vursunlar beni
Yazıp evraklarımı Kütahya'ya gönderin beni
Kaynak: Yöre Ekibi

Bir Tepeden Bir Tepeye
Bir tepeden bir tepeye ün olur
Herkes sevdiğine yanar kül olur
Bir tepeden bir tepeye atıldım
Atıldım da alaylara katıldım
Koca kavak sallanıyor yerinden
Ben fakirim kimse bilmez halimden
Kaynak: Süleyman Ilgın

Bir Tipiye Yakalandım Yaz Günü
Bir tipiye yakalandım yaz günü
Nasıl iştir anlamadım ne bilem
Ömrümde görmedim böyle bozgunu
Nasıl iştir anlamadım ne bilem
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Sayfa 564

Bir pınara vardım suyu içilmez
Batağı çok çamurundan geçilmez
Ekini var dikeni çok biçilmez
Nasıl iştir anlamadım ne bilem
Geçti gitti yaşım belim büküldü
Damarlarımdaki kanım çekildi
Ömrümün duvarı çöktü yıkıldı
Nasıl iştir anlamadım ne bilem
Kemteri'yim yad ellere atıldım
Köle oldum elden ele satıldım
Dolu yağdı coşkun sele katıldım
Nasıl iştir anlamadım ne bilem
Söz: Ozan Kemteri

Bir Tipiye Yakalandım Yaz Günü
Bir Tipiye Yakalandım Yaz Günü
Vah Bana Bana Bana
Nasıl İştir Anlamadım Ne Bilem
Vah Benim Başıma Hey Kar Yağdı Saçıma
Ak Düştü Saçıma Ararım Dünü
Nasıl İştir Anlamadım Ne Bilem
Vah Benim Başıma Hey Kar Yağdı Saçıma
Bilemedim Bahar İle Yazımı
Felek Bilmem Çektiğime Razı Mı
Elim Tutmaz Çalamam Ki Sazımı
Nasıl İştir Anlamadım Ne Bilem
Aşık Emrah Figan İle Zar İle
Darelendi Yürek Bir Çift Söz İle
Dost Selamın Almaz Tatlı Dil İle
Nasıl İştir Anlamadım Ne Bilem
Söz: Erzurumlu Emrah

Bir Turna Olsam
Dağları aşsam
Varsam senin olduğun yerlere
Bir bulut olsam
Rüzgarlarla uçsam
Döksem yağmurumu yüzüne
Bir balık olsam
Ellerinde çırpınsam
Sonrada karışsam hücrelerine
Bir fıkra olsam
Sana anlatılsam
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Dudakların dolsa gülücüklerle
Bir konuk olsam
Kalbinin köşesine otursam
Bir daha çıkmasam yeryüzüne
Bir kefen olsam
Seni en son ben sarsam
Ve çürüsem seninle birlikte
Kaynak: Yalçın Kara

Bir Türkü Diyeceğim
Bir türkü diyeceğim
Nazmiye uyanır mı
Geldik karşı karşıya
Buna can dayanır mı
Suyu koydum fincana
Aşık oldum ben sana
Yanayırum Nazmiye
Yazık değil mi bana
Sevdalıyam duramam
Başımı kaldıramam
Bu sevdalı başımnan
Nereye gitsem duramam
Ne sevimli çiçeksin
Bardağa koysam seni
<i>Fincana koysam seni</i>
İkbalim yok Nazmiye
Felek ağlattı beni
Kaynak: Hasan Sözeri

Bir Ulu Kervandır Hak Kuyusunda
Bir ulu kervandır hak kuyusunda
Gitti kervanımız Ali'ye doğru
Yeni de kurtulduk gamdan kederden
Gitti kervanımız Ali'ye doğru
Hünkar Hacı Bektaş Veli'ye doğru
Helallik vermedik kavim kardaşlar
Yandı yüreciğim ciğerim haşlar
Üç gün üç gecedir yağan yağışlar

Sayfa 565

Düşüp aşk eline taşıp gideriz
Ayınan yıldızı aşıp gideriz
Gitti kervanımız Ali'ye doğru
Hünkar Hacı Bektaş Veli'ye doğru
Söz: Pir Sultan Abdal

Bir Uzun Havadır Şu Munzur Dağı
Bir uzun havadır şu Munzur Dağı
Morfil katar gibi dizilir gider
Saz çalınır, akşamları cem olur
Gönlüm terazisi bozulur gider
Koca Fırat vura vura başını
Benim anam döğe döğe döşünü
Aşar çığılıkları anacıkların
Ağıtlar yükselir Munzur'a doğru
Ben de silah çattım şu Munzur'larda
Yıldızlar avudur şu yanlızlığı
Başı duman duman dağlara doğru
Yönelmiş gidiyor, yürür kervanı
Söz: Mustafa Kul

Bir Ümitle Sana Geldim
Bir ümitle sana geldim gurbet el
Mahcup edip beni ağlatma sakın
Hayatım benliğim hep sana verdim
Gönlüm viran edip ağlatma sakın
Garip olan asla gülmez dünyada
Garip arkadaşı yalnız aynada
Valla gezdim bulamadım Konya'da
Bu dertten memnunum sağlatma sakın
Der Zülali bu gurbetin nesine
Aşık olan gelir gül hevesine
Garip avazına bülbül sesine
Gafil olup gönül bağlatma sakın
Kaynak: Aşık Zülali

Bir Yakadan Bir Yakaya

Gitti kervanımız Ali'ye doğru
Hünkar Hacı Bektaş Veli'ye doğru

Bir yakadan bir yakaya bakılmaz
Elin sevdiğine nişan takılmaz
Gonca güller olsa başa sokulmaz

Pir Sultan Abdal'ım coşup gideriz

Ahilen vahilen dudu dillerin yeter
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Ben yastık istemem kolların yeter
Aşağıdan geliyor da Kulalı
Dört yanımı aldı eli kınalı
Ne güzel olmuşsun gelin olalı
Ahilen vahilen dudu dillerin yeter
Ben yastık istemem kolların yeter

Sayfa 566

Böyledir bizdeki töre
Kavuşmak kaldı mahşere
Pişman olduk yüz bin kere
Sen bir yanda ben bir yanda
Fal baktırdım falcılara
Kavuşmak zor dedi yara
Düşünürüz kara kara
Sen bir yanda ben bir yanda

Kaynak: Bilinmiyor

Bir Yanardağ Fışkırması
Bir yanardağ fışkırması
Benim gönlüm deli gönlüm
Ceylanların hıçkırması
Benim gönlüm deli gönlüm
Dost dağının büyük çığı
Çiğdemlerin hıçkırığı
Su köpüğü gün ışığı
Benim gönlüm deli gönlüm
Neye yarar çok ile az
Biraz sevda biraz da naz
Yunus'a can Veysel'e saz
Benim gönlüm deli gönlüm
Yükseklerde harman olur
Dertlilere derman olur
Aşk denince ferman olur
Benim gönlüm deli gönlüm
Kanatlanıp göğe uçar
Kendisinden kendi kaçar
Hasret hasret çiçek açar
Benim gönlüm deli gönlüm

Ergün bilir kalbimizi
Orda saklı sevgimizi
Bekleyelim sonumuzu
Sen bir yanda ben bir yanda
Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Bir Yanda (Düşünürken Seyreyledim)
Düşünürken seyreyledim
Hak bir yanda halk bir yanda
Sadık dosta bunu dedim
Hak bir yanda halk bir yanda
O dost bana sinyal saldı
Aklım derinlere daldı
Bu canım arada kaldı
Hak bir yanda halk bir yanda
Yardım örneği o yarda
Vücut zorda gönül karda
Dünya burda ahret orda
Hak bir yanda halk bir yanda
Çilelerim katlı katlı
O yüzden bu can firkatli
Dünya güzel cennet tatlı
Hak bir yanda halk bir yanda

Kaynak: Mustafa Ceylan

Bir Yanda (Bu Ne Haldır)
Bu ne haldır ey vefasız
Sen bir yanda ben bir yanda
Neden gülmüyor yüzümüz
Sen bir yanda ben bir yanda
Bir yoldayız gidiyoruz
Sonumuzu bilmiyoruz
Boynu bükük bekliyoruz
Sen bir yanda ben bir yanda
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Gürani Doğan etmez zar
Hakka halka yaptığı kar
Maneviyat maddiyat var
Hak bir yanda halk bir yanda
Kaynak: Gürani Doğan

Bir Yandan Bir Yana Döndüm
O dağlarda biten kenger misali
Yel vurdu bir yandan bir yana döndüm
Irgalanmış bağda gonca gül gibi
El vurdu bir yandan bir yana döndüm
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Ne zaman çağırsam yetişir hazır
Medet beklediğim Bozatlı Hızır
Kara duman oldum yağmaya hazır
Yel vurdu bir yandan bir yana döndüm

Sayfa 567

Bir yar getirmişim güley Tercan elinden
Gaçıp gurtulamadım güley ikrar dilinden
Yitirmişim yari yaram var benim
Açın yüreğimi verem var benim

Durmuyor gözümden akan bu yaşlar
Candan dost dediğim Hasan'ı taşlar
Dağıldı başıma toplanan dostlar
El vurdu bir yandan bir yana döndüm

Yeni de köyün önü güley bir uzun yazı
Yazıya yayılır güley gelini kızı
Beşikte ağlıyor güley bir körpe kuzu

Söz: Hasan Erdoğan

Yitirmişim yari yaram var benim
Açın yüreğimi verem var benim

Bir Yanım Tutmuyor
Bir yanım felçlidir bir yanım tutmaz
Şu kocaman ömrüm yel gibi geçti
Yalvardım Allaha bir fayda etmez
Tepeledi beni el gibi geçti aman
Kıraç tarlalarda ekin ekildi
Dün dikilen fidan bugün söküldü
Eşim dostum benden geri çekildi
Nurşani alemden kör gibi geçti
Kaynak: Aşık Nurşani

Bir Yaprak Düşse
Bir ulu ağaçtan bir yaprak düşse
O anda acısın duyar iniler
Katlansa acıya sakince geçse
Esen rüzgarlara uyar iniler
Bu aşkın meyinden içip de kanan
Bendeki başını sevdaya salan
Yarinden ayrılıp gurbette kalan
Geçen günlerini sayar iniler
Çağlayıp akıyor bakarsın suya
Yağan yağmurlardan zevk duya duya
Geçer dolaplardan yeter arzuya
Başını çarklara koyar iniler
Dağlar çiçek açar Veysel dert açar
Derdine düştüğüm yar benden kaçar
Gerçek aşık olan kendinden geçer
Derdini aleme yayar iniler
Kaynak: Aşık Veysel

Bir Yar Getirmişim
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Yeni de köyün önü güley bir uzun dere
Doktorlar usandı diley keşfime gele
Abdullah gardaşım güley babamı göre
Yitirmişim yari yaram var benim
Açın yüreğimi verem var benim
Kaynak: Cafer Aksünger

Bir Yar Sevdim Araptır
Bir Yar Sevdim Araptır Oy Aman Aman Aman Ey
Kaşları Hem Mihraptır Yar Aman Aman Aman Ey
Bir Busecik Ver Dedi Oy Aman Aman Aman Ey
Dudakları Şaraptır Yar Aman Aman Aman Ey
Sarıldım Ince Bele Oy Aman Aman Aman Ey
Düşürdün Beni Dile Yar Aman Aman Aman Ey
Sorun Bülbülü Güle Oy Aman Aman Aman Ey
Kuş Dilinden Ithaftır Yar Aman Aman Aman Ey
Söz: Davut Sulari

Bir Yara Sebep
Bu sinemde yaralarım sızılar
Gül bağrım eziktir bir yara sebep
Her gelen de bizi odlara yakar
Budur ahvalimiz bir yara sebep
Güzeller içinde gayet güzelsin
Salınma karşımda bağrım ezersin
Bana derler niye melül gezersin
Dedim yaralıyam bir yara sebep
Gevheri'yim aşk kitabın açarım
Her açtıkça kanlı yaşlar saçarım
Yar elinden ağu gelse içerim
Koy desinler ölmüş bir yara sebep
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Sayfa 568

Bir Yavruyu Sevdim
Kaynak: Aşık Gevheri

Bir Yarin Elinden
Yarim seni benden ayıramazlar
Saflık tarlasında savuramazlar
Ateşlere atıp kavuramazlar
Bir yarin elinden ben dara düştüm
Girdim kervanlara dağları aştım
Sevda sahrasını görünce şaştım
Medet mürvet medet yarin elinden
Medet mürvet medet dostun elinden
Yarin elinden
Kutsal kitaplarda yazan aşk bizim
Yürekli söylenen türküler bizim
Rengarenk açan o çiçekler bizim
Bir yarin elinden ben dara düştüm
Girdim kervanlara dağları aştım
Sevda sahrasını görünce şaştım
Medet mürvet medet yarin elinden
Medet mürvet medet dostun elinden
Yarin elinden
Kaynak: Hüseyin Karakuş

Bir Yavru Yolladım Da Gurbet Ellere
Bir yavru yolladım da gurbet ellere
Emaneti de sana bozatlı hızır
Seni bekçi derler de bunca yerlere
Emaneti de sana bozatlı hızır

Bir yavruyu sevdim gölde gölekte
Altın küpe şan veriyor kulakta
Peride hörüde gökte melekte
Acap sevdiğimin eşi var m'ola
Bir yavruyu sevdim gölde gölekte
Mehdi çıkar derler ahir zamanda
Hindistan'da Çin'de Maçin Yemen'de
Acap sevdiğimin eşi var m'ola
Karacaoğlan der ki derde derede
Yandı ciger kebap oldu orada
Ol güneşin doğup battığı yerde
Acap sevdiğimin eşi var m'ola
Kaynak: Karacaoğlan

Bir Yayla İsterim
Bir yayla isterim yörük gonmadık
Menevşe isterim boyun eymedik
Ben bir yar isterim eller deymedik
(Bağlantı)
Amanın nazlı yarim ar demedim mi
Önümde yavuklum var demedim mi
Haydide Fadik hanım sor demedim mi
Omar çavuş seni gor demedim mi
Sırtına geçirmiş gadife yelek
Geyinmiş guşanmış olmuş bir melek
Ayrılmam dediydim ayırdı felek
Bağlantı

Nice günler gördüm de ağlı karalı
Nice günler gördüm de dertli çareli
Nice günler gördüm de yürek yaralı
Emaneti de sana bozatlı hızır

Kaynak: Osman Acar

Bir Yel (Uzaklardan)

Bizden hakka haktan bize zulüm yok
İmanım var vadesize ölüm yok
Senden başka kanadım yok kolum yok
Emaneti de sana bozatlı hızır

Uzaklardan bir yel esti
Kırdı bütün dallarımı
Kime deyim ne söyleyim
Şu perişan hallarımı

Pir Sultan Abdal'ım da böyle olacak
Beklerim yollarını da yavrum gelecek
Analı babalı da murad alacak
Emaneti de sana bozatlı hızır

Yine efkar bastı beni
Pazarlarda sattı beni
Mansur gibi götürüp de
Darağacına astı beni

Söz: Pir Sultan Abdal
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Sayfa 569

Başka söz gelmiyor dile
Kurban olam o Ahmed'e
Nebilerin serverine

Ve saçlarına matem çiçekleri takma

Kaynak: Sabit İnce

Bir Yiğidin Yaman Derdi

Bir Yıldız Doğdu Yüceden

Bir yiğidin yaman derdi
Olmasa kan yaş döker mi
Menevşe sünbül solmadan
Dağlara duman çöker mi

Bir yıldız doğdu yüceden
Aman bir yıldız doğdu yüceden
(Yar yar yar yar yar yar aman)
Şavkı vurdu pencereden
(A leyli leylim)
Kavlimiz var dün geceden
Aman kavlimiz var dün geceden
(Yar yar yar yar yar yar aman)
Niye doğdun evler yıkan
Beller büken yıldız dön
Sarı yıldız tekerlendi
Aman sarı yıldız tekerlendi
(Yar yar yar yar yar yar aman)
Bal dudaklar şekerlendi
(A leyli leylim)
Şimdi kızlar şikarlandı
Aman şimdi kızlar şikarlandı
(Yar yar yar yar yar yar aman)
Niye doğdun evler yıkan
Beller büken yıldız dön
Kaynak: Nurettin Bayhan

Bir Yıldız Işısın
Biliyorum dağın damarını kestiler
Yolunu kestiler o sevdalı ırmağın
Hasretin türküsünü söylerken al duvaklı gelen
O güzel türkünün damarını kestiler
Ama kanat çırp sen yine
Bir yıldız ışısın
Bir güneş pırıltısı
Aksın kanatlarından

Kaynak: Ersin Ergün

Ezelden bu dünya böyle
Garibin derdidir sıla
Har olmasa bülbül güle
Ah eder boyun büker mi
Sefil Emrah odda n'etsin
Gönül diler kama yetsin
Bir elçimiz daha getsin
Görek onu da eker mi
Kaynak: Ahıskalı Emrah Işığı

Bir Yiğit Benim Diyende
Bir yiğit benim diyende
Kaynayıp da coşmamalı
İşin icrasın bilmeyen
Hiç haddinden şaşmamalı
Kalmadı beyler malımdan
Kimse bilmez ahvalımdan
Güzelleri illerinden
Almayınca gelmemeli
Köroğlu der koç yiğitler
Hazırlansın Arap atlar
Sandığa giren yiğitler
Bu sandıktan çıkmamalı
Kaynak: Köroğlu

Bir Yiğit Dünyada Keleş Gezende

Biliyorum şimdi topraklar filizsizdir
Dtağlar karanlık bir gece gibi ıssıtdır
Acının soğuklarıyla yıkansın bütün şafaklar
Kanat çırptığımız köyler kentler sessizdir

Bir yiğit dünyada keleş gezende
Ona çok kereler bühtan ederler
Ayırırlar yareninden dostundan
Onu gurbet ele mihman ederler

Biliyorum şimdi zaman sistir ve kardır
Ama kar bahara ve sis yaza kadardır
Soğuk adımlarına bakma sen kış sabahlarının

Kerem der ki ahım kalmaz alemde
Böyle çalınmıştır levh-i kalemde
Diyarı gurbette garip ölende
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Sayfa 570

Duyar düşmanları bayram ederler

Yaş gözüne dolar gelir

Kaynak: Arif Kaya

Kudretten çekilmiş kaşlar
Didemden akıttım yaşlar
Yuvasın terkeden kuşlar
Yuvam diye döner gelir

Bir Yiğit Dünyayı (Ne Lezzet)
Bir yiğit dünyayı etse ihtiyar
Ona bir ticaret karsız ne lezzet
İster baki olsa eyyamı bahar
Bülbüle goncasız harsız ne lezzet
Aşkın çöllerini gez heves ile
İstersen Mecnun ol Leyla'yı ara
Geldi güz eyyamı yüzbin bağ besle
Ayvasız turunçsuz narsız ne lezzet

Emrah'ım der selvi boyun
Huri melek midir soyun
Sürüden ayrılan koyun
Kuzum diye meler gelir
Kaynak: Davut Sulari

Bir Yiğit Gurbete Gitse

Dosta dost ol amma imanlı gerek
Dost gamlıysa sende hicranlı gerek
Bazen gönül dağı dumanlı gerek
O dağa fırtına karsız ne lezzet

Bir yiğit gurbete gitse
Gör başına neler gelir
Garip sılayı andıkça
Yaş gözüne dolar gelir

Zülali olmuştur sıtkı vefadan
Kalmadı gam minnet cevrü cefadan
Derler ömür geçer zevkü sefadan
Ademe dost cana yarsız ne lezzet

Bağrıma basarım taşlar
Akıttım gözümden yaşlar
Yavrusun yitiren kuşlar
Yuvasına döner gelir

Kaynak: Aşık Zülali

Evlerinin önü söğüt
Atalardan almış öğüt
Yarinden ayrılan yiğit
Sılasına döner gelir

Bir Yiğit Düşmesin Elin Diline
Bir yiğit düşmesin elin diline
Söyleyi söyleyi destan ederler
Nice Yavuz olsa yiğidin adı
Anı gurbet ile mihman ederler

Kaynak: Bahri İlhan

Bir Yiğit Gurbete Varsa

Sevdiceğim bunun ile dört oldu
Saramadım yüreğime dert oldu
Öpmedim koçmadım adım sevd'oldu
Billahi sevmedim bühtan ederler

Bir yiğit gurbete varsa
Gör başına neler gelir
Sılası düşer yadına
Sılam der de döner gelir

Karac'oğlan der ki namı alemde
Kudretten çekilmiş kaşlar kalemde
Vadem yetip gurbet elde ölende
Duyar düşmanlarım bayram ederler

Bağrıma basıyom taşlar
Gözümden akıyor yaşlar
Yuvasından uçan kuşlar
Yuvam der de döner gelir

Kaynak: Karacaoğlan

Emrah eder selvi boyun
Huri melek midir soyun
Sürüden ayrılan koyun
Kuzum diye meler gelir

Bir Yiğit Gurbete Düşse
Bir yiğit gurbete düşse
Gör başına neler gelir
Sılası fikrine düşse
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: Ercişli Emrah
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Bir Yiğit Yalnız Başına
Bir yiğit yalnız başına
Beş yüz atlıya eş olmaz
Ne var ki ördek kuşunda
Suya girer de yaş olmaz
Eğdiğimiz hurma dalı
Yediğimiz oğul balı
Düşmeye gör koç Köroğlu
Düşenlere yoldaş olmaz
Yaman koç Köroğlu yaman
Kurtulursun yoktur güman
Elem çekme koç kahraman
Başa gelmedik iş olmaz
Kaynak: Köroğlu

Bir Yolcuya
Dur yolcu bilmeden gelip bastığın
Bu toprak bir devrin battığı yerdir
Eğil de kulak ver bu sakit yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir
Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda
İstiklal uğrunda namus yolunda
Can veren Mehmed'in yattığı yerdir
Bu tümsek, koparken büyük zelzele
Son vatan cüz'ü de geçerken ele
Mehmed'in düşmanı boğduğu sele
Mübarek kanını katığı yerdir
Düşün ki haşr olan kan kemik etin
Yaptığı bu tümsek amansız çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir
Kaynak: Necmettin Halil Onan

Bir Zaman
Kalktı nasibimiz gurbet ellere
Ah çekip benim çün ağla bir zaman
Gönlüm senin meyil verme ellere
Al üstüne kara bağla bir zaman
Aşkın dalgasını baştan aşırma
Ağyar karşısında kendin şaşırma
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Sayfa 571

Benden başkasına gönül düşürme
Yaralı yüreği dağla bir zaman
Girdim bahçesine güller ekili
Nazlı yarim güzellerin vekili
Taranmış gerdana dökmüş kakülü
O siyah perçemin yağla bir zaman
Derde duçar oldum halim perişan
Bilmem kimler naşad kimler erüşan
Senden bana kalma böyle bir nişan
Noksan'ın yarasın sağla bir zaman
Söz: Sivaslı Noksani

Bir Zaman (Benim Dostum)
Benim dostum Kerbela'ya aşık ol
Çıkarmaya kara bağla bir zaman
Aşık olmak elde büyüm vesile
Coşkun sular gibi çağla bir zaman
Seherde el bağla durup niyaza
Haris olma çoğa razı ol aza
Yazam arzuhalim çekem beyaza
Oku da gönlünü eğle bir zaman
Çıkmaz senden masumların firkati
Eğer isten isen huri cenneti
Çekip aşkın Zülfikarın kaskatı
Nefsine arını bağla bir zaman
Benim dostum nasihatim tutarsa
İyili kötülü her iş biterse
Benim vadem senden evvel yeterse
Ruhsati Baba'ya ağla bir zaman
Kaynak: Yüksel Yıldız

Bir Zaman (Ey Şahin Bakışlı)
Ey şahin bakışlı yükseğe bakma
İndirirler seni kola bir zaman
Aşık sadıkları odlara yakma
Hiç lütfun olur mu kula bir zaman
Aşığa ettiğin başka fen gibi
Hiç görmedim kalbi ahen sen gibi
Seni aşk oduna yaka ben gibi
Açılan güllerin sola bir zaman
Bir ahu gözlüye gönül veresin
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Bakmaya payine yüzler süresin
Ettiğin işlere pişman olasın
Herkes ettiğini bula bir zaman

Sayfa 572

Hani geleceğin yok soracağın yok
Sen bir hayınsın
Kaynak: Ali Kızıltuğ

Aşık Ömer eydür ey peri resmim
Eğrilmiş hilale döndürdün cismim
Şimdi ar edersin anmaya ismim
Hatırından çıkmaz ola bir zaman
Kaynak: Ömer Doğan

Bir Zaman Dost
İşte geldim gidiyorum yurdumdan
Oynasın sevinsin el bir zaman dost
Kış geçer de bahar gelir ardımdan
Bülbülü lal eder gül bir zaman dost
Birçokları ölmeyecek gibiydi
Evliyaydı peygamberdi nebiydi
Nice Süleymanlar bu tacı giydi
Altın adın olur pul bir zaman dost
Hakka kail olan sabreder yılmaz
İnsana zulmeden insan sayılmaz
Hiç kimsenin hakkı kimsede kalmaz
Borcunu ödermiş kul bir zaman dost

Bir Zaman Ömrümüz Yazdı
Bir zaman ömrümüz yazdı bahardı
Ne bülbül ah eder ne gül ağlardı
Değişti mevsimler hazanlar sardı
Ama kör olayım onu sevmiyorsam
Beni nerde görse kızgın bakıyor
O küskün bakışı içim yakıyor
Bana söylenmedik laf bırakmıyor
Ama kör olayım beni sevmiyorsa
Her gördüğü yerde asar yüzünü
Açıyor ağzını yumuyor gözünü
Dinlemiyor bile benim sözümü
Ama kör olayım oda sevmiyorsa
Nerden mi biliyorum gözüme bakın
Sanmayın özlemedim umursamadım
Bende söylenmedik söz bırakmadım
Ama kör olayım onu sevmiyorsam
Kaynak: Nuri Can

Gel Ersun sözünden çıkma kenara
Hiçbir kul tam değil noksanın ara
Yarın sorgucular gelir mezara
Ağzında çırpınır dil bir zaman dost
Kaynak: Sefil Ersun

Bir Zaman Günleri Saydım
Bir zaman günleri saydım
Bir zaman ayları saydım
Bir zaman yılları saydım
Hani geleceğin yok soracağın yok
Sen bir hayınsın
Koç aldım kurban getirdim
Her bayram yalnız oturdum
Kaç tane takvim bitirdim
Hani geleceğin yok soracağın yok
Sen bir hayınsın
Kızıltuğ'um çalar telden
El vefalı çıktı senden
Ölsem haberin yok benden
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Biraz Tarif Edem
Biraz tarif edem tariki rahtan
Hak ateşi cism i cana düşüptür
Dünya zulmet bu yer gökler yoğiken
Şölveliği hangi dane düşüptür
Ol dane yürüdü tıfıl çağ iken
Nura gark olmuştu resmi ağ iken
Melekler variken insan yoğiken
Bir ifrit şöhreti şana düşüptür
Şöhret ile şanı aldı destine
Od yağaydı kar etmezdi üstüne
Meyil düştü ol danenin kastine
İkisi de bir meydana düşüştür
Meydana girende elvanı eder
Döktü oyunbazlık eyledi hüner
Ol vade laine bir pençe döner
Onun işi pek yamane düşüptür
Yaman oldu aklı gitti başından
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Sayfa 573

Kanla söktü otuziki dişinden
Hurma kökü ulaştırdı peşinden
Bend oluban dev cihana düşüptür

Hey Ruhsati olmaz yine bal gibi

Cihanda aynına giyindi kara
Baktı vücuduna söküldü yara
Çok nebiye vardı bulunmaz çare
Dedi yolun Süleyman'a düşüptür

Birecik'ten Mazmahor'a

Vardı Süleyman'a usandım candan
Bu ne kargışıdı azad et benden
Süleyman dede iki korkaram ondan
Senin yolun o divana düşüptür
Vardı o divanda durdu ağladı
Her derdini Peygamber'e söyledi
Dedi ifrit seni kimler bağladı
Haman gözü Haydar kana düşüptür
Haydar kan bağlayıp gözünü açtı
Nice şühür hafta seneler geçti
Engin şerbetinden yüzlerce içti
Der Zülali bahr ummana düşüptür
Kaynak: Aşık Zülali

Bire Felek Nedir Senin Ettiğin
Bire felek nedir senin ettiğin
Bize bir dem sürdürmedin el gibi
Anlatılmaz ne tarika yeldiğin
Tükendi ömrümüz geçti yel gibi
Hiç eksik olmadı başımdan bela
Otuz yıldır çektim dolmadı çile
Bir mecazi aşka oldum müptela
Aktı gitti gözüm yaşı sel gibi
Nice pervaz açtı gönül uçmadı
Sem oldu badeler kimse içmedi
Turab oldum kimse basup geçmedi
Ayaklar altında oldum yol gibi
Kime yar dedimse yönün çevirdi
Kahbe felek beni sürdü savurdu
Sinnim vardı elli biri devirdi
Çekildim köşeye oldum lal gibi
Daim coşkun akar bu aşkın seli
Biz de mecaziden doğrulttuk yolu
Ne kadar methetsem şekeri balı
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Kaynak: Aşık Ruhsati

Birecik'ten Mazmahor'a yol uzun
(Mazmahor'dan öte giden yol uzun)
Yürü atım rahvan atım tez yürü
Gece vakti Azrail'de kol uzun
Yürü atım rahvan atım tez yürü
Gün tükendi karşı dağın ardında
Koca yürek bir kurşunun derdinde
(Koca yürek bir tek kurşun derdinde)
Ölse gerek yiğit kendi yurdunda
Yürü atım rahvan atım tez yürü
Mazmahor'un beri yanı üç söğüt
Su ılınır yaprak açar bir ağıt
Kalır isem bu yollarda yasım tut
Yürü atım rahvan atım tez yürü
Kaynak: Ülkü Tamer

Birer Birer (Dokuz Yüz Altmışta)
Dokuz yüz altmışta gurbet elinde
Koydular kalbime köz birer birer
Yedi kişi cem olduk bir alanda
Girdik içeriye biz birer birer
Altısı kayboldu ben yalnız kaldım
Unutup kendimi hayale daldım
Sıtk-ı hulus ile hakka yöneldim
Arar cemalini göz birer birer
Aradı gözlerim o kemalini
Arzum görmek idi hak cemalini
Bir derviş çıkardı hamailini
Seyrettim elinde cüz birer birer
Görünce cüzünü tarumar oldum
Aşkın sefinesin ummana saldım
Hak nasip eyledi bu ilmi aldım
Civani cem eder söz birer birer
Kaynak: Aşık Civani

Birer Birer Aldım (Yaprak Dolması)
Birer birer aldım tükenmez sandım
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Anneme babama duyurmaz sandım
Yaprak için gelin koğulmaz sandım
Ekşilice mayahoşu dolmayı gelin
Nasıl yedin bir tencere dolmayı gelin
Sabahtan oturdum yaprak sarmaya
Kaynanam gitti de su doldurmaya
Yaprak seni değişmem ben hurmaya
Ekşilice mayahoşu dolmayı gelin
Nasıl yedin bir tencere dolmayı gelin
İndim baktım bahçemizde badem var
Çok salınma karşımızda adam var
Seni benden beni senden eden var
Ekşilice mayahoşu dolmayı gelin
Nasıl yedin bir tencere dolmayı gelin
Kaynak: Mustafa Ergül

Birgün (Gel Gönül Yeyip İçelim)
Gel gönül yeyip içelim
Bu güzellik geçer birgün
Alem param param olmuş
Alim sırrın açar birgün
Yeyip yedirmesi hoştur
Dert çekmeyen yürek taştır
Can dediğin huma kuştur
Kuş kafesten uçar birgün
Dal başında yeşil yaprak
Yeraltında kefen yırtmak
Gezdiğimiz kara toprak
Boyumuzdan aşar birgün
Hatayi'm gördüm düşümde
Hiç hilaf yoktur işimde
Baykuş mezarın taşında
Garip garip öter birgün
Kaynak: Şah Hatayi

Birgün (Gel Tabip Sar Bu Yarayı)
Gel tabip sar bu yarayı
Sinemde tutuşur narı
Zalim gurbet elin kahrı
Gün olur da biter birgün
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Sayfa 574

Biter birgün biter birgün
Gün olur da biter birgün
Elim yare yeter birgün
Bülbül öter gonca güle
Gözüm yaşı döndü sele
Azrail gelmese bile
Can canandan geçer birgün
Geçer birgün geçer birgün
Gün olur da geçer birgün
Elim yare yeter birgün
Geçti bahar geldi güzün
İçerimde yanar közün
Erişilmez güzelliğin
Gün olur da geçer birgün
Biter birgün biter birgün
Gün olur da biter birgün
Elim yare yeter birgün
Kaynak: Nurullah Akçayır

Birgün (Sultan Süleyman)
Sultan Süleyman'a kalmayan dünya
Bu dağlar yerinden ayrılır birgün
Nice bir senedir çürüyen canlar
Hakkın emri ile dirilir birgün
Ne güzel yapıdır cennet yapısı
Çok aradım bulamadım kapısı
Benim korkacağım Sırat Köprüsü
Cehennem üstünde kurulur birgün
Cennettir mekanın huridir adın
Kırılır da düşer kolun kanadın
Bana cevreyleyen gavur inadın
Bakarsın ölmeden yorulur birgün
Bu dünyada adem oğluyum dersin
Haramı helalı durmayıp yersin
Yeme el malını er geç verirsin
İğneden ipliğe sorulur birgün
Karşıki dağlar da karlı dağ olsa
Çevre yanım mor sümbüllü bağ olsa
Ağa olsa paşa olsa bey olsa
Yakasız gömleğe sarılır birgün
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Sayfa 575

Koyacaklar unutma ha
Kaynak: Mehmet Muratoğlu

Birgün Başım Alıp
Şükür rahmetmezsin benim gözüme
Aşkınla ateşler yaktın özüme
Niçin evvel güldün benim yüzüme
Aktı gözüm yaşı sel deyu deyu
Her kaçan dildara arz etsem halim
Ahu efkarında kalmaz melalim
Sevdalara salar beni o zalim
Gevheri sen dağlar del devu devu
Kaynak: Yüksel Yıldız

Birgün Başın Son Yastığa
Birgün başın son yastığa
Koyacaklar unutma ha
İki komşu gelir bir bir
Soyacaklar unutma ha
Gezen ölüm pazarında
Gelir bugün de yarın da
Bir tahtanın üzerinde
Yuyacaklar unutma ha
Bağlanır kanadın kolun
Nutka kaadir olmaz dilin
Mirasçılar bütün malın
Yiyecekler unutma ha
Kan dolar gözün içine
Söz katma sözün içine
Yarım top bezin içine
Saracaklar unutma ha
Felek dinlemez nazını
Kabul etmez niyazını
Beş, on kişi namazını
Kılacaklar unutma ha
Bu gün kadrin bilmezsin
Gider geri gelmezsin
Bağrına taş öğüt almazsın
Gömecekler unutma ha
İndirirler kara yere
Karanlık bir ıssız dere
Ne bir mum ne bir çıra
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Yalnız kalırsın bikes
Evden barktan ümidi kes
Kayıptan işitin bir ses
Soracaklar unutma ha
İmanın var ise tende
Yine geri gelir canda
Sual ederler o anda
Vuracaklar unutma ha
Eğer yok ise imanın
Cehenneme varır canın
Semaya çıkar figanın
Yakacaklar unutma ha
Ruhsati ölüm korkusu
San islah eder herkesi
Kaldır dünyadan hevesi
Görecekler unutma ha
Kaynak: Aşık Ruhsati

Biri Çobanoğlu Biri Reyhani
Aşıkların duvarına taş koydu
Biri Çobanoğlu biri Reyhani
Savaş etti bu yollarda baş koydu
Biri Çobanoğlu biri Reyhani
Çok türküler çok destanlar dizdiler
Mana eleğinden tek tek süzdüler
Demir çarık asa ile gezdiler
Biri Çobanoğlu biri Reyhani
İnsan insan iken kadri bilinmez
Giden ömür para ile alınmaz
Gönüllerin sayfasından silinmez
Biri Çobanoğlu biri Reyhani
Üstündağ'ım bu gelenler n'oldular
Vakti geldi birer birer soldular
Bu sanata güzel örnek oldular
Biri Çobanoğlu biri Reyhani
Kaynak: Orhan Üstündağ

Biri Daha (Avcı Sakın)
Avcı sakın vurdum sanma onu
Diri daha diri daha - vallahi
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Dert başımdan gider gelir
Diri daha diri daha - vallahi
Yarem derin ellemeyesin
Tabibleri yollamayasın
Sen bizi kör bellemeyesin
Beri bak ha beri bak ha - vallahi
Göz yaşım Ceyhan'a dönmüş
Derin aha derin aha - vallahi
Alır seni sele boğar
Yürüme ha yürüme ha - billahi
Sürdü köyün merasını
Kurmak için binasını
Yola gömdü anasını
Kerim ağa kerim ağa - vallahi
Bir gün kırarlar dişini
Ürüme ha ürüme ha - vallahi
Keserler o kel başını
Yarı şaka yarı maka - billahi

Sayfa 576

Pir Sultan Abdal'ım gönlüme giren
Suçluyu suçsuzu bakmadan gören
İsteyen kulların muradın veren
Biri sabır biri şükür bir dua
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Biri Yitse Bini Biter
Biri yitse bini biter
Dertler baştan ekilmiyor
Hepsi birbirinden beter
Hiçbirisi çekilmiyor
Ah şu gurbet nakıs gurbet
Sakızdan da daha berbat
Yiğit isen yakandan at
Yırtılmamış kurtulmuyor
Kaynak: Aşık Zevraki

Biridir Biri

Der Mahzuni tatli canım
Sen mi yarattın aslanım
Yaklaşma yanıma benim
Geri daha geri daha - vallahi

Bugün Kayseri'de bir güzel gördüm
Cennetten çıkmıştır huridir huri
Hakkın cemalini yüzünde gördüm
Şavkıdı yüzüme nurudur nuru

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

İnan güzelliğin tarif edemem
Sözler anlatamaz peridir peri
İnce'de goncayı tasvir edemem
Hüdanın nurundan biridir biri

Biri Sabır Biri Şükür Bir Dua
Muhammed'in üç beni var yüzünde
Biri sabır biri şükür bir dua
Kudret ile yanar anın çırağı
Biri sabır biri şükür bir dua

Kaynak: Sabit İnce

Birinci Destanım Dehşetli Yazar

Şükür imiş her işleri bitiren
Mümin kulu rahmetine yetiren
Sabır imiş şu dünyayı götüren
Biri sabır biri şükür bir dua

Birinci destanım dehşetli yazar
Okuyan efendinin bağrını ezer
Dilerim askerler almasın nazar
Bir parça da gönül ister sılayı

Sabır imiş şu dünyanın temeli
Verdiği nasibe şükür demeli
İsteyen kullara hayır ameli
Biri sabır biri şükür bir dua

Gurbetin bir yılı iki senedir
Yollara bakan da nazlı anadır
Ezelden yazılmış kader böyledir
Merhaba diyerek isterim sılayı

Sabr edelim gönül ne gelir elden
Sabırlı kulunu sevmez mi sultan
Yusuf'u kurtardı kuyudan gölden
Biri sabır biri şükür bir dua

Bir dahı kavuşmak acep ne zaman
Çıkıyo ağzımdan aşk ile duman
Kavuştur sılaya hıdır eleman
Yarabbi tezce gönder göster sılayı
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Sayfa 577

Dönüver de meydan senindir aman
Ey mektup sen sılaya varınca
Sevgili anamı vusul bulunca
Heni ye de benim oğlum deyince
Benden selam söyle anama mektup

Merdini de yavrum merdini
Kim bilir kimin derdini aman
Takıver de zillerin dördünü
Dönüver de meydan senindir aman

Kaynak: Ahmet Öztürk
Kaynak: Sarı Recep

Birinci Oğluma Ninni
Uyu tosunum uyu
Altında sıcak toprak
Üstünde ay ışığı
Karpuz gibi büyü
Ne yaşadığımı yaşa
Ne çektiğimi çek
Ne hapsi gör ne sürgünü
Uyu tosunum uyu
Gör toprağı denizi
Gör buğdayı sabahı
Gör inciri cevizi
Gör üzümü narı
Uyu tosunum uyu
Altında sıcak toprak
Üstünde ay ışığı
Karpuz gibi büyü
Bir kocaman dünya tanı
Apaydınlık cıvıl cıvıl
Ağzına kadar kardeş dolu
Uyu tosunum uyu

Birini Yavrum Birini
Birini yavrum birini
Birini de a güzel birini
Öldüm de sürünü de sürün sürünü
Takıver de zillerin birini
Oyna da meydan senindir
İkisin yavrum ikisin
İkisin de güzel ikisin
Yaylada gördüm de sekisin sekisin
Takıver de zillerin ikisin
Oyna da meydan senindir
Üçünü de yavrum üçünü
Yayla da gördüm göçünü
Takıver de zillerin üçünü
Oyna da meydan senindir
Dördünü de a yavrum dördünü
Kimbilir kimin derdini
Takıver de zillerin dördünü
Oyna da meydan senindir
Kaynak: Halil Güler

Kaynak: Abdulkadir Meriçboyu

Birini Yavrum Birini

Birini De Yavrum Birini

Birini yavrum birini birini
Öldüm de sürünü sürünü
Takıver de zilin birini birini

Birini de yavrum birini
Harmana serdim kilimi aman
Takıver de zillerin birini
Dönüver de meydan senindir aman

Öt benim garip bülbülüm palazım
Yine benim gönlüm sendedir sendedir
Destemeli yağlık eldedir

Çiftini de yavrum çiftini
Geliver de çifteli çifteli aman
Takıver de zillerin çiftini
Dönüver de meydan senindir aman

Çiftini yavrum çiftini çiftini
Geliver de çiteli çifteli çifteli
Takıver de zilin çiftini çiftini

Üçünü de yavrum üçünü
Yaylada gördüm göçünü aman
Takıver de zillerin üçünü

Öt benim garip bülbülüm palazım
Yine benim gönlüm sendedir sendedir
Destemeli yağlık eldedir
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Üçünü yavrum üçünü üçünü
Yaylada gördüm göçünü göçünü
Takıver de zilin üçünü üçünü
Öt benim garip bülbülüm palazım
Yine benim gönlüm sendedir sendedir
Destemeli yağlık eldedir

Sayfa 578

Sevgi bizim cesedimiz canımız
Sevgi denizinde birlik olalım
Çırakman'ım sevgi büyük silahtır
Sevenin bağrından yükselen ahtır
Herşeyin üstünde hükmeden şahtır
Sevgi denizinde birlik olalım
Kaynak: Hüseyin Çırakman

Merdiveni yavrum merdini merdini
Kim bilir kimin derdini derdini
Takıver de zilin dördünü dördünü
Öt benim garip bülbülüm palazım
Yine benim gönlüm sendedir sendedir
Destemeli yağlık eldedir
Kaynak: Nimet Balkan

Birlik Dirlik İsterler
Varlık deryasına dalma ey kardaş
Kardaşlıkta birlik dirlik isterler
Benlik davasından geç yavaş yavaş
Muhiplikte birlik dirlik isterler
Hak ol Hak ile de geçir bu demi
Berzaha düşürür benlik adamı
Resulullah dedi lahmike lahmi
Dervişlikte birlik dirlik isterler
Harabi kemleri söyleten Hak'tır
Senlik benlik sözü burda yasaktır
Kendini beğenmek çıkmaz sokaktır
Hak erenler birlik dirlik isterler

Birlik Olalım (Haçlı Gelip)
Haçlı gelip yakamızdan tutmadan
Gelin kardaşlarım birlik olalım
El horozu çıkıp damdan ötmeden
Gelin kardaşlarım birlik olalım
Türkü Kürdü Laz Abaza Azeri
Dünyada var mıdır bunu benzeri
Bölmek istiyorlar vallah bizleri
Gelin kardaşlarım birlik olalım
Geçmişte çok acı yara bizdedir
Bur yaraya merhem çare bizdedir
Irak İran Suriye sıra bizdedir
Gelin kardaşlarım birlik olalım
Düşman rüzgarları bize esmeden
Bayrağını yurdumuza asmadan
Coni toprağıma ayak basmadan
Gelin kardaşlarım birlik olalım
Gül yerine atom barut kokmasın
Hiç kimse kimsenin canın yakmasın
Anaların gözyaşları akmasın
Gelin kardaşlarım birlik olalım

Kaynak: Ali Murtaza Topal Dede

Birlik Olalım (Bırak Düşmanlığı)
Bırak düşmanlığı kini nefreti
Sevgi denizinde birlik olalım
Ruhun terbiyesi gönüller fethi
Sevgi denizinde birlik olalım
Sevgi haksızlığı dize getirir
Sevgi müşkül olan işi bitirir
Sevgi bizi sonsuzluğa götürür
Sevgi denizinde birlik olalım
Sevgi bizim şöhretimiz şanımız
Sevgi bizim iliğimiz kanımız
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Üstündağ kimseye yoktur kastımız
Elin pınarında dolmaz destimiz
Bizim bizden başka yoktur dostumuz
Gelin kardaşlarım birlik olalım
Kaynak: Orhan Üstündağ

Birlikte Yaşamak
Gel beraber söyleşelim
Köşe bucak kaçmayalım
Kanı yere dökmeyelim
Analar ağlatmayalım
Gafiller kanmayalım
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Gafiller kanmayalım
Zalimlere kanmayalım dost
Saldıracak şahin gibi
Gözü yaşlı timsah gibi
Ağzın açmış çakal gibi
Fırsatını kollar gibi
Biz bizlere vurmayalım
Biz bizlere vurmayalım
Biz bizlere kıymayalım dost

Sayfa 579

Şu benim gönlümün feryadı zarı
Gün olup da acep bitecek midir
Elalem yaşıyor yazı baharı
Benim de bülbülüm ötecek midir
Herkes şad-ı hürrem gülüp gezerler
Nice bayram görmüş bu viran yerler
Birgün felek sana gülecek derler
Gürani'nin ömrü yetecek midir
Kaynak: Gürani Doğan

Alevi'si Laz'ı benim
Sünni benim, Kürdü benim
Çerkez benim, Zaza benim
Ayıramam hepsi benim

Biter Kırşehir'in Gülleri

Ben beni senden ayırmam
Ben beni senden ayırmam
Sen beni senden ayırma dost

Gülüm amman amman amman
Sebep amman amman amman
Birtanem aman
Aynam düştü yerlere
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere

Şarkı bizim, garbı benim
Cenub bizim, şimal bizim
İnanç bizim, kültür bizim
Söylediğin dört dil bizim
Bu memleket hepsi bizim
Bu memleket hepsi bizim
Ova bizim, dağlar bizim
Kaynak: Sinan Özbey

Bişerefinden Aman Oy
Bu Veten torpağının bir terefinden aman oy
Bu yazıg milletimin biterefinden aman oy
İblisin cehresi her rengde kelefler eyirir
Garabağçün eyiren serkelefinden aman oy
Vetenin gızlarını sehnede herraca goyan
Veten oğlanlarının bişerefinden aman oy
Bakını zebt elemek idise megsed ecaba
Halgımın bir bele bica telefinden aman oy
Analar modabaz ise atalar rüşvethor
Bu biyabırçı davamın helefinden aman oy
Pünhanın yumşag üzünden hata gelmez adama
Amma ünvanladığı söz hedefinden aman oy
Kaynak: Baba Pünhan

Bitecek Midir (Şu Benim Gönlüm)
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Biter Kırşehir'in gülleri biter efendim
Şakıyıp dalında bülbüller öter

Güzelleri çoktur hep yeni yeter efendim
Kaşının üstünde keman görünür
Gülüm aman aman
Gülüm amman amman amman
Sebep amman amman amman
Birtanem aman
Aynam düştü yerlere
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere
Gün be gün eylerim ah ile zarı efendim
Elimden aldırdım gül yüzlü yari
Gülüm amman amman amman
Sebep amman amman amman
Birtanem aman
Aynam düştü yerlere
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere
Arzum sende kaldı koca Kırşehir efendim
Kervansarayların duman görünür
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Gülüm amman amman amman
Sebep amman amman amman
Birtanem aman
Aynam düştü yerlere
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere

Sayfa 580

Beni de toya salsalar
Belalım le le
Canım kurban ederem
Hanımey le le
Yari bana verseler
Belalım le le
Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Muharrem Ertaş

Bitlis'in Dağlarında
Bitlis'in dağlarında
Bülbülüm bağlarında
Ray ray ram
Bitlis'in içi dere
Derenin içi kale
Ray ray ram
Kaleden gördüm yari
Oturmuş ağlar zari
Ray ray ram
Ağlama nazlı yarim
Sızlama nazlı yarim
Ray ray ram
Kaynak: Fehmi Delibaş

Bitlis'in Önünde Bağlar
Bitlis'in önünde bağlar
Hanımey le le
O yar oturmuş gül bağlar
Belalım le le
Bu dertlere dayanamaz
Hanımey le le
Ne hastalar ne de sağlar
Belalım le le
Bitlis'in başında bora
Hanımey le le
Cahil idim düştüm tora
Belalım le le
Beni tora düşürenler
Hanımey le le
Dilerim yansınlar nara
Belalım le le

Bitlis'in Yolları Taştır
Bitlis'in yolları taştır geçilmez
Soğuktur suları bir tas içilmez
Anadan geçilir yardan geçilmez
Karadır saçların sırmadan telden
Ağlarım sızlarım ne gelir elden
Bitlis'in suları soğuktur serin
Vuruldum sinemden yaram pek derin
Bağımda bahçemde gülleri derin
Karadır saçların sırmadan telden
Ağlarım sızlarım ne gelir elden
Kaynak: Niyazi Ateşli

Bitlis'te Beş Minare
Bitlis'te beş minare
Beri gel oğlan beri gel
Yüreğim dolu yare
Beri gel oğlan beri gel
İsterem yanen gelem
Beri gel oğlan beri gel
Cebimde yok on pare
Beri gel oğlan beri gel
Tüfengim dolu saçma
Beri gel oğlan beri gel
Vururum benden kaçma
Beri gel oğlan beri gel
Doksan dokuz yarem var
Beri gel oğlan beri gel
Bir yare de sen açma
Beri gel oğlan beri gel
Kaynak: Nazmi Zülfikar

Göğe de yıldız serpseler
Hanımey le le
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İki bin yılına dört sene kaldı
Bitmesin kardeşlik bitmesin dostluk
Sevgi çiçekleri dolsun dünyaya
Bitmesin kardeşlik bitmesin dostluk
Silinsin gönülden kinler kibirler
Karşılıklı saygı görsün fikirler
Hep çaba harcasın insan sevenler
Bitmesin kardeşlik bitmesin dostluk
Baktıkça dünyaya içim sızılar
Dinsin göz yaşları bitsin acılar
Çalışsın kardeşler ana bacılar
Bitmesin kardeşlik bitmesin dostluk
Dünya insanları dost olsun diye
Doysun diyerekten herkes sevgiye
Güvercinler uçsun her bir ülkeye
Bitmesin kardeşlik bitmesin dostluk
Dursune Şahtan’ım bakın ne diyor
Alimler ilimler doğru söylüyor
Evrende nice dünyalar görüyor
Bitmesin kardeşlik bitmesin dostluk
Kaynak: Dursune Bacı

Bitmez Telaşım
Aramıza dağlar mı girdi gelemedin
Selamına bir canım verdim bilemedin
Sinemize kan düştü canım bilemedin
(Bağlantı)
Bu benim başım
Bitmez telaşım
Hey can yoldaşım
Bilemedin bilemedin
Bilemedin yar
Derelere kan doldu canım gözümden
Kederimi kimler silecek yüzümden
Hele hele ben dönmüş müyüm sözümden
Bağlantı
Buralar yaramaz bize Mahzuni
Derman sağlamaz bize Mahzuni
Gönlünü bağlamaz bize Mahzuni
Bağlantı
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 581

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Bitti M'ola Bizim Elin Söğüdü
Bitti m'ola bizim elin söğüdü vay
Biz giderken yapracığı göğüdü vay
Yatamadım gasavattan meraktan vay
Aşk ateşi çıkmaz oldu yürekten vay
Yıldız doğdu orta yere dallandı vay
Gül uykusu şekerlendi ballandı vay
Kaynak: Cavit Erden

Biz (Ey Vaiz Sen Bize)
Ey vaiz sen bize va’z edemezsin
Çünkü her bir ilmin deryasıyız biz
Bizim yurdumuza hiç gidemezsin
Hakikat Kaf’inin Anka’sıyız biz
Haberdar olaydın şirri süphandan
Feragat ederdin küfr-ü imandan
Anlamadın derim sen bu Kur’an’dan
Kur’an’ın esrar-ü manasıyız biz
Biz tertip eyledik Kabe-kavseyn’i
Kurbu ev ednada kurduk ayini
Fehm eyleyemezsin sen o mabeyni
Mirac’in Leyletel esrarıyız biz
Tur’da biz Musa’yı irşad eyledik
İsa’yı çarmıhtan azad eyledik
Çıkardık göklere imdat eyledik
Bunların sebebi ihyasıyız biz
Kafü-nundan daha nişan yok iken
Bu görüp bildiğin cihan yok iken
Hakka sığınacak mekan yok iken
Bizde gizlenmişti ama'sıyız biz
İbrahim’e narı gülzar eyledik
Tecri mintahtihel enhar eyledik
Yok iken Harabi biz var eyledik
Bu kevn ü mekanın hûdasıyız biz
Kaynak: Edip Harabi

Biz (Yücelik Taslamak)
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Yücelik taslamak nemize gerek
Ayaklar altının turabıyız biz
Her kim bizden içer ise mest olur
Muhabbet ehlinin şarabıyız biz
Hoşgörüye dayalıdır töremiz
Gönül köşkümüzdür sevgi yöremiz
Dost sarmasa eyi olmaz yaremiz
Böyle bir sevdanın harabıyız biz
Miskini aşk ile çağlayıp coşar
Kabından boşanır bendinden taşar
Noksan tamamlanır çiğ olan pişer
Meclis-i irfanda mürebbiyiz biz

Sayfa 582

Geldi başıma belalı başıma oy oy oy
Ya zalim düşman da ne çok vay ne çok
Düştü peşime belalı başıma oy oy oy
Nurgana'ya geldiğimiz duydular
Ya zalim düşmanlara da haber verdiler oy oy oy
Üçümüzü Çamurlu'da sardılar
Genç yaşımda da mele vay mele mele
Geldi başıma belalı başıma oy oy oy
Ya zalim düşman da ne çok vay ne çok
Düştü peşime belalı başıma oy oy oy
Kaynak: Ahmet Başgüden

Kaynak: Sadık Mıskini

Biz Böyleyiz

Biz Anayız Biz Bacıyız

Süt beyaz ayran beyaz tatmadan ayıramam
Sofraya tok gelmişsin seni ben doyuramam
Haddini aşıp azan dost olsa kayıramam

Biz anayız, biz bacıyız
Bizler güruhu naciyiz
Hem tatlıyız, hem acıyız
Biz yok bilen kör olur
Bağlantı
Ana biziz, anan var mı
Derdine dayanan var mı
Her anadan ana olmaz
Dar gününde yanan var mı
Cihan bizde, insan bizde
Can bizdedir, canan bizde
Din bizdedir, iman bizde
Bizden ayrılmak zor olur
Bağlantı

Ezelden aldık dersi ebetlere taşırız
Ne karıncayı ezer ne yarayı kaşırız
Pırlanta manalarla zümrütten bina yaptık
Ne saptık kör bir yola ne de şeytana taptık
Uzatılan elleri menfaat ise teptik
Ders verir bize kürsü bütünde bir kesiriz
Haksızlıkta cengaver Hak yolunda esiriz
Bir hokkabaz çıkmış da Nebi’me laf atıyor
Farkında değil belki pazarda kin satıyor
Fikrini yaralayıp şerbete tuz katıyor
Bizim medeniyette tadılandan sunarız
Kim selam ile gelse bahçesine konarız

Anasız kuzu olur mu
Yok diyen gerçek olur mu
Yeryüzünde hükümdarız
Sulari bilen var olur

Kova düşüp kırıldı işte gördük içini
Bana ders mi verecek paklayamaz taçını
Basiretle bakanlar suya sürmez göçünü

Söz: Davut Sulari

Çatlak ses sahibini biz şiddetle kınarız
Dumanımız görülmez içten içe yanarız

Biz Beş Kardeştik
Biz beş kardeştik de yar yar kaldık dördümüz
İzmir'de yatıyor da asıl kurdumuz
Kelpin bizim vatanımız yurdumuz
Genç yaşımda da mele vay mele mele
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Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Biz Canları Güle Vermişiz
Biz canları güle vermişiz
Külhanları dile vermişiz
Dünya malın sele vermişiz
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Dünya size güller bize
Dünya size Haydar bize
Biz güllere pervaneyiz
Can ehline peymaneyiz
Bülbüllere biçareyiz
Dünya size güller bize
Dünya size Haydar bize

Sayfa 583

Biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun
Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun
Ecel büke belimizi söyletmeye dilimizi
Hasta iken halımızı soranlara selam olsun
Tenim ortaya açıla yakasız gömlek biçile
Bizi bir arı veçhile yuyanlara selam olsun
Azrail alır canımız kurur damarda kanımız
Yayıcağız kefenimiz saranlara selam olsun

Kaynak: Aşık Süleyman Fahri

Biz De Gidelim
Kervan gitti biz uyuya kalmışız
Haydi ey tamburam biz de gidelim
Tatvan kenarından Nemrut dağından
Haydi ey tamburam biz de gidelim
Gidelim tamburam gayrı sılaya
Gidenler var katılalım alaya
Yarimiz göç etmiş arş-ı alaya
Haydi ey tamburam biz de gidelim
Has bahçeler açılmıştır girmeye
Hazırlamış güllerini dermeye
Ana baba eşi dostu görmeye
Haydi ey tamburam biz de gidelim
Kaynak: Aşık İhsani

Biz De Meydanlara Çıkalım
Zeynep bacım Fatma anam Gül teyzem
Gelin biz de meydanlara çıkalım
Ezenlerin bozanların zalimin
Umudunu tırnak tırnak yıkalım
Çekelim bayrağı geçelim öne
Aydınlık verelim kararan güne
Halk düşmanı soysuzların üstüne
Ateş almış güller gibi akalım
Yıllar yılı boynumuzu bükenin
İleriyi tutup geri çekenin
Yurdumuza gözlerini dikenin
Tepesine tepesine çökelim
Kaynak: Emiş Bacı

Biz Dünyadan Gider Olduk
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Sözdür söylenir araya kimse döymez bu yaraya
İltip bizi makbereye koyanlara selam olsun
Bunda hep gelenler gider hergiz gelmez yola gider
Bizim halimizden haber soranlara selam olsun
Aşık oldur Hakk’ı seve Hakk derdine kıla deva
Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun
Miskin Yunus söyler sözü kan yaş ile doldu gözü
Bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun
Kaynak: Yunus Emre

Biz Hepimiz Üç Kardaş
Biz hepimiz üç kardaş
Ben ayrı anadanım
Sevdalık çekenleri de
Sen gayır yaradanım
Ayağında çorabın da
Biri yün biri pamuk
Yetişemiyum sağa da
Çabuk gidiyun çabuk
Asker oldum giyum da
Görele bizim tabur
Yar aklıma gelende de
Nasıl edeyim sabur
Sis dağının başında da
Kar mısın boran mısın
Alacağım yar seni de
Onaltı da var mısın
Kaynak: Ömer Akpınar

Biz Kimseye Kin Tutmayız
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Biz kimseye kin tutmayız
Ağyar bile dosttur bize
Nerde ıssızlık varise
Mahalleyi şardır bize
Adımız miskindir bizim
Düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız
Cümle alem birdir bize
Dünya haramdır hamlara
Lakin helaldir haslara
İçinde sevgi olmayan
O dünya murdardır bize
Yunus eydür ya hak deriz
Hakkı cemalde ararız
Dergahına yüz süreriz
O gülü gülzardır bize
Kaynak: Yunus Emre

Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz
Sufi mezhebimin nesin sorarsın
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
Gözlüye gizli yok ya sen ne dersin
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
Eğnimize kırmızılar giyeriz
Halimizce her manadan duyarız
Katarda İmam Cafer'e uyarız
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
Her kimin ki çerağını Hak yakar
Mümin olanları katara çeker
Aslımız On İki İmama çıkar
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
Biz tüccar değiliz alıp satmayız
Erkan gözetiriz yoldan sapmayız
Gönlümüz ganidir kibir tutmayız
Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz
Muhammed Ali'dir kırkların başı
Uralım Yezid'e laneti taşı
Hünkar Hacı Bektaş Veli'dir eşi
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
Baharda açılır gonca gülümüz
Ol dergaha doğru gider yolumuz
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Sayfa 584

On İki İmam ismin okur dilimiz
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
Şah Hatayi'm eydür Muhammed Ali
Onlardan öğrendik erkanı olu
Ali Muhammed'dir Muhammed Ali
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
Kaynak: Şah Hatayi

Biz Muhammet Ali Diyenlerdeniz
Ey yezit bizlerde kıl ü kal olmaz
Biz Muhammet Ali diyenlerdeniz
Tarikat ehline mezhep sorulmaz
Biz Muhammet Ali diyenlerdeniz
Eğnimize kırmızılar giyeriz
Halimizce her manadan duyarız
İmam Cafer mezhebine uyarız
Biz Muhammet Ali diyenlerdeniz
Her kimin çerağın yoksa Hak yakar
Mümin olanları katara çeker
Aslımız on iki imama çıkar
Biz Muhammet Ali diyenlerdeniz
Muhammet Ali'dir kırkların başı
Anı sevmeyenin nic'olur işi
Atalım yezide laneti taşı
Biz Muhammet Ali diyenlerdeniz
Biz tüccar değiliz alıp satmayız
Erkandır yolumuz yoldan sapmayız
Karnımız geniştir biz kin tutmayız
Biz Muhammet Ali diyenlerdeniz
Baharda açılır gonca gülümüz
Ol dergaha doğru gider yolumuz
On iki imamı okur dilimiz
Biz Muhammet Ali diyenlerdeniz
Pir Sultan'ım eyder erenler gani
Evveli Muhammet ahiri Ali
Anlardan öğrendik erkanı yolu
Biz Muhammet Ali diyenlerdeniz
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Biz Tarik-i Aşkın Aşıklarıyız
Biz tarik-i aşkın aşıklarıyız
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Baş ü can vermişiz canan bizimdir
Ne gamdan kaçarsın divane gönül
Kaşane bizimdir mihman bizimdir
Bu nükte yetmez mi arife kafi
Sırra mahrem olan eylemez lafı
Çık aradan sufi değilsen safi
Tekke-i aşk içre devran bizimdir
Emrah bu makamda olandır veli
Hakk'a yakın halka görünür deli
Elbet hata bizde demişiz beli
Yazılan ahd ile peyman bizimdir
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Biz Urum Abdallarıyız
Biz Urum Abdallarıyız
Maksadımız yardır bizim
Geçtik ziynet kabasından
Gencinemiz erdir bizim
Daim kılarız biz zarı
Harceyleriz elden var
Dost yoluna verdik seri
Mürkirimiz hardır bizim

Sayfa 585

El tetikte kulak kirişte
Ve sırtımız toprağa emanet
Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi
Yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık
Deniz çok uzaktaydı
Ve dokunuyordu yalnızlık
Gece uçurum boylarında
Uzak çakal sesleri
Yüzümüze ekmeğimize
Türkümüze çarpar geçerdi
Göğsüne kekik süredi Nazlıcan
Tüterdi buram buram
Gizlice ona bakardık
Yüreğimiz göçerdi
Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı
Ateşböcekleriyle bir oldu kırpışarak tükendi
Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza
Kurşun gibi mayın gibi tutuşarak tükendi
Oy Nazlıcan vahşi bayırların maralı
Nazlıcan saçları fırtınayla taralı
Sen de gider miydin böyle yıldızlar ülkesine
Oy Nazlıcan oy can evinden yaralı

Aşk bülbülüyüz öteriz
Rah-i Hakka yüz tutarız
Mâna gevherin satarız
Mürşidimiz vardır bizim

Nazlıcan serin yayla çiçeği
Nazlıcan deli dolu heyecan
Göğsümde bir sevda kelebeği
Nazlıcan ah Nazlıcan

İstivayı gözler gözüm
Seb'almesanidir yüzüm
Ene'l Hakk'ı söyler sözüm
Mi'racımız dardır bizim

Artık yenilmiş ordular kadar
Eziktik sahipsizdik
Geçip gittik parka ve yürek paramparça

Haber aldık mahkemattan
Geçmeyiz zattan sıfattan
Balım nihan söyler Haktan
İrşadımız sırdır bizim
Kaynak: Balım Sultan

Biz Üç Kişiydik
Biz üç kişiydik
Bedirhan Nazlıcan ve ben
Üç ağız üç yürek üç yeminli fişek
Adımız bela diye yazılmıştı dağlara taşlara
Boynumuzda ağır vebal koynumuzda çapraz tüfek
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Gerisi ölüm duygusu gerisi sağır sessizlik
Geçip gittik Nazlıcan boşluğu aramızda
Bedirhan'ı bir geçitte sırtından vurdular
Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları
Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca
Titredi ve iki yana düştü kolları
Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını
Devrilmiş bir ağaçtı ayışığında gölgesi
Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine
Göğsümü çatlatırken nabzımın tükenmiş sesi
Sanki bir şakaydı bu birazdan uyanacaktı
Birazdan ateşi karıştırıp bir sigara saracaktı
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Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna ah
O da Nazlıcan gibi bir daha olmayacaktı
Ey Bedirhan katran gecelerin heyulası
Ey Bedirhan kancık pusuların belası
Sen de böyle düşecek adam mıydın konuşsana
Ey Bedirhan ey mezarı kartal yuvası
Bedirhan mor dağların kaçağı
Bedirhan mavi gözleri şahan
Zulamda suskun gece bıçağı
Bedirhan ah Bedirhan
Biz üç kişiydik
Üç intihar çiçeği
Bedirhan Nazlıcan ve ben
Suphi

Sayfa 586

Gelen ulaklaru döndürmedük a
Beğünüz paşanuz öldürmedük a
Nenüz alduk Serdar bizde nenüz var
Size verdüm elümüzün hasunu
Gaziler eylesün anun yasunu
Aldunuz Tebriz'i güzel Pasin'i
Nenüz alduk Serdar bizde nenüz var
Senin tavla tavla atlarun bağlu
Benim hecr oduna yüreğüm dağlı
Sen bir Osman Oğlu isen ben de Şah Oğlu
Nenüz alduk Serdar bizde nenüz var
Çıktı yaylamızu bile yayladu
Vardı paduşaha bizi goğladu
Yaktı vilayeti viran eğledü
Nenüz alduk Serdar bizde nenüz var

Kaynak: Yusuf Hayaloğlu

Biz Vekil Seçtik
Bizim yıkık damın bacası tütmüyor
Hasta yavrularım doktor görmüyor
Şu yoksulluk bilmem neden gitmiyor
Söyle başkentteki söz veren dostum
Dört yılda bir uğruyorsun köyüme
Kurbanlar kesmiştik sözlerinize
Umutlar verdiniz türlü şekilde
Hani nerde bolluk söz veren dostum
Olan varımızı hep size verdik
Bir oy için sağda solda döğüştük
Sizi bu illerden biz vekil seçtik
Gel yarını düşün söz veren dostum
Nebyanlı'nın bağrı yanmiş ne etsin
Tilkinin yerine kurdu mu seçsin
Tek dileği vardır mekanın çöksün
Yoksul halkım gelip bir düzen kura
Kaynak: Ozan Nebyanlı

Bizde Nenüz Var
İkide bir üstümüze gelür(sün)
Nenüz alduk Serdar bizde nenüz var
Dünya bizim deyü dava kılasun
Nenüz alduk Serdar bizde nenüz var
Yatur yüklerünüz galdurmaduk a
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Senin bu işlerin acep değil mi
Er üstüne gelmek hicap değil mi
Dört yanımız Gürcüstanluk değil mi
Neniz alduk Serdar bizde nenüz var
Karac'oğlan eydür sürün devranı
Durmaz geçer ömrümüzün kervanı
Aldınuz Tebriz'i güzel Şirvan'ı
Nenüz alduk serdar bizde nenüz var
Kaynak: Karacaoğlan

Bizden Ayağ Kesen Gözel
Bizden ayağ kesen gözel
Dur gel nazlana nazlana
Bala nazlana nazlana
Aşığından küsen gözel
(Bağlantı)
Dur gel nazlana nazlana
Bala nazlana nazlana
Sen gel nazlana nazlana
Dur gel nazlana nazlana
Ceyran nazlana nazlana
Ay hanım nazlana nazlana
Aşığ söhbet sazsız olmaz
Gözel gelin nazsız olmaz
Dost arası sözsüz olmaz
Bağlantı
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Men seni gadrini billem
Sensiz çetin deyip güllem
Sen gelmezsen özüm gellem
Bağlantı
Boyu uca beli ince
De kim sever seni mence
Bize bari gel bu gece
Bağlantı

Sayfa 587

Ona öldü diyen engeller öle
Efendisi göçen aşık nic'ola
Hiç başına gelmiş var mı gaziler
Adem'den ileri bu dert var idi
Aşıkın gözünü kan yaş bürüdü
Muhammet de bu dünyadan yürüdü
Dermansız ok değdi yaram sızılar
Dermansız ok değdi kar etti cana
Anınçün ağlarım hem yana yana
İmam Hüseyin'in göçtüğü sene
Meleşir koyunlar koçlar kuzular

Kaynak: Sakine İsmailova

Bizden Geriler (Gam Kasavet)
Gam kasavet çöktü gene garip başıma
Gönül yaylasından gitmiş bizim sürüler
Bir mektup gönderem dedim can yoldaşıma
Yakın iken şimdi uzak oldu dediler
(Bağlantı)
Gel hey benim canım Haydar
Canımda cananım Haydar
Cümle canın ezelisin
Mektebim irfanım Haydar
Kör yolcu Bağdat'a gider ama varamaz
Hakkı inkar eden kişi hakka yaramaz
Aşkın yarasına hoca muska saramaz
Sevdadan ne anlar gökte cinler periler

Veli'm eyder yerin göğün arası
Açıldı sekiz uçmağın kapısı
Gözüme görünmez onun hepisi
Deli gönül efendisin arzular
Kaynak: Aşık Veli

Bize Derler Saçaklı'nın Uşağı
Bize derler Saçaklı'nın uşağı
İki gardaş çift bağlamış kuşağı
Düztepe'den indirdiler aşağı
Yandım anam helal eyle südünü
Cahil idim sen bişirdin aşımı
Aşlar bişdi karabiber ekildi
Yaren yoldaş Düztepe'ye döküldü
Kardaşımın şerbeti de içildi

Bağlantı
Mahzuni Şerif'im böyle deli mi bazen
Enginlere yaman düşen yüksekte gezen
Aklım ermez benim ya da bozuldu düzen
Akıl verir oldu bize bizden geriler
Bağlantı
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Bizden Yüzün Nikaplamış
Bizden yüzün nikaplamış bürümüş
Efendime öldü derler bazılar
Dar fenadan dar bekaya yürümüş
Alnıma yazıldı kara yazılar
Gerek Ali gerek oğlu nic'ola
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Yandım anam helal eyle südünü
Cahil idim sen bişirdin aşımı
Kaynak: Kenan Şavklı

Bize Gam Çektirdi
(aman) Bize gam çektirdi de sehpayı hicran
Gidem mi bu ayrılık başaca böyle of of
Yoksa dert böğrümden eyledim noksan vay noksan
Acep tecelli kader mi (böyle)
(aman) Yoksa dert böğrümde eyledim noksan
Acep tecelli kadar mi (böyle)
(aman) Beri dön beri de sıtkı bütünüm
Havaya çekildi benim tütünüm of of
Elleri koynunda ben bir (yetimim)
Yoksa tecelli kader mi (böyle)
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(aman) İki eli koynunda ben bir (yetimim)
Yoksa tecelli kader mi (böyle)

Sayfa 588

Böyle çalınmış kalemde
Bitmez iş olmaz alemde
Sabreyle gönül sabreyle

Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Bize Gel (Komşumun Güzel Kızı)
Komşumun güzel kızı
Bağrıma koydun sızı
Ne olur bazı bazı
Bize gel bize gel
Sana saz çalacağım
Seni kandıracağım
Dünya bir yana olsa
Ben seni alacağım
Yürürsün durup durup
Türlü hayaller kurup
Bir bahane uydurup
Bize gel bize gel
Sana saz çalacağım
Seni kandıracağım
Dünya bir yana olsa
Ben seni alacağım
Şahballı’da erkan yol
Şu bomboş gönlüme dol
Babamın gelini ol
Bize gel bize gel
Sana saz çalacağım
Seni kandıracağım
Dünya bir yana olsa
Ben seni alacağım
Kaynak: Hilmi Şahballı

Bize İmdat Ol Hak'tan
Bize imdat ol Hak'tan
Sabreyle gönül sabreyle
Alemi yarattı yoktan
Sabreyle gönül sabreyle
Aşıkların işi zardır
Yüreğinde yanar nârdır
Bir eşref saat vardır
Sabreyle gönül sabreyle
Aşığın eyyamı gamda
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Acele ahır melamet
Sabrın sonudur selamet
Az sabırda çok keramet
Sabreyle gönül sabreyle
Kul Himmet'im çekem minnet
Ölüm farz mı yoksa sünnet
Murada ereriz elbet
Sabreyle gönül sabreyle
Kaynak: Kul Himmet

Bize Kalan İnsanlığa Bırakmak
Bize kalan insanlığa bırakmak
İstediğimiz değildi
Binlerce fidan ektik halkın çölüne
Su vermediler eğildi
Bizim eskiden öfkelerimiz vardı
Kızaran yanakları öpmelere utandık
Sonra suç olmak girdi araya
Bizim eskiden umutlarımız vardı
Yıkılan duvarların gövdesine yaşlandık
Sonra yanılmak girdi araya
Bize kir bize pas bize tortusu kaldı
Dostlar tükenip düştüler
Yok olma korkusu kaldı
Bizim eskiden gülüşlerimiz vardı
Kırılan yüreklere öylesine dağıttık
Sonra ağlamak girdi araya
Bizim eskiden öfkelerimiz vardı
Tutuşan dağların seherine yar olduk
Sonra vurulmak girdi araya
Bize kan bize ter bize gözyaşı kaldı
Yıllar çiğneyip geçtiler
Yaşama telaşı kaldı
Kaynak: Ahmet Kaya

Bize Kastın Neydi Tanrım
(Nebyanlı)
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Tanrım niye yaşıyoruz
Yalnız sen için mi yoksa
Kötüler hep iyi olsa
O zaman belki belki
Karnımız aç işsiz iken
Dostlar düşkün perişanken
Emeğimiz verilmezken
Durulur mu Kabe gibi
(Tanrı)
Nebiyanlı dinle hele
Neden akıl fikir sizde
Birlik olup sömürüye
Uğraş verip direndin mi
(Nebyanlı)
Alnımız neden yazılı
Elin ak bizim karalı
Bilir iken sen bunları
Bize kastın neydi Tanrım
(Tanrı)
Kaldır göğe yumruğunu
Kır zalımın umudunu
Mühürledim fermanını
Size kastım buydu kulum
Kaynak: Ozan Nebyanlı

Bize Kibriyadan Nur Geldi
Ervahi ezelde sulbü maderde
Bize Kibriyadan nur geldi geldi
Kalktı ara yerde kalmadı perde
Cümle aşıklara kar geldi geldi
Gönlümün çırası tutuştu yandı
Benim bu feryadım arşa dayandı
Kerbela çölleri kana bulandı
Bu hal müminlere zar geldi geldi
Tarikat yolları sürülmez oldu
Kayıptır nişanlar görülmez oldu
Hakikat bağına girilmez oldu
Muhabbet gülüne har geldi geldi
Mekan oldu bana dağlar yüceler
Aşkın kitabından aldım heceler
Yine çattı şu matemli geceler
Aşkı şavk ehline zar geldi geldi
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Sayfa 589

Daimi müşküller seçilemiyor
Uğru var yollarda geçilemiyor
Nihan oldu sırlar açılamıyor
Bu zaman bizlere dar geldi geldi
Kaynak: Aşık Daimi

Bize Küçük Memur Derler
Bize Küçük Memur derler
Bilsek de hoş bilmesek de
Büyüklere mal ederler
Bilsek de hoş bilmesek de
Hata bizim kusur bizim
Halı değil, hasır bizim
Bu böyledir ki gözüm
Bilsek de hoş bilmesek de
Bilgi ile ne işin var
Dalkavukluk yeter artar
Bilsek de hoş bilmesek de
Kaynak: Hasan Akın

Bize Ne Oldu
Gece düştüm sokaklara
Her yerde seni aradım
Birden karşıma çıktın
Seni gördüm ağladım
Yine nekadar iyiydin
Yine nekadar sıcak
Oysa neler anlatıyordum içimden
Artık diye bilmem imkansız
Söyle söyle yar bize ne oldu
Yine gönlüm derbeder oldu
İstedim gözünü öpeyim
Gözlerin düşmanım oldu
Alışamadım yalnızlığına
Karanlığa çok uzağım
Ne olur södürme ışıkları
Karanlığa alışacağım
Gitme bu gece gitme gitme
Ne olur kal benimle
Ağlatmasın şarkılarım ağlatmasın
Belki bu son gece
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Sayfa 590

Buna yetmedi ki gücümüz bizim
Kaynak: Ahmet Kaya

Bize Ölüm Yok
Kavganın alevlidir rüzgarı
Yayılır gider ılık ılık
Dağların başakların üzerinden
Buğday gibi bereketli
Akarsu gibi aydınlık
Kim demiş ölüm var diye bize
Kardeş kardeş atanbu yürek bizim
Bize ölüm yok
Bize ölüm yok
Bize ölüm yok
Bu yürek hiç durmayacak
Bu yürek hiç susmayacak
Kaynak: Grup Ekin

Bizi Barıştıran Diller Öyünsün
Yeni bahar çayır çimen üstüne
Hançer almış sevdiciyim destine
O güzelin bana bilmem kasdı ne
Bizi barıştıran diller öyünsün
Benim yarım her birile oynamaz
Sevdasile çoşup çoşup kaynamaz
O nazlım da bana küsmüş söylemez
Bizi barıştıran diller öyünsün
İstanbul'dan aldırayım fesini
Nerelerden işideyim sesini
Ayın ondördüne benzer resimi
Bizi barıştıran diller öyünsün
Kaynak: Aluş Nuş

Bizim (Göç Destanı)
Bin dokuz yüz doksan bir senesinde
Yüklendi kamyona göçümüz bizim
Ayrılık hasreti var sinemizde
O gün kan ağladı içimiz bizim
Babamın işleri çokça güç oldu
Altmış yıllık emekleri hiç oldu
Nasibimiz kalktı hane göç oldu
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O teşkilat düzen hava bozuldu
Kazanlar çanaklar kova bozuldu
Anamın kurduğu yuva bozuldu
Dinmiyor artıyor acımız bizim
Ok yaydan çıkmıştı diyemez olduk
Koyunları verdik sayamaz olduk
Ekinleri ektik yiyemez olduk
Harmanlarda kaldı tecimiz bizim
Eğdik boynumuzu bir yana büktük
Evimizin çokça yerini söktük
Mezarlığa gittik gözyaşı döktük
Kaldı anam abim bacımız bizim
Komşularla vedalaştık sarıldık
İkindi gelmeden çoktan yorulduk
Daha köyden ayrılmadan sorulduk
O zaman başladı sancımız bizim
Kevseri'yem gözlerime yaş doldu
Tarlalar çayırlar sahipsiz kaldı
O güzel evimiz tarumar oldu
Bitti devranımız tacımız bizim
Kaynak: Aşık Kevseri

Bizim (Niyaz Ehlindeyiz Zannetme)
Niyaz ehlindeyiz zannetme zahit
Meşhur-i cihandır nazımız bizim
Sözümüz mutlaka canana ait
Enelhak çağırır sazımız bizim
Erenler bezmidir meydan-ı irfan
Zulmeti nur eder inkar-ı iman
Sofi ise olur tilkisi aslan
Kaplandan müthiştir bazımız bizim
Kapıdan girmeden düşün derince
Pek dardır yolumuz Sırattan ince
Mana ustasından okuduk hece
Benzer muammaya yazımız bizim
Bulmuşuz mevlayı vicdanımızda
Edep müncelidir erkanımızda
Birdir her millet bu meydanımızda
Türk'ümüz Kürt'ümüz Laz'ımız bizim
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Kuhullah bulmuşuz bu demde zatı
Bir zatta seyrettik ism ü sıfatı
Bir elden içtik ki ab-ı hayatı
Kalmadı kışımız yazımız bizim

Sayfa 591

Muhammet dininin yoktur şeriki
Odur alemlerin mülkü maliki
Tarıkımız Hacı Bektaş tankı
Hırka bizim nemed bizim şal bizim

Kaynak: Aşık Ruhullah

Bizim (Selam Verip Halimizi)
Selam verip halımızı sormayın
Dil ile söylenmez halımız bizim
Zemheride açar varsılın gülü
Baharda kurudu gülümüz bizim
Diyorlar ki yoksul sohbeti bilmez
Verdiğin öğütten hiç nasip almaz
Yoksul çiğ süt emmiş itibar olmaz
Ondan suskun durur dilimiz bizim
Şeker şerbet taşısa da elinde
Derler Acem Şalı yoktur belinde
Abası yırtılmış yama telinde
Görün kırk yamalı çulumuz bizim
Kapısında çil horozu ötmüyor
Ne etse neylese derdi bitmiyor
Çoluğa çocuğa kazanç yetmiyor
Hiç iki olmuyor malımız bizim
Kazma dedik kürek dedik sarıldık
Gün vurdukça çatır çatır yarıldık
El işine koşa koşa yorulduk
Görsen nasır tutmuş elimiz bizim
Yaz güneşi dağı taşı yalıyor
Cemre düştü toprak nefes alıyor
Neden bizim bağlar böyle kuruyor
Yeşile durmadı dalımız bizim
Ferman Baba kakmış işe koşuyor
Kimse sormaz bunlar nasıl yaşıyor
Varsılın kervanı dağlar aşıyor
Düz ovada şaştı yolumuz bizim

Din Muhammet dini girdik gideriz
Tarikatla ikrarımız güderiz
Katarımız hakka doğru yederiz
Katar bizim yedek bizim mal bizim
Biz taneyiz tane gibi biteriz
Tebdil olup aslımıza yeteriz
Aşk ehliyiz gülistanda öteriz
Bülbül bizim gülzar bizim gül bizim
Geda Muslu aydır niçin ölürüz
Evvel ahir aslın böyle biliriz
Biz göçeriz gah bu mülke geliriz
Meyyit bizim götüren biz sal bizim
Kaynak: Geda Muslu

Bizim Ali (Arş-ı Muallatta)
Arş-ı muallatta bir top nur iken
Bizim Ali yere nasıl indi ki
Füzesi mi vardı kanat mı taktı
Kamber devesine nasıl bindi ki
Gökte ki nur neden üçe bölündü
İki yok bir Adem e indi
Ahiri Muhammet Ali'dir dendi
Ali Mehdi olup nere sindi ki
Arş-ı kürşü yeri göğü yaratan
Bin bir isim ile hergün tur atan
Kiminin gönlünü nurla donatan
Ali sevgisiyle kimler ondu ki
Nerde Erzen Dağı var mıdır gören
Aslan yokken suya salman'ım giren
Kır-atla Salmana bir selam verin
Bir nergiz alıp da niye döndü ki

Kaynak: Ferman Baba

Bizim (Şol Fani Mülkünün Vefası)
Şol fani mülkünün vefası yoktur
Konan göçtü nöbet bizim yol bizim
Belası kazası mihneti çoktur
Murat bizim istem bizim hal bizim
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Kim idi Kırklar da Engür'ü döken
Ali miydi başı semah da çeken
Beşikte küçücük bir çocuk iken
O kocaman devi nasıl yendi ki
Allah bir Muhammed Tanrı Ali'dir
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Dersiniz yolumuz Ali yoludur
Ali Muhammed'in hem sağ koludur
Acep Mustafa'ya nasıl kandı ki
Din iman sahibi kıyar mı cana
Harp için mi geldi Ali cihana
Dört kitapta haktır diyorsan bana
Zülfikar ile kaç ocak söndü ki
Hid'e cenge gitti Ali ne zaman
Düldül'ü kuş muydu söyleyin aman
Ali zülfikarın çaldığı zaman
Acep zülfikar kaç metre sündü ki
İşte ilim bilim sırrı neresi
kanar idi Muhammed'in yarası
Geldi Ali'yi hergün göresi
Kuran'ı düzerken niye şendi ki
Ali hem yazardı hem de uygular
Ol zaman başkaydı başka duygular
Ol günden bugüne gelen kaygular
Söyleyin ne zaman nerde dindi ki
Ehl-i Beyt'in ulu atası Ali
Tuttu Hak'ka giden temiz bir yolu
Her derdin kanayan potası Ali
Hangi ateşlerde nasıl yandı ki
Ali'nin davası ekmek davası
Ali'ydi her fukaranın babası
Uzayıp gelen Kerbela vakası
Yezit niye herşey bitti sandı ki
Düldül'ün nalına altın diyenler
Zengin m'olur kuru ekmek yiyenler
Ali'yi bilerek sever sevenler
Hem çağında hem de lider şimdi ki
Ali sofrasından durmaz yersiniz
Efsaneler ile döndü tersiniz
Ali bin bir dona girer dersiniz
Ali'nin giydiği nasıl dondu ki
Kimi der insandır kimi der Allah
Ol Arap yiğidi hem vallah billah
Kimine hedeftir kimine silah
Can Yoksul Ali'yi neden andı ki
Kaynak: Can Yoksul
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Sayfa 592

Bizim Bağda Sıra Sıra Armutlar
Bizim bağda ah amman amman sıra sıra armutlar
Sen gideli amman söndü bütün umutlar
Söylen bana yarim nerde bileyim
Gökyüzünde amman bölük bölük bulutlar
Bahar geldi ah amman amman çiçek açtı erikler
Asma oldu amman diktiğimiz çubuklar
Kuşlar gibi bizde yuva kuralım
Gel bitmesin amman yeşersin şu umutlar
Kaynak: Hüseyin Er

Bizim Bağın Kıracı
Bizim bağın kıracı
Bağ altına bağ altına
Bağlamış gerdan altına
Al beni çardag altına
Haydi yavrum ayvan altına
Çüt gezer iki bacı
Yar ağlarım yar ağlarım
Yavrum karalar bağlarım
Eğer selamın gelirse
Yaralarım bağlarım
Büyüğü hele mele
Bağ altına bağ altına
Küçüğü can ilacı
Yar ağlarım yar ağlarım
Bizim bağlar buradır
Gülü sıra sıradır
Gitti yarim gelmedi
Gözüm ardı sıradır
Kaynak: Enver Demirbağ

Bizim Bayramlarımız
Dertleri unutturur
Acıları savuşturur
İnsanları kavuşturur
Bizim bayramlarımız
Dargınları barıştırır
Gönülleri yarıştırır
Dertleri paylaştırır
Bizim bayramlarımız
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Sayfa 593

Garipleri sevindirir
Matemleri dindirir
Göz yaşını sildirir
Bizim bayramlarımız

Bizim değirmenler
Dönmez iken un eler a canım
Benim sevdam yakar seni
Kül eyler a canım kül eyler

Kaynak: Engin Namlı

Bağlantı

Bizim Dağlar Buradır

Aşkı deyin canım
Böyle yapar adamı a canım
Senin için döşedim ben odamı
A canım odamı odamı
Sevda işte boyle yapar adamı
Çeyizimle döşedim ben odamı
A canım odamı odamı

Bizim dağlar buradır
Güli sıra sıradır
Alan murat almasın
Canım gözüm ardı sıradır
Bizim dağın başine
Mendil serdim daşine
Adam gönül verir mi
Mektep arkadaşına
Kaynak: Osman Nizamoğlu

Bizim Dağlar Meşelidir
Bizim dağlar (aman) meşelidir meşeli (yar yar)
Üç gün oldu (aman) yar sevdaya düşeli (yar yar)
Aman Feridem aman
Kibar Şefikam aman
Bir paytonda kaçalım yar yar
Sen gidersen (aman) benim halim nic'olur (yar yar)
Altın yüzük (aman) parmağımda tunç olur (yar yar)
Aman Feridem aman
Kibar Şefikam aman
Bir paytonda kaçalım yar yar
Kaynak: Vasfi Akyol

Bizim Değirmenler Dönmez Oldu
Bizim değirmenler dönmez oldu
A canım ne diyim a canım
Yardan mektup gelmez oldu
Kime derdimi dökeyim
(Bağlantı)
Elpaze giyemem
Gel baze diyeme
Gülpaze diyemem
Bir tanem
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Kaynak: Sıdıka Ahmedova

Bizim Elde Bahar Olur Yaz Olur
Bizim elde bahar olur yaz olur
Göller dolu ördek ile kaz olur
Gözeller içinde yüz bin naz olur
Günahım affeyle can sana kurban zalım Dursun
Kim ölsün zalım ölsün hayın ölsün
Kim ölsün sebeb ölsün malım Dursun
Ben senin aşkına içtim bir bade
Vermedim mihrimi her gelen yada
Benim nefsim ölse fani dünyada
Ben ölenden sonra kim sene kurban zalım Dursun
Kim ölsün zalım ölsün hayın ölsün
Kim ölsün sebeb ölsün malım Dursun
Kız senin derdinden hastayım hasta
Hastaya dermana sen sefa geldin
Elinde meyvası koynunda narı
Gönlüm eğlencesi sen sefa geldin zalım Dursun
Kim ölsün zalım ölsün hayın ölsün
Kim ölsün sebeb ölsün malım Dursun
Ela gözlerine kurban olaydım
Kapımda durusan can sana kurban
Ne demiştim sene küstün darıldın
Sarılam boynuna can sana kurban zalım Dursun
Kim ölsün zalım ölsün hayın ölsün
Kim ölsün sebeb ölsün malım Dursun
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Sayfa 594

Kaynak: Telaferli Aşık Yasin

Kaynak: Aşık Kevseri

Bizim Elden Geçti M'ola

Bizim Elin Güzelleri (Güz Gelince)

Bizim elden geçtim’ola obalar
Üzerine giymiş türlü libalar
Bir daha yar seversem olsun tövbeler
Mestane gözlü yar gidenden sonra

Güz gelince oba oba göçerler
Lalesi kalır sümbülün biçerler
Yar elinden zehir olsa içerler
Der bizim elin güzelleri

Dünya zindan oldu bir gaflet geldi
Ayrılık okudur sinemi deldi
Yürü fani dünya sende nem kaldı
Mestane gözlü yar gidenden sonra

Şu yaylamız Torosların eteği
Her tarafı yiğitlerin yatağı
Koyunlu kuzulu otlar biteği
Der bizim elin güzelleri

Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Kaynak: Ahmet Kocayel

Bizim Ele (Aman Tabip)

Bizim Eller

Aman tabip aman kurbanın olam
Çaresiz halımı yaz bizim ele
Sizin oralarda laleler açmış
Henüz gelmemiştir yaz bizim ele

Sen bizim elleri bilmezsin gülüm
Ulgar’ın dumanı çekilsin de gör
Her haftası bayram her günü düğün
Hele Ortayurt’a çıkılsın da gör

Artıyor efkarım artıyor zarım
Kesildi takatım yoktur kararım
Daha yol bekleme ey nazlı yarim
Çok geçse gelemem tez bizim ele

Mayıstan mayısa yapılır yolu
İçimiz Atatürk sevgisi dolu
Biz ebedi unutmayız onu
Hele Karadağ’da gölgesi oluşsunda gör

Alyansoğlu arzumanım dostadır
Gözleri nemlidir gönülü yastadır
Kim ne bilir bir köşede hastadır
Perişan halimi yaz bizim ele

Bilmezsin ovalar nasıldır bizde
Kağnılar yollarda yoncalar dizde
Yazdıklarım yalan değil hep bizde
Hele bir ekinler ekilsin de gör

Kaynak: Aşık Kevseri

Görmedin sen bizim soğuk suları
Karlar eriyince kırar yuları
Köpük olur beyaz su olur sarı
Hele taştan taşa dökülsün de gör

Bizim Ele Bahar Gelse
Bizim ele bahar gelse yaz gelse
Koşsak kadir kıymet bilen ellere
Dereler coşup da bize haz gelse
Düşsek de karışsak azgın sellere
Sevda bizde hasret bizde dert bizde
Güzel bizde yiğit bizde mert bizde
Muhabbet ehlisi olan fert bizde
Coşsak da sarılsak kutlu ellere
Kevseri'yim açtı çiçekler kırda
Koyun kuzu meler şimdi çayırda
Söylensin türkümüz dağda bayırda
Düşsek her gönülde keşke dillere
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Mezarlık sanki Kıbrıs Adası
İçinden çıkmaz ölüm sedası
Cumadan cumaya gideyim bari
Muhammet mezarda ağlasın da gör
Kaynak: Muhammet Doğan

Bizim Eller (Parmak İle Sayılır Mı)
Parmak ile sayılır mı
Teker teker bizim eller
Yaban elde doyulur mu
Özlem kokar bizim eller
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Sayfa 595

Fitneliği içten atıp
Belaları baştan satıp
Gönülleri açık tutup
Ordan bakar bizim eller

Oynasın koç yiğitler
(Oh) Bizim eller ne güzel eller

Kötülükten hep yanıla
Güzel olup hoş anıla
Bir gönülden bir gönüle
Gizli akar bizim eller

Bizim Ellerin Beyleri

Kartal gibi yüksek uçup
Binbir çeşit çiçek açıp
İçimize sevda saçıp
Türkü yakar bizim eller
Aşka düştü ah-ı zara
Gurbet elde gönlüm yara
El sallayıp ardı sıra
Hasret çeker bizim eller
Tohum saçtık çorak yere
Umut ettik yüzbin kere
Nice Yiğit gönüllere
Sevda eker bizim eller
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Bizim Eller Ne Güzel Eller
Bizim eller ne güzel eller
Söylesin şirin diller
Oynasın koç yiğitler
(Oh) Bizim eller ne güzel eller
Bu dağda maral gezer
Zülfunü darar gezer
Dağ bizim maral bizim
Avcı burda ne gezer
Bizim eller ne güzel eller
Söylesin şirin diller
Oynasın koç yiğitler
(Oh) Bizim eller ne güzel eller
Al giyer allanırsan
Şekerlenir ballanırsan
Geyinmiş kuşanmışsan
Garşımda sallanısan
Bizim eller ne güzel eller
Söylesin şirin diller
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Kaynak: Sadettin Kutlu

Bizim ellerin beyleri
Yakar kandili kandili
İçip aslana dönerler
Kadeh döndürü döndürü
Hem içerler hem kanarlar
Düşmana meydan ararlar
Arap atlara binerler
Boynun sündürü sündürü
Çürüdü gönlüm çürüdü
İçerde yürek eridi
Beylerin kolu yoruldu
Kılıç döndürü döndürü
Beyler neyleyip nidelim
Güzellere göç edelim
Meydanda at oynatalım
Boynun döndürü döndürü
Köroğlu der ki karıdım
İhtiyar oldum çürüdüm
At yoruldu ben yoruldum
Güzel bindiri bindiri
Kaynak: Köroğlu

Bizim Farkımız (Divan)
Biz bu dünyadan gitsek de söylenecek türkümüz
Ta dünyanın kuruluşu bilir bizim şarkımız
Bu halkın kutsal gülüne vardır bizim saygımız
İşte bu vesile ile budur bizim farkımız
Canım kurban olsun kadir kıymet bilen o merde
Bazı sıra namertlerle başımız girer derde
Biz bugün buradayız ama yarın kim bilir nerde
Diyarı gurbet olmuştur hem evimiz barkımız

Kul Kevseri benim sazım bazı yerlerde ötmez
Ben yürürüm gölgem yürür gölgem bensiz hiç gitme
Bu dünyanın malı tatlı arzular asla bitmez
Birkaç tahta beş metre bez orası son parkımız
Kaynak: Aşık Kevseri
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Sayfa 596

Bizim Göle'nin Kızları

Bizim İçtiğimiz Dolu

Bizim Göle'nin kızları
Güle benzer güle benzer
Ağızdan çıkan sözleri
Bala benzer bala benzer

Bizim içtiğimiz dolu
Doluların dolusudur
Ela gözlü mestaneler
Şah Ali'nin kuzusudur

Serviye benzer boyları
Halaya benzer toyları
Naziktir güzel huyları
Ele benzer ele benzer

Ol Şahtan gelen gaziler
Gönül mürşidin arzular
Bu gün de bayramdır bize
Her gün de bayramdır bize

Kalem gibi kaşı vardır
Sedef gibi dişi vardır
Gözlerinin yaşı vardır
Sele benzer sele benzer

Hak bize nasibin verdi
Lokmanların hasın verdi
Yezid'e cevr-ü cefasın
Mümine safasın verdi

Öne eğiktir başları
Boynunda Oltu taşları
Hurma karası saçları
Tele benzer tele benzer

Alçacık yemiş dalı
Altında yeşil halı
Ver muradımı benim
Ya Muhammet ya Ali

Kara kaşlı ela gözlü
Hoş görülü açık sözlü
Cilveleri nazlı nazlı
Yel benzer yele benzer

Yezitler aralandı ya
Müminler sıralandı ya
On iki imam, Şah Ali
Bu yolda paralandı ya

Kaynak: Umut Sucu

Kırmızı geyen gelsin
Yezid'i kıran gelsin
On sekiz bin alemin
Nasibin veren gelsin

Bizim Irmak
Zaradan Karadenize
Sancı var Kızılırmakta
Bu sancı müjdedir bize
Sancılar Kızılırmakta
Kızılırmak bucak bucak
Köpürüyor kucak kucak
Mutlu günler doğuracak
Sancılar Kızılırmakta

Pir Sultan'ım der gaziler
Yazıldı nurdan yazılar
Durdu analı kuzular
Mürşit de pirin arzular
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Bizim İller Çamlıbeller

Günbegün bendini aşıyor
Hedefe doğru koşuyor
Acı çektikçe coşuyor
Sancı var Kızılırmakta

Mürveti çok Hakk'ın nazargahısın
Bizim iller karlı dağlar aşkolsun
Gerçek erenlerin seyrangahısın
Bizim iller Çamlıbeller aşkolsun

Emekçiyim sazım ırmağa
Yüreğimde közüm ırmağa
Kızılırmak bizim ırmak
Sancı var Kızılırmakta

Çayırlanır çimenlenir göllerin
Kan bulanık taşkın akar sellerin
Çoktur senin eğlenecek yerlerin
Bizim iller Çamlıbeller aşkolsun

Kaynak: Aşık Emekçi

Yollar kesen yavuz kurdun var mıdır
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Beller kesen aslan merdin var mıdır
Çarh elinden hiçbir derdin var mıdır
Bizim iller Çamlıbeller aşkolsun
Bahar olup yeşil yaprak erince
Coşa gelir gönlüm seni görünce
Evvel baştan selam olsun varınca
Bizim iller Çamlıbeller aşkolsun

Sayfa 597

Bizim köyün yazısı ağalara tapulu oy oy ..
Bizim köyün ovası şu beylere tapulu
Gidek Hakka danışak vay vay
Kendinin emri bu mu
Bağlantı
Neydek neydek, nasıl edek

Er değildir seni görüp taşmayan
Gönül değil bir nefeste coşmayan
Köroğlu der Arap atlar aşmayan
Bizim iller Çamlıbeller aşkolsun

Yaralıyım kime gidek
Bu beyler başta iken
Demokrasi başta iken
Kime derdimizi diyek vay

Kaynak: Köroğlu

Çıkarcılar kanun yazar oy oy oy oy
Dalkavuklar kol kol gezer
Dünya bir ummana benzer
Beyler gibi çalamadık

Bizim Köyün Kızları
Bizim köyün kızları
Bakarlar aynalara
Giyini kuşani ile
Çıkarlar yaylalara
Şubat ayı geldi mi
Köyde belleme başlar
Arkasında sepeti
İçinde dolu taşlar

Bağlantı
Demeki Nurşani yazın
Hücüm edin candan bezin
Bizim olan dünyamızın
Bir gününü göremedik
Bağlantı

Belinde peştemali
Arkasında sepeti oy
Ne zaman tükenecek
Ha bu kızların derdi

Söz: Aşık Ali Nurşani

Yaylalardan o kızlar
İnerler mezeleye
Sonbahar aylarında
Göçerler yine köye

Kafa bitli sırt hep açık
Saç kirini kil götürür
Dam delinmiş ahır uçuk
Bu nasıl bir hal götürür

Fındığı toplayıp da
Harmanda kurutacak
Kışa odun yakmaya
Ormanda toplayacak

Efendiler köyden gelir
Üçbeş gün yaylada kalır
Biraz bulgur yağdan alır
Bazısı da bal götürür

Keseler mısırları
Değirmene giderler
Kimisi nişanlise
Düğününi ederler

Dünya döner amma gitmez
Çekilen çileler bitmez
Satsan onbeş para etmez
Buğdayı da el götürür

Kaynak: Ali Kaya

Kaldık yalnız yalın ayak
Hava soğuk ateş kayak
Kötülüğe boyun eğek

Bizim Köyün Yazısı (Neydek)
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Bizim Ora (Kafa Bitli)
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Yazılanı kul götürür
Kızılırmak buzlu gene
Cana kıyıyor her sene
Biri ağlar yana yana
Birini de sel götürür
Düğün tezgah at koşulur
Aşılmaz dağlar aşılır
Yüksekten engin düşülür
Fakir olan dul götürür
Ceylani'yim nedir çilem
Gözüm yaşı olda silem
Sen de gitme ben de kalam
Ömürü de yel götürür
Kaynak: Aşık Ceylani

Bizim Sahraların Başı
Bizim sahraların başı
Bölük bölük duman şimdi
Sevişmesi hoştur aman
Ayrılması yaman şimdi
Şimdi yarim yola çıkar
Çıkar da yollara bakar
Hicranla odlara yakar
Ol kaşları keman şimdi

Sayfa 598

Kalmışım gurbet illerde
Dağlar başı duman şimdi
Benim aşnam şimdi çıkar
Çıkar da yollara bakar
Emrah'ı odlara yakar
Boyu servi revan şimdi
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Bizim Yayla Düz Gibi De
Bizim yayla düz gibi de
Bi su içtim buz gibi
Geldun elli yaşina
Duruyisin kız gibi
O gaşları gözleri
Onun ağlamalari
Yaktı yandırdı beni
Çember bağlamalari
Bizim yayla düz olur da
Kar yağanda buz olur
Gece gel gündüz gelme
El duyanda söz olur
O gaşları gözleri
Onun ağlamalari
Yaktı yandırdı beni
Çember bağlamalari

Kaynak: Osman Pehlivan

Bizim Sahraların Başı -OrjBizim sahraların başı
Pare pare duman şimdi
Kavuşması bir hoş olur
Ayrılması yaman şimdi
Gülün çevresi har'mola
Çektiğim ahuzar'mola
Acap bizi sorar'mola
O kaşları keman şimdi
Arasam yari bulurdum
Yoluna kurban olurdum
Bir gün görmesem ölürdüm
Gör n'eyledi zaman şimdi
Ördek çalkanır göllerde
İsmim söylenir dillerde
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Bizim yayla düzüne de
Bastım suyun yüzüne
Gel gaçalum sevduğum
Uyma eller sözüne
O gaşları gözleri
Onun ağlamalari
Yaktı yandırdı beni
Çember bağlamalari
Kaynak: Temel Candar

Bizim Yaylalarımız Altın Oluklu
Bizim yaylalarımız altın oluklu
Çok pınarları vardır içi mercan balıklı
Karu bulut değil mi yağmur yağdıran
Zalim gurbet değil mi boyun eğdiren
Kaynak: Alaattin Atasoy
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Bizim Yaylamız Otlu Olur
Bizim yaylamız otlu olur
Sütü kaymağı tatlı olur
Kız gelinden kıymatlı olur
Kızlar gelir yaylamıza
Bizim yaylamız meşeli
Dibinde güller döşeli
Eli top top menevşeli
Kızlar gelir yaylamıza
Bizim yaylamız kayalı
Pınarları süt mayalı
Tepesinde kar dayalı
Kızlar gelir yaylamıza
Kaynak: Dadaloğlu

Bizim Yaylamızın Menevşesi
Bizim yaylamızın menevşesi top biter
Arasında mor sümbüllü ot biter
Bizim yaylamız da ala garlıdır
Acep arkadaşlar bizim gibi sıladan bezgin var mıdır
Meşesi meşesi yayla meşesi
İki güzel de aman birbirine düşesi
Yol üstüne koymuşlar da hurmayı
Keklikten mi aldın kara gözlüm sen bu sürmeyi
Kaynak: Ali Selçuk

Bizim Yezitler
Bin yıldır yaşayan kültürümüzü
Beş paraya sattı, bizim yezitler
Sivas'ın ateşi yakarken bizi
Seyreyleyip baktı, bizim yezitler
Devlet tarafından kollanmak için
Toplumun başına çullanmak için
Bazı ordan, burdan yallanmak için
Çok çamura battı, bizim yezitler
İhaneti yanına mı kalacak
Yaram çok derinde dert kucak kucak
Dilerim ki çarpsın geldiği ocak
Derdime dert kattı, bizim yezitler
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Sayfa 599

Çağan Ali umudunu korurken
Bu yanlış gidişten hesap sorurken
Mervan dölü mervan, orda dururken
Döndü bize çattı, bizim yezitler
Söz: Ali Çağan

Bizimdir
Ayakları çıplak eli nasırlı
O köylü vatandaş bizimdir bizim
Tek odası olan çullu-hasırlı
O toprak damlar da bizimdir bizim
Bir lokmacık olsun haram yemeyen
Ekmeği bulursa katık demeyen
Yine de hayattan bıktım demeyen
Dirençli insanlar bizimdir bizim
Haberi olmayan köşkten-yalıdan
Süpürgesi ibarettir çalıdan
Çulu da değerli olan halıdan
Gariban insanlar bizimdir bizim
Leb demeden leblebiyi anlayan
Şımarmayan büyük sözü dinleyen
Yıllar yılı inim inim inleyen
Çilekeş yurttaşlar bizimdir bizim
Bebeğini iş başında doğuran
Çocuğunu doğa ile yoğuran
İpliğini eğirtmeçle eğiren
Fedakar analar bizimdir bizim
Küçücük yaşında dantel işleyen
Onunla mutlu bir yuva düşleyen
Üç yaşında çalışmaya başlayan
O köylü bacılar bizimdir bizim
Tütününü piposuna dolduran
Anılar anlatıp bazen güldüren
Kederi yok edip gamı öldüren
Yaşlı amcalar da bizimdir bizim
Olsa da seksen beş-doksan yaşında
Titreyen elleri uzman işinde
Yaşama sarılmış, umut peşinde
O yaşlı nineler bizimdir bizim
Arif unutur mu o insanları
Onlar yurdun damardaki kanları
İsyan edip çıkmasa da çınları
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O yoksul insanlar bizimdir bizim

Sayfa 600

Nasıl astın Mefaret hanım kendi kendini
Altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini

Kaynak: Arif Gölge

Bizimdir (Soyulmadık Bir Derimiz)
Soyulmadık bir derimiz kalmıştı
Soyun babo soyun meydan sizindir
Hiç bir canlı kardeşine kıyamaz
Yiyin babo yiyin meydan sizindir
Şimdi sizin ama sonra bizimdir
Barış bizimdir kardeşlik bizimdir
Toprağa karışmış fakirin teri
Ağlamak bilir mi beylerin dili
Size beyefendi bize serseri
Deyin babo deyin meydan sizindir
Meydan sizin ama insanlik bizimdir
Dünya bizimdir Evren bizimdir
Gıyas edilir mi çul ile halı
Kimler yapmış size böyle bir yolu
Yemekle biter mi milletin malı
Yiyin babo yiyin meydan sizindir
Köşkler saraylar hanlar sizin ama
Onu yapan eller emekler bizimdir
Mahzuni bizimdir sevgi bizimdir
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Bocu Köyden Çıktım
Bocu köyden çıktım saat beş idi
Dor'atnan nazlı da yarim bana eş idi
Silahım bıçağım oğlum kuşandı
Haydin arkadaşlar ben arzum kaldım
Kırıldı kollarım ben yarsiz kaldım
Birgün olur Pozantı'dan gelirim
Düşmanlarım kimdir arar bulurum
Devire döner intikamım alırım
Haydin arkadaşlar ben arzum kaldım
Kırıldı kollarım ben yarsiz kaldım
Kaynak: Ahmet Kocagönül

Bodrum Hakimi
Bodrumlular erken biçer ekini
Feleğe kurban mı gittin Bodrum hakimi
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Hakim hanımın memleketi Kütahya Tavşan
Hakim hanım sen eyledin bizleri düşman
Nasıl kıydın Mefaret hanım kendi kendine
Çifte doktor gümüş bıçak ile doğradılar tenini
(Farklı Dörtlük)
Şu Bodrum'un dağlarında ceylan dolaşır
Kara haber Mefaret Hanım pek tez ulaşır
Hakim Hanımın memleketi Kütahya Tavşan
Hakim hanım sen eyledin bizleri perişan
Kaynak: Nazmi Yükselen

Boğaz'dan Çıkınca Doğrulur Yolun
Boğaz’dan çıkınca doğrulur yolun
Köyümün dağları duman görünür
Yeşil tüle bürünmüş taze bir gelin
Açılmış yapraklar bağlar görünür
Geçersin ırmağı geçit yerinden
Sincan’ın çayı, poğus belinden
Gemerek yazısı Nahır yolundan
Köyümün camisi güzel görünür
Yol boyu kavaklar selama durur
İnsana veriyor sevinç ve gurur
Uygar insanlar her şeyi bilir
Onun için çevre bize yerinir
Kınalı Kapısı Tırkaz Kayası
Çok heybetlidir Karakuş yuvası
Tarıma elverişli Koru ovası
Çiftçiler tohum eker görünür
Yol çevresini süsleyen bağları
Duman dumandır hey yüce dağları
Mis gibi kekik kokar hep yağları
Herkes onlar için hayran görünür
Hem ortaokulu hem de lisesi
İçinde çınlar her an Ata’nın sesi
Çepni çevrenin maarif yuvası
Bütün Çepnili bununla övünür
Kızılbayır Kemki Cenik Tepesi
İlimle doludur halkın kafası
Hepsinin elinde Atatürk meşalesi
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Sayfa 601

Özalp’ım onları yakar övünür

Bomboş geldik şu Kaman'a duydun mu

Kaynak: Ali Özalp

Kaynak: Dadaloğlu

Bombili Bilibom

Boran Geldi Kış Geldi

Şu Dereler Şu Düzler Amman, Amman, Amman
Kem Kin Edilen Sözler
Bom Bili Bili Bili Bom Bom
Bom Bili Bili Bili Bom
Gine Mi Sürmelendi Amman, Amman, Amman
Ocak Söndüren Gözler
Bom Bili Bili Bili Bom Bom
Bom Bili Bili Bili Bom

Boran geldi kış geldi
Safa geldi hoş geldi yar yar yar yar
Kar yağar kar üstüne
Yar sevmem yar üstüne yar yar yar yar
Tahta havlusu canım sevdim doğrusu

Sivas’tan Aldım Bakır
Yosmam Gözlerin Çakır
O Çakır Gözlerine
Kurban Olsun Bu Fakir
Şu Derenin Bükleri
Ötüşür Keklikleri
Hiç Aklımdan Çıkmıyor
Yarimin Dedikleri
Kaynak: Sabri Çörek

Bomboş Geldik Kaman'a
Avşarlara oyun edip sürdüler
Döneklere rütbe geldi duydun mu
Türkmenleri top- tüfek kırdılar
Ermeni'den casus oldu duydun mu
Boş kaldı yaylalar sürüsüz dağlar
Yıkıldı obalar analar ağlar
Bozoklu denilen yerdeki beyler
Göçmenleri soyuyormuş duydun mu
Cerit avşar birleşip de göçelim
Seyfe gölün soğuk suyun içelim
Kalmış ise dost ve yaren seçelim
Her bir taraf düşman olmuş duydun mu
Aşa aşa Çiçekdağı yol ettim
Kırşehir'geçip vadiye girdim
Yeşiller içinde bir belde gördüm
Muhaciri seviyorlar duydun mu
Dadaloğlu der ki dağıldık bittik
Gurbet ellerinde perişan olduk
Atları- sürüyü söyleyin nittik
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Kar yağar alçaklara
Dökülür saçaklara yar yar yar yar
Kar yağar lapa lapa
Malatya'nın dağına yar yar yar yar
Tahta havlusu canım sevdim doğrusu
Kaynak: Yöre Ekibi

Borcum Var (Anamdan Doğmadan)
Anamdan doğmadan dış ülkelere
Milyonlarca dolar para borcum var
Gönlümü verdiğim vefasız yare
Yüreğimde azmış yara borcum var
Yediğim ekmeğe içtiğim suya
Gökteki yıldıza güneşe aya
Borç ödemek için geldim dünyaya
Bitmek bilmez sıra sıra borcum var
Anama babama evlatlık borcum
Başımda ağaya ırgatlık borcum
Hele vergim var ki devletlik borcum
Ayağım bastığım yere borcum var
Seçimlerde vekilime oy borcum
Toprağımdan evladıma pay borcum
Kasap bakkal manav günlük say borcum
Ay içinde otuz kere borcum var
Öyle alıştım ki borçtan bıkamam
Aydan aya borç yapmadan çıkamam
Kadınımdan başkasına bakamam
Namusa borcum var ara borcum var
Hans'a Alberto'ya bizim Feto'ya
Milli Piyango'ya Süper Toto'ya
Oisidi IMF'ye Nato'ya
Daha nice uzun süre borcum var
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Güzele çirkine topala şaşa
Yerde karıncaya semada kuşa
İlkbahara yaza ve karakışa
Esen yele yağan kara borcum var
Mezarında ot tünemiş ölüye
Muhammed Mustafa İmam Ali'ye
Hünkar Hacı Bektaş Kızıl Deli'ye
Hocaya dedeye pire borcum var
Hasan Kaplani'ye şöhret şan borcum
Sömürgene damarımdan kan borcum
Mekansız Allah'a tatlı can borcum
Kara toprak beni sara borcum var
Kaynak: Hasan Kaplani

Borçlusun (Tutmamışsan Kolundan)
Tutmamışsan kolundan
Bir tükenip yorulmuşun
Avutmamışsın umutsuzu
Su diyene vermemişsen
Sen de iş yok be kardeşim
Alnındaki çizgilere
Gözündeki ışıltıya
Borçlusun sen yaşamın kendisine
Kolay gelsin dememişsen
Taş kıran işçilere
Günaydınsız bırakmışsan
Bahçe bezeyenleri
Sen de iş yok be kardeşim
Alnındaki çizgilere
Gözündeki ışıltıya
Borçlusun sen yaşamın kendisine
Pankartlı yürüyüşlere
Ve halaylı grevlere
Katılmayı bir aşk gibi
Ta şuranda duymamışsan
Sen de iş yok be kardeşim
Alnındaki çizgilere
Gözündeki ışıltıya
Borçlusun sen yaşamın kendisine
Kaynak: Hasan Hüseyin
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Sayfa 602

Bostana Su Bağladım
Bostana su bağladım
İndim çıktım ağladım
Yari askere saldım
Bağrıma taş bağladım
Vay gelin vay of gelin of
Damdan dama aşalım
Çifte camus koşalım
Yarim askere gitti
Kiminle konuşalım
Kaynak: Niğdeli Ahmet

Bostanda Yayılır Yemlik Kuzular
Bostanda yayılır yemlik kuzular
Karayımış alnımdaki yazılar
Ceviz kimi yumaktan ekmek bazılar
Gözlerin kör ola kara emine
Ağ yolda bostancı deli emine
Birisi kötüyse birisine ne
Kör Halil bostanda harman savurur
Yüzünün kölgesi adam devirir
Oğlanları öğredir gelin dövdürür
Gözlerin kör ola kara emine
Ağ yolda bostancı deli emine
Birisi kötüyse birisine ne
Bağdan üzüm keser eve getirir
Salhımını ambarlara indirir
Tenesini gelinlere yedirir
Gözlerin kör ola kara emine
Ağ yolda bostancı deli emine
Birisi kötüyse birisine ne
Hayatta oturmuş darı gavurur
Halına bakmadan burun gıvırır
Gelinlere ken eder oğlan doğurur
Gözlerin kör ola kara emine
Ağ yolda bostancı deli emine
Birisi kötüyse birisine ne
Şire yapar burnumuzda gohudur
Tarhanayı ölbelere doldurur
Hevek asar hanzalarda uldurur
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Gözlerin kör ola kara emine
Ağ yolda bostancı deli emine
Birisi kötüyse birisine ne
Kaynak: Gülay Özçörekçi

Boş Beşik
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Her kapıya kul eyledi
Bağlantı

Sayfa 603

Kahretme gönül bahtına küsme sakın
Kulak verde dinle dostum hele bir kere
Kara gündür gelir geçer bunlar lakin
Kahretme bahtına boş yere sen sakın
Engeli,engemeli zor yolları var
Bazen çıkmaz sokak bazen dar geçit dar
Batıp giden güneş yarın yine doğar
Kahretme bahtına boş yere sen sakın
Nesi var sevgiden başka fani hayatın
Ne diledinde olmadıki muradın
Şaha kalksa ne yazar gönül atın
Kahretme bahtına boş yere sen sakın

Nenni nenni nenni nenni
Nenni nenni nenni nenni
Bebek oy
Dere olup taşamadım
Kader dağın aşamadım
Gelin olup yaşamadım

Larendelim kader firgatse yazımız
Şükür olmalı dost dilde niyazımız
Sevgi saygı barışı çalsın sazımız
Kahretme bahtına boş yere sen sakın

Bağlantı

Boşa Dönderdi

Bebeğin beşiği çamdan
Su sızıyor yufka damdan
Kurtulur mu gelin gamdan

Dört mevsimlik şu ömrümün çağında
Felek baharımı kışa dönderdi
Kar eksilmez şu gönlümün bağında
Çevirdi çarkımı boşa dönderdi

Kaynak: Aşık Larendeli

Bağlantı
Bebek gelini del'eyler
Yakar yüreğimi kül eyler
Hem ırgat hem de kul eyler
Bağlantı

Boş Dünya (Ömrüm Tamam Olup)
Ömrüm tamam olup vadem yetince
Hallacı Mansur şu dağları çekince
İnsanoğlu mantar gibi bitince
Yeryüzüne dizilince gözlerim
İhtiyar oldum işlediler tabura
Kalmadı tahmülüm asla sabıra
Ağam kardaş indirince kabire
Kerpiç ile dizilince gözlerim

Bir anda karıştım aşkın seline
Zarar geldi şu ömrümün gülüne
Gazel düştü yaprağına dalına
Gözlerimi kanlı yaşa dönderdi
Garip Bektaş bir kararda durmadım
Bu dünyanın devranını sürmedim
Fidan diktim meyvasını görmedim
Gören gözlerimi şaşa dönderdi
Kaynak: Garip Bektaş

Boşa Gezdim Bu Alemi
Boşa gezdim bu alemi encamı bir yar için
Bülbüller figana başlar sevdası bir har için
Bu dünyanın ahvalinden kolay geçmeyen gönül
Bu datlı candan usandım bir kuru sevda için

Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Bir mürşide hizmet eyle al oradan payını
Nedir sendeki bu telaş her gün çalış kar için

Boş Yere (Kahretme Gönül)

Bu yoksulluk çilesini çeker oldum her zaman
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Sayfa 604

Kimisi çabalar durur bu dünyada mal için
Malın mülkün terk edersin göçeceksin evinden
Ağlayıp gezen Sefai sanma ki ağyar için

Çünkü bu dert gider bulur lehdinde
Şeytana rey verdim Ali tahtında
Lanet edin bana haşlayın beni

Bir mürşide hizmet eyle al oradan payını
Nedir sendeki bu telaş her gün çalış kar için
Kaynak: Aşık Sefai

Mahzuni Şerif'im hal beyan eder
Müslüme düşmanım başında teber
Bilmem ki bu yolum nereye gider
Ben öldükten sonra işleyin beni

Boşa Kınamasın Bu Alem Bizi

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Boşa kınamasın bu alem bizi
Aşıklarda ateş olur kor olur
Ya bir hünkar olsam ya da Tebrizi
Ancak mezarıma eller yar olur

Boşuna (Gönül Tohumunu)

Desem ki bir dosta kendini yorma
Yok ise matahın pazara varma
Gördüğün bir malı acele alma
Almak çok kolaydır satmak zor olur
Eğer bağbanısan gülünü yetir
Ölmeden evvel öl sen seni götür
Hakka yolcu isen sağlıkta bitir
Kocalıkta yola gitmek zor olur
İnsanlık yolunda olur mu zorba
Yaklaşma yolsuza düşürür sarpa
Bülbülüm der girer bahçene karga
Soldurur gülünü sonra har olur
Herkes hak gönlünü gördüğü zaman
Caht edip menzile vardığı zaman
Şekip'im mezara girdiği zaman
Gerçek bir bitkidir gene var olur
(Farklı Kaynaklı Mahlas)
Şekip ölür diye aldanmasınlar
Yetmiş bin yere sallanmasınlar
Boşa mezarıma uğramasınlar
Gerçek bir bitkidir yine var olur
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Boşlayın Beni (Ah Neyleyim)
Ah neyleyim düşkün oldum dünyada
Ateşle tığ ile şişleyin beni
Sevda dedikleri bir bela imiş
Gelmeyin yanıma boşlayın beni

Gönül tohumunu boz taş üstüne
Mahsul alamazsın ekme boşuna
Üfleyip püfleyip doksan dokuzu
Bir yarar sağlamaz çekme boşuna
Can tutma kafeste bırak hür olsun
Görmediğin gördüm deme sır olsun
Yanlış işe mürşit olsun pir olsun
Divan durup boyun bükme boşuna
Varlığında o girenler koluna
Yoksul düşsen ayak basmaz çuluna
Vefasız duyarsız dostun yoluna
Ağlayıp gözyaşı dökme boşuna
Şen ki hiçbir işe yaramıyorsan
Özünü yerlere seremiyorsan
Gelişen tekniği göremiyorsan
İsraf edip ışık yakma boşuna
Mahmut Erdal hakka bağla özünü
Kendini bilmezden çevir yüzünü
Eşin bile dinlemezse sözünü
Dert edip kafana takma boşuna
Kaynak: Mahmut Erdal

Boşuna Hey Deli Gönül Boşuna
Boşuna hey deli gönül boşuna
Beni sübyan gibi kandırdın felek
Değirmenler döner çeşmim yaşına
Ciladan sevdaya yandırdın felek
On beşinden yiğirmiye yol oldu
Otuzunda çevre yanım göl oldu
Kırk yaşında devran geçti yel oldu
Hayrımı şerrine bindirdin felek

Yiğit olan yiğit durur ahtında
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Ellisinde ömrüm yansı geçti
Altmış dedi elim ayağım şaştı
Yetmişinde yolum yokuşa düştü
Merdiven merdiven indirdin felek
Sekseninde azalarım büzüldü
Doksan dedi ferman berat yazıldı
Yüz yaşında can cesetten üzüldü
Minhaci sabiye döndürdün felek
Söz: Deliktaşlı Minhaci

Boy Da Bosun Yoktur
Boy da bosun yoktur şamamasın şamama
Ayda bir kerecik göndermezsin hamama
Çekemem kahrını sarhoş herif
İstemem beni bırak
Kağıthane'ye de gitsem tutamazsın araba
Evi tenhaca bıraksam takılırsın Araba

Sayfa 605

Ciğerimi yakıyor
Çelep bağı kızları
Boyakçının gelini
Boyar boyar elini
Zalım babanın kızı
Koymaz tutam elini
Kaynak: Hüsamettin Subaşı

Boyun Eğer (İnsan Dedikleri)
İnsan dedikleri bir dağa benzer
Duman düşman olur yel boyun eğer
Bülbül olsan bile gönül bağında
Diken düşman olur gül boyun eğer
Merhametsiz yara sarılamazmış
Ecel yetişince durulamazmış
Yıkılan bir gönül kurulamazmış
Lisan düşman olur dil boyun eğer

Kaynak: Veli Kanık

Çobanoğlu açma sır elden gider
Uyarsan ağyara yar elden gider
Çarkın geri döner var elden gider
Zaman düşman olur el boyun eğer

Boyakçının Gelini

Kaynak: Aşık Murat Çobanoğlu

Boyakçının gelini
Boyar boyar elini
Zalım babanın kızı
Koymaz tutam elini

Boz Atlı Hızır

Çekemem kahrını sarhoş herif
İstemem beni bırak

Su gelir taşa değer
Kirpikler kaşa değer
Ele bir yar sevmişim
Yedi kardeşe değer
Boyakçının gelini
Boyar boyar elini
Zalım babanın kızı
Koymaz tutam elini
Boyakçının gelini
Boyar boyar elini
Zalım babanın kızı
Koymaz tutam elini
Edremit kirazları
Ne hoş olur yazları
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Bir Yavru Yolladım Gurbet Ellere
Emaneti Sana Boz Atlı
Hızır Seni Bekçilerler Nice Ellere
Emaneti Sana Boz Atlı Hızır
Nice Günler Gördüm Bahtı Karalı
Nice Günler Gördüm Dertli Çareli
Bir Yavru Yolladım Yürek Yaralı
Emaneti Sana Boz Atlı Hızır
Hak'tan Bize Bizden Halka Zulüm Yok
İmanım Var Vadesize Ölüm Yok
Senden Başka Kanadım Yok Kolum Yok
Emaneti Sana Boz Atlı Hızır Pir Sultan
Abdal’ım Böyle M'olacak
Beklerim Yolların Yavrum Gelecek
Analı Babalı Murad Alacak
Emaneti Sana Boz Atlı Hızır
Kaynak: Pir Sultan Abdal
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Sayfa 606

Boz Bey Türküsü

Deli gönül coşar gider

Boz Beye de ferman geldi
Dost ağladı düşman güldü
Hane halkı mahzun kaldı
Melül da olsun ağlarım melül of felek
Kıratımın adı benli
Toprağı kavrar üzengi
Yok Al-i Osman'da dengi
Kıratı da istemiş ha babam Vezir
Kırata meydan bulunmaz
Düşman yüze güler bilnmez
Yararlı kardeş bulunmaz
Gönlüme bir karar aldıramadım ah gönül
Yaşa kıratım bin yaşa
Yaptıram sana altın kaşa
Çakırköylü Rıza Paşa
Ondan da bana imdat olmadı ah gönül
Kıratın kuyruğu düğüm
Sineme açtılar döğün
Ayrılık günler bugün
Kıratı da istemiş ha babam Vezir
Kıratım yemini yemez
Sırrını meydana vermez
Koçyiğitsiz kavga olmaz
Yayılım ateşine yanan ağlasın ah gönül
Ne olduysa Allah'tan oldu
Düşmanlar avluya doldu
Davamız mahşere kaldı
Mahşerde sürelim davamızı of felek
Ayağımla kendim geldim
Boynuma attım kemendim
Çarhacı Paşa efendim
Ondan da bana imdat olmadı of felek

Dağların eteği kardır
Çektiğim ah ile zardır
Yardan ayrı kaç zamandır
Deli ömür boşa gider

Kaynak: Süleyman Gönçer

Boz Bulanık Akan Seller
Boz bulanık akan seller
Dost bendini yıkar gider
Yar yoluna bakan gözler
Dolu dolu döker gider
Dağların eteği kardır
Çektiğim ah ile zardır
Yardan(dosttan) ayrı çok zamandır
Deli ömür boşa gider
Şaşırdım dünya işine
Yanarım aşk ataşına
Yar hayalımda düşümde
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Boz Bulanık Nehir Gibi
Boz bulanık nehir gibi akardım
Şimdi enginlendim akamıyorum
Belime tabanca kama takardım
Şimdi bir kayış da sıkamıyorum
Amberler sürerdim saçım tarardım
Kaküllerim bir tarafa kırardım
Elma gibi yanar bıyık burardım
Şimdi aynalara bakamıyorum
Efkari atlıdan geri kalmazdım
İniş yokuş nedir zati bilmezdim
Dağları aşardım hiç yorulmazdım
Şimdi merdiveni çıkamıyorum
Kaynak: Aşık Efkari

Boz Bulanık Seller Gibi
Boz bulanık seller gibi
Dağ başında güller gibi
Erişilmez düşler gibi
Sevdalandım sevdalandım
Gündüz müydü gece miydi
İçimdeki çiçek miydi
Aşka doğan güneş miydi
Sevdalandım sevdalandım
Gözler başka kirpik başka
Gülüşleri bir bambaşka
Nasıl düşmez gönül aşka
Sevdalandım sevdalandım
Serin bahar yeli gibi
Sanki ilkyaz günü gibi
Bir güzele deli gibi
Sevdalandım sevdalandım
Dünya dursun kalbim dursun
Sevincimi herkes duysun
Canım benim canım olsun
Sevdalandım sevdalandım
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Gözler başka kirpik başka
Gülüşleri bir bambaşka
Nasıl düşmez gönül aşka
Sevdalandım sevdalandım
Kaynak: Aşık Efkari

Bozan Bey Türküsü

Sayfa 607

Kaynak: Muhsin Tercan

Boztorgay
Boztorgay denen hayvanın da
Cılga da bolur yuvası
Cavun cavsa sel alır da ey aruğum
Cılay da kalır balası

Karşıdan karşıya Bozan'ın yurdu
Üstüme gelemez bir bölük ordu
Aslımı sorarsan çöllerin kurdu
Ölüm sana da layık değil Deli Bozan

Bir kış kene boztorgay da
Darıda sepsem aşamay
Sizin yakkın kızları da ey aruğum
Bizim yakka uşamay

Alamadım şu dünyanın dadını
Deli Bozan çağırsınlar adımı
Kaldırırım asker beyin adını
Ölüm sana da layık değil Deli Bozan

Bir kış kene boztorgay da
Boylay boylay su içer
Anayım onda men mında da ey aruğum
Cılay da cılay gün geçe

Atımı bağladım bir dal tikene
Ömrümü tükettim ömrün tükene
Benden selam söyleyin kefin dikene
Ölüm sana da layık değil Deli Bozan

Kaynak: Kırım Türkleri

Kaynak: Bilinmiyor

Boztepe'nin Başında

Bozuldu Dünyanın Lezzeti Tadı
Bozuldu dünyanın lezzeti tadı
Gel göçelim gönül gidel burdan
Sevginin saygının kalmadı adı
Gel göçelim gidelim burdan

Boztepe'nin başında
Kara koyun yayılır
Kız seni gören gözler
Sarhoş olur bayılır

Arifler azaldı kalmadı kamil
Nerde eyhi sohbet nerde eyhi dil
Her ne arar isen bir güruh cahil
Gel göçelim gönül gidelim burdan

(Bağlantı)
Aman aman külahlı
Yarin eli silahlı
Yaktı beni billahi

Bari sen idrakın gerçekte düşün
Dününden beter geliyor her günün
Burda yeri kalmadı nesiminin
Gel göçelim gönül gidelim burdan

Boztepe'nin başında
Kara koyun gezeler
Rakı için yapılsın
Yanağında mezeler

Kaynak: Nesimi Çimen

Bağlantı
Boztepe'nin başında
Esiyor serin yeller
Karşıdan el ediyor
İnce belli güzeller
Bağlantı
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Bozüyük'le Kandilli
Bozüyük'le kandilli
Salla yarim mendili
Vermezlerse kaçarım yalelli yarim yürü
Fazla üzme kendini yar sevdim seni
Yeni mahle yollarında beklerim seni
Şu bozüğü överler
Suyu dörde bölerler
Gel yarim konuşalım yalelli yarim yürü
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Öldürmezler döverler yar sevdim seni
Yeni mahle yollarında beklerim seni

Sayfa 608

Gönlümüz efkarlı gamlı meraklı
Düşman peşimizde eli silahlı
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz

Bozüyük dedikleri
Şekerdir yedikleri
Hiç aklımdan çıkmıyor yalelli yarim yürü
Yarimin dedikleri yar sevdim seni
Yeni mahle yollarında beklerim seni

Daha ne gelecek garip başıma
Felek zehir kattı tatlı aşıma
Düşmanlar silahlı düştü peşime
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz

Kaynak: Hatice Aşçıkoca

Kaynak: Soner Özbilen

Bozüyün Pazarından

Böyl'olur (Aşnamdan Ayrıldım)

Bozüyün pazarından
Su akar kenarından
Bugün görmedim yari
Ölüyom efkarımdan

Aşnamdan ayrıldım yamandır halim
Adettir aşığın hali böyl'olur
Yar aklımı aldı çevirdi yolum
Mecnun dedikleri deli böyl'olur

Dağlar ak oldu kardan
Haber yok nazlı yardan
Bugün de akşam oldu
Ayrılmaz gözüm yoldan

Şu aşkın ateşi bağrımı yaktı
Ah ile feryadım göklere çıktı
Gözlerimden yaş yerine kan aktı
Yaz bahar eyyamı seli böyl'olur

Beklerim gelmez posta
Söyleyin eşe dosta
Ne mektup var ne haber
Derdinden oldum hasta

Teslim Abdal ben bu yoldan dönmezem
Pirimi dünyada elden salmazam
Devlet sofrasına elim sunmazam
Saadetli hünkar kulu böyl'olur

Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Kaynak: Teslim Abdal

Bozyaka Güzelleri

Böyle Anlatılmaz Bu Savaş

Hana vardım han dolu amanın
Bacağında bondolu bacağında bondolu
Nasıl anne doğurmuş amanın
Senin gibi tombulu senin gibi tombulu

Böyle anlatılmaz bu savaş bence
Dağ taş konuşmuştu kendi dilince
Hücum diye bir ses duydum ilk önce
Sonra Allah Allah dedi Mehmedim

A benim kınalı da kekliğim
Yolunu nerelerde bekleyim
A benim kardan mardan beyazım
Eller de sarmış nem lazım

Ne ana sevdası ne yar hayali
Bir gör Mehmetteki kükremiş hali
Kırpmadı gözünü Yağmur misali
Mermi yedi havan yedi Mehmedim can askerim

Kaynak: Necati Ersöz

Bu böyle iman öyle ihlas ki
Secde eder cümle canlı ve bitki
Bir Temmuz akşamı Allah şahit ki
Şaha kalkmış vatan idi Mehmedim

Bölemedim Felek İle Kozumu
Bölemedim felek ile kozumu
Güldürmedi şu cihanda yüzümü
Düşman süre süre gelir izimi
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz
Felek merhametsiz taştan yürekli
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Bu akşam yıldızlar sararmış gibi
Tepeler titreşir hava kış gibi
Bir dağın sırtında dağ varmış gibi
Omuzlamış bir Mehmedi Mehmedim can askerim
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Sayfa 609

Kaynak: Fuat Azgun

Böyle diyar bulunur mu

Böyle Ayrılığı Gören Var M'Ola

Meclisiyle yasasıyla
Eri ile paşasıyla
Ulu önder Ata'sıyla
Böyle diyar bulunur mu

Başına gelmişe bir yol danışam
Böyle ayrılığı gören var m'ola
Bir dertli bulam da derdim bölüşem
Böyle ayrılığı gören var m'ola
Aşıklar kalemi böyle yazıldı
Ciğerciğim bölük bölük ezildi
Sinem şerha şerha oldu üzüldü
Böyle ayrılığı gören var m'ola
Aşıklar bağrımı yaralı kodu
İrakipler her yerde hasmınım dedi
Ferhat'ı Şirin'den ayıran cadı
Böyle ayrılığı gören var m'ola
Hak Muhammet Ali bilir halimden
Bülbül vaz gelir mi gonca gülünden
Ayrılığı zor demişler ölümden
Böyle ayrılığı gören var m'ola
Kul Himmet Üstadım haller nic'oldu
Ah ettim irakip belasın buldu
Sevdiğim dağların ardında kaldı
Böyle ayrılığı gören var m'ola

Hacı Bektaş Mevlana'yla
Aşık Veysel Veli Baba'yla
Yunus Emre Abdal Musa'yla
Böyle diyar bulunur mu
Deniziyle gölleriyle
Şehirleri köyleriyle
Isparta'da gülleriyle
Böyle diyar bulunur mu
Üzümüyle bademiyle
Halısıyla kilimiyle
Dört mevsim iklimiyle
Böyle diyar bulunur mu
Güzel Dili Türkçesiyle
Çeşit çeşit lehçesiyle
İlim irfan bahçesiyle
Böyle diyar bulunur mu
Kaynak: Hüseyin Karatürk

Kaynak: Kul Himmet Üstadım

Böyle Düzende Yaşamak

Böyle Bağlar

Böyle düzende yaşamak
Vallah bana boş geliyor
Ener basamak basamak
Dürzülere hoş geliyor

Böyle bağlar anam
Yar başını ey ey böyle bağlar ey
Valla(h) Kuş uçmaz bülbül ötmez ey ey
Yıkılsın anam böyle bağlar ey ey
Yeniden vay vay ey ey
Güne düştüm anam
Gölgeden güne düştüm ey ey
Valla(h) Felek çarkın kırılsın ey ey
Dediğin anam güne düştüm ey ey
Yeniden vay vay ey ey
Kaynak: Celal Güzelses

Böyle Diyar Bulunur Mu
Coşkun akan ırmağıyla
Böyle diyar bulunur mu
Ay yıldızlı bayrağıyla
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İnsan olan yoldan sapmaz
İnsan olan ite tapmaz
Kendi namusuna bakmaz
Namussuzluk hiç geliyor
Nurşani`nin sazı ile
İçten yalan özü ile
İşçi, köylü ver el ele
Direnici güç geliyor
İşçi, köylü ver el ele
Alınacak öç geliyor
Sorulacak öç geliyor ...
Söz: Aşık Ali Nurşani
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Sayfa 610

Böyle Gitmez (Farketmez)

Kaynak: Akın Kızılateş

Ben sana oy verdim oldun vekilim
Senin elindedir benim geçimim
Eridikçe bir mum gibi fitilim

Böyle İkrarınan Böyle Yolunan

Bir söner bir yanar farketmez
Böyle gelmiş derler böyle de gitmez
Gariban çöplükte arar ekmeği
Vekile lüks yaşam kıyak emekli
Helal mıdır haram mıdır bilmem ki
Biri yiyer biri bakar farketmez
Bakar körler gerçekleri göremez
Bankaları boşalttılar reziller
İMF'ye avuç açmış vekiller
Ha Cotratelli ha Mis Köhler
Biri gelir biri gider farketmez
Bu araba bu yollarda çarketmez
Yanlışlardan elbet hesap sorulur
Kurtlar çadırında sofra kurulur
İhale açılır talan vurulur
Savcı dava açar yargıç farketmez
Bu gidişle böyle silsile bitmez
Ellilerde ABD'yle tanıştık
Bir çırpıda hazineyi boşattık
Kredi verdiler aldıkça battık
Hızır gider Derviş gelir farketmez
Üretim olmazsa bu çile bitmez
Medya bu ülkede birinci kuvvet
Onun elindedir meşru hükümet
Rantiyecide para pul servet
Borsa düşer dolar fırlar farketmez
Para pula döndü pul da iş görmez
Kul Akın'ım gerçekleri söylerim
Doğru sözler suçsa neyi neylerim
Yalanı yanlışı çeker toylarım
Biri ölür biri doğar farketmez
Bu araba Avrupa'ya park etmez
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Böyle ikrarınan böyle yolunan
Vefalı yar bana lazım değilsen
Deli gönül sevmiş vazgeçmek olmaz
Cefalı yar bana lazım değilsen
Ölüm geldi dört yanımı bağladı
Gönül kalk gidelim sılaya doğru
Bülbülün davası hep güllerinen
Senin şirin dilin yad ellerinen
Çık zalim sevdiğim engellerinen
Görünme gözüme lazım değilsen
Ölüm geldi dört yanımı bağladı
Gönül kalk gidelim sılaya doğru
Bülbül ah eyleyip kanlar ağladı
Gözüm yaşı sel sel oldu çağladı
Ölüm geldi dört yanımı bağladı
Tutma salacamdan lazım değilsen
Ölüm geldi dört yanımı bağladı
Gönül kalk gidelim sılaya doğru
Kaynak: Ali Ekber Çiçek

Böyle İse Bunun Sonu
Böyle ise bunun sonu
Ne surette olalım şad
Ne yüzü geret ne beni
Ne şöhrette olalım şad
Güler yüze düşman olur
Sevenler hep pişman olur
Aha elbet akşam olur
Ne lezzetle olalım şad
Bu şi'ri ben kabul etmem
Eski bildiğim unutmam
Bin nasihat versen tutmam
Ne devlette olalım şad
Gidenler geri gelmiyor
Nefsimiz öğüt almıyor
Bu sırrı kimse bilmiyor
Ne izzetle olalım şad
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Devlet istersen zikreyle
Varacak yerin fikreyle
Eski haline şükreyle
Ki cennette olalım şad
Ne sabrın var ne şükrün var
Ne zikrin var ne fikrin var
Hemen bin türlü mikrin var
De gafletten olalım şad
Bütün alem cennet ister
Resulullah cennet ister
Bize bir doğru yol göster
Ne Ruhsat'la olalım şad
Kaynak: Aşık Ruhsati

Böyle Kem Zamanda
Böyle kem zamanda cihana geldim
Herkes imanından süzüldü gitti
Talip olan eden erkandan şaştı
Onlar inkarındançözüldü gitti
Kiminin yükü var haddinden kaba
Harmanda nanı yok elinde yaba
Yalancı şıh talip mürit kör baba
Yarısı kuyruğu döküldü gitti
Seyyid nesimi'yim meydana serim
Doğruyu söylersem yüzerler derim
Bu dünyada olan hayırla şerim
O da defterime yazıldı gitti
Kaynak: Nesimi

Böyle Mi Yanar
Böyle mi yanar adam adama
Birgün gelem konam senin odana
Çifte çoban gelmiş konmuş odana
Beni kondurmaya yerin kalmamış
Digel di leylim di leylim yosmam di leylim
Gülmedi bu garip gönlüm di leylim oy oy
Evlerinin önü kibar bir yokuş
Kız kurbanın olam o nasıl bakış
Halının üstüne koyduğun nakış
İplik tutan ak ellerine kurban olayım
Digel di leylim di leylim yosmam di leylim
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Sayfa 611

Gülmedi bu garip gönlüm di leylim oy oy
Kaynak: Selahattin Alpay

Böyle Midir Sizin İlin Töresi
Böyle midir sizin ilin töresi
Hele bir yol safa geldin desene
Geçer bu güzellik sana da kalmaz
Hele bir yol safa geldin desene
Öl dediğin yerde ölürüm derdin
Kal dediğin yerde kalırım derdin
Ben derdime derman olurum derdin
Hele bir yol safa geldin desene
Sarardı gül benzim ayvaya döndü
Hakk'ı söyledikçe müşkülüm kandı
Ayrılık ateşi sinemi deldi
Hele bir yol safa geldin desene
Yatarım Muhammet kalkarım Ali
Gittiğimiz on'ki İmamın yolu
Pirim Hünkar Hacı Bektaş Veli
Hele bir yol safa geldin desene
Pir Sultan Abdal'ım gelmez mi sandın
Tomurcuk gülleri solmaz mı sandın
Safa geldin desen bilmez mi sandın
Hele bir yol safa geldin desene
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Böyle Olur Mu
Attın gurbet ellere
Düştüm böyle hallere
Bıraktın yadellere
Böyle olur mu
Dereler çağlar oldu
Gözlerim ağlar oldu
Gelmedin yıllar oldu
Böyle olur mu
Kalbimi yaktın güzel
Gurbete attın güzel
Ele bıraktın güzel
Böyle olur mu
Dereler çağlar oldu
Gözlerim ağlar oldu
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Sayfa 612

Gelmedin yıllar oldu
Böyle olur mu

Boş laflara karnımız tok
Böylesini sevmiyorum

Kaynak: Neşet Ertaş

Daha çemberden geçmemiş
İnsanlık nedir seçmemiş
Kavrulmuş ama pişmemiş
Çiğ kalmıştır saymıyorum

Böyle Yaşamanın Tadı Kalmadı
Böyle yaşamanın tadı kalmadı
Düşenin dünyada dostu yoğumuş
Ne dedimse deli kafam almadı
Düşenin dünyada dostu yoğumuş aman aman
Hani benim etrafımda dönenler
Bir anlatsam yüreğimde neler var
Yüz çevirdi canım diyen nazlı yar
Düşenin dünyada dostu yoğumuş aman aman
Bir vefasız viran etti gönlümü
Onun için boş geçirdim ömrümü
Akarsu'yum felek büktü belimi
Düşenin dünyada dostu yoğumuş aman aman
Kaynak: Muhlis Akarsu

Böyledir Bizim Sevdamız
Yüce dağlar başında mı
Zemherinin kışında mı
Şu gönlümün bir umudu
Gözlerimin yaşında mı
Kırılsa da kanadımız
Asiye çıksa adımız
Duyan duysun bilen bilsin
Böyledir bizim sevdamız
Kaynak: Zülfü Livaneli

Böylesini Sevmiyorum
Eleştirdim ozanları
Nefsi için gezenleri
Yalan gerçek yazanlara
Hiç bir kıymet vermiyorum
Çokları kendini över
Başkasına vermez değer
Menfaati için seven
Ona saygı duymuyorum
Palavrası havası çok
İlim ile ilgisi yok
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Ozan bilmeli haddini
Kim bilmez ahti bütünü
Bilmiyorlar kıymetini
Buna selam vermiyorum
Benliktir bunların işi
Gelir sana atar taşı
Ne sesi var ne de satışı
Buna ozan demiyorum
Kaymak’ ım doğru denmez mi
Böyle ozanlık sönmez mi
Seni de hakir görmez mi
Çok cahildir uymuyorum
Kaynak: Aşık Halil Kaymak

Bre Ağalar Bre Beyler
Bre ağalar bre beyler
Ölmeden bir dem sürelim
Gözümüze kara toprak
Girmeden bir dem sürelim
Aman ey Allahım aman
Ne aman bilir ne zaman
Üstümüze çayır çimen
Bitmeden bir dem sürelim
Buna felek derler felek
Ne aman bilir ne dilek
Ahır ömrümüzü helak
Etmeden bir dem sürelim
Karacaoğlan der ki canan
Güzelim sözüme inan
Bu ayrılık bize hemen
Ermeden bir dem sürelim
Kaynak: Karacaoğlan

Bre Gönül Neden (Perişan)
Bre gönül neden sitem edersin
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Kendin ettin kendin buldun ne deyim
Kabahati başkasına sürersin
Kendin ettin kendin buldun ne deyim

Sayfa 613

Bu alemde uymaz gönül gönüle
Her gönülde guna guna hal olur
Eğer akil isen değme gönüle
Gönüle dökülen payimal olur

Oy oy gariban oy oy yetim can oy oy perişan
Kader diye diye boyun bükersin
Onun için duman olur tütersin
Anlamadım neden gönül böylesin
Kendin ettin kendin buldun ne deyim
Oy oy gariban oy oy yetim can oy oy perişan
Şu Özdil'i ne hallere düşürdün
Baharımı kış eyledin üşüdüm
Velhasılı gönül yolu şaşırdın
Kendin ettin kendin buldun ne deyim
Oy oy gariban oy oy yetim can oy oy perişan
Kaynak: Dursun Özdil

Bu Ah u Zarımı Kimler Dinlesin
Bu ah u zarımı kimler dinlesin
Bu canım canana katana kadar
Yatıp bir yastıkta yarinden halbet
Sarıp canı cana katana kadar
Göksu bostan olmuş bitmiş şememe
Yüzbin şemameye değer bir meme
Hasta gönül ister memeden eme
Al kanı damardan alana kadar
Hüdam kıl müesser murat alayım
Leyi ü nehar dost köyünde kalayım
Canan ile can sohbeti kılayım
Her gece horozlar ötene kadar
Silse göz yaşımı baksa yüzüme
Hab-ı gaflet haram olsun gözüme
Körpe kuzu kimin alsam dizime
Desem ninni ninni yatana kadar
Köşe-i zindanda dostun eline
Kailem berdara zülfün teline
Hıfzi'yım gözüm yok dünya malına
Olsa gün doğandan batana kadar
Kaynak: Recep Hıfzı

Bu Alemde Uymaz Gönül Gönüle
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Dana olan dönmez ikrar yolundan
Kem kelam çıkar mı kamil dilinden
Kötü söz kalp akçe nice lebinden
Sonra varır sahibine mal olur
Er olana lazım olan hoş haldir
Nazar kıl gözünden perdeyi kaldır
Fikreyle Figani alem hayaldir
Elbet bir kemalde zeval olur
Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Bu Aşkın Sırrına Ereyim Dersen
Bu aşkın sırrına ereyim dersen
Önce bir ermişe sor da öyle gel
Hakkın cemalini göreyim dersen
Evvela sen seni gör de öyle gel
Hakikat ilminin sabırdır başı
Şah olsa da benlik gütmez er kişi
Sen kendi nefsinle eyle savaşı
Sadık ol sözünde dur da öyle gel
Hüdai emeğin gitmesin zaya
Bozulan süt artık tutmuyor maya
Bu aşkın yoluna gidilmez yaya
Aşk atına binip sür de öyle gel
Kaynak: Aşık Hüdai

Bu Babamın Evidir
Bu babamın evidir
Tahtaları kevidir
Tahta çürük mıh tutmaz
Yarim küçük söz tutmaz
Bu babamın yoludur
Yolu neşe doludur
Herkes neşeli bugün
Çünkü düğün günüdür
Kaynak: Cafer Horhoroğlu

Bu Bağ Hakikat Bağıdır
Bu bağ hakikat bağıdır
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Hakikatten bilen gelsin
Temiz yüzlerin ağıdır
Lekesini silen gelsin
Bu hal ile eziliriz
Lime lime çiziliriz
Gönlün derdinden biliriz
Yüreği ezilen gelsin
Hasetçi n’edip n’işlemez
Sanma kapar da dişlemez
Bize zerresi işlemez
İsterse bin hilen gelsin
Sırrane işi izleme
Garibin bağrın bizleme
Kalbindekini gözleme
Düşündüğün dilen gelsin
Her tarafımız derbeder
Yılmaz bu hali dert eder
Kısmetimiz zaten keder
Neşe değil çilen gelsin
Kaynak: Aşık Kalemi

Bu Bağda Dolanırsan
Bu bağda dolanırsan
Derdime dert edirsen
Etrafında güller var
Bir gül mene vermisen

Sayfa 614

Sofu benden sorma sevdayı sual
Süleyman' da dahi var idi bu hal
Aşık olan elbet sevmez mi cemal
Yanar mı pervane şemasız ansız
Gelsin şu halimi görsün inansın
Allah' tan korkmazsa kuldan utansın
Dilerim Allah'tan beş beter yansın
Pek yaktı canımı dinsiz imansız
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Bu Cihana Gelmeden
Bu cihana gelmeden maşuk ile bir idim
Kul huva’llah sıfatlı bir bi-nişan nur idim
Ol dem ki dirlik idi Hakk ile birlik idi
Ol payansız devirde ne Musa ne Tur idim
Bile idim hazrette ol bi kıyas kudrette
Ne şerikim var idi ne kimseyle yar idim
Yer gök yaratılmadan kalu bela denmeden
Levh-kalem çalınmadan Mirac’a kadir idim
Nice kez geldim gittim delim suret yaattım
Bu şimdiki devrede Yunus’aldar idim
Kaynak: Yunus Emre

Bu Dağ Bu Dağ Üstüne

Elinde var bir keman
Gönlüme saldı güman
Bu kaş bu göz sendedir
Ne din koyar ne iman

Bu dağ bu dağ üstüne Günnaz (dilber)
Hızmav dudak üstüne Günnaz (esmer)
Sizin bülbül yığnağ edip
Bizim çardak üstüne Günnaz (dilber)

Bu bağda dolanırsan
Derdime dert edirsen
Etrafında güller var
Bir gül mene vermisen

Yağmur yağar göllere dilber
Bülbül konar güllere esmer
Menim vefasız yarim
Salmış meni çöllere dilber

Kaynak: İzzettin Nimet

Bu Bağı Alemi Geçirme Böyle
Bu bağı alemi geçirme böyle
Bir körpe goncasız taze fidansız
Hele ben görmedim gördüğün söyle
Var mıdır bir aşk didesi kansız
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Bu dağ bu dağ üstüne Günnaz (dilber)
Hızmav dudak üstüne Günnaz (esmer)
Sizin bülbül yığnağ edip
Bizim çardak üstüne Günnaz (dilber)
Yağış yağar göl olur dilber
Kervan geçer yol olur esmer
Gözüm yari görünce
Dilim tutmaz lal olur dilber
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Sayfa 615

Galaram yana yana
Bu dağ bu dağ üstüne Günnaz (dilber)
Hızmav dudak üstüne Günnaz (esmer)
Sizin bülbül yığnağ edip
Bizim çardak üstüne Günnaz (dilber)
(<i>İlave dörtlük</i>)
Yağış yağar çem çiler
Kanşarda baltaçılar
Men dedim sen olasan
Olmasın yabancılar
Bu dağ bu dağ üstüne Günnaz (dilber)
Hızmav dudak üstüne Günnaz (esmer)
Sizin bülbül yığnağ edip
Bizim çardak üstüne Günnaz (dilber)
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Bu Dağda Maral Gezer
Bu dağda maral gezer
Telini darar gezer
Men yarime neyledim (Aybalam)
Yar mennen kenar gezer
Dağlarda çiçek ay Gülebatın
Hamudan göyçek ay Gülebatın
Doldur ver içek ay Gülebatın
Ezizim od yandırmaz
Yar seni od yandırmaz
Ele ki sen yandırdın (Aybalam)
Her od meni yandırmaz
Dağlarda çiçek ay Gülebatın
Hamudan göyçek ay Gülebatın
Doldur ver içek ay Gülebatın
Ezizin gözlerine
Sürme çek gözlerine
Özün özüne gurban (Aybalam)
Gözlerim gözlerine
Dağlarda çiçek ay Gülebatın
Hamudan göyçek ay Gülebatın
Doldur ver içek ay Gülebatın
Cigaram yana yana
Od düştü şirin cana
Gorhuram goyup gedem (Aybalam)
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Dağlarda çiçek ay Gülebatın
Hamudan göyçek ay Gülebatın
Doldur ver içek ay Gülebatın
Kaynak: İbrahim Yıldırım

Bu Dağda Ot Bitmez Mi
Bu dağda ot bitmez mi
(Varma yoluma varma)
Süpürseler gitmez mi
(Varma yoluma varma)
Bir yiğidin kazancı
(Varma yoluma varma)
Onbeş kıza yetmez mi
(Varma yoluma varma)
Oy neler neler neler
Benim yarim un eler
Gel yanıma sevdiğim
Benim olsun dünyalar
Bu dağların ardı var
(Varma yoluma varma)
Gönlümün muradı var
(Varma yoluma varma)
Gözlerinden bellidir
(Varma yoluma varma)
Sende sevda derdi var
(Varma yoluma varma)
Oy neler neler neler
Benim yarim un eler
Gel yanıma sevdiğim
Benim olsun dünyalar
Bu dağın ardı meşe
(Varma yoluma varma)
Gün gide gölge düşe
(Varma yoluma varma)
Beni yardan edenin
(Varma yoluma varma)
Evine şivan düşe
(Varma yoluma varma)
Oy neler neler neler
Benim yarim un eler
Gel yanıma sevdiğim
Benim olsun dünyalar
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Kaynak: Halis Günaydın

Bu Dağdan Aşmak Olmaz
Bu dağdan aşmak olmaz
Narıncı başmak olmaz
Bir kuru sözden ötrü
Yarla savaşmak olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Yarla yarla yarla yar
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz yar
Her güzelden yar olmaz
Seven bahtiyar olmaz
Yari güzel olanın
Gönlü ihtiyar olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Yarla yarla yarla yar
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz yar
Ulduz dönüp ay olmaz
Kış geçmeden yaz olmaz
Gönül seven güzele
Güzellikte tay olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Yarla yarla yarla yar
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz yar
Kaynak: Adli Ayter

Bu Dağı Aşam Dedim
Bu dağı aşam dedim (Tello)
Aşam ulaşam dedim (Tello)
Bir vefasız yar için (Tello)
Gelene paşam dedim (Tello)
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Sayfa 616

Tello gider yan gider Tello
Açma yaram kan gider Tello
Entarisi vişneden (Tello)
Şimdi gelir çeşmeden (Tello)
Alacaksan al beni (Tello)
Döşeklere düşmeden (Tello)
Tello gider yan gider (Tello)
Açma yaram kan gider (Tello)
Bu dağı aşam dedim (Tello)
Aşam ulaşam dedim (Tello)
Kocan çirkin sen güzel (Tello)
Gayret et boşan dedim (Tello)
Tello gider yan gider (Tello)
Açma yaram kan gider (Tello)
Kaynak: Musa Atıcı

Bu Dağı Aşam Dedim
Bu dağı aşam dedim
Aşam ulaşam dedim
Bir hayırsız yüzünden
Herkese paşam dedim
(Bağlantı)
Oy nereye nereye
Evimi yıktı belimi büktü
Gidersen kız nereye
Bu dağın adı nedir
Yar yoktur tadı nedir
Yar benden yüz çevirmiş
Bilmem muradı nedir
Bağlantı
Kaynak: Ahmet Alaybeyi

Bu Dağın Karı Menem
Bu dağın karı menem
Gün vursa erimenem
Yedi yıl yerde yatsam
Aşığam çürümenem
(Bağlantı)
Amman Senem güzel Senem
Eğil de bir yol öpem
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Sayfa 617

Belki gider gelmenem

Şaştır bu dağın yolları

Urfa kalalı olur
Dağı laleli olur
Güzel sever yiğidi
Başı belalı olur

Bir yanından karlar yağar
Bir yanından dolu döğer
Arap atın kaddin eğer
Yaştır bu dağın yolları

Bağlantı

Yücesinden şahin uçar
Bir yanından kervan geçer
Arap ata yanın açar
Güçtür bu dağın yolları

Bu gelen Urfalıdır
Elleri kufalıdır
Seversen bir esmer sev
Ancak o vefalıdır
Bağlantı

Köroğlu der derdim çoktur
Bu sözler bağrıma oktur
Köyü var şenliği yoktur
Boştur bu dağın yolları

Kaynak: Mehmet Özbek
Kaynak: Köroğlu

Bu Dağın Karı Menem
Bu dağın karı menem
Gün vura erimenem
Yedi yıl yerde yatem
Civanem çürümenem
Dağdan geldim yorgunam
Mende sana vurgunam
Geçme kapım önünden
Çoktan sana dargınam

Bu Dağlar Bizim Dağlar
Bu dağlar bizim dağlar
Gülüm nergizim dağlar
Sende yitirdim yari
Şimdi öksüzüm dağlar
Gülüm naçar ağlama
Gündür geçer ağlama
Bu kapı kitleyen
Bir gün açar ağlama

Kaynak: Yöre Ekibi

Bu Dağın Yolları
Gel Ayvaz atlanıp gitme
Kıştır bu dağın yolları
Keleş'ten aldım haberi
Beştir bu dağın yolları
Yollarında diken biter
Düşmanın ardından yeter
Yamranıp yamranıp yatar
Leştir bu dağın yolları

Bu tarla bizim tarla
Parla gül yüzlüm parla
Yakından görüşemem
Uzaktan mendil salla
Hurman Çayı bulanır
Elbistan`ı dolanır
Bu sevdalı gönlümde
Ölmüşem içim yanık
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Bu Dağlar Kömürdendir

Büker Demirc'oğlu büker
Yollarına çakıl döker
Atın nallarını söker
Taştır bu dağın yolları

Bu dağlar kömürdendir
Geçen gün ömürdendir
Feleğin bir guşu var
Pençesi demirdendir

Bir yanımız Harmandalı
Bir yanımız Zorlubeli
Bolu Beyi keser yolu

Hadi leyli leylanı
Mevlam yazmış fermanı

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Ya al canım gurtulam
Ya ver derde dermanı
Bu yol Pasin'e gider
Döner tersine gider
Burda bir garip ölmüş
Guşlar yasına gider

Sayfa 618

Aşar Pasin'e gider
Burda bir garip ölmüş
Kuşlar yasına gider
Kaynak: Fehmi Uğraş

Bu Dağlarda Bağ Olmaz

Hadi leyli leylanı
Mevlam yazmış fermanı
Ya al canım gurtulam
Ya ver derde dermanı

Bu dağlarda bağ olmaz
Kara üzüm ak olmaz haydindi ak olmaz hey
Komşu kızı sevenin
Yüreğinde yağ olmaz haydindi yağ olmaz hey

Bir at bindim başı yok
Bir çay geçtim daşı yok
Burda bir yiğit ölmüş
Yanında gardaşı yok

Ben ağlarım saz ağlar
Karşımda bir kız ağlar haydindi kız ağlar hey
Ağlarsa anam ağlar
Geri kalan az ağlar haydindi az ağlar hey

Hadi leyli leylanı
Mevlam yazmış fermanı
Ya al canım gurtulam
Ya ver derde dermanı
Kaynak: Tekin Büyükkaya

Bu Dağlar Meşe Dağlar

Kaynak: Osman Özdenkçi

Bu Demir Divriği Dağlarından
Bu Demir Divriği Dağlarından
Ben Söktüm Ulan Ben Söktüm
Bu Namlu Divriği Demirinden
Ben Döktüm Ulan Ben Döktüm

Bu dağlar meşe dağlar aman
Vermiş başbaşa dağlar
Yarim küsmüş gidiyor
Koymayın aşa dağlar

Bu Ak Bileklerde Bu Kapkara Kelepçe
Ben Dövdüm Ulan Ben Dövdüm
Ben Dövdüm Ateşlerde Bu Kelepçeyi
Bu Biçimi Bu Demire Ben Verdim

Bu dağlar ulu dağlar aman
Çevresi sulu dağlar
Şurda bir garip ölmüş
Kimi var kimi ağlar

Yıkılır Bu Düzmeceler Yıkılır
Köprüler Kurulur Aydınlıklara
Gelir Bir Gün Kaşla Göz Arasında
En Gizli Tomurcukların Ucundan Gelir

Kaynak: Bilinmiyor

Kaynak: H.Hüseyin Korkmazgil

Bu Dağlar Meşe Dağlar

Bu Deprem (Marmara Depremi)

Bu dağlar meşe dağlar
Vermiş baş başa dağlar
Yarim küsmüş gidiyor
Goymayın aşa dağlar

Yer gürledi yer yerinden oynadı
Yaktı yıktı mahfeyledi bu deprem
Marmara'yı 45 saniye salladı
Yaktı yıktı mahfeyledi bu deprem

Bu dağlar ulu dağlar
Her yanı sulu dağlar
Burda bir garip ölmüş
Kimi var kimi ağlar

17 Ağustos günlerden salı
Binlerce yaralı binlerce ölü
Halkımız matemde toplum yaralı
Yaktı yıktı mahfeyledi bu deprem

Bu yol Pasin'e gider

Caddeler karanlık çeşmeler susuz
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Bir korku telaşı herkes huzursuz
Gelinler dul kaldı çocuklar öksüz
Yaktı yıktı mahfeyledi bu deprem
Her enkaz altında yaralı sesi
Kurtarın diyordu her inlemesi
Kendisine mezar oldu hanesi
Yaktı yıktı mahfeyledi bu deprem
Boynu bükük kaldı delikanlılar
Eşini kaybetti çok nişanlılar
Bebeğiyle ölmüş iki canlılar
Yaktı yıktı mahfeyledi bu deprem
Bir baba kaybetmiş oğul kızını
Bir ana kaybetmiş sülalesini
Kimse tanımıyor cenazesini
Yaktı yıktı mahfeyledi bu deprem
Kevseri duy feryad insan feryadı
Yedi nokta dört hızında şiddeti
Derin uykularda sarstı milleti
Yaktı yıktı mahfeyledi bu deprem
Kaynak: Aşık Kevseri

Bu Dere Baştan Başa
Bu dere baştan başa elmalı bağ
Elmalar kızarıyor dön geri bah
Ellerin yarı da gelmiş (bile) vah bize vah
Ne yaman öğretmişler şu bülbülü
Her seher alır kaçar gonca gülü
Bu dere baştan başa kirazlı bağ
Kirazlar morarıyor dön geri bah
Ellerin yarı da gelmiş (bile) vah bize vah

Sayfa 619

Bu Dere Baştan Başa Ayvalı Bağ
Bu dere baştan başa ayvalı bağ
Ayvalar sararıyor dön geri bak
Ellerin yari de bize vah bize vah
Ne yaman öğretmişler şu bülbülü
Her seher gelir derer gonce gülü
Bu dere baştan başa elmalı bağ
Elmalar kızarıyor dön geri bak
Ellerin yari de bize vah bize vah
Ne yaman öğretmişler şu bülbülü
Her seher gelir derer gonce gülü
Bu dere baştan başa cevizli bağ
Cevizler şak şak eder dön geri bak
Ellerin yari de bize vah bize vah
Ne yaman öğretmişler şu bülbülü
Her seher gelir derer gonce gülü
Kaynak: Hafız Osman Öge

Bu Dere Derin Dere
Bu dere derin dere
Etrafı serin dere
Gel sarılıp yatalım
Kuş tüyiinden mindere
(Bağlantı)
Aman aman ez hanım
Çık eyvana gez hanım
Aziz misafir gelmiş
Şeker şerbet ez hanım

Ne yaman öğretmişler şu bülbülü
Her seher alır kaçar gonca gülü

Dağ başında leyyare
Mektup yazdım o yare
Bana çevap yazmazsa
Sağ girerim mezara

Bu dere baştan başa ayvalı bağ
Ayvalar sararıyor dön geri bah
Ellerin yarı da gelmiş (bile) vah bize vah

Bağlantı

Ne yaman öğretmişler şu bülbülü
Her seher alır kaçar gonca gülü
Kaynak: Celal Güzelses
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Dı gel dı gel yanıma
Sar kolların koluma
Her etrafım yaralı
Götür beni doktora
Bağlantı
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Kaynak: Cemil Cankat

Bu Dere Yonca
Bu dere yonca
At kolların sar boynuma Ali'm boylu boyunca
Aşık olanın
Kalır mı aklı başında Ali'm yari görünce
Çileli bülbül
Her seher feryad ederek Ali'm besteler bağlar
Neşeli dağlar
Açıldı lale gül sünbül Ali'm bezendi dağlar
Kaynak: Hüseyin Çakır

Bu Derede Bastı Bizi Harami
Bu derede bastı bizi harami
Ay karanlık görebilmem yarimi
Sabah olsun göstereyim yaramı

Sayfa 620

Eğri koydun boynumu
Bileydim ayrılık var
Vermez idim ömrümü
Dereler akar gider
Gözlerimden yaş gider
Ne vefasız yar imiş
Ben ağlarım o güler
Kaynak: İhsan Öztürk

Bu Devran (Gülendam)
Gülendam Gülendam Avşar gelini
Kınalar belemiş kardan elini
Bir daha göreydim melek yüzünü
Devrana devrana bak şu devrana
Bu devran bu devran zalım bu devran
Taşımaz yükümü bu garip kervan
Harabetti beni eyledi viran

Bu zamanın halkı zalim değil mi
Bana derler geç yarinden zulüm değil mi

Gül deste gül deste yarim gül deste
İçerim yanıyor yüreğim hasta
Diyemem derdimi düşmana dosta
Devrana devrana bak şu devrana

Yüce dağlar var mı sana zararım
Yana yana ben ağamı ararım
Üç gün üç gece kol kırarım

Bu devran bu devran zalım bu devran
Taşımaz yükümü bu garip kervan
Harabetti beni eyledi viran

Bu zamanın halkı zalim değil mi
Bana derler geç yarinden zulüm değil mi

Kaynak: Bilal Ercan

Bu Dünya Bir Ayarsız At
Bu Derenin Geveni (Hay Lilim)
Hay lilim hoy lilim bu derenin geveni
Cano can ha cano can geven bastı geveni
Hay lilim hoy lilim paşadan emir gelmiş
Cano can ha cano can seven alsın seveni
Hay lilim hoy lilim dağda harman olur mu
Cano can ha cano can böyle ferman olur mu
Hay lilim hoy lilim yana yana kül oldum
Cano can ha cano can küle derman olur mu
Kaynak: Kemalettin Şenocak

Bu Derenin Oylumu
Bu derenin oylumu
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Bu dünya bir ayarsız at
Ona binip süren var mı
Hiç kimseye vermez murat
Muradına eren var mı
Dünya gösterir zevkini
Gün be gün aldatır seni
Birgün yüklerler kervanı
Yazık diye soran var mı
Sümmani'yem edem karar
Hüdam bana verdi ikrar
Gün be gün eyledim zarar
Yine derler karın var mı
Kaynak: Aşık Sümmani

Bu Dünyada (Şu Sırtımda)
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Şu sırtımda dert yükü çok
Hiç bir şeyde kısmetim yok
Sevdan bende gel de bir bak
Solmayacak bu dünyada
İçerimde yanar közüm
Ağla artık bre gözüm
Bir kez olsun benim yüzüm
Gülmeyecek bu dünyada
Bıraksam da birçok anı
Taşır oldum kuru canı
Bundan sonra kimse beni
Görmeyecek bu dünyada
Çektim derdin hepisini
Viran olmuş yapısını
Gülüm gönül kapısını
Çalmayacak bu dünyada
Yiğit gönül bağlayanım
Benim ile çağlayanım
Ölsem bile ağlayanım
Olmayacak bu dünyada
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Bu Dünyada Muradıma Erdim
Bu dünyada muradıma
Erdim diyen yalan söyler
Baştan başa sefasını
Sürdüm diyen yalan söyler
Oğul dinlemez atayı
Birden çıkarmaz hatayı
Pişmeden çiğ yumurtayı
Soydum diyen yalan söyler
Şah Hatayi'm der varılmaz
Varılsa geri durulmaz
Hediyesiz yar sevilmez
Sevdim diyen yalan söyler

Sayfa 621

Sular akar argın argın
Felek kurmuş böyle çarkın
Bu dünyada evim barkım
Vardır diyen yalan söyler
Oğul dinlemez atayı
Dilden çıkarmaz hatayı
Pişmeden çiğ yumurtayı
Soydum diyen yalan söyler
Dost Hatayim der varılmaz
Varılsa geri durulmaz
Hediyesiz yar sevilmez
Sevdim diyen yalan söyler
Kaynak: Ali Atıcı

Bu Dünyada Rehber Talibe Haktır
Bu dünyada rehber talibe haktır
Muhammet mirac'a gel olduğuyçün
Dört kapıdan ileriye yol yoktur
Hakk'ın dört kapıda el'olduğuyçün
Dört kapının üzerinde yol kurdu
Lahmike lahm olup musahip oldu
Mürşitliği İmam Cafer'e verdi
Ezeli mürşit Ali olduğuyçün
Dört üstat yarattı dördü de kendi
Oldu kendi talip yola bend oldu
Anın için halkı gümana saldı
Yarattığı cana kul olduğuyçün
Kul olmayan sultan olmasın dedi
İnanmayan iman bulmasın dedi
Sünneti üç buyurdu farzı yedi
Yed(i) elekten geçip bal olduğuyçün
Yedi elekten elendi hal oldu
Dostun zülfü aşk sazına tel oldu
An yokken miracında bal oldu
Şaraben tahur dolu olduğuyçün

Kaynak: Ali Atıcı

Bu Dünyada Muradına Erdi Diyen
Bu dünyada muradına erdi
Diyen yalan söyler
Baştan başa sefasını sürdüm
Diyen yalan söyler
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Şeraben tahuren bal süt dört ırmak
Muhammet yalınız taama sunmak
Mümine inanıp hem dahi kanmak
Kırklar Muhammet' ten kan olduğuyçün
Veli' m eyder bu yol gani yoludur
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Yola beli diyen cömert ganidir
Mürşit önünd'olan Hakk' ın kuludur
Muhammet doluda la'l olduğuyçün

Sayfa 622

Kaynak: Aşık Veli

Bir garip bülbülüm kondum bahçeye
İçi var yok bu dünyada akçeye
Gönül havalanır çıkar yüceye
Turap olmak ise dinle ilazım

Bu Dünyada Üç Şey Vardır

Kaynak: Sefil Necmi

Bu dünyada üç şey vardır sevilir le le sevilir
Biri ana biri baba yar da var le le yar da var
Ana sana baba ona yar bana le le yar bana

Bu Dünyanın Devranına

Bu dünyada üç şey vardır koklanır le le koklanır
Biri lale biri sümbül gül de var le le gül de var
Lale sana sümbül ona gül bana le le gül bana
Bu dünyada üç şey vardır yenilir le le yenilir
Biri elma biri ayva nar da var le le nar da var
Elma sana ayva ona nar bana le le nar bana
Kaynak: Bilinmiyor

Bu Dünyadan (Birgün Biter Hayat)
Birgün biter hayat yolu
Gelen gider bu dünyadan
Misafirdir insanoğlu
Göçüp gider bu dünyadan
Birgün gelir hazan başlar
Bir sel olur gözü yaşlar
Ne sevdalar büyük aşklar
Biter gider bu dünyadan
Yarım kalır tüm dilekler
Yalan olur tüm gerçekler
Ne ümitler ne hayaller
Bitip gider bu dünyada
Anlatamaz sözler bile
Bırakılan izler bile
Ömre doyan gözler bile
Açık gider bu dünyadan
Kaynak: Ercan Irmak

Bu Dünyanın Bağında
Bir özümüz bu dünyanın bağında
Çok eziyet vardır işin başında
Ölüm vardır bu dünyanın sonunda
Bana acep gönülkar ne ilazım
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Bu dünyanın devranına
Aldanma gönül aldanma
Zilli çanlı kervanına
Aldanma gönül aldanma
Yüze güldürür devranı
Sonra okutur fermanı
Bulaman derde dermanı
Aldanma gönül aldanma
Bilir misin neden nesin
Bir gün kesilecek sesin
Çürür cisminle kafesin
Aldanma gönül aldanma
Evden barktan geçeceksin
Ecel tasın içeceksin
Ne ektinse biçeceksin
Aldanma gönül aldanma
Gelmemişken ölüm cana
Ağlayanlar yana yana
Haktan yardım olsun sana
Aldanma gönül aldanma
Cafer sözünü kısa kes
Kemalete eyle heves
Menzil almaz tamam nekes
Aldanma gönül aldanma
Kaynak: Cafer Baba

Bu Dünyanın Evvelini Sorarsan
Bu dünyanın evvelini sorarsan
Allah bir Muhammet Ali'dir Ali
Sen bu yolun sahibini ararsan
Allah bir Muhammet Ali'dir Ali
Tahtını terketti İbrahim Edhem
Süleyman Nebi'ye verildi hatem
Her kulun alnına yazıldı sitem
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Kişinin çektiği yoludur yolu
Erenler öldürür yoldan şaşanı
İhlas ile kaldırırlar düşeni
Tarikatta her kişinin nişanı
Erenler katında bellidir belli
Erenler elinden dolu içildi
Ol saatte kıl-ü kalden geçildi
Firdevs-i alada güller açıldı
Cennet-i alanın gülüdür gülü
Pir Sultan Abdal'ım ummana daldı
Yenemedi kendin engine saldı
Hak-i payınıza yüz süre geldi
Erenlerin kemter kuludur kulu

Sayfa 623

Aşk ummanı derin imiş
Yüzem dedim yüzemedim
Gözümden döküldü ferler
Aşık olan deli derler
Çözülmüyor gizli sırlar
Çözetn dedim çözemedim
Tuttum onun yalanını
Eder birgün talanını
Yalan dünya planını
Çizem dedim çizemedim
Yarla kurdum pazarımı
Kayıp ettim hezarımı
Der Ferrahi mezarımı
Kazam dedim kazamadım

Kaynak: Pir Sultan Abdal
Kaynak: Aşık Ferrahi

Bu Dünyanın Haline Bak Hele
Bu dünyanın haline bak hele
Kimler kime muhtaç olmuş vay beni
Nerde Kanuniler nerde Alparslan
O zatların yüz karası say beni
Yediden yetmişe gelmek isteriz
Kovuyorlar yine kalmak isteriz
Bir de vatandaş olmak isteriz
Hele rezalete bir bak oy beni
Senelerden beri kusur ettiniz
Odamda halımı hasır ettiniz
Bizi Avrupa'ya esir ettiniz
Sattın kimliğimi ettin zay beni
Arzuhal gönderdim kabul olursa
Kısmetimiz bu ellerde kalırsa
Yusuf bu diyarda ölürse
Albayrağın gölgesine koy beni

Bu Dünyayı Dar Etmişin Kendine
Bu dünyayı dar etmiştin kendine
Kemale mi erdi yaş Hacı İdris
Bir güzeli yar etmiştin kendine
Kırk yıllık sevdanla coş Hacı İdris
Neler anlatmıştın dinledik senden
Bu yolda hizmeti anladık senden
Telaşımız gitme diye erkenden
Artık sevgiliye koş Hacı İdris
Gadire kasrik menzil vardı dilinde
Doğdun da yaşamadın Siirt ilinde
Gönlün vardı bir Merkad’in gülünde
Siirt artık sensiz boş Hacı İdris
Sevgiyi sohbetin sözünde gördük
Asrın sahibine nazında gördük
Hasretle süzüldü gözünde gördük
Tükenmedi gözünde yaş Hacı İdris

Kaynak: Yusuf Yaylacı

Bu Dünyayı Baştan Başa
Bu dünyayı baştan başa
Gezem dedim gezemedim
Başım vurdum taştan taşa
Ezem dedim ezemedim
Dünya serbest serin imiş
Hakikat yar şirin imiş
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Bu güzel meşrebin şahidi oldun
Onunla ağladın onunla güldün
Şimdi sevgilinin lahidi oldun
Bağrımıza bastık taş Hacı İdris
Hangi evde yangın koşar gelirdin
İşindi sanki hemen coşar gelirdin
Binbir sıkıntıyı aşar gelirdin
Bulurdun kendine bir iş Hacı İdris
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Kime gel diyecek kavgalı eşler
Gel uğraş çözülmez sensiz bu işler
Ya Gavs’ın yanında nazlı gülüşler
İçimize koydun bir ateş Hacı İdris
Hanende bereket dost hediyesi
Cömertlik babandan kim ne diyesi
Dilinden düşmedi hiç hikayesi
Bitmezdi sofranda aş Hacı İdris
Yaşarken ölüme sevdalı gezdin
Maziden bu güne hülyalı gezdin
Daha dün vasiyet bunu mu sezdin
Şimdi kim yanında eş Hacı İdris
S.Saki demişti bitti mi işin
Bilinmez nereye Van’a gidişin
Tedirgin bekliyor bak bu kardeşin
Seninle görsem bir düş Hacı İdris
Bu sevda bu sevda bu sevda sende
Kırk yıl bir ateş yandı bedende
Bekle demiştim beni ya beklemesen de
Bu sevda sende bir hoş Hacı İdris
Akıbetin bize inan dert değil
Ateşli topraklar sana yurt değil
Huzurda yaşayan sevdanla eğil
Biliriz olmazsın tuş Hacı İdris
Kaynak: Siirtli Hacı İdris

Bu Dünyayı Kuran Mimar
Bu dünyayı kuran mimar
Ne hoş sağlam temel atmış
İnsanlığa ibret için
Kısım kısım kul yaratmış
Kimi yaya kimi atlı
Kimi uçar çift kanatlı
Dünya şirin baldan tatlı
Eyvah balı tuza katmış
Kazması yok küreği yok
Ustası var çırağı yok
Gök kubbenin direği yok
Muallakta bina çatmış
Bu çark böyle döner durmaz
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Sayfa 624

Ehli aşklar yanar durmaz
Aşk meyinden kanar durmaz
Sevgi muhabbet yaratmış
Hep biliriz dünya fani
Oyalıyor seni beni
Adem atadan bu yana
Nice insan gelmiş gitmiş
Bu dünyaya gelen gülmez
Bir yok var ki giden gelmez
Bu hikmeti kimse bilmez
Ona sır demiş kapatmış
Bu nizamı böyle kurmuş
Kendi çekilmiş oturmuş
Veysel'e türlü dert vermiş
Durmadan derman aratmış
Kaynak: Aşık Veysel

Bu El Sizlere Kalsın
Vefasız nazlı dilber
Bu el sizlere kalsın
Ettin beni derbeder
Bu el sizlere kalsın
Gurbet bana yar olsun
Gönlüm hasretle dolsun
Kalan hayrını görsün
Bu el sizlere kalsın
Sızlar yüreğim yanar
Günbegün yaram kanar
El beni mesut sanar
Bu el sizlere kalsın
Bir gün mazi olunur
Hatıralar silinir
Belki kadrim bilinir
Bu el sizlere kalsın
Çağan Ali'nin yeri
Dertten kurtulmaz seri
Bir daha dönmem geri
Bu el sizlere kalsın
Söz: Ali Çağan

Bu Evreni Baştan Başa Dolaştım
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Sayfa 625

Bu evreni baştan başa dolaştım
Sevgi denen bir dergaha ulaştım
Gönül ummanına sığmadım taştım
Seher yeli bir kıyıya at beni

Hayal bağlarından çıkıp bir ara
Hakikat şehrine göçebildin mi

Dağlardan dağlara esen yel eyle
Çağlardan çağlara koşan sel eyle
Sazlarda inleyen sarı tel eyle
Sevda kokan bir türküye yak beni

Bu Gala Daşlı Gala

Gönlümü geldiğim ellere savur
Sümbüller derdiğim yerlere savur
Bu aşkı dillerden dillere savur
Alıp götür bir damlaya kat beni
Bir yanım yollarda sıralı kalsın
Bir yanım dağlarda yaralı kalsın
Şu gönül pencerem aralı kalsın
Suyu kesik bir pınara kat beni
Kaynak: Nuri Can

Bu Fani Dünyanın Garip Yolcusu
Bu fani dünyanın garip yolcusu
Zaman tünelinden geçebildin mi
Çapraşık yollara kurulur pusu
Sırr-ı hikmetini seçebildin mi
Hayatın kahrından halkın huyundan
Anlayabildin mi sen bu oyundan
Uyku şerbetinin gaflet suyundan
Aşkın badesini içebildin mi
Güzel çiçeklerin içinde yatan
Aynı renge girip gafil aldatan
Zehrini insanın kanına katan
Yılanın şerrinden kaçabildin mi
Hayat boş bir dünya arzular yalan
Gün gelir bağını ederler talan
Arayıp gerçeğin yolunu bulan
Ümit kanadıyla uçabildin mi
Dayanmaz dertlere gönlümün teli
Koparır namerdin vefasız eli
Arzu dolu ümit yüklü emeli
Ektiğin miktarda biçebildin mi
Seyfi’nin gönlünde olmasın yara
Dünyada her yerde doğruyu ara
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Kaynak: Seyfettin Ermişoğlu

Dağlara çen düşende
Galbime gam düşende
Ruhum bedenden oynar
Yadıma sen düşende
Bu gala daşlı gala
Cıngıllı daşlı gala
Korkaram yar gelmeye
Gözlerim yaşlı gala
Kızıl gül olmayaydı
Sararıp solmayaydı
Bir ayrılık bir ölüm
Heç biri olmayaydı
Bu gala daşlı gala
Cıngıllı daşlı gala
Korkaram yar gelmeye
Gözlerim yaşlı gala
Bulağ başı buz olar
Üstü dolu gız olar
Eğil desmalın götür
Ben götürsem söz olar
Bu gala daşlı gala
Cıngıllı daşlı gala
Korkaram yar gelmeye
Gözlerim yaşlı gala
Kaynak: Sabir Mirzaev

Bu Garibin Bir Derdi Var
Soluk soluk olmuş benzi
Bu garibin bir derdi var
Bir noktaya bakar gözü
Bu garibin bir derdi var
Benim gibi garip biri
Bu dünyada yoktur yeri
Yardımcısı olsun Ali
Bu garibin bir derdi var
Akarsu'yum garibe bak
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Gariplerin kimsesi yok
Ulan felek bu ne ayak
Bu garibin bir derdi var

Sayfa 626

Acep bu mu layık böyle mi haktır
Bakarım gelecek bir kimse yoktur
Çektiğim çileler cefalar çoktur
Ömrüm zehir zindan oldu bu gece

Kaynak: Muhlis Akarsu

Bu Gece (Alem Yad Ellerde)
Alem yad ellerde seyreyler bizi
Ayan olsa derdim yara bu gece
Bir name göndersem yarin eline
Okusa o bahtı kara bu gece
Bize gamlı geçen o kara günler
Çıktı asumana dayadı ünler
Yüreği gamlıdır kalbi mahzımlar
Gelip hatırımı sora bu gece
Zehir olsa doldur içeyim saki
Belki defederim eski merakı
Sağdan soldan değdi bana aşk oku
Aman vermez Kul Efkar'a bu gece
Kaynak: Aşık Efkari

Bu Gece (Dinleyin Sözümü)
Dinleyin sözümü behey yarenler
Ne işler başıma geldi bu gece
Bu zalim gurbetin halin söyleyim
Bütün dertler beni buldu bu gece
Akşam olup muhabbete dalınca
Vücudumu soğuk sıcak alınca
Arkadaşlar başucuma gelince
Dünyalar başıma kaldı bu gece
Hasta oldum herbir yerim ağırır
Arkadaşlar sıhhiyeyi çağırır
Kimi n'oldu sana diye bağırır
Halden anlayanlar bildi bu gece
Bakarım görünmez bu bizim dağlar
Öyle bir ah çeksem alemi dağlar
Hatırıma gelir bahçeler bağlar
Ektiğim güllerim soldu bu gece
Dizlerimde can yok yolu yürüye
Yatırdı kardeşler gitti geriye
Nasıl söz geçirem bu serseriye
Canım ateşlere saldı bu gece
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On sekiz gün yattım kendi halımdan
Bir haber almadım ev ahvalinden
Memleket ahvali çıkmaz serimden
Dertlerim saçımı yoldu bu gece
Hamdolsun kurtulup geldim koğuşa
Mihnet ettim işçilere çavuşa
Cümle alem sılasına kavuşa
Kader bir kez bana güldü bu gece
Der Noksani daim seni gözlerim
Yar sırrını yüreğimde gizlerim
Kamil-i alemin izin izlerim
Mevlam günahımı sildi bu gece
Kaynak: Hodlu Noksani

Bu Gece (Efkarlıyım)
Yoktur benim sevenlerim
Efkarlıyım ben bu gece
Sevenlerim sevmez olmuş
Efkarlıyım ben bu gece
Gönlümün baharı açmış
Türlü türlü güller saçmış
Sevdiceğim köyden göçmüş
Efkarlıyım ben bu gece
Aradım ben bulamadım
Muradımı alamadım
Çok istedim gelemedim
Efkarlıyım ben bu gece
Kemal idim efkarım çok
Çok aradım sevenim yok
Ben yanarım alevim yok
Efkarlıyım ben bu gece
Kaynak: Kemal Yıldız

Bu Gece (Ela Gözlüm Vatanını)
Ela gözlüm vatanını terketmiş
Bahah neye varır halım bu gece
Bülbül idim dost bağına bakardım
El kopardı gonca gülüm bu gece
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Sayfa 627

Lügat-i imran-ı seçtim bu gece
Dertlilikte beter oldum Kerem'den
Ah çekerim duman çıkmaz serimden
Ayırdılar beni güzel yarimden
Yetsin muradına alem bu gece
Der Dildari yanem ölene kadar
Böyle imiş bize nasip mukadder
Arzuhalim birer birer vasfeder
Viran oldu bülbül dilim bu gece
Kaynak: Aşık Dildari

Bu Gece (Sukut'u Hayale Uğradım)
Sukut'u hayale uğradım be güzelim
Gökyüzünün maviliğini tutamadım bu gece
Kara bulutlar girdi ansızın aramıza
Sağnakta ıslandım iliklerimece bu gece
Bu gece bu gece
Bu gece güzelim öldün bu gece
Anılar ağladı yağmurla döktü yaşını
Nasılda sevmiştim kirpiğini kaşını
Bir gecede sevdamıza mezar taşını
Diktin be güzelim diktin bu gece
Bu gece bu gece
Bu gece güzelim öldün bu gece
Melheme gerek yok benim deli tayım
Ne güzeldi seninle geçirdiğim o beş ayım
Sen de mutlu olmuşsan şayet
Varsa bunda benim payım
Helal ettim mutlu ol geçmişimi sildim bu gece
Bu gece bu gece
Bu gece güzelim öldün bu gece
Kaynak: Kerim Bülbül

Bu Gece (Yaren Yoldaşlar)
Yığılın ahbaplar yaren yoldaşlar
Bir sağalmaz derde tüştüm bu gece
Hikmet-i pür ile abı zülalden
Kevser bulağından içtim bu gece
Kudret mektebinde verdiler dersi
Zahirde göründü arş ile kürsü
Hıfzımda zapt oldu arabi farsi
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Sefil Şenlik Hak'tan buldu kemali
Bu fikirle vasf-ı halin demeli
Bedirlenmiş gördüm güzel camali
Tagayyır hal oluf şaştım bu gece
Kaynak: Aşık Şenlik

Bu Gece (Yığılın Ahbaplar)
Yığılın ahbaplar yaren yoldaşlar
Bir sağalmaz derde düştüm bu gece
Hikmet-i pir ile ab u zülalden
Kevser bulağından içtim bu gece
Kudret mektebinde verdiler dersi
Zahirde göründü arş ile kürsü
Hıfzımda zapt oldu Arabi Farsi
Lügat-i imranı seçtim bu gece
Sefil Şenlik haktan buldu kemali
Bu fikirli vasf-i halin demeli
Hilallenmiş gördüm güzel cemali
Tagayyür hal olup şaştım bu gece
Kaynak: Mehmet Muratoğlu

Bu Gece Ay Doğacak
Bu gece ay doğacak (Aynalım)
Şavkı bize vuracak (Aynalım)
Kızlar düğün evinde (Aynalım)
Tef çalıp oynayacak (Aynalım)
Erzurumdan Kemahtan (Aynalım)
Kız gelir oynamaktan (Aynalım)
Kızın ayağı şişmiş (Aynalım)
Tef çalıp oynamaktan (Aynalım)
Bu gece buralıyam (Aynalım)
El vurma yaralıyam (Aynalım)
Gitti yarim gelmedi (Aynalım)
Ben bahtı karalıyam (Aynalım)
Bu gece serin gece (Aynalım)
Uykusu derin gece (Aynalım)
Yardan bir name gelmiş (Aynalım)
Okurum hece hece (Aynalım)
Kaynak: Sırma Günaydın
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Sayfa 628

Bu Gece Barda Gönlüm Hovarda

Bu Gece Rüya Gördüm

Bana derler külhanlı
Tığ gibi delikanlı
İçtim başım dumanlı

Bu gece rüya gördüm
Olmadı bana ayan
Kemençemin sesine
Uyan sevdiğim uyan

Bu gece barda gönlüm hovarda
Çalsın sazlar oynasın kızlar
Güzel sevmek bana şan
Sevda göğsümde nişan
Şen gönlüme yaraşan
Bu gece barda gönlüm hovarda
Çalsın sazlar oynasın kızlar
Çapkınım hovardayım
Yirmi dört ayardayım
Her gece bir bardayım
Bu gece barda gönlüm hovarda
Çalsın sazlar oynasın kızlar

Ben bu gece rüyamda
Gördüm sen ölmüş idin
Ben de gördüm rüyamda
Sen benim olmuş idin
Gene gördüm rüyamda
Güya sarıldın bana
Ben de gördüm ananı
Olmuş bana kaynana
Soralım bu rüyayı
Acep nedir manası
Böyle olur oy kızlar
Asilerin riyası
Kaynak: Hasan Sözeri

Kaynak: Kadri Şençalar

Bu Gece Bu Handayım
Bu gece bu handayım
Oy oy oy oy oy oy oy
Ben halimem ben yetimem ben seyidem
Bu handa külhandayım
Oy oy oy oy oy oy oy oy oy malım
Oy malım belalım belalım belalım
Hancı kurbanın olam
Oy oy oy oy oy oy oy
Ben halimem ben yetimem ben seyidem
Çok zamandır yoldayım
Oy oy oy oy oy oy oy oy oy malım
Bu gece uyumamışam
Oy oy oy oy oy oy oy
Ben halimem ben yetimem ben seyidem
Uykuma doymamışam
Oy oy oy oy oy oy oy oy oy malım
Oy malım belalım belalım belalım
Keserem seni kiprik
Oy oy oy oy oy oy oy
Ben halimem ben yetimem ben seyidem
Yar gelmiş görmemişem
Oy oy oy oy oy oy oy oy oy malım
Kaynak: İzzet Altınmeşe
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Bu Gece Uymamışım
Bu gece uymamışım
Uykuya doymamışam
Kirpik seni keserim de
Yar gelmiş duymamışam
O yana dönder beni
Ah bu yana dönder beni
Sol yanımda yarem varda
Sağ yana dönder beni
Ağam o yar elinden
Paşam o yar elinden
Nasıl edem nerelere gitsem
Şu zalimin elinden
Arıstakta örümcek
Aklım aldın görüncek
Bir dahi yar sevmemde
Aslına ermeyincek
Oyana dönder beni
Ah bu yana dönder beni
Sol yanımda yarem varda
Sağ yana dönder beni
Ağam o yar elinden
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Paşam o yar elinden
Nasıl edem nerelere gitsem
Şu zalimin elinden
Kaynak: Mucip Arcıman

Bu Gece Uymamışım
Bu gece uymamışım
Uykuma doymamışım
Kirpik seni keserim de
Yar gelmiş duymamışım
O yana dönder beni
Bu yana dönder beni
Sol yanımda yarem var da
Sağ yana dönder beni
Ağam o yar elinden
Paşam o yar elinden
Nasıl edera nerelere gitsem
Şu zalımın elinden

Sayfa 629
Kaynak: Sırrı Arpaç

Bu Gelen Nahır Mıdır
Bu gelen nahır mıdır
(Ay maral maral maral)
Saralan tahıl mıdır
(Kız mısın gelin maral)
Dediler yarin gelir
(Ay maral maral maral)
Menzili yakın mıdır
(Kız mısın gelin maral)
Bu dağda maral gezer
(Ay maral maral maral)
Telini tarar gezer
(Kız mısın gelin maral)
Dağ bizim maral bizim
(Ay maral maral maral)
Avcı burda ne gezer
(Kız mısın gelin maral)
Kaynak: Bilinmiyor

Arıstaki örümcek
Aklım aldın görüncek
Bir dahi yar sevmem de
Aslına ermeyincek
O yana dönder beni
Bu yana dönder beni
Sol yanımda yarem var da
Sağ yana dönder beni
Kaynak: Mucip Arcıman

Bu Gecemi
Anlayamadım ben seni
Zehir ettin bu gecemi
Tanıyamadım ben seni
Zehir ettin bu gecemi
Soruların ağır ve zor
Şu içimi bana bir sor
Gel benim halimi bir gör
Zehir ettin bu gecemi
Çok dertliyim içim yanar
Sırrı neden sana kanar
Seni dert ortağı sanar
Zehir ettin bu gecemi
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Bu Gelin Yaylayı Yaslı Yaylamış
Bu gelin yaylayı yaslı yaylamış
Geçidi bilmemiş gölü boylamış
Gitmiş ziyarete dilek dilemiş
Dileğin kabulmü ey telli gelin
Yüce dağ başında armut ağacı
Dökülmüş yaprağı kalmış siyeci
Eğer güzel gönlün bende yoğusa
Sen bana gardaş de ben sana bacı
Kaynak: Abbas Aslantürk

Bu Gızların Elinden
Durma gapı dalında
Gözüm galdı halında
Get anana deginen
Gelim galım yanında
Aman aman ay aman
Bu gızların elinden
Oluptu halım yaman
Bu ceyranın elinden
Gızıl gülü dererem
Derip yere sererem
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Vefalı yarım olsa
Yolunda can vererem
Aman aman ay aman
Bu gızların elinden
Oluptu halım yaman
Bu ceyranın elinden
Kaynak: Zeynep Hanlarova

Bu Gidişle Menziline

Sayfa 630

Bu Göçü Ordan Göçürdüm
Bu göçü ordan göçürdüm
O dağ olmaz bu dağ olsun
Şeyda garip bülbül gibi
O bağ olmaz bu bağ olsun
Yari götürdüm yaylama
Sevda derler gel kınama
Bir yara vurdun sineme
Hançer olmaz bıçağ olsun

Bu gidişle menziline maksuda
Varmayanda gamlı varanda gamlı
Ne yığarsın dünya malı beyhude
Yığmayanda gamlı yığanda gamlı

Emrah der kapında kulam
Didemde ummana dalam
Al yanaktan buse alam
Yanak olmaz dudağ olsun

Bir kimseye deme sevinç yok sende
Göster görem neşen var mı kendinde
Bakarsın ki üç beş kuruş elinde
Olmayanda gamlı olanda gamlı

Kaynak: Erzurumlu Emrah

Köşkünü süsleyin ak sümbül ile
Mor menekşe nergis karanfil ile
Bu minnet bağında lale gül ile
Kalmayanda gamlı kalanda gamlı
Der Zülali kainatın nazını
Çektim de görmedim bahar yazını
Herkes almış kemanını sazını
Çalmayanda gamlı çalanda gamlı
Kaynak: Aşık Zülali

Bu Göçü Burdan Yükledim

Bu Gönlüm (Karadeniz)
Bu gönlüm de yükseklerden uçarken
Her yer oldu bana düz Karadeniz
Ellerin bağında güller açarken
Bizim bağa geldi güz Karadeniz
Kar fırtına vardır amma kış değil
Çileli yaşarım gönlüm hoş değil
Bilinçli gezersin kafan boş değil
Almanya Türkiye gez Karadeniz
Bana bir verirken ele on vermiş
Durmuş eli dili saza son vermiş
Duyar isen birgün aşık can vermiş
Yetiş cenazeme tez Karadeniz

Bu göçü burdan yükledim
O dağ olmaz bu dağ olsun
Şeyda bülbül figan eyler
O bağ olmaz bu bağ olsun

Garip gönlüm şu dünyadan bezmedi
Güzel gördü boydan boya süzmedi
Yazılan kitaplar beni yazmadı
Aşık Perişan'i yaz Karadeniz

Aldım yarimi yanıma
Düştüm gurbetin yoluna
Al hançeri vur sineme
Hançer değil bıçağolsun

Kaynak: Aşık Perişan

Ben aşığam vardır sözüm
Hak yoluna gurban özüm
Yar boynunda düzüm düzüm
İnci değil mercan olsun
Kaynak: Suzan Kırmızı
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Bu Hal Ne Haldı
Bu hal ne haldı gözel ne haldı
Yanakta döğdürüpsen
Gözüm ne haldı canım ne haldı
Alemi öldürüpsen
Bu halı hurda meni
Salıpdı derde meni
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Rakipler yığnak edip
İster giderde meni
Gözüm ne haldı
Canım ne haldı
Alemi öldürüpsen
Bu hal ne haldı gözel ne haldı
Yanakta döğdürüpsen
Gözüm ne haldı canım ne haldı
Alemi öldürüpsen
Bu dağlar hali kaldı
Kuş uçtu yavri kaldı
Anahtar yar koynunda
Gönlüm bu havlı kaldı
Gözüm ne haldı
Canım ne haldı
Alemi öldürüpsen
Bu hal ne haldı gözel ne haldı
Yanakta döğdürüpsen
Gözüm ne haldı canım ne haldı
Alemi öldürüpsen
Evlerinde halı var
Dudağında balı var
Men öz yarim tanırım
Yanağında halı var
Gözüm ne haldı
Canım ne haldı
Alemi öldürüpsen
Bu hal ne haldı gözel ne haldı
Yanakta döğdürüpsen
Gözüm ne haldı canım ne haldı
Alemi öldürüpsen
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Bu Handan Kervan İşler

Sayfa 631

Bu Hikmeti Yalnız Agil Biler
Boyun eyme bu dünyanın gerdişine
Gücün çatmaz çekilersen ner dişine
Bel bağlama vefasızın gelişine
Tanrı özü göz yaşını siler könül
Belayi-eşg aşiglerden miras galıb
Neçe ürek çalın-çarpaz yara alıb
Gara sevda neçe-neçe gapı çalıb
Sanma sene hemdem olub güler könül
Eşg galadır deyerini tiken biler
Bedelini öz yuvasın söken biler
Hesretlerin acısını çeken biler
Seven ancag umduğunu diler könül
Ele bilme bu halından hebersizem
Gücüm çatmır anla meni çaresizem
Kimsesizler cergesinde kömeksizem
Bir gün geler Vefa yene güler könül
Kaynak: Huraman Vefa

Bu Kaçıncı Baskı
Benim inancımdan kime ne bilmem
Taşa bile tapsam baskı istemem
Küçük bir ışığı kalbimden silmem
Gönlümüz alçakta askı istemem
Fikirler inançlar vicdanla hürdür
Talebimiz sessiz savunma gürdür
Huzur bulduğumuz tenha bir yerdir
Yalıyı sarayı köşkü istemem
Zorla ne inanır ne vazgeçerim
Hür iradem ile kendim seçerim
İster dala konar ister uçarım
Üç gün sonra solan aşkı istemem

Bu handan
Kervan işler bu handan
Kes siyah zülfünü harac eyle
Kurtar beni bu kandan

İsterse kalmasın dünyada yerim
Tattığım şerbetten sunmak isterim
Topluca yürekle bir olsun serim
Yalnız beni saran coşku istemem

Yeri ağam yeri yeri
Yeri zalim yeri yeri yeri

Soykırım yapmış da ortak arıyor
Pislikten aş karmış kime yarıyor
Vicdanım elvermez hergün soruyor
Caninin kalemi keski istemem

Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Çağın gerçeğiyle fikri boyarım
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Sayfa 632

İlim gerçeğini irfan sayarım
Maneviyat ile nikah kıyarım
Zamana hükmedip eski istemem

Gamzeyi hançeri sineme çakma
Çok ise günahım kusura bakma
Bildiğinden şaşar kul bazı bazı

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Sen arifsin ne dediğin bilirsin
Yaralı gönlüme melhem olursun
Ben geldikçe melul mahzun durursun
Şad eyle gönlümü gül bazı bazı

Bu Kaçıncı Sonbahar
Şu gönül bahçemde açan kıpkızıl bir gülsün
Dönderde yüzünü bir kez bu yüzüm gülsün
Bir çıkıp gelsen ah akan gözyaşımı silsen
Nasıl sevinir şu kalbim nasıl sevinir bir bilsen
Sürünür gezerim sensiz bu uzak diyarlarda
Geçip gitti seneler gelmedin bu sonbaharda
Özlenen bir diyar gibi bir vefalı yar gibi
Çiçekler açtırsan bahçeme bir serin bahar gibi
Bu kaçıncı yaz geçti kaç sonbahar bekledim
Soldu bütün yapraklar sen hala gelmedin
Kaynak: Nuri Can

Bu Kadar Cevretme (Aratma)
Bu kadar cevretme nazlı sultanım
Beni derde saldın sensin dermanım
Aşkın deryaları yanı başında
Bana sevdaları elde aratma
Düşmüşem aşkına kerem misali
Sevdalı gönlümle olmuşam deli
Kalbimin sahibi ey güzel peri
Bana sevdaları elde aratma
Gel hilal kaşlım otur karşıma
Elbet gelir bir gün senin başına
Mevlayı seversen pirin aşkına
Bana sevdaları elde aratma
Kaynak: Ali Yavuz

Bu Kadar Cevretme 1
Bu kadar cevretme aziz sultanım
Ya n'olur insafa gel bazı bazı
Halime rahmeyle ruhi revanım
Ben de ne keremler kıl bazı bazı
Coşkun çaylar gibi bulanıp akma
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Hüseyin'im der ki lebi balımsın
Canımın cananı selvi dalımsın
Ne bir merhametsiz kanlı zalımsın
Perişan gönlümü sor bazı bazı
Kaynak: Aşık Hasan Hüseyin

Bu Kadar Cevretme 2
Bu kadar cevretme aziz sultanım
Ya n'olur insafa gel bazı bazı
Halime rahmeyle ruh-i revanım
Bana da keremler kıl bazı bazı
Gamze-i hançeri sineme çakma
Hazer kıl efendim ahımı alma
Çok ise noksanım kusura kalma
Şaşar bildiğinden kul bazı bazı
Sen arifsin ne dediğim bilirsin
Yaralı gönlüme merhem olursun
Hem de ciğerime neşter vurursun
Şad eyle gönlümü gül bazı bazı
Uğruna koymuşum can ile seri
Hilafım yok candan severim seni
Bunca yıldır esir ettin sen beni
Kadirim kıymetim bil bazı bazı
Der Feryadi laubalimsin
Canımın cananı selvi dalımsın
Halimden anlamaz kanlı zalimsin
Perişan gönlümü al bazı bazı
Kaynak: Deli Derviş Feryadi

Bu Kadar Cevretme Aziz Sultanım
Bu kadar cevretme aziz sultanım
Ne olur insafa gel bazı bazı
Lütf u ihsan eyle çeşm-i maralım
Yaralı gönlümü sar bazı bazı
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Coşkun sular gibi çağlayıp akma
Aşkın hançerini sineme çakma
Noksanım var ise kusura bakma
Bildiğinden şaşar kul bazı bazı
Sefil Kemter eydür leb-i balımsın
Canımın cananı servi dalımsın
Sen bir merhametli gönlü ganisin
Bendelere selam sal bazı bazı

Sayfa 633

Kavak kavaktan uzun
Sevdiğim iki gözüm
Gelip halim sormadı
Yare var bir çift sözüm
Kavak uzanır gider
Dalı bezenir gider
Sevda çekmeyen kızın
Ömrü uzanır gider

Kaynak: Mehmet Aslan
Kaynak: Erol Karadere

Bu Kalbimin Sevinci
Bu kalbimin sevinci
Senin yadigarındır
Yukumu kaçıran da
Senin intizarındır
Sen derdimden habersiz
Sen neşeli kedersiz
Gören deyir bu göyçek
Hansı bahtevarındır
Gönlüm neğmetli neydir
Dilim dolu gileydir
Öldürdü nazın meni
İnsaf da yahşi şeydir
Ferhad olsaydım eğer
Kayaları yarardım
Mecnun olsaydım eğer
Bin feryad koparırdım
Dedim sevirem seni
Dedi eh gözüm aydın
Burda mutkum kesildi
Burda sözüm tükendi
Gönlüm neğmetli neydir
Dilim dolu gileydir
Öldürdü nazın meni
İnsaf da yahşi şeydir
Kaynak: Bilinmiyor

Bu Kavak Meşe Kavak
Bu kavak meşe kavak
Dalların döşe kavak
Yar dibinde uyumuş
Sen binler yaşa kavak
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Bu Ki Meydan Almaz (Meydanda)
Bu ki meydan almaz ondan zat olmaz
Beslemen beygiri arap at olmaz
Er olanlar düşmanına alt olmaz
Seri verir ser kurtarır meydanda
Koçyiğitler belli olur zatından
Kötü yuvarlanır düşer atından
Arap at hışmından er heybetinden
Yiğit ölür şanı kalır meydanda
Dolu verin koçyiğitler uyansın
İki hasım birbirine dayansın
Ak gövdeler kızıl kana boyansın
Kötülerin cam çıkar meydanda
Köroğlu der dünya ganidir gani
Koçyiğit uğruna koymuşum canı
Mert olan kazanır dünyada şanı
Yiğit olan nam kazanır meydanda
Kaynak: Köroğlu

Bu Mahalle Pınarbaşı
Bu mahalle Pınarbaşı
Görünür Antakya'nın kaşı
Üst tarafı Sen Simon
Alt tarafı Değirmenbaşı
Burası da Akpınar
Boylu boyunca Asi akar
Narenciyesi ile meşhur
Kıyılardaysa söğüt ve çınar
Bu coğrafya Aknehir
Gönülden ve içten sevilir
Çalışkan aydın ve üretken
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Sayfa 634

İnsanı işini bilir

Yakar baktığını nara gözlerin gözlerin

Nayif birlik diye çağırır
Avazı çıktığınca bağırır
Keme kine nefrete yer yok
Yüreklerde sevgi saygı barınır

Dilden işvelenip mestane süzer
Gamzelerin oku bağrımda gezer
Bir kez iltifatla eylese nazar
Olur şu gönlüme çare gözlerin gözlerin

Kaynak: Nayif Koç

Emrah'ı alemde bikarar ettin
O nihan aşkını aşikar ettin
Aklımı fikrimi tar ü mar ettin
Fitne bakışları kara gözlerin gözlerin

Bu Maral Bakışın Ey Per-i Suret 1
Bu maral bakışın ey per-i suret
Çok açtı bağrımda yara gözlerin
Bilmem ahu mudur yoksa ki ateş
Yakar baktığını nara gözlerin

Kaynak: Erzurumlu Emrah

Bu Meydanda Kılıç Çalıp

Birden işvelenip mestane süzer
Gamzelerin oku bağrımda gezer
Bir kez iltifatla eylese nazar
Olur şu gönlüme çare gözlerin

Bu meydanda kılıç çalıp kan döken
Din kardaşı ehli imandır bugün
Erkek kuzu emrolunmuş bıçağa
Can kurban olacak zamandır bugün

Emrah'ı alemde bir karar etti
O nihan aşkını aşikar etti
Aklımı fikrimi tarumar etti
Fitne bakışların kara gözlerin

Kavga bize düğün bayram bir sefa
Çalarız kılıncı dökülsün kafa
Huda yardımcımız şefi Mustafa
Kafirin katline fermandır bugün

Kaynak: Mehmet Ali Erdem

Kılıçtır pençemiz kalkan kolumuz
Gaziler hu çeker sağ ve solumuz
Melekler müzeyyen bekler yolumuz
Şehitler cennete mihmandır bugün

Bu Maral Bakışın Ey Per-i Suret 2
Bu maral bakışın ey per-i suret
Çok açtı bağrımda yara gözlerin
Bilmem ahu mudur yoksa ki afet
Yakar baktığını nara gözlerin
Birden şivelenip mestane süzer
Tığ-ı gamzelerin gömlüme gezer
Bir kez iltifatla eylese nazar
Eder buderdime çare gözlerin
Emrah'ı alemde bir karar etti
O nihan aşkını aşikar etti
Aklımı fikrimi tarumar etti
Fitne bakışların kara gözlerin
Kaynak: Mehmet Ali Erdem

Bu Meral Bakışın Ey Per-İ Suret
Bu meral bakışın ey per-i suret
Çok açtı bağrımda yara gözlerin
Bilmem huri midir yoksa ki afet
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Bu gelene derler şanlı Al'Osman
Önünde düşmanı olur perişan
Sayesinde necat bulur mazluman
İslam'ın derdine dermandır bugün
Ordumuz soğanlı dağını aştı
Bir kol verdi Taht Düzü'ne ulaştı
Moskoflar ürküştü tedbiri şaştı
İnşallah mahvolur zamandır bugün
Enver paşa paşaların zireği
İşiten düşmanın titrer yüreği
Hürriyet mülkünün orta direği
Sakla bari Huda zamandır bugün
Kışın zemheride dağları sardı
Yıldırım gülleler binalar yardı
Dediler ser çekti İran'a vardı
Bakü'yü Tiflis'i alandır bugün
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Gürler Alman topu oynar felekler
Yerde insan ağlar gökte melekler
Havada kuşlar suda semekler
Koptu Nuh Tufanı dumandır bugün
Bütün merdaneler dada yetişti
Türk Ordusu birbiriyle bitişti
Duydu Hamidiye geldi katışı
Coşup gelen bahri ummandır bugün

Sayfa 635

Nebyanlı der kader birgün kalkacak
Soysuzların soyu hep yok olacak
Yine temelini adem kuracak
Rezil dünya sen o zaman görürsün
Kaynak: Ozan Nebyanlı

Bu Mudur (Ezel Seyranımda)

Serine değmeden Erzurum yeli
Tamam oldu gitti Uruset eli
Vurdu Almanya kırıldı beli
Ettiği isyana pişmandır bugün

Ezel seyranımda cihan bağımda
Serimi sevdaya salan bu mudur
Gece gündüz hasretine yandığım
Aklımı başımdan alan bu mudur

Bilemedik küffar neden azdılar
Kendi elleriyle mezar kazdılar
Hıfzı destanını sere yazdılar
Hak'tan gelen ulu ilhamdır bugün

Kesti bedenimden kanı kuruttu
Deşti yüreğimi hicran yer etti
Eti yağı dirhem dirhem eritti
Eyledi cismimi talan bu mudur

Kaynak: Recep Hıfzı

Bu Mezarın Üzerinde Mor Mor Ot Bitmiş
Bu mezarın üzerinde mor mor ot bitmiş
Bülbül konmuş dem tutuyor dur dur dur yolcu
Dün sızlayan sarı teller yok yok yok gitmiş
Şimdi rüzgarlar ötüyor dur dur dur yolcu
Bir mezardır deyip geçme sor sor neyimiş
Her taşında dert bitiyor dur dur dur yolcu
Ecel kuru bir dalımış yok yok suyumuş
Nice gemiler batıyor dur dur dur yolcu
Yanmış ocak külü bitmiş vay vay dünyada
Bak işte turnam tütüyor dur dur dur yolcu
Bir selam vermeden geçme vah vah ne fayda
Burada Mahzuni yatıyor dur dur dur yolcu
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Bu Mu Senin Düzenin
Kimseden korkum yok fani dünyada
Sırlarım ortada derim ben dosta
Şikayetim vardır can yaradana
Lastik dünya bu mu senin düzenin
Umut verirsin hep zengin zümreye
Boyarsın onuda kendi rengine
Verdin mi insanı dengi dengine
Hain dünya bu mu senin eserin
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Arttıkça tenimde teprenir ağrı
Çay akar gözümden sineme doğru
Kendi melek sima cemali ulu
Göz göre gönlümü çalan bu mudur
Yara mektup okur şirin dillerim
Yazabilmez kalem tutan ellerim
Zülfün kemendine geçti kollarım
Derdi derunuma dalan bu mudur
Zahirimde saz ve sohbet hayli dem
Batınımda yüzbin efkar derdigam
Zevki huri cennet aşkı cehennem
Ateşi bağrıma dolan bu mudur
Hun oldu sızılar ciğer paresi
İlaç kabul etmez aşkın yarası
Hekim'de Lokman'da yoktur çaresi
Her derdime derman bulan bu mudur
Neylerim Dünyada Devleti malı
Yeter sevdiğimin hüsnü kemali
Her dem nazarımda nakşi cemali
Hayali gönlümde kalan bu mudur
Zulmet-i hicrimde nuru neharım
Zemistan içinde yaz ve baharım
Ağlama sabreyle çeşm-i çeharım
Bu canıma canan olan bu mudur
Subh u şam söylerim lisan-ı demde
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Ağlarım ağlarım gözlerim nemde
Muhabbet ilinde kafesi gamda
Hıfzı seni esir kılan bu mudur
Kaynak: Recep Hıfzı

Bu Nasıl Acıdır Bu Nasıl Derttir
Bu nasıl acıdır bu nasıl derttir
Kime anlatırsam halim bilmiyor
Bu nasıl sevdadır bu nasıl yara
Yare anlatmağa dilim dönmüyor

Sayfa 636

Oğul uşak Almanya'ya yazıldı
İşçi Bulma kapısına dizildi
Evler işsiz kaldı yuva bozuldu
Bu nasıl gurbettir bitmek bilmiyor
Yalan dünya yüzümüze gülmüyor
Çekemiyom kahpe dünya derdini
Çok aradım bulamadım merdini
Yiğit olan yiğit arar yurdunu
Bu nasıl gurbettir bitmek bilmiyor

Bu çarkı gerdiş elinden usandım
Sevdiğim cananı benden kıskandım
Akıbeti gam dağına yaslandım
öyle bir ateş ki külüm sönmüyor

Yalan dünya yüzümüze gülmüyor
Çekemiyom kahpe dünya derdini

Der Zülali bu dert beni götürür
Hayal talan eder aklım itirir
En sonunda yiyer yiyer bitirir
Bağım talan olmuş bülbül konmuyor

Bu Nasıl Memleket

Kaynak: Aşık Zülali

Bu Nasıl Ayrılık Bu Nasıl Zulüm
Bu nasıl ayrılık bu nasıl zulüm
Bu ahvale ermeden mi öleyim
Şehir-i Afgan'a açılmaz yolum
Yar şehrine girmeden mi öleyim
Iraktan ırağa onu seslerim
Kumru kuğular gibi kafeslerim
Kırk üç yıldır ben bir fidan beslerim
Bak verecek dermedin mi öleyim
Der Nihan kapında olmuşam sail
Acep bu murada kum oldu nail
Doldu müddet canım alır Azrail
Ya ben yari görmeden mi öleyim

Kaynak: Feyzullah Çınar

Bu nasıl memleket bu nasıl dünya
Gamı defetmeye meyhaneler yok
Bu nasıl hayattır bu nasıl hülya
Galiba ben gibi efsaneler yok
Kanarya terk etmiş boştur kafesi
Bülbülün goncadan geçmiş hevesi
Kesilmiş gelmiyor baykuşun sesi
Gidip eğlenecek viraneler yok
Ey vah bulamadım bir vefadan
Ne kadar koştumsa ileri geri
Düşmüş parçalanmış mey kadehleri
Sakiler elinde peymaneler yok
Yetti Zülal artık etme ahu zar
Bulamazsın bir münasip şivekar
Barı sahralarla olsam kafadar
Hani Mecnun gibi divaneler yok
Kaynak: Aşık Zülali

Kaynak: Aşık Nihani

Bu Nasıl Sevdaymış

Bu Nasıl Gurbettir

Beni dertten derde saldın
Şu gönlümü nasıl çaldın
Mecnun'um Leyla'mı buldum
Güzel bu nasıl sevdaymış

Zalim dünya sırtımıza yük oldu
Bu nasıl gurbettir bitmek bilmiyor
Katık arar iken ekmek yok oldu
Bu nasıl gurbettir bitmek bilmiyor
Yalan dünya yüzümüze gülmüyor
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Atam dedim atılmıyor
Satam dedim satılmıyor
Akşam sabah yatılmıyor
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Güzel bu nasıl sevdaymış
Gözyaşım umman eyledin
Aklım fikrim zayeyledin
Perme perişan eyledin
Güzel bu nasıl sevdaymış
Atam dedim atılmıyor
Satam dedim satılmıyor
Akşam sabah yatılmıyor
Güzel bu nasıl sevdaymış
Dünyamı başıma yıktın
Han evimi harap ettin
Genç ömrümü sen tükettin
Güzel bu nasıl sevdaymış
Atam dedim atılmıyor
Satam dedim satılmıyor
Akşam sabah yatılmıyor
Güzel bu nasıl sevdaymış
Kaynak: Hasan Durak

Bu Nasıl Talihtir Bu Nasıl Keder
Bu nasıl talihtir bu nasıl kader
Yüreğimi yaktı sızın kardaşım
Anam feryat eder ağlıyo peder
Niye açılmıyo gözün kardaşım
Zalım gurbet mekanımız yerimiz
Daima ağlamak bizim karımız
Gitti ümidimiz gönül varımız
Ne yatıyon biraz gezin kardaşım
Yürümüyor kırılası dizlerim
Hiç görmüyor kör olası gözlerim
Bayramlar gelse de gene özlerim
Düğününü yaptın güzün kardaşım
Kaynak: Ekrem Çelebi

Bu Nasıl Zamandır
Bu nasıl zamandır bu nasıl dünya
Dağlar taşlar pus dumana sarılmış
Hani Mecnun Hani o güzel Leyla
Ferhat ölmüş Şirin'inden ayrılmış
Aşk ehli söylemez tutulmuş dili
Sarmaşıklar örtmüş lale sümbülü
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Sayfa 637

Karga kuzgun almış kırmızı gülü
Bülbül ötmez goncasına darılmış
Viraneden gelir baykuşun dadı
Kalmamış cihanın neşesi şadı
Saki bade vermez tutmuş inadı
Masalar devrilmiş meyler alınmış
Zülali der viran olmuş gülistan
Bağı bahçesini terk etmiş bağban
Geçmiş zevk sefalar kalmamış devran
Gönül ağlar ehli demden ayrılmış
Kaynak: Aşık Zülali

Bu Ne Biçim Sevda İmiş
Bu ne biçim sevda imiş
Sinem kül oldu kül oldu
Yar sevmesi bela imiş
Zihn-i bal oldu bal oldu
Dosttan gelen acı taşlar
Değer yüreğime işler
Gözlerimden kanlı yaşlar
Aktı sel oldu sel oldu
Başımdaki garip haller
Kurudu elimde dallar
Önümdeki düzgün yollar
Şimdi bel oldu bel oldu
Kaynak: Mahmut Erdal

Bu Ne Derttir Acep
Bu ne derttir acep derman belirmez
Yu bu ne yaradır zahmi belirmez
Benim gönlüm acep aşktan usanmaz
Varır aşka düşer hiç bana tanmaz
Döner gönlüm bana öğüt verir hoş
Aşık olan gönül aşktan usanmaz
Aşık ki cana kaldı aşık olmaz
Canın terk etmeyen maşuk bulmaz
Aşk pazarıdır bu canlar satılır
Satarım canımı hiç kimse almaz
Aşık bir kişidir bu dünya malın
Ahiret korkusun bir çöpe saymaz
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Bu dünyadan ahireten içeri
Aşkın yeri var kimse bilmez
Aşık öldü diye sala verirler
Ölen hayvan durur aşıklar ölmez

Sayfa 638

Sesim yetmez bağırayım dağlar inlesin
Dağların ardında nazlı yarim dinlesin
Bizi bu hallere koyan zalim gülmesin
Emman emman zalim gülmesin
Kaynak: Mansur Nesimi

Aşıklar meydanı Arş’dan yücedir
Çalarlar çevganı topu belirmez
Begüm arif isen yürü yolunca
Bunda başlar yiter kanlar sorulmaz
Erenler kapısı Hazret kapısı
Bu kapuya gelen mahrum görünmez
Yunus bu deryaya gark oldu gitdi
Geri gelmekliğe aklı dirilmez
Kaynak: Yunus Emre

Bu Ne Sevgi Ah Bu Ne Izdırap

Bu Pınar Eşme Pınar
Bu pınar eşme pınar
Yaramı deşme pınar
Yar yanıma gelende
Su ver söyleşme pınar
Vay bana hele hele bana
Ben de kurbanam sana
Bu gece buralıyam
Ne bahtı karalıyam
El benl aşık sanar
Yürekten yaralıyam

Bu ne sevgi ah bu ne ızdırap
Zavallı kalbim ne kadar harap
Nasibim olsun bir yudum şarap
Sun da içeyim yarin elinden

Vay bana hele hele bana
Ben de kurbanam sana

Al şu kadehi yaşla doldurma
Düşürme yeter gönlümü gama
Gurubun rengi vurmadan cama
Ver mezesini tatlı lebinden

Bu Rüya Hiç Bitmesin

Bahtım sarılmış simsiyah tüle
Nemli gözlerle yalvardım güle
Uzak kalırsak bana acele
Selamlar gönder seher yeliyle

Batmasın gün solmasın gül umutlar yitmesin
İsterim ki hep sürsün bu rüya hiç bitmesin

Kaynak: Hasan Bayıra

Bu Ne Şivandır
Karlı dağlar geçit vermez sana geleyim
Neredesin ne haldasın nerden bileyim
Kader tutmuş yakamızı koymaz güleyim
Emman emman koymaz güleyim
Emman emman dağlar dumandır
Dıley dıley bu ne şivandır
Felek vurmuş tokadını halım yamandır
Vaye vaye bu ne zamandır
Daye daye kötü zamandır
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: Sadun Çelik

Sensin sevincim neşem sensin derdim kederim
Lale sümbül menekşem yazgım bahtım kaderim

Seninle döner dünyam sensin sıcak güneşim
Seninle dolu hülyam sensin yegane eşim
Esmesin yel akmasın sel bulutlar inmesin
İsterim ki hep sürsün bu sevda hiç bitmesin
Gözümün bebeğisin canımın ta içisin
Tanrım bana yaratmış yalnız benim içinsin
Batmasın gün solmasın gül bülbüller ötmesin
İsterim ki hep sürsün bu şarkı hiç bitmesin
Kaynak: Nuri Can

Bu Sabah Da Geçti
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Bu sabah da geçti posta gelmedi
Mektubunu bekliyorum her sabah
Ömre dayan dedim daha yılmadı
Kapıları yokluyorum her sabah
Nurşani'yem derdim inmez yarıya
Güneş gerek karlı dağlar eriye
Gam kervanım yola düşmüş nereye
Gam yükünü yüklüyorum her sabah
Kaynak: Aşık Nurşani

Bu Sabah Kondu Dala
Bu sabah kondu dala da
Bülbül mü serçe midir
Yar ağzın gül kokuyor da
İçerin bahçe midir
Yar bir şirin yere düşmüş
Bağ mıdır bahçe midir
Dudakları çiçek olmuş
Gül müdür gonca mıdır
Kaynak: Yöre Ekibi

Bu Sabah Uğradım Ben Bir Güzele
Bu sabah uğradım ben bir güzele
Dedim benim gibi kul gerek sana
Sararmış gül benzi dönmüş gazele
Dedim olmaz böyle hal gerek sana
Dedim gönlüm olsun seninle meşgul
Sensin aşıklara muteber makbul
Dedim kulluğuna gel eyle kabul
Dedi hale layık hal gerek sana
Dedim ey sevgilim darına düştüm
Aşık olup aşkın narına düştüm
Dedim bülbül gibi zarına düştüm
Dedi öz bağında gül gerek sana
Dedim sensin yüreklerin paresi
Şu sinemde olan aşkın yaresi
Yüzünü görmenin nedir çaresi
Dedi Mecnun gibi çöl gerek sana
Dedim Daimi'nin mihr ile mahı
Şu cihanda sensin güzeller şahı
Dedim bu gerdanın sanadır ahı
Dedi edep erkan yol gerek sana
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Sayfa 639

Kaynak: Aşık Daimi

Bu Sene De Bu Diyara Takıldım
Bu sene de bu diyara takıldım
Eller umudumu kesmen ne olur
Ta doğuştan yar aşkına yakıldım
Diller umudumu kesmen ne olur
Etme bunu her cezama razıyam
Ben aşığam aşkım aşık sazıyam
Anasın yitirmiş emlik kuzuyam
Yollar umudumu kesmen ne olur
Nurşani'yem karar veremez oldum
Kocadım yaşlandım yaramaz oldum
Yarin bahçasına varamaz oldum
Güller umudumu kesmen ne olur
Kaynak: Aşık Nurşani

Bu Sene Mevlam Çok Verdi Kışı
Bu sene Mevlam çok verdi kışı
Dümdüz oldu dere tepe taş başı
Kamyonun içinde on altı kişi
Hacılar yoluna düştü otobüs
İşte kaldık Hacılar'ın yolunda
Bir hüner yok şoförlerin elinde
Bin dokuz yüz kırk dokuz yılında
Adın bir tarihe geçti otobüs
Gitmiyor boşuna kamyon yüz tuttu
Çalışmıyor her aletler buz tuttu
Arkadaşlar indi hepte söz tuttu
Ayazı yedikçe şişti otobüs
Kimi kazma aldı, kimi küreği
Kimisinin güp güp atar yüreği
Şoför Mehmet efendinin durağı
Ufak belli benzer astı otobüs
On dört kürekçiyi soğuk yıldırdı
Onlar ayıkladı tipi doldurdu
Bu yıl kıştan pek çokları çıldırdı
Senin yiğitliğin geçti otobüs
Geriki otobüs ileri geçti
Bizim makineye bir çığır açtı
Otobüs canlandı hem köy yanaştı
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Sayfa 640

Gayri yiğitleşti uçtu otobüs
Motor çalışmıyor teker dönmüyor
Şoför yalvarıyor kimse inmiyor
İleri gitmiyor geri dönmüyor
Kışa güç yetmiyor şaştı otobüs
Talibi gurbete düşmüş neylesin
Bin derdi var hangisini söylesin
Allah bunaltmasın yardım eylesin
Hamdolsun tehlike geçti otobüs
Hacılardan çıktım ikindi vakti
Acep bizim kısmet nereye kalktı
Hisarcık bağları burnuma koktu
Görünmüyor yeşilleri alları

Bazı köyler var ki ocak yakmıyor
Zenginleri fukaraya bakmıyor
Evvel bahar geçti karlar kalkmıyor
Bu yıl perişan milletin halleri
Mevlam kullarını böyle mi sever
Ne sırtımız kızar ne de gün çavar
Bu yıl kıştan kırıldı çok mal davar
Allah büyük kayırmaz mı kulları
Talibi geziyor nereden nereye
Derdimi yazıyor ağdan karaya
Yolum uğramadı Zincirdere'ye
Ondan öte görmek olmaz kelleri
Kaynak: Aşık Talibi

Hisarcığı gördüm bir dere boyu
Bağları şerefli şirindir köyü
Abu hayat gibi akıyor suyu
Bahçelerde açılıyor gülleri
Nereden gelmedir bu köyün aslı
Gençleri medeni akıllı uslu
Manzarası güzel her taraf süslü
Çayır çimen dereleri yolları
Hisarcık'ta Hacılar'ın denginde
Kıranardı yüksek Talas enginde
Durma çalış şimdi rağbet zenginde
Sorulmuyor fukaranın halleri
Nasip kalktı geldim Kıranardı'na
Seyran ettim yaylasına yurduna
Oturmuşlar bir tepenin sırtına
Çoktur dere tepe cılga yolları
Kıranırdı Hisarcığın yanında
Bereket var nimetinde namında
Geze geze bura geldim sonunda
Gürlüyor şöhretleri şanları

Bu Senede Böyle Oldu
Tarlanın taşı çokmuş
Bu sene de böyle oldu
Kara saban çatlakmış
Bu sene de böyle oldu
Geçen yılın firezi
Yerde kaldı birazı
Böyle olur bazı bazı
Bu sene de böyle oldu
Emeğim var gene de
Derdim yatar sinede
Umut gelen senede
Bu sene de böyle oldu
Elbistan'ın özünden
Usanmadım tozundan
Bir zalimin yüzünden
Bu sene de böyle oldu
Söz: Ali Haydar Levendiz (Emekçi)

Bu Seniv Hindi Zülfüv

Eğer yolcu isen buradan kalkın
Endüllük köyüne bir isim takın
Uzak değil bir birine pek yakın
Hep karışık davaları malları

Bu bağda dolanısan
Derdiv mene demisen
Atrafıv dolub gülden
Bir gül mene vermisen

Reşadiye soğan sarmısak diker
Ağcakaya rençber çok tohum eker
Bunların arası on dakka çeker
Gayet dardır arazisi çölleri

Bu seniv Hindi zülfüv
Çignime mindi zülfüv
Çurgala koy koynuva

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Kan eder indi zülfüv
Bu bağda dolanısan
Derdiv mene demisen
Atrafıv dolub gülden
Bir gül mene vermisen
Seniv Nasrani zülfüv
Cemler aslanı zülfüv
Bağdad'ı viran eder
Alı Basra'nı zülfüv
Bu bağda dolanısan
Derdiv mene demisen
Atrafıv dolub gülden
Bir gül mene vermisen
Kurbanam han gözüve
Nazdan bakan gözüve
Çoh sürmeler çekibsen
Evim yıkan gözüve
Bu bağda dolanısan
Derdiv mene demisen
Atrafıv dolub gülden
Bir gül mene vermisen
Kaynak: Yaşar İzzeddin Nimet

Bu Sıra (Rüzgara Kapıldı)
Rüzgara kapıldı dalım budağım
Sandal da su tutar oldu bu sıra
Sudan tat almıyor dilim dudağım
Sabır taşı yutar oldum bu sıra
Ölçüye vurmak zor emeği teri
Her sözü demek zor gelse de yeri
Diken batardı ya eskiden beri
Güller bile batar oldu bu sıra
Polatoğlu bir devrandır dönüyor
Sevmeyenler sevenleri kınıyor
Gönül vefa diye diye yanıyor
Çok alıngan beter oldu bu sıra

Sayfa 641

El gözüne akrebim ben
Sokan derler yılan mıyım
Ötesi olamaz yalanın
Yatağı olmaz yılanın
İşi olmazsa bilenin
Bunu bozan filan derler
Gezmezsen dağın başını
Çeken boranı kışını
Tutmazsan elin işini
Ne muhanet filan derler
Osman der ki gidem billah
Yerde gökte birdir Allah
Ol Muhammet habibullah
Dört kitapta Kur'an derler
Kaynak: Aşık Avcı Osman

Bu Şehrin Duvarları
Bu şehrin duvarları
Delidir iflah olmaz
Üstünden tank geçer
Arlanmaz uslanmaz
Duvarlara yazdıklarım
Bu ülkenin aşklarıdır
Üstüne kuma gelmez
Üstüne gül koklanmaz
Silmeyin duvarları
Üstünde yazanları
Tırnağıyla kazanları
Görmeliydi genç kızlar
Ne fırtınalar kaldı ne depremler
felaketlerin her türlüsü
yaşanmadık hiç birşey kalmadı
henüz yıkılmadı duvarların
Ey benim güzel ülkem
Seni Seviyorum
Kaynak: Servet Kocakaya

Kaynak: Ozan Yusuf Polatoğlu

Bu Tepe Pulli Tepe (Yaylalar)

Bu Sözüme Yalan Derler

Bu tepe pulli tepe (Yaylalar)
O yaylalar yaylalar sonalar
Çıktım su serpe serpe (Yaylalar)
O yaylalar yaylalar sonalar

Bu sözüme yalan derler
Ben yaratan yalan mıyım
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Gettim ki yar uyumuş (Yaylalar)
O yaylalar yaylalar sonalar
Uyarttım öpe öpe (Yaylalar)
O yaylalar yaylalar sonalar
Bir tarla ektim pazı (Yaylalar)
O yaylalar yaylalar sonalar
Suvardım bazı bazı (Yaylalar)
O yaylalar yaylalar sonalar
Gelirsen bize gelme (Yaylalar)
O yaylalar yaylalar sonalar
Emmimgile gel bazı (Yaylalar)
O yaylalar yaylalar sonalar
Kaynak: Seyfettin Sığmaz

Bu Tepe Pullu Tepe (Hey Gülüm)
Bu tepe pullu tepe (Hey gülüm)
Çıktık su serpe serpe (Hey gülüm)
Baktım ki yar uyumuş (Hey gülüm)
Uyattım öpe öpe (Hey gülüm)

Sayfa 642
Kaynak: Muharrem Akkuş

Bu Toprakta (Asırların İzi)
Asırların izi gizli
Bu toprakta bu toprakta
Erenlerin özü gizli
Bu toprakta bu toprakta
(Bağlantı)
Sevdanın yanık türküsü
Kinin nefretin örtüsü
Yunus'un gönül köprüsü
Bu toprakta bu toprakta
Bu toprağa ana denir
Yüreklerde filizlenir
Taşlar bile feyizlenir
Bu toprakta bu toprakta
Bağlantı
Kaynak: Abdullah Işılak

Çay aşağı gittiğim (Hey gülüm)
Deste güle kattığım (Hey gülüm)
Hiç aklımdan çıkmıyor (Hey gülüm)
Senin ile yattığım (Hey gülüm)
Çay aşağı kurt izi (Hey gülüm)
Babam yitirmiş bizi (Hey gülüm)
Babamın kesesinden (Hey gülüm)
Sayacağım beş yüzü (Hey gülüm)
Kaynak: Bekir Karadeniz

Bu Tepe Pullu Tepe (Nenni)
Bu tepe pullu tepe (Nenni de yarim nenni)
Su gelir serpe serpe (Eski de yarin hanı)
Dediler yar uyumuş (Nenni de yarim nenni)
Uyardım öpe öpe (Eski de yarin hanı)
Altını bozdurayım (Nenni de yarim nenni)
Gerdana dizdireyim (Eski de yarin hanı)
İpek mendil değilsen (Nenni de yarim nenni)
Cebimde gezdireyim (Eski de yarin hanı)

Bu Vatana Nasıl Kıydılar
İnsan olan vatanını satar mı
Suyun içip ekmeğini yediniz
Dünyada vatandan aziz şey var mı
Beyler bu vatana nasıl kıydınız
Onu didik didik didiklediler
Saçlarından tutup sürüklediler
Götürüp kafire buyur dediler
Beyler bu vatana nasıl kıydınız
Eli kolu zincirlere vurulmuş
vatan çırılçıplak yere serilmiş
Oturmuş göğsüne Teksaslı çavuş
Beyler bu vatana nasıl kıydınız
Günü gelir çark düzüne çevrilir
Günü gelir hesabınız görülür
Günü gelir sualiniz sorulur
Beyler bu vatana nasıl kıydınız
Kaynak: Nazım Hikmet

Altındır alay değil (Nenni de yarim nenni)
Gümüşdür kalay değil (Eski de yarin hanı)
Kınamayın a dostlar (Nenni de yarim nenni)
Sevdadır kolay değil (Eski de yarin hanı)
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Bu Yarayı Ancak Çekenler Bilir
Bu yarayı ancak çekenler bilir
Yüreğini dağlayınca anlarsın
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Dolu vurur sel götürür bağını
Boz bulanık çağlayınca anlarsın
Dostun acı sözü büker belini
Gelen geçen sormaz olur halini
Silen olmaz gözleriyin selini
İçin için ağlayınca anlarsın
Ezrail oturur göksün düzüne
Yolum yokuş sızı iner dizime
Çağan Ali'm toprak dolar gözüne
Salacanı bağlayınca anlarsın

Sayfa 643

Saçımı dağıdır rüzgarın yeli
Aylar ötüb govlasa da il ili
Genclik çağın itirmişik bu yerde
Gen düşsek de üreyinde odum var
Başın üste parlayan ulduzum var
Unutma ki çöreyinde duzum var
Gismet payın bölüşerdik bu yerde

Söz: Ali Çağan

Men Vefayam öz sözümde durmuşam
Üreyime gıfıl-kilid vurmuşam
O günleri heyalımda gurmuşam
Bir zamanlar görüşerdik bu yerde

Bu Yarayı Dosttan Aldım

Kaynak: Huraman Vefa

Bu yarayı dosttan dosttan aldım ezeli
Eser şu bağrıma yel dertli dertli
O dost benden ayrı ayrı gezdi gezeli
Akar gözlerimden sel dertli dertli

Bu Yerler (Mat Qalmışam)

Düşküniken dost bağına girilmez
Yalan ile Hakka Hakka ikrar verilmez
Kamil olmayınca hey dost menzil görünmez
Kör cahil elinden kul dertli dertli
Bir garibim böyle böyle çamurlu yolda
Döküldü yaprağım kalmadı dalda
Derman bulunur mu hey dost biçare kulda
Adını söyleyen dil dertli dertli

Mat qalmışam bu feleyin işine
Qumral gözlüm seken yerdi bu yerler
Serxovlanıb dönüb tavuz quşuna
Canıma od töken yerdi bu yerler
Bahar fesli imrağ kimi çağlayıb
Eşq oduna cigerimi dağlayıb
Mensur kimi qollarımı bağlayıb
Meni dara çeken yerdi bu yerler

Kaynak: Muhlis Akarsu

Molla Cuma baxma düşer güle ter
Derdim çekmez deve olsa yüz qatar
İsmi Pünhan Şeyx Sen'andan beş beter
Elif qeddim büken yerdi bu yerler

Bu Yerde (Yaman Düşdü)

Kaynak: Aşık Molla Cuma

Yaman düşdü acı hesret araya
Bir zamanlar görüşerdik bu yerde
Uşag kimi sevinerdik gülerdik
Herden küsüb barışardıg bu yerde

Bu Yerlerden Geçen Dilber

O hoş günler ömrüme yazıb neler
Bu günlerin dadı yohdur o geder
Barı deme ömrümüz keçib heder
Saf niyyetle görüşerdik bu yerde
Herden gelib ziyaretmi edirem
Senden sene şikayetmi edirem
Yene sensiz boynu bükük gedirem
Geh-geh çekib gülüşerdik bu yerde
Deniz coşub lepe döyür sahili
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Bu yerlerden geçen dilber
Hasret alam yollarından
Ölü insan cana gelir
Onun ruh-i hallarından
Emsem dilin yoktur ruhsat
Yaradan eylesin kısmet
Ölürsem kalırım hasret
Deremedim güllerinden
Der Rufai bilmem n'öldum
Aşkından sararıp soldum
Aklım gitti hayran oldum
Nazik parmak ellerinden
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Kaynak: Aşık Rufai

Bu Yıl Benim Yeşil Bağım Kurudu
Bu yıl benim yeşil bağım kurudu
Dolu vurdu yaprakları çürüdü
Benim de saz tutan elim var idi
Şimdi bir köşede yatar ağlarım
Benim ile lokma yiyip içenler
Gölgemin altında konup göçenler
Sizi zalim dar günümde kaçanlar
Ben kendi halime bakar ağlarım

Sayfa 644

Bu yola talip ol bağlandın ise
İyi sofulara beyan eylesin
Hakikat ateşiyle dağlandın ise
Git kendi Pir`ine derman eylesin
Kemerde sağladık başında tacı
Kulağında küpe durur bacı
Gönül bir Kaabe`dir, yadda ol Hacı
Davut Sulari de derman eylesin
Söz: Davut Sulari

Bu Yolculuk Nereyedir

Çırpına çırpına bir yuva kurdum
Bebeği görmedim kundağı gördüm
Deryada boğuldum karaya vurdum
Çamurdan çamura batar ağlarım

Hayat denen yolculukta
Acılarıma taş derim
Ölümsüzlük son olukta
Bezimi katlar geçerim

Mahzuni Şerif'im budur ahvalim
Zamane bozuldu insanlar zalim
Kıyamete kadar gider bu halim
Sabır eder matem tutar ağlarım

Bu yolculuk nereyedir
Daimi bir sarayadır

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez -OrjBu yıl bu dağların karı erimez
Eser bad-ı saba yel bozuk bozuk
Türkmen kalkıp yaylasına yürümez
Yıkılmış aşiret el bozuk bozuk
Kızılırmak gibi çağladım aktım
El vurdum göğsümün bendini yıktım
Gül yüzlü cerenin bağına çıktım
Girdim bahçesine gül bozuk bozuk
Elim tutmaz güllerini dermeye
Dilim tutmaz hasta halin sormağa
Dört cevabın manasını vermeğe
Sazım düzen tutmaz tel bozuk bozuk
Pir Sultan'ım yaratıldım kul deyi
Zalim Paşa elinden mi öl diye
Dostum beni ısmarlamış diye
Gideceğim amma yol bozuk bozuk
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Bu Yola Talip Ol
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Kırk bir istasyondan geçtim
Bineğimi kendim seçtim
Kırık kanat ile uçtum
Bedenim yoklar geçerim
Bu yolculuk nereyedir
Hem denize karayadır
Çileler bizi yoğurur
Hayıra gebe doğurur
Boş tencere ne kavurur
Aşımı kıtlar geçerim
Bu yolculuk nereyedir
Belirsiz bir sırayadır
Biletimde yazan yere
Giderim taş sere sere
Engelimde derin dere
Islanmaz atlar geçerim
Bu yolculuk nereyedir
Komutumuz forayadır
Dosta doğru dosta doğru
Dosta yakışan söz doğru
Kılavuzum var dosdoğru
Sözümü çıtlar geçerim
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Bu yolculuk nereyedir
Kül dökülmez çırayadır
Beklentisiz hayat güzel
İltifat ağaçta gazel
Herkes hakir ben mi özel
Ali’yim yoklar geçerim
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Bu Yoldan Çoklar Gider

Sayfa 645

Gülsuyu şişelerde
Evli evine gitti
Biz kaldık köşelerde
Çok güzelsin divay vay
Çok şirinsin divay vay
Şu dağlar eze dağlar
Yar gele geze dağlar
Suları şarap olmuş
Çiçeği meze dağlar

Bu yoldan çoklar gider
Aç gelir toklar gider
Sinemi kalkan ettim anam
Her gelen oklar gider
Ok yedim yarem sızlar anam
İnsafsızdır avcılar

Çok güzelsin divay vay
Çok şirinsin divay vay

Köpük köpüktür sular
Dağda otlar kuzular
Aşk yarası derindir anam
Kalbim her an sızılar
Sızlıyor yarelerim anam
Geydirin karaları

Hele gurban
Bülbül kibarım güle mi geldin haylo nedem
Hele gurban
Laldın anam dile mi geldin anan öle
Hele zalım gördün gülde vefa yok
Zalım gördün gülde vefa yok

Dağlar başına felek
Gözüm yaşına felek
Akıbet kuş kondurdun anam
Mezar taşıma felek
Neyledim sana felek anam
Koymadın ki biz gülek

Hele zalım bile bile mi geldin diley eman
Di gel eman eman eman vallah
Getirim yavrumu görem eman
Ayrılmışım yardan halım yaman eman eman

Ördek yerde göl yerde
Bülbül öter dal yerde
Felek bizi ayırdı anam
Her birimiz bir yerde
Ne yaptım sana felek anam
Koymadın ki biz gülek

Kaynak: Bakır Yurtsever

Bu Yurtlar Eski Yurtlar

Hele zalım bu yurtlar anam eski yurtlar
Anam çöl oğul ceylan otlar
Anam koyun benim yavrum yurduna
Oğul koy yesin anam beni kutlar
Diley eman eman halım yaman
Di gel eman eman dağlar duman
Ayrılmışım yardan halım yaman eman eman
Kaynak: Ali Öner

Bu Yoldan Hanım Geçer
Bu yoldan hanım geçer
Gördükçe canım geçer
Bir yerden yaralıyam
Yüz yerden kanım geçer
Çok güzelsin divay vay
Çok şirinsin divay vay
Dağlarda meşelerde
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Bu Zalim Sevdayı
Bu zalim sevdayı ben kendim seçtim
Bağrıma bastığım taştan kime ne
Uzaktan uzağa ben kendim sevdim
İçime döktüğüm yaştan kime ne
Gönül benim sevda benim
Bu yıkılan dünya benim
Zehir olsa her nefesim
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Sayfa 646

Seviyorum kime ne

Şad olup da güldük bugün

Hasretin dağlar çökse başıma
Yine söz söyletmem büyük aşkıma
Çekilin başımdan Allah aşkına
Ben sevdim ben yandım bundan kime ne

(Bağlantı)
Dost dostun kus'runa kalmaz
Muhabbetin elden salmaz
Solmuş gülden koku gelmez
Dost gülünü derdik bugün

Kaynak: Sur Yaşo

Bu Zaman Giden Yar
Karşıda görünen sıralı dağlar
Yüreğim efkarlı gözlerim ağlar
Sanırsın üstüme devrilmiş dağlar
Bu zaman giden yar ne zaman gelir
Karşıda görünen efkar dağıdır
Yarsız şeker yesem bana ağudur
Şimdi nazlı yarin taze çağıdır
Bu zaman giden yar ne zaman gelir
Arafat dağından gönlüm kar ister
Gönül efkarlanmış taze yar ister
Yastıktan usanmış başım kol ister
Bu zaman giden yar ne zaman gelir
Kaynak: Bekir Karadeniz

Bu Zamanda Nerde Kopar
Bu zamanda nerde kopar bilinmez
Yeminli noterli dostluk bağlan
Beş yıl on yıl misal diye alınmaz
Gelip geçer o güzelim çağları
Güvenirsin kendin kadar pek yüce
Konuşurken eksik dersin bir hece
Bakarsın ki apansızın bir gece
Hafif serin rüzgar yıkar dağları
Muhtaç olur isen hergün birine
Ayağın yorgana hafif sürüne
Sefil Seyyah gam yüküne bürüne
Ta içten eriyor yürek yağları
Kaynak: Sefil Seyyahi

Bugün (Çok Şükür Minnet Hüdaya)
Çok şükür minnet hüdaya
Dost yüzünü gördük bugün
Kurtulduk kal u beladan
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Bu ceme girmesin eğri
Yüreğimden çıkmaz ağrı
Gönderdik sılaya doğru
Gönül kuşun saldık bugün
Bağlantı
Şah Hatayi'm şaha düştük
Gam yükün menzile saçtık
Dost elinden dolu içtik
Mesti hayran olduk bugün
Bağlantı
Kaynak: Şah Hatayi

Bugün (Engel Olma Yüce Dağlar)
Engel olma yüce dağlar
Yare gideceğim bugün
Derdimin dermanı onda
Yare gideceğim bugün
Çal başına boş dünyayı
Yarsiz nideyim bu canı
Aramış çağırmış beni
Yare gideceğim bugün
Der Gerçeğim kalmış naçar
Yari kokusundan seçer
Aşk ile kapıyı açar
Yare gideceğim bugün
Kaynak: Aşık Gerçeği

Bugün (Vay Benim Belalı Başım)
Vay benim belalı başım
Neler oldu sana bugün
Yok mu senin başka işin
Zulmedersin bana bugün
Kar yağdı gönül dağıma
Hazan vurdu gör bağıma
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Ateş düştü ocağıma
Savruluyor cana bugün
Yürüsem yollara çıksam
Irmaklarla birlik aksam
Güzeller şehrine baksam
Konuk olsam hana bugün
Yürüdüm pınar başına
Oturdum binek taşına
Su aldım sürdüm döşüme
İçtim kana kana bugün
Havalanma gönül kuşu
Aşılmaz zalim yokuşu
Yürekte aşkın ateşi
Gider yana yana bugün
Ferman Baba neye daldı
Ne aradı neyi buldu
Görün beni benden aldı
Yine Behlül Dana bugün
Kaynak: Ferman Baba

Bugün Ah İle Figanım
Bugün ah ile figanım
Ta arşa dayandı dilber
Ah çekerim hayalinle
Bütün cismim yandı dilber
Seyrettim dağ ile taşa
Açılmış nergiz menevşe
Kan karıştı akan yaşa
Gözüm kan boyandı dilber
Bakma Meluli haline
Niçin girdin vebalime
Acırım kendi halime
Eyvah sana yandı gönül
Söz: Aşık Meluli

Bugün Ankara'da Bir Güzel Gördüm
Bugün Ankara'da bir güzel gördüm
Mest eyledi beni döndüm deliye
Eğer güzel bana meyil verirsen
Seni götüreyim Kırıkkale'ye
Ne kadar güzeldir kaşları gözü
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Sayfa 647

Bakınca dayanmaz insanın özü
Vallahi yaşatmaz öldürür bizi
Başımızı koydun derde belaya
Acep kim saracak ince belini
Tutamadım gözlerimin selini
Bülbül zanneyledim tatlı dilini
Konuştukça hayat verir ölüye
Ne varısa malımızı satalım
Zevkimizi birbirine katalım
Motora binmezsen taksi tutalım
Açılalım İstanbul'a Bolu'ya
Koca Ankara'da eşin bulunmaz
Hayat paha ile satın alınmaz
Cilve olmayınca güzel salınmaz
Salınıpta çıkma güzel karşıma
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Bugün Ayın Işığı
Bugün ayın ışığı
Elinde bal kaşığı
Yine nerden geliyon
Mahlenin yakışığı
Vay nerdesin nerdesin
Kaldır yüzün perdesin
Diyeceğim çok amma
Pek kalaba yerdesin
Kara poşuna kurban
Çatık kaşına kurban
Yalınız sana değil
Arkadaşına kurban
Vay vay vay pambuğum
Edasına yandığım
Seni hasta dediler
Ey oldun mu sevdiğim
Karşıdan geçti gelin
Elinde testi gelin
Gitme bir yol göreyim
Gençliğim geçti gelin
Vay ne olur ne olur
Sevda sırınan olur
Göz alemi gezer de
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 648

Gönül birinen olur

Leblerin goncadır ay gonca

Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Bugün ayın onudur de
Gülüm nana yayla nina
Yüküm buğday unudur yar
Yüküm buğday unudur
Evliye gönül verme
Eve gider unutur

Bugün Ayın Ondördü
Bugün ayın ondördü
Kız saçını kim ördü
Ördüyse yarim ördü
İsbat getir kim ördü
May mana matlı kızlar tatlı
Fır leyli fırfır leyli
Peştemalı püsküllü
O püskülü ben taktım
Konukomşudan gizli vay
Ay doğar aşmak ister
Al yanak yaşmak ister
Şu benim garip gönlüm
Yare kavuşmak ister
May mana matlı kızlar tatlı
Fır leyli fırfır leyli
Peştemalı püsküllü
O püskülü ben taktım
Konukomşudan gizli vay
Çarşıda bana dura
Sarardım dura dura
Cahil ömrüm çürüdü
Bağrıma vura vura

Bağlantı
Arakçının mendedir de
Gülüm nana yayla nina
Sermişem çemendedir yar
Sermişem çemendedir
Dünya közele dönse
Menim gönlüm sendedir
Bağlantı
Kaynak: İbrahim Yıldırım

Bugün Aziz Gündür (Güzeller)
Bugün aziz gündür derneğimiz var
Yolunuz düşsün ziyarete güzeller
Hasretliğiniz çoktan beri çekeriz
Verin baçı geçin öte güzeller
Kimi göç eylemiş gücü var bize
Kimi siyah zülfün dökmüştür yüze
Eğer bir haberiniz olmasa bize
Düşersiz siz de firkate güzeller

May mana matlı kızlar tatlı
Fır leyli fırfır leyli
Peştemalı püsküllü
O püskülü ben taktım
Konukomşudan gizli vay

Emrahi der gerçek oldu sözümüz
Arşa direk oldu ah-ı süzumuz
Size geçer ise bu niyazımız
Dolun sualsiz cennete güzeller

Kaynak: Nevid Kodallı

Kaynak: Ahıskalı Emrah Işığı

Bugün Ayın Üçüdür

Bugün Bana Ağlamak Düşer

Bugün ayın üçüdür de
Gülüm nana yayla nina
Girme bostan içidir yar
Girme bostan içidir
Dudakların bal şeker
Dilin badem içidir

Ne söyledim ne söyledim sana ne söyledim ki
Vurdun kapıyı gittin be vicdansız
Be insafsızın kızı be nankör kedi insan bir şey söyler
Sev dedin sevmedik mi
Aşka boyun eğmedik mi
Bütün kötü huyları hatta güzel dostları
Senin için terketmedik mi

(Bağlantı)
Kız belin incedir ay ince
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Sayfa 649

Deli gibi döne döne savrulmak düşer
Bugün yine bana bana of çekmek düşer of of of of

Gülün şeftalisin derdim
Ne bağ duydu ne bağbancı

Bugün yine bana bana ağlamak düşer
Çıra gibi yana yana kül olmak düşer
Bugün yine bana bana ah çekmek düşer ah ah ah ah

Bağın duvarından aştım
Kırmızı gülüne koştum
Öptüm sardım helallaştım
Ne bağ duydu ne bağbancı

Boş ver be gitsin Allah büyük
Her acının bir ahı vardır
Bir of çekersin biter her şey
Kaynak: Yusuf Hayaloğlu

Bugün Bayram Günü Alem Eğlenir
Bugün bayram günü alem eğlenir
Sen bizim yaylaya gel başın için
Dertliler oturmuş derdin söyleşir
Etme intizarın gül başın için
Hayran oldum bakakaldım yüzüne
Sürme değil rastık çekmiş gözüne
Hıçkırarak başım koysam dizine
Saçım okşa gönlüm al başın için
Davut Sulari'yim ahd u amanda
Bir yıldız doğmuştur vakt-ı zamanda
Seher bülbülüyüm ulu divanda
Sen benim vekilim ol başın için
Kaynak: Davut Sulari

Bugün Bayram Günüdür
Bugün bayram günüdür (Hele hele hele ninnayi)
Güzeller düğünüdür (Hele hele hele ninnayi)
Herkesin yüzü güler (Hele hele hele ninnayi)
Bana Matem günüdür (Hele hele hele ninnayi)
Az kaldı bayram ola (Hele hele hele ninayi)
Kolu boynuma dola (Hele hele hele ninayi)
Üç gecenin hayfını (Hele hele hele ninayi)
İster bir günde ala (Hele hele hele ninayi)
Kaynak: Yöre Ekibi

Bugün Ben Bir Bağa Girdim
Bugün ben bir bağa girdim
Ne bağ duydu ne bağbancı
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Bağın kapusunu açtım
Sanasın cennete düştüm
Doldurdum badesin içtim
Ne bağ duydu ne bağbancı
Seherin tan yeri attı
Bülbül elvan elvan attı
Gevheri yükünü tuttu
Ne bağ duydu ne bağbancı
Kaynak: Aşık Gevheri

Bugün Ben Bir Güzel Gördüm
Bugün ben bir güzel gördüm
Bakar cennet sarayından
Kamaştı gözümün nuru
Onun hüsn-ü cemalinden
Salındı bahçeya girdi
Çiçekler selama durdu
Mor menekşe boyun eğdi
Gül kızardı hicabından
Bahçenin kapısın açtım
Sandım ki cennete düştüm
Sevdim coştum helallaştım
Buse aldım yanağından
Bahçenin kapısı daldır
Dalında öten bülbüldür
Emrah da bir edna kuldur
Bağışla geç günahından
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Bugün Ben Bir Güzel Gördüm
Bugün ben bir güzel gördüm
Hilal kaşı keman olmuş
Dili bülbül saçı sümbül
Yanağı erguvan olmuş
Dedim dilber ne ağlarsın
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Sabah akşam ne inlersin
Aşık gibi ne söylersin
Gözün yaşı revan olmuş

Sayfa 650
Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Bugün Ben Bir Söz İşittim

Gonca gülün açılmakta
Hal-i hindu saçılmakta
Hep dilberler kocalmakta
Senin vasfın civan olmuş

Bugün ben bir söz işittim
Üstümüze paşa gelir
Bütün düşmanlarım bile
Asker almış koşa gelir

Gevheri' yim sözüm haktır
Methedecek yerin çoktur
Dilberlerde vefa yoktur
Bildim ahiri kan olmuş

Hepimiz de Arap atlı
Konuşalım tatlı tatlı
İster olsun yüz bin atlı
Yalnız Ayvaz başa gelir

Kaynak: Aşık Gevheri

Bugün Ben Bir Güzel Gördüm
Bugün ben bir güzel gördüm
Cennet kadını kadını
Desem dile düşürürler
Demem adını adını

Köroğlu'm söyledi bunu
Cihanı kaplamış ünü
Bu günlerdir kavga günü
Köpük atlar coşa gelir
Kaynak: Köroğlu

Bugün Ben Dostumu Gördüm

Gül açılır oymak oymak
Hiç olur mu yare doymak
Ne bal verir ne de kaymak
Yarin tadını tadını

Bugün ben dostumu gördüm
Doyamadım dillerinden
Sual ettim nerelisin
Dedi dostun ellerinden

Gireyim mi dost bağına
El uzatsam yaprağına
Gel ey dilber gel yanıma
Şöyle salını salını

Dedim serden geçer misin
Aşk elinden göçer misin
Sen bir dolu içer misin
Dost elinin güllerinden

Kaynak: Fidan Engin

Kaynak: Aşık Mücrimi

Bugün Ben Bir Peri Gördüm

Bugün Ben Güzeller Şahını Gördüm

Bugün ben bir peri gördüm
Sırma saçın tarar gezer
Bölüp tökmüş sağa sola
Dal gerdanda örer gezer

Bugün ben güzeller şahını gördüm
Giyinmiş kuşanmış al harelenmiş
Ayağın tozuna yüzümü sürdüm
Derdim emdim benden bi-çarelenmiş

Çıkıp tahtında oturmuş
Aleme hükmün yetirmiş
Sona-tek eşin yitirmiş
Maral gibi arar gezer

Bıktık o feleğin kötü işinden
Değirmenler döner gözüm yaşından
Elin siteminden adu taşından
Gönlümün şişesi bin parelenmiş

Mazlumi gördüm göz ilen
Islaha gelmez naz ilen
Benden kaçar el söz’ ilen
Çekip yüzün sarar gezer

Kızarmış yanağın yine al olmuş
Benim akılcığım tar ü mar olmuş
Siyah kaküllerin bir keman olmuş
Mestane gözleri setparelenmiş
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Efendim sultanım yüzünü dönder
Gelmediysen bari selamın gönder
Mübarek ayların zekatını ver
Desinler Gevheri fukaralanmış

Sayfa 651

(Valla) Keşke görmez olaydım
(Oğul) Benzini sarı gördüm
Kaynak: Celal Güzelses

Kaynak: Sadık Hüseyin Dede

Bugün Ben Güzeller Şahını Gördüm
(Ah hey)
Bugün ben güzeller şahını gördüm
Beli ince kaşları kemane benzer
Alemde bulunmaz böyle bir güzel
Sürmeli gözleri ceylana benzer
(Ah hey)
Kaddi kameti bir hal içinde
Şekerlenmiş kaymağı bal içinde
Aşık oldum o yare ben hayal içinde
Mestetti ol beni mestane benzer
(Ah hey)
Lütfunla sevdiğim eyle bir kamet
Cemalin görenler istemez cennet
Biçare İlyas da kapında hizmet
Reddetme sevdiğim meftuna benzer

Bugün Benim Efkarım Var Zarım Var
Bugün benim efkarım var zarım var
Değme felek değme telime benim
Gül yüzlü cananı elden aldırdım
Ecel oku değdi gülüme benim
Değme felek değme telime benim
Lokman Hekim gelse sarmaz yarayı
Hilebaz dostunan açtık arayı
Ne köşkümü koydu ne de sarayı
Baykuşlar tünedi dalıma benim
Değme felek değme telime benim
Özlemi'yem başım dumanlı dağlar
Gözlerim yaşlı da içim kan ağlar
Güz ayları geldi bozuldu bağlar
Hazan yeli değdi gülüme benim
Değme felek değme telime benim
Kaynak: Aşık Özlemi

Kaynak: İlyas Güldibi

Bugün Bir Güneş Doğdu

Bugün Ben Şahımı Gördüm

Bugün bir güneş doğdu
Doğru orta yaz gibi
Gelsem sana misafir
Ben de anlamaz gibi

Bugün ben şahımı gördüm (vay vay)
Bir elinde zülfükar var (vay vay)
Dane dane dökülüyor
Dillerinde kahribar var (aman aman)
Gel ey gönül yanlış gitme (vay vay)
Gidip cananı incitme (vay vay)
Bu yolda acele etme
Acelede bin zarar var (aman aman)
Mahzuni geçeyim dedim (vay vay)
Ecelden içeyim dedim (vay vay)
Dünyadan göçeyim dedim
Sevdiğimden intizar var (aman aman)
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Bugün Ben Yari Gördüm
(Oğul) Bugün ben yari gördüm
Yatakta yadı gördüm
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Geçme evin ardından
Evin ardı yol olur
Akar gözümün yaşı
Kucağına sel olur
Yari yolladım yola
Gözleri dola dola
Ne takarsan yakışır
İnce boncuklu kola
Sabahtan kalktım baktım
Güneş vurmuş yollara
Yarimi yolcu ettim
Ander gurbet ellere
Kaynak: Remzi Bekar

Bugün Bir Name Geldi
07.01.2023 16:10:18
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Sayfa 652

Bugün bir name geldi vefasız yardan
Bize doğru haber yaz gelsin demiş
O bize gelende el kötü söyler
Çeksin ayağını az gelsin demiş

Okur ağdan karadan
Ben pirden ayrılalı
Kaç yıl geçti aradan
Yüzyıl geçti aradan

Hoş tutmam kendime aslı kıllığı
Yiğit olsa sürmez husumatlığı
Çıkarsın kalbinden her kötülüğü
O bize gelende düz gelsin demiş

Eyvallah şahım eyvallah
Ali sensin güzel şah
İllallah şahım illallah
Hak ilahe illallah
Eyvallah şahım eyvallah eyvallah
Hak ilahe illallah
Aklımızdadır illallah eyvallah şahım eyvallah
Ali birdir güzel şah eyvallah pirim eyvallah

Mazlumi der kaldım şivanda vayda
Arzum kaldı o mısmette o payda
Dahi yoktur ona benden bir fayda
Söyle nevcivana vaz gelsin demiş
Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Bugün Bizde Düğün Var
Bugün bizde düğün var (Gel oyna gül oyna)
Sana da davetim var (Kız sen oyna)
Aç neçeği yüzünden (Gel oyna gül oyna)
Çık bara sallan bakalım (Kız sen oyna)
Ayvana serdim kilim (Gel oyna gül oyna)
Nakışı dilim dilim (Kız sen oyna)
Aç neçeği yüzünden (Gel oyna gül oyna)
Çık bara sallan bakalım (Kız sen oyna)
Ay eyleme nazlı yar (Gel oyna gül oyna)
Ahın beni öldürür (Kız sen oyna)
Aç neçeği yüzünden (Gel oyna gül oyna)
Çık bara sallan bakalım (Kız sen oyna)
Kaynak: Fazlı Oğuzhan

Bugün Bize Pir Geldi 1
Bugün bize pir geldi
Gülleri taze geldi
Önü sıra Kamberi
Ali Murtaza geldi
Ali benim şahımdır
Kıble Kıblegahımdır
Miraçtaki Muhammed
O benim padişahımdır

(<i>Bu dörtlük yineleniyor</i>)
Padişahım Yaradan
Okur ağdan karadan
Ben pirden ayrılalı
Yüzyıl geçti aradan
Aramı uzattılar
Yarama tuz attılar
Fazlı'dan bir kul geldi
Bedestanda sattılar
Satarlar bedestanda
Ses gelir gülistanda
Muhammed'in hatemi
Bergüzardır aslanda
Gel güzarım aslanım
Sevdasını çekerim
Ben pirden ayrılalı
Gözyaşımı dökerim
Gözyaşımı dökerim
Dökerim gözyaşımı
Gör Mevla'nın işini
Keşiş kurban eyledi
Yed'oğlunun başını
Keşiş kurban eyledi
Ne hoş bir an eyledi
Yeryüzünde melekler
Hepsi figan eyledi
Figan ederler melekler
Kabul olsun dilekler
Yezit bir dert eyledi
O dert beni del'eyler

Padişahım Yaradan
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Eyvallah şahım eyvallah
Eyvallah şahım eyvallah
Hak lailahe illallah
Eyvallah şahım eyvallah
Eyvallah pirim eyvallah
Yezit bir dert eyledi
İmamlar vird eyledi
Şahım bir şehir yaptı
Kapusun dört eyledi
Dört eyledü kapusun
Lal-ü cevher yapusun
Yezitler şehit etti
İmamların hepisin
Eyvallah şahım eyvallah
Eyvallah şahım eyvallah
Hak lailahe illallah
Eyvallah şahım eyvallah
Eyvallah pirim eyvallah
Hasan'a ağu ezdiler
Hüseyn'e nice kıydılar
Zeynel ile Bakır'ı
Bir zindana koydular
Zindan değil cezadır
Cafer Kazım Rıza'dır
Rıza'nın bin bir ismi
Yollarını gözedir
Taki Naki ağladı
Gözyaşını çağladı
Asker ile Mehdi'yi
On ikiye bağladı
O ikidir katarım türlü metah satarım
Yükümüz cevherdendir satarım müşteriye
Satarım müşteriye kervan kalka yürüye
Cebrailli eş etti cennetteki hürüye
Hürüye eş eyledi hatırını hoş eyledi
Kuluna kanat verdi havada kuş eyledi
Havada kuş eyledi
Kuş eyledi havada gezer düzde ovada
Melekler saf saf oldu el kaldırmış duada
Hatai'yim hal çağında
Hak gönül alçağında
Yüz bin Kabe yapmazsa
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Sayfa 653

Bir gönül alçağında
Eyvallah şahım eyvallah
Eyvallah şahım eyvallah
Hak lailahe illallah
Eyvallah şahım eyvallah
Eyvallah pirim eyvallah
Kaynak: Aşık Daimi

Bugün Bize Pir Geldi 2
Bugün bize pir geldi
Gülleri taze geldi
Önü sıra Kamberi
Ali el Mürteza geldi
(Bağlantı)
Eyvallah şahım eyvallah
Hak lailahe illallah
Eyvallah pirim eyvallah
Adı güzeldir güzel şah
Padişahım karadan
Hak'tır bizi yaradan
Ben pirimden vazgeçmem
Bin yıl geçse aradan
Bağlantı
Ali bizim şahımız
Kabe kıblegahımız
Mihraçtaki Muhammed
O bizim padişahımız
Bağlantı
Kaynak: Ethem Ruhi Fığlalı

Bugün Bize Pir Geldi 3
Pir bugün bize geldi
Gülleri tazeledi
Kamberin önü sıra
Ali Mürteza geldi
La ilahe illallah
Hak lailahe illallah
Ali Mürteza mahım
Yüzüdür kıblegahım
Miraçtaki Muhammed
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Sayfa 654

Alemde padişahım

İmamların hepisin

La ilahe illallah
Hak lailahe illallah

Hasan'a ağu verdiler
Hüseyin'e nice kıydılar
Zeynel ile Bakır'ı
Bir zindana koydular

Padişahım yaradan
Okur aktan karadan
Ben pirden ayrı düştüm
Yüz yıl geçti aradan
La ilahe illallah
Hak lailahe illallah
Aramı uzattılar
Yarama tuz attılar
Bir kul geldi Fazlı'ya
Bedestanda sattılar
Sattılar bedestanda
Ses verir gülistanda
Muhammed'in hatemi
Bergüzar bir aslanda
Aslanda bergüzarım
Pir hayalin gözlerim
Hep hasretler kavuştu
Ben hala intizarım
İntizarım çekerim
Lebleri bal şekerim
Ben pirden ayrı düştüm
Gözyaşımı dökerim
Keşiş kurban eyledi
Kafirler kan eyledi
Gökten indi melekler
Yerde figan eyledi

Zindan da bir ezadır
Cafer yollar gözedir
Caferin de bir oğlu
Kazım Musa Rıza'dır
Taki Naki ağlarım
Gözyaşımla çağlarım
Şah Askeri Mehdi'yi
On ikiye bağlarım
On ikidir katarım
Türlü meta satarım
Yüküm Lal-ü gevherdir
Müşteriye satarım
Satarım müşteriye
Kervan kalkıp yürüye
Cebraili huş eyledi
Cennetteki huriye
Cebrail huş eyledi
Hatırın hoş eyledi
Kanat verdi kuluna
Havada kuş eyledi
Kuş eyledi havada
Gezer dağda ovada
El kaldırmış melekler
Saf saf durur duada
Kaynak: Kul Himmet Üstadım

Figan eder melekler
Kabul olsun dilekler
Yezit bir dert eyledi
O dert beni helaklar
Yezit bir dert eyledi
Melekler vird eyledi
Pirim bir şehir yaptı
Kapısın dört eyledi
Dört eyledi kapusun
Lal-ü gevher yapısın
Yezit şehit eyledi
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Bugün Cuş Eyledi Deryayı Umman
Bugün cuş eyledi deryayı umman
Dahi sefinemiz gider derine
Nezrim vardır Ya Rab bir koyun kurban
Kısmet olur yetirirsem yerine
Yığılmış balıklar anlamaz dilden
Merhamet eyleyin ayrıldım gülden
Yüzbin liram olsa ne gelir elden
Güven olmaz bu dünyanın varına
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Zülal takdirinde yazılmış neler
Esiyor poyrazlar tozdu havalar
Ricam budur ak köpüklü dalgalar
Atın cesetimi yar diyarına
Kaynak: Aşık Zülali

Bugün Dersin Yarın Dersin
Bugün dersin yarın dersin ağyara canım dersin
Beni hergün ağlatıp da ellere canım desin
Ah aman aman yavru bülbülü gül sevdirir aman
Oğul dünyaya sultan olsan sultanı dil sevdirir aman
Kaynak: Hafız Osman Öge

Bugün Dost Bağına Girdim
Bugün dost bağına girdim
Dedim gül dermeye geldim
Ruhsat var mı diye sordu
Dedim gül dermeye geldim
Ruhsatsız bağa girilmez
Can kurban olur sorulmaz
Hizmette ruhsat aranmaz
Dedim gül dermeye geldim
Canana tek gül verirler
Sağlam halını sorarlar
Baştan aşağı ararlar
Dedim gül dermeye geldim
Sen misin bu güle aşık
Baldan tatlı yol dolaşık
Kaliten olmasın düşük
Dedim gül dermeye geldim
Aşık oldum gülünüze
Beni alın dalınıza
Varım gitsin yolunuza
Dedim gül dermeye geldim
Ben şartınızı anladım
Deryaya girdim boyladım
Gözlerimle çok ağladım
Dedim gül dermeye geldim
Dedi seni tarayalım
Ham yerini arayalım
Yarar olduysan alalım
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Sayfa 655

Dedim gül dermeye geldim
Göze aldım türlü zarı
Sizdedir gönlümün yarı
Muratsızım nidem varı
Dedim gül dermeye geldim
Akar gönlümün pınarı
Berat verir bütün varı
Siz edin bana zararı
Dedim gül denmeye geldim
Kaynak: Aşık Berati

Bugün Dost Kapıya Gelmiş
Bugün Dost Kapıya Gelmiş
Ben Haberdar Olmamışam
Nazlı Yarim Vay
Çağırmış Ses Vermiş Gitmiş
Ben Haberdar Olmamışam
Nazlı Yarim Vay
Girdin Dostun Bahçesine
Girdin Yarin Bahçesine
Dost Cemalin Görmek İçin
Nazlı Yarim Vay
Dost Ben İle Ülfet Etmiş
Ben Haberdar Olmamışam Hey
Gel Ha Gel Hey Nesimi
Hakkın Nişanı Sende Var
Nazlı Yarim Vay
Böyle Çalınmış Kalemim
Böyle Yazmışlar Yazımı
Ben Haberdar Olmamışam Hey
Nazlı Dostum Hey
Kaynak: Nesimi

Bugün Gam Gasavet
Bugün gam gasavet başa derildi
Ne ağlarsın ey biçare dediler
Gelene gidene murat verildi
Sen yazıldın zulümkara dediler
Didem bir güzelin ettiklerini
Gözden kanlı yaşlar döktüklerini
Verdim cananımın mektuplarını
Okudular bahtın kara dediler
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Mürüvvet diledim arz ettim hali
Ağladım sızladım Mecnun misali
Neden meyil verdin behey Zülali
Böyle bir vefasız yare dediler

Sayfa 656

Mah yüzünü kaplamıştır açılmaz
Mihr-i nuru gayretinden geçilmez
Emr ü ferman kendinindir kaçılmaz
İnsan bilmiş ama mahluk bilmemiş

Kaynak: Aşık Zülali

Bugün Gam Tekkegahında
Bugün gam tekkegahında feda bir canımız vardır
Gönül abdal-ı aşık olmuş gelin kurbanımız vardır
Çemende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i hanedanımız vardır
Kaynak: Dede Osman

Bugün Gam Yükünün Tüccarı Geldi
Bugün gam yükünün tüccarı geldi
Çekemem bu derdi bölek seninle
Seni seven aşık sararıp soldu
Çekemem bu derdi bölek seninle
Yine gam yüküne tüccar ben oldum
Lokman 'a yetmeyip çaresiz kaldım
Medet mürvet dedim kapına geldim
Çekemem bu derdi bölek seninle
Seherde okunur Allah ü ekber
Duyunca titrer ol bab-ı Hayber
Selman'ın carına yetmişti Hayder
Çekemem bu derdi bölek seninle
Gerçek aşık gafletinden uyanır
Muhammet'in gül rengine boyanır
Ancak bu cefaya Eyüp dayanır
Çekemem bu derdi bölek seninle
Bağımıza gazel düştü güz oldu
Geçti bu vakitler ne de tez oldu
Feryadi'nin yaraları yüz oldu
Çekemem bu derdi bölek seninle

Sene altmış dokuz bitmiştir hemi
Martın on beşinde bıraktı gamı
Pazar günü pazartesi akşamı
Dünya üç saat ağlamış gülmemiş
Veli'm eyder yasta koyma alemi
Şah-ı Merdan hayra çala kalemi
Hulus ile oku îhlas kelamı
Allah kuluna hem haber salmamış
Kaynak: Aşık Veli

Bugün Gel
Durma Güzel Gayrı Yaban Diyarda
Döneri Dediydin Son Mektubunda
Haber Göndermişsin Sözün Yakında
Geleceksen Nazlı Yarim Bu Gün Gel
Sıla Hançer Olup Cana Batmadan
Aşık Güle Küsüp Gönlü Susmadan
Yarın Olmasına Daha Çok Zaman
Geleceksen Suna Boylum Bu Gün Gel
Hasretin Zehiri Kana Akacak
Eriyecek Beden Benzi Solacak
Gelmez Bahar Ahım Kışta Kalacak
Geleceksen Sırma Tellim Bugün Gel

Bugün Gökyüzünde
Bugün gökyüzünde turna sesi var
Turnam böyle niyetiniz neredir
Eşinden ayrılmış yas havası var
Turnam böyle niyetiniz neredir

Bugün Gamlı Bedir Mahitap Olup

Sökün ettik Horasan'ın elinden
Aştık geldik Acem dağı belinden
Biz de bildik dertlilerin halinden
Niyetimiz hazreti piredir

Bugün gamlı bedir mahitap olup
Şulesini bu cihana salmamış
Mah yüzüne çekmiş siyah nikabı
Ne hikmet ki seven aşık gülmemiş

Turnam sen de Horasan'a vardın mı
Muradına maksuduna erdin mi
Kerbela'da Hüseyin'i gördün nü
Turnam böyle niyetiniz neredir

Kaynak: Nuri Üstünses
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Sayfa 657

Merhaba
Biz sinemiz aşk oduna dağlandık
Elesteden bir ikrara bağlandık
Bir ay kadar Kerbela'da eylendik
Niyetimiz hazreti piredir
Biz sinemiz aşk oduna çok yaktık
Yaktık yıktık dost eline bıraktık
Sorarsan dün gece Sivas'tan kalktık
Niyetimiz hazreti piredir
Biz de biliyoruz üç ile beşi
Hüseyin aşkına dökeriz yaşı
Gönül arzu eder Hacı Bektaş'ı
Niyetimiz ol hazreti piredir
Ummani'yem ere idim kemale
Efendim uğratma başka amele
Bizden niyaz eylen Sultan Cemal'e
Niyetimiz kabul olsun turnalar
Kaynak: Aşık Osman Bektaş

Bugün Gördüm Bir Çift Dilber
Bugün gördüm bir çift dilber gaziler
Ağ sinesi taze kara benzerdi
Biçin zerbaf tikin libas terziler
Geydirin ki boy çınara benzerdi
İkiside sürmelemiş gözleri
Hem gülüp hem söylüyordur sözleri
Kızarıp da terlemişti yüzleri
Gece çişkin yemiş nara benzerdi
Gezerim alemde bayramda toyda
Emsali yok bir millette bir soyda
İkisi de bir kıbalda bir boyda
İnsan değil perilere benzerdi
Mazlum geliyordum ben Dedegül’den
Onlar geliyordu çün Edegül’den
Doldurulmuş yağlığın hem taze gülden
Cennetteki hurilere benzerdi
Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Bugün Görüş Günümüz
Bugün görüş günümüz
Dost kardeş bir arada
Telden tele mendil salla el salla
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İzin olsun hapishane içinde
Seni senden sormalara doyamam
Yarım kalır cigaramın ateşi anam
Gitme dayanamam
Kaynak: Enver Gökçe

Bugün Günlerden Cumadır Cuma
Bugün günlerden cumadır cuma
Hamama gidersen yüzünü yuma
Ben seni çok sevdim ellere deme
Ağlayı ağlayı gözlerden oldum
Senden ayrılalı derbeder oldum
Bugün günlerden salıdır salı
Ayrıldım yarimden gönlüm sevdalı
Kınaman a dostlar oldum saralı
Ağlayı ağlayı gözlerden oldum
Senden ayrılalı derbeder oldum
Kaynak: Binali Selman

Bugün Günlerden Pazar
Bugün günlerden pazar
Yarim dağlarda gezer
Elinde divit kalem
Aklından neler yazar
Hop mendil mendil mendil
Kaldır kolları indir
Bir şeftali dolandır
Gir koynuma inandır
Hovarda Gülizar'ım
Sen söyle ben yazarım
Karbeyaz memelere
Kemend olsun kollarım
Bugün günlerden Salı
Belinde acem şalı
Varın söylen anneme
Kimin var böyle yari
Hop mendil mendil mendil
Kaldır kolları indir
Bir şeftali dolandır
Gir koynuma inandır
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 658

Hovarda Gülizar'ım
Sen söyle ben yazarım
Karbeyaz memelere
Kemend olsun kollarım

Eşmem ben şu güzelden vazgeçmem ben
Çakırımdan vazgeçmem ben

Mendilde benek misin
Dağlarda çiçek misin
Ayda bir selam yolla
Hünkar'dan büyük müsün

Bugün Kına Gecesi

Hop mendil mendil mendil
Kaldır kolları indir
Bir şeftali dolandır
Gir koynuma inandır
Hovarda Gülizar'ım
Sen söyle ben yazarım
Karbeyaz memelere
Kemend olsun kollarım
Kaynak: Hulusi Yamaner

Bugün Güzellerin Şahını Gördüm
Bugün güzellerin şahını gördüm
Giyinmiş kuşanmış el karelenmiş
Ayağın tozuna yüzümü sürdüm
Gördüm derdi benden biçarelenmiş
Bak sen o feleğin ehval işine
Mürekkep yazılır çeşmim yaşıyla
Elin siteminden alül taşından
Gönlümün şişesi sedparelenmiş

Kaynak: Ahmet Efe

Bugün kına gecesi
Alemin eğlencesi
Damatla sağdıç nerde
Açsın gelin peçesi
(Bağlantı)
Çalsın davulla zurna
Kızlar kalksın oyuna
Ne güzel de oynarsın
Kurban olam boyuna
Herkesi çağırdık mı
Kapıdan bağırdık mı
Cemo düğünü sever
Onu da çağırdık mı
Bağlantı
Cemo geldi düğüne
Mendil verdik eline
Damat sağdıç oynarken
Kına yakın geline
Bağlantı
Kaynak: Esat Kabaklı

Efendim sultanım suçumu bildir
Kaynak: Sadık Hüseyin Dede

Bugün Heva Puşarmış
(Amman yallah) Bugün heva puşarmış
(Ah) Bozuk heva puşarmış
(Amman yallah) Yardan ayrı düşenin
(Ah) Uzun ömrü kısalmış
Eşmem ben eskide dosttan vazgeçmem ben
Şu güzelden vazgeçmem ben
(Amman yallah) Tarliye çektim dizi
(Ah) Yar unuttun mu bizi
(Amman yallah) Yaktı da bizi küller etti
(Ah) Annesinin bir kızı

Bugün Pazar-ı Aşktır
Bugün pazar-ı aşktır muhtaç olan candan geçer
Aşığı Sadık olanlar lebbi gülabdan geçer
Düşmüşüm cem hanesine ben ağlarım zar-ı zar
Aşka düşen merdaneler hırkayla tacdan geçer
Bir imrahi görse eğer ol sinemin dağını
Ötüşür şeyda bülbüller görse hüsnün bağının
Yüz yaşında ruhban görse gerdanının ağını
İncili suya bırakır vaz gelir hacdan geçer
Şahinin salsa pençesin aniden kaftan kapar
Dilber abitlik eyleme zahitler yoldan sapar
Tutmuşam müjgan okuna garip sinemi siper
Temrahın kahrı zehirdir yedi kat sacdan geçer
Ben Emrahım methederim yedi dillerde seni
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Sayfa 659

Yedi iklim car köşede gurbet ellerde seni
Hacılar hacca giderken çölde görseler seni
Hayran olur mat kalırlar vaz gelir hacadan geçer

Gıya bakmış nara çalmış
Suçu ne ki kara çalmış
O gözlerin binasına

Kaynak: Hacı Bayrak

Perçem kara şana yeşil
Çepkeni nişana yeşil
Benzetmiş bir yana yeşil
Kazlı gölün sonasına

Bugün Sabah İle Visal-i Yardan
Bugün sabah ile visal-i yardan
Bana bir haber var inceden ince
Ol zülfü zer tar-ı hayal-i yardan
Bir buy-i eser var inceden ince
Olmak ister isen muhabbet pezir
Zincir-i hevaya gel olma esir
Sen de aşık olup var şu bezme gir
Bak gör ki neler var inceden ince

Sefil Emrah günden güne
Kim öğüne kim döğüne
Attı bizi tundan tuna
Haber edin anasına
Kaynak: İbrahim Alıcı

Bugün Seyre Çıkmış

Ey Emrah aldanma sen bu laneye
Düşme dam-ı dehre sunan daneye
Külbe-i fen derler bu karhaneye
Bin türlü hüner var inceden ince

Bugün seyre çıkmış gördüm bir civan
Yanağına takmış gül gül üstüne
Menevşe sümbüllü bahçeye girmiş
Laleyi kondurmuş sümbül üstüne

Kaynak: Aşık Reyhani

Bir kere görünce oldum divane
Ol hilal kaşları benzer kemana
Taramış kakülün dökmüş yer yana
Dağılmış gerdana tel tel üstüne

Bugün Sabah İle Visali Yarden
Bugün sabah ile visali yarden
Bana bir haber var inceden ince
O boyu zertarın hayali yarden
Yüzbin eseri var inceden ince
Olmak ister isen emman muhabbet pezir
Zenciri hevaya gel olma esir
Eğer aşığısan emman gel şu bezme gir
Gör bah ki neler var inceden ince
Ey Emrah aldanma sen bu laneye
Düşme dar-ı dehre sunam daneye
Köhne izen derler bu gam haneye
Ervah ki neler var inceden ince
Kaynak: Aşık Reyhani

Bugün Selbim Dara Düşmüş
Bugün selbim dara düşmüş
Yanak bal oymuş gine
Memeleri baş kaldırmış
Zincir çekmiş sinesine
Aşığını zara çalmış
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Zatı bir melektir değildir erden
Ol beyaz gerdanı seçilmez benden
Uğruna geçmişim can ile serden
Gözyaşım döküldü sel sel üstüne
Kerem eder sözüm eyledim beyan
Hun ile gözyaşım eyledi revan
Bazı meclislerde ederler devran
Aşıklar söyleşsin gül gül üstüne
Kaynak: Aşık Kerem

Bugün Sohbet Bizim Oldu
Bugün sohbet bizim oldu bize bizim diyen gelsin
İçirdi aşk bize şehdin nuş eyleyip yudan gelsin
Kanaat hırkası içre selamet başını çektim
Melamet göynegin biçtim arif olup giyen gelsin
Bu aşk meydanı içinde çağırdım bir avaz ettim
Müezzinlik bizim oldu imam oldum uyan gelsin
Bu ummanda delim türlü güher vardır ele girmez
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Sayfa 660

Bahasız inci bulunmaz cana başa kıyan gelsin

Çok aradım bulamadım çare ben

Suret nakşın gidermekle gönül mükü temiz olmaz
Akar rahmet suyu çağlar gönül kirin yuyan gelsin

Feyzi'ya gönlümüz derd-i elemde
Böyle tayin olmuş levh-i kalemde
Bir gonca gül için bezm-i alemde
Düştüm bülbül gibi ah-ü zara ben

İy dostlar işidin sözüm dün etmişim bu gündüzüm
Ben yavu kıldım kend-özüm bu Hak yola giren gelsin

Kaynak: Feyzullah Çelebi

Yunus miskin onu görmüş eline hem divan almış
Alimler okuyamamış bu manadan duyan gelsin
Kaynak: Yunus Emre

Bugün Yardan Haber Geldi
Bugün yardan haber geldi
Bir bir yandan bir bir yandan
Eğildim bir buse aldım
Bir bir yandan bir bir yandan
Güzel olanı severler
Yanağından gül dererler
Kulakta mengüş küpeler
Bir bir yandan bir bir yandan
Baş koydum yarin dizine
Uykular girmez gözüme
Ağ ellerin sür yüzüme
Bir bir yandan bir bir yandan
Şekerden şerbet ezerler
İnce tülbentten süzerler
Dört yanım almış güzeller
Bir bir yandan bir bir yandan

Bugün Yasta Gördüm (Nenni)
Bugün yasta gördüm zülfü siyahı
Gülmedi sultanım bilmem ne haldır
Halım arz eylerim dinle ahvalim
Bilmedi sultanım bilmem ne haldır
Nenni de nenni dost nenni
Nenni de nenni has nenni
O sultanı aşık pirden sorarım
Bugün dünya yarın ahret ararım
Aşkına kıldığım sabrı kararım
Kalmadı sultanım bilmem ne haldır
Nenni de nenni dost nenni
Nenni de nenni has nenni
O sultandır her işlerin sebebi
Alnının uğrunda gördüm habibi
Yaralara merhem koyan tabibi
Salmadı sultanım bilmem ne haldır
Nenni de nenni dost nenni
Nenni de nenni has nenni

Karacaoğlan gel yanıma
Seni sarayım canıma
Dola kolların boynuma
Bir bir yandan bir bir yandan

Veli'm der aklım başımdan gitti
Sağlığımda beni salacak etti
Cenazeyi kılarım diye vadetti
Kılmadı sultanım bilmem ne haldır

Kaynak: Karacaoğlan

Nenni de nenni dost nenni
Nenni de nenni has nenni

Bugün Yarın Derken
Bugün yarın derken çok zaman geçti
Gidem dedim gidemedim yare ben
Bu ayrılık dilde çok yara açtı
Hasret kaldım o gül yüzlü yare ben
Verdi felek bana bin türlü elem
Geldi geçti ömrüm ah ile her dem
Gönülde açılan yaraya merhem
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Kaynak: Dertli Divani

Bugün Yel Mi Vurdu Sana
Bugün yel mi vurdu sana
Öyle mahzun bakma bana
Yüreğim dayanmaz buna
Haydi gülüm kalk ayağa
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Şu gönlüm düşerse onmaz
Bir daha yerine konmaz
Seni belki de hiç anmaz
Haydi gülüm kalk ayağa
Veda etmek zordur bağa
Sarıl sümbüle zambağa
Yıkılma kara toprağa
Haydi gülüm kalk ayağa

Sayfa 661

Kurbanım yiğit koçuna
Bakmasın düşman suçuna
Bir sürü koyun içine
Aç kurt gibi girişseler
Düşmandan öcüm alınca
Şehre bir talan salınca
Kılınç kayıp kol kalınca
Topuz ile vuruşsalar

Kaynak: Engin Namlı

Bugün Yeminliyim Döğüş Olmasın
Hey Bezirgan tez ol gönder bacımı
Köroğlu'nun sen görmedin gücünü
Alır koç yiğitler benim öcümü
Bugün yeminliyim döğüş olmasın
Tokat kervanından aldım bakırı
İncitmeyin fukarayı fakırı
Dinle söz Bezirgan gitme aykırı
Bugün yeminliyim döğüş olmasın
Bin lira göndersen ata nal olmaz
Bin daha göndersen çizme çul olmaz
Bin dahi göndersen yadigar olmaz
Bugün yeminliyim döğüş olmasın
Hey bezirgan gel dinle sen sözümü
Bilmiş ol alırım ben de bac'ımı
Daha sen görmedin benim gücümü
Bugün yeminliyim döğüş olmasın
Kişi halin bilse olur mu naçar
Tilkinin gönlünden şahinler geçer
Uyuz it kavgayı görünce kaçar
İsterim ki bugün döğüş olmasın

Koçaklarım Çamlıbel'den
Yürüseler sağdan soldan
Zindanda çektiğim halden
Hatırımı soruşsalar
İller eder bayram düğün
Bizimkiler gamlı bugün
Yarın tamam olur kırk gün
Bu günüme erişseler
Savaş günü tamam olup
Ortada sohbet dem olup
Küsülü varsa cem olup
Hepsi birden barışsalar
Kaynak: Köroğlu

Bugün Yiğitlerin Cengi Var
Çamlıbel erleri girdi sıraya
Bugün yiğitlerin cengi var cengi
Kılıç parlatanlar geldi buraya
Bugün yiğitlerin cengi var cengi
Çarhacılar bu meydana inmeli
Koçyiğitler arap ata binmeli
Nara atıp sağlı sollu dönmeli
Bugün yiğitlerin cengi var cengi

Kaynak: Köroğlu

Bugün Yiğit Beylerimden
Bugün yiğit beylerimden
Dar günümdür yetişseler
Ak bilek kana bulanıp
Birbirine katışsalar
Kuluna yardımcı Mevla
Pazubent takmalı kola
Cıda kalkan alıp ele
Düşman ile vuruşsalar
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Topuzları savurmalı düşmana
Naralar salmalı girip meydana
Düşmanlar gelmeli burda amana
Bugün yiğitlerin cengi var cengi
Köroğlu der var mı bizim dengimiz
Şimdi belli olur yiğit hangimiz
Üç saat sürmeli bütün hengimiz
Bugün yiğitlerin cengi var cengi
Kaynak: Köroğlu
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Bugün Yine Duman Sardı Başımı
Bugün yine duman sardı başımı
Gönlümün gamını almadı dağlar
Eler oldum toprağın taşını
Tükendi dermanım kalmadı dağlar

Sayfa 662

Gürani Doğan'ın gül yüzlü yare
Yüzünü sürmesi bugüne imiş
Kaynak: Gürani Doğan

Buğdayla Dolu Harman

Taşlar üzerime toprak tenime
Yol vermedi dağlar gidem yarime
Yürek mi dayanır ah u zarıma
Var gücünle vurdun sineme dağlar

Buğdayla dolu harman da
Ben oğlana varmam
Bobam alcak parayı da
Başlık parası olman

Kaynak: Burcu Başak

Elif orak biçiyor da
Suyu nerden içiyor
Ağustosun sıcağında
Al yazmadan geçiyor

Bugün Yine Sesin Duydum
Bugün yine sesin duydum yarimin
Gözlerim yaş doldu gönlüme hüzün
Ayrılık zor gelir diyordu bana
Bilmez mi ki ne çok özledim yüzün
Her sözün ok oldu kalbimden vurdu
Ne edersin halin nasıldır sordu
Seviyorum seni diyorken durdu
Oysa ne tatlıydı güzelim sözün
Nutkum tutuldu cevap vermedim
Gözümde tütersin sen diyemedim
Akan yaşlarını yar silemedim
Kurbanıyım gülüm o kara gözün

Dama çıkma gaşa çık da
Arpalar gara gılçık
Eğer bana geleceksen de
Harman sonu yola çık
Kaynak: Hüseyin Dülgerhan

Bulak Üste Duran Güzel
Bulak üste duran gözel
Ellerinde gül oynasın
Sineme ok vuran gözel
Sen dur oyna el oynasın
Ellerinde gül oynasın

Kaynak: Rüzgar Kuzey

Bugüne İmiş (Çoktan Beri)
Çoktan beri arzuladığım dostu
Gözümün görmesi bugüne imiş
Bu divane bu biçare aşığın
Murada ermesi bugüne imiş
Aşık maşukunun düşer ağına
Kişi bağlanmaz mı dert ortağına
Sevdiğim dostumun sohbet bağına
Gönlümün girmesi bugüne imiş

Ay gız ay gız el oynasın
Ellerinde gül oynasın
Ne garadır gözün senin
Lal kimi özün senin
Bal kimi de sözün senin
Dodah gülsün dil oynasın
Dodah gülsün dil oynasın
Ay gız ay gız el oynasın
Ellerinde gül oynasın

Sohbetin tadından Ali deminden
Dostlarla beraber dost meclisinden
Dolaşıp gönlümün pir bahçesinden
Çiçekler dermesi bugüne imiş

Elesker'em vaz eyledi
Kış günümü yaz eyledi
Gaş altından göz eyledi
Sen dur oyna el oynasın
Ellerinde gül oynasın

Dostun cemalidir dostuna çare
Gözüm gördü gönlüm erişti kare

Ay gız ay gız el oynasın
Ellerinde gül oynasın
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Kaynak: Bülbül Mehmetoğlu

Bulak Üste Duran Güzel -OrjBulag üste çıkan gözel
Ellerinde gül oynasın
Maral kimi bahan gözel
Oyna ince bel oynasın
Ay gız sen oyna ince bel oynasın
Ağ üzünde tel oynasın
Ne garadır gözün ay gız
Bir güneşdir yüzün ay gız
Tükenmesin sözün ay gız
Dodag gülsün dil oynasın

Sayfa 663

Gönüller fethettim gönüller aldım
Bazı zaman uçsuz ummana daldım
İçinde sadâkat olanda kaldım
Ummanda yüzecek sal bulamadım
Şefkatten artanı sevgiye kattım
Harmanladım onu içimde tuttum
Dünya döner iken ben demir attım
Cennete gidecek yol bulamadım
Bir tek aşk yaşadım eşimi sevdim
Gayretle çalıştım işimi sevdim
Üç fidan yetirdim beşini sevdim
Gülü sulayacak el bulamadım

Ay gız sen oyna ince bel oynasın
Ağ üzünde tel oynasın

Kurdum saatimi kar oldu zaman
Kimin ehil gördüm kimisin yaman
Her zaman cahilden dedim elaman
Fikrimi diyecek el bulamadım

Bahışında neler vardır
Könlüm ondan haberdardır
Seven aşığ intizardır
Dur sen oyna el oynasın

Kendimi tanıdım varlığım hakmış
Bazı yerde eksik kaldığım çokmuş
Varsın olsun büyük varlığım yokmuş
Vicdan yıkmayacak mal bulamadım

Ay gız sen oyna ince bel oynasın
Ağ üzünde tel oynasın

İlhamiyim dostu sevdim sevildim
Minnet duydum sevgisine eğildim
Bunca yıldır çağlasam da duruldum
Bir sahip çıkacak kul bulamadım

Aygız seyre çıhag yene
Gurban nağme desin sene
Benövşeni tah sinene
Ağ üzünde tel oynasın
Kaynak: Bülbül Mehmetoğlu

Bulamadım (Ben Neler Kazandım)
Ben neler kazandım kaybettim neler
Sevginin tadında bal bulamadım
Çok gönüller gezdim gördüm de neler
Yüreğim yetecek hal bulamadım
Bazen dolu geçti bazı boş günüm
Gözüme fer oldu bu güne dünüm
Bu günden peyledim yarınki yönüm
Elimden tutsalar kol bulamadım
Verdim olanımı özde karımı
Kendime sakladım ahu zarımı
Paylaştım yürekten ayva narımı
Sonra tutunacak dal bulamadım
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Kaynak: İlhami Arslantaş

Bulamadım (Çok Özledim)
Çok özledim Yeşil Göle'm beni seni
Gurbet toprağında kök bulamadım
Ekerdim biçerdim arpa buğdayı
Gurbet toprağında kök bulamadım
Kendimi gurbette aldıramadım
Boşalttım doluyu dolduramadım
Derdimi kimseye bildiremedim
Gurbet toprağında kök bulamadım
Gurbetin çilesi bitmez Kemal da
Ömrümce çalıştım günüm hay hayda
Sıla toprağına olsun can feda
Gurbet toprağında kök bulamadım
Kaynak: Kemal Yıldız
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Bulamadım (Çok Yerini Gezdim)
Çok yerini gezdim ben bu vatanın
Bir sözüne sadık kul bulamadım
Dolaştım dem be dem çok şehristanı
Bir kokuda sabit gül bulamadım
Gerek mecburiyet gerek seyahat
Dolaştım çok yeri etmedim rahat
Geldim memlekete buldu bir gurbet
Gurbetten kaçmaya yol bulamadım
Usandım bu kadar az olsun yeter
Az hayırlı ticaret çok yerin tutar
Baktım sağa sola var benden beter
Kendimden bahtiyar kul bulamadım

Sayfa 664

Hüsn'ün gördüm oldum deli
Akıl başa derilmez mi
Yüzün benzer dolunaya
Sensin ömrüme sermaye
Yüzüm sürdüm hak-i paye
Hatırcığım sorulmaz mı
Ferhat'tır dağları delen
Şirin'in yoluna ölen
Der Güzide mecnun olan
Leylasına sarılmaz mı
Kaynak: Güzide Ana

Bulandı Gözler Bulandı

Bu zalim gurbetin kahrı çekilmez
Uğraştım feleğin kolu bükülmez
Ağlarım gözümün yaşı dökülmez
Gözyaşım silmeye el bulamadım

Bulandı gözler bulandı
Endi deryayı dolandı
Sende çok mallar talandı
Kaldı bülbülsüz dağlar

Noksani derdini aleme deme
Git vatana gurbet kahrını yeme
At bu kederleri başla bir deme
Ne yazık gönlüme hal bulamadım

Dağlar aman aman aman aman
Çöller aman aman aman güler şimdi

Kaynak: Hodlu Noksani

Bulanıyorum (Evvel Bahar)

Bulamazsın (Uzakta Arama)

Evvel bahar yaz ayları gelende
Selleri gördüm de bulanıyorum
Lale bitip sümbül boyun eğende
Gülleri gördüm de bulanıyorum

Uzakta Arama Dertli Ararsan
Daha Benden Dertli Kul Bulamazsın
Söylesem Derdimi Döksem içimi
Billahi Bir Çıkar Yol Bulamazsın
Bir Yanım Cehennem Bir Yanım Cennet
Şu Yalan Dünyaya Eylemem Minnet
Bir Kuru Canım Var O Da Emanet
Divane Gönlümde Gül Bulamazsın
Küçük Mustafayım Söylesin Dilim
Esti Sam Yelleri Kurudu Dalım
Az Yaşa Çok Yaşa En Sonu Ölüm
Kaçacak Göçecek Yer Bulamazsın

Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Aşağıdan gelir sırma sayalı
Hiç gitmiyor karşımızdan hayali
Başı kar'ardıçlı yalçın kayalı
Dalları gördüm de bulanıyorum
Minhaci de der ki Ali'dir pirim
Elimden aldırdım gül yüzlü yarim
Yardan ayrılalı dinmez didarım
Elleri gördüm de bulanıyorum
Kaynak: Deliktaşlı Minhaci

Kaynak: Mustafa Küçük

Bulduğu Zaman (Gökte Yıldız)

Bulandı Aşkımın Seli

Gökte yıldız yerde ışık görülmez
Güneş doğup gündüz olduğu zaman
İnsanoğlu ara yerde sürünmez
Baş koyacak yastık bulduğu zaman

Bulandı aşkımın seli
Acep şimdi durulmaz mı
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Sayfa 665

Sana ben bu ömrü az bile buldum
Çalışmadan yetim hakkını yeme
O kül kafan ile bilirim deme
Dağılır ordular kalkar mahkeme
İnsanlık kavgasız kaldığı zaman
Bak ne hale koydun garip başımı
Zehir ettin ekmek ile aşımı
Boşa süslemeyin mezar taşımı
Mahzuni Şerif'im öldüğü zaman
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Buldum (Erenler Konacak)
Erenler konacak gülümü buldum
Varıp da dalına konamaz oldum
Yine ateş düştü deli gönlüme
Dumanı tüttü de yanamaz oldum
Yaprağım dökülür oldu dalımdan
Feryadımı duysa anlar halimden
O güzelin adı düşmez dilimden
Ellerin yanında anamaz oldum
Gönlümü güzelin gönlüne saldım
Yangınlar içinde hummana daldım
Sevda ateşini avcuma aldım
Yola çıktım bir kez dönemez oldum
Boşalamam gayrı hepten dolsam da
Garip kaldı gönlüm aşkı bulsam da
Dökemedim derdim Yiğit olsam da
Nedense korkumu yenemez oldum
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Buldum (Siyah Saçım)
Ağarttım yolunda siyah saçımı
Sana bu ömrümü az bile buldum
Kervan gibi yola döktüm göçümü
Sana bu ömrümü az bile buldum

Kemal Yıldız vurulmuşum ben sana
Sende dermanım ol hayat ver bana
Aşk katresi maya olmuştur cana
Sana ben bu ömrü az bile buldum
Kaynak: Kemal Yıldız

Buldum Deme Bana İyi Birisini
Buldum deme bana iyi birisini
Sıralasam öyle nedenleri var ki
Bir bakışla kalbi çaldım sanma sakın
Gönülden seveni bulmak öyle zor ki
Kaptırdın mı gönlü geri alamazsın
İstenmeyen yerde bir gün kalamazsın
Seni sevmeyene seven olamazsın
Gönülden seveni bulmak öyle zor ki
Yalansa söylenen her tatlı kelime
O anda çıldırır dönersin deliye
Ne aşklardan kimler gitmedi ölüme
Gönülden seveni bulmak öyle zor ki
Kaynak: Engin Namlı

Buldum Efendim
Cennet sevdasını başımdan attım
Huriyi, kılmanı bir pula sattım
Ölmeden dünyada murada yettim
Mürşidi, kamili buldum efendim
Cehennem kuyusun kapattım dünden
Hamdolsun kurtuldum mezhepten, dinden
Aradım Mevla'yı buldum insanda
Hakkın makamını buldum efendim
Kaçıran'ın sözü belki yaramaz
Cahil olan bu manaya eremez
Hoca, müftü bana fetva veremez
Mürşitde dersimi aldım efendim

Yine tazelendi gönlümde yara
Çaresi bulunmaz azdı bir kere
Ermedi bu aklım sende ki sırra
Sana bu ömrümü az bile buldum

Söz: Hüseyin Kaçıran
Kaynak: Mehmet İpek

Sana gönül verdim seni tanıdım
Sensin benim inan kolum kanadım
Sevda uğrunadır bunca inadım

Bulgar dağında yatarım
Yorganı dalda tutarım
Eğer yarim gelmez ise
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Kendime vatan tutarım
Üzgüllü üzgüllü üzgüllü yar yar
Yar yalınayak güz günü yar yar

Sayfa 666

Açma yorganım yorganım
Üşür her yanım her yanım
Sarıl a canım doldur imanım
Kaynak: Yöre Ekibi

Bulgar dağının yokuşu
Gider yazı gelir kışı
Yeni gurbete yolladım
Yanar yüreğimin başı
Üzgüllü üzgüllü üzgüllü yar yar
Yar yalınayak güz günü yar yar
Bulgar dağının odunu
Sevme ellerin gadını
Kız doğuran analar
Elif koysun adını
Üzgüllü üzgüllü üzgüllü yar yar
Yar yalınayak güz günü yar yar
Kaynak: Hüseyin Şirin

Bulguru Kaynatırlar
Bulguru kaynatırlar
Güzeli ağlatırlar
Şu Amasya gençleri
Sin sini oynatırlar

Bulguru Kaynatırlar (Şamşime)
Bulguru kaynatırlar
Yüksekte yaylatırlar
Senin gibi güzeli
Durmadan oynatırlar
Ah gadınım şamşime şime
Vah gadınım şamşime şime
Ben yandım gine
Ak tasa kaymak olsam
Güzele gömlek olsam
Davar güden oğlanın
Elinde değnek olsam
Ah gadınım şamşime şime
Vah gadınım şamşime şime
Ben yandım gine
Kaynak: Ahmet Yazıcı

Bulmak İsterisen Eğer Didarı

Hey gidi Kenanım
Açma yorganım yorganım
Üşür her yanım her yanım
Sarıl a canım doldur imanım

Bulmak isterisen eğer didarı
Şemine çarh vurup pervanesi ol
Terkeyle dünyada can ile varı
Muhammet Ali'nin üryanesi ol

Köşe başında durdular
Müşavere kurdular
On beş yiğit içinde
Kenanımı vurdular

Azmeyleyip bu menzile erelim
Men-aref sırrında didarı görelim
Girip bahçesinde güller derelim
Hakikat mülkünün gülşanesi ol

Hey gidi Kenanım
Açma yorganım yorganım
Üşür her yanım her yanım
Sarıl a canım doldur imanım

Bu müminlik bir hikmettir atalar
Bir noktada canı cana katalar
Alıp seni elden ele tutalar
Erenler katının dürdanesi ol

Tozanlı düzde kaldı
Gözlerim izde kaldı
Oğlanı bir dert aldı
Dermanı kızda kaldı

Ol nazlı cananın aşkı bendedir
Şirin muhabbeti dertli candadır
Muhammet Ali'nin nuru sendedir
Fehmeyle kendini bir tanesi ol

Hey gidi Kenanım

Daimi kemterim çıraklar yansın
Hakikat meydanı nura boyansın
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Ol Abu Kevserden içenler kansın
Cümle aşk ehlinin meyhanesi ol

Sayfa 667

Yoktur bir kusuru hub endamında
Bulmalı eşini tıfıl çağında
Sinesi üstünde el bulunmalı

Kaynak: Aşık Daimi

Bulunca (Gel Öğüt Vereyim)
Gel öğüt vereyim öğüt alırsan
Hizmet eyle gene gülü bulunca
Kervan gider sakın geri kalırsın
Hemen elden koma yolu bulunca
Ölürse de çıkmaz yoldan yol eri
Gerçeklerin elindedir yuları
Göründü seyreyle akan suları
Karışır ummana seli bulursa
Arı oldun her çiçekten alırsın
Balın damızlığın kande bulursun
Yetmiş bin ayete delil olursun
Anlayıp da bu manayı bilince
Dinleyip de bu manayı yazmalı
Her kişi halince kuyu kazmalı
Yedi padişahlık yeri gezmeli
Haline münasip eri bulunca
Sil süpür kalbini sütten beyaz et
Öldürüp nefsini şeytandan arıt
Doksan dokuz ere çıktı Beyazıt
Haline münasip eri bulunca
Şah Hatayi'm eydür bakma bu hale
Gönlümüzde vardır bir ulu kale
Elif gele ayın gele mim gele
Dertli kullar dermanını bulunca

Ölçülmez güzelin asla kıymeti
Herbir yerde olur onun rağbeti
Dinlenir mecliste olsa sohbeti
Güzelde hünerli dil bulunmalı
Herbir mahlukatı mevlam yarattı
Kimini çok kimin bir karar etti
Güzelin gamzesi canlara battı
Böyle güzellere kul bulunmalı
Güzel olan her dernekte seçilir
Verse bir kadehte zehir içilir
Gezdiği yerlerde güller açılır
Güzelde eda naz fel bulunmalı
Nedendir Noksani fazla yazarsın
Az şeylerden sinirlenir azarsın
Bir gün olur tatlı candan bezersin
Alemde cennete yol bulunmalı
Kaynak: Hodlu Noksani

Bulunmaz (Dost İçin Gam Yeme)
Dost için gam yeme divane gönül
Dünyada sana hiç yar mı bulunmaz
Er isen karşı dur merdane gönül
Mansur olanlara dar mı bulunmaz
Kimse ermez ariflerin fi'line
Dağlar hail olmaz çeşmim seline
Can vermeyince bir canan yoluna
Aşıklar düşüne bar mı bulunmaz

Kaynak: Şah Hatayi

Bulunmalı (Bu Gönlüm Çok Sever)
Bu gönlüm çok sever güzel methini
Güzelde yangına sel bulunmalı
Bakması mest eder cansız yatanı
Gülerken yanakta hal bulunmalı
Gezerken ceylandır bakarken maral
İnce narin değil tam orta karal
Gezmesen o bağda solmadan saral
Sevda bahçesinde gül bulunmalı

Mecnuni'yim gonca gülün dermeden
Aşkın ile muradıma ermeden
Geç gönül sevdadan dilber sevmeden
Ya n'oldu cihanda kar mı kalmadı
Kaynak: Aşık Mecnuni

Bulunmaz (Gönlümüz Bağlandı)
Gönlümüz bağlandı zülfün teline
Alınmaz gözleri mestim alınmaz
Sencileyin cevredici kuluna
Bulunmaz gözleri mestim bulunmaz

Güzeli bulmalı eyyam deminde
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Sayfa 668

Karışmasın kimse benim karıma
Rahmetmesin gören ah u zarıma
Huda takdir etmiş yazmış serime
Silinmez gözleri mestim silinmez

Bulunmaz (Mecnun İsen)

Düştüm ateşlere durmaz yanarım
İçip aşkın dolusuna kanarım
Müşkül işi ululara sorarım
Bilinmez gözleri mestim bilinmez

Sun şerbet-i lal-i lebin ağyara vefasız
Saki mi bulunmaz bana bir sehpa mı bulunmaz

Hasretinle her dem bağrım deliktir
Kül oldu vücudum şehri yanıktır
Cümle yollar bağlı hem karanlıktır
Gelinmez gözleri mestim gelinmez
Gevheri der yoktur derdime çare
Onulmadı gitti sinemde yare
Gönül bir şahindir her bir şikare
Salınmaz gözleri mestim salınmaz
Kaynak: Aşık Gevheri

Mecnun isen ey dil sana Leyla mı bulunmaz
Bu goncaya bir bülbül-ü şeyda mı bulunmaz

Arzetmiyorum aleme alam-ı derunum
Yoksa bana bir mahremî sevda mı bulunmaz
Bir sen misin alemde tabip illet-i aşka
Teşhis-i dile başka etibba mı bulunmaz
Al aşkını ver gönlümü Allah için olsun
Dil vermek için dilber-i rana mı bulunmaz
Mesud edecek kimse seni yoksa Nezihe
Meşgul edecek bir suh-u hülya mı bulunmaz
Kaynak: Ahmet Uzungöl

Bulunmaz (Gönül Gitmek İster)

Bulunmaz (Salma Dilgüştesin)

Gönül gitmek ister dost illerine
Ve lakin aduden ara bulunmaz
Çıkıp divanına hoş dillerine
Halim arzetmeye sıra bulunmaz

Salma dilgüştesin meydana aşık
Bahr-ı aşkta hadd ü payan bulunmaz
Her yerde keşfolmaz sırr-ı hakayık
Bunu fehmedecek bir can bulunmaz

Çıkıp divanına ağlayamadım
Bir kere derdimi söyleyemedim
Gaziler yaramı bağlayamadım
Ben gibi bir bahtı kara bulunmaz

Devamsız sözlerden almazsın ibret
Efsane sözlerden eyle kıraat
Hani var mı bir sahib-keramet
Çok Ali var Şah-ı Merdan bulunmaz

Nazar kıl bendene zülfü siyahim
Ah ettikçe arşa çıkar fizahım
Kapında gedalar çok amma şahım
Ben gibi ciğeri pare bulunmaz

Minhaci alemde gezdin serseri
Asla farkeden yok dürr ü gevheri
Kimsenin kimseden yoktur haberi
Lakin benden özge seyran bulunmaz

Dost kendini aşıklara övdürür
Keman ebruların yıkar ağdırır
Niceleri sevdasına yeldirir
Böyle bir telleri cura bulunmaz
Pervane'm derdimi söylemem ele
Kendi tecellamdır düştüm bu hale
Yareme bir merhem kendimden ola
Sair tabiplerden çare bulunmaz
Kaynak: Aşık Sıdkı Baba
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Kaynak: Deliktaşlı Minhaci

Bulut Bulut Üstüne
Bulut bulut üstüne aman aman of
Bulut yağmur üstüne ömrüm belalım aman
Bulut gurbanın olayım aman aman of
Doğma yarin üstüne ömrüm belalım aman
Martinimin pulunu aman aman of
Poyraz kesti kolumu ömrüm belalım aman
Hangi dağdan aşacaksan aman aman of
Bekleyeyim yolunu ömrüm belalım aman
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Kaynak: Musa Eroğlu

Bulut Bulut Üstüne
Bulut bulut üstüne
Bulut dağların üstüne
Bulut Allah'ın seversen
Gitme yarimin üstüne
Aman canan el aman dersin
Birgün olur ah edersin
Bulut gelir sekiz pare
Dördü beyaz dördü kare
Sen açtın sineme yare
Bulunmaz derdime çare
Aman canan el aman dersin
Birgün olur ah edersin

Sayfa 669

Bulut gelir pare pare
Dördü aktır dördü kare
Sen açtın sineme yare
Bağlantı
Bulut gelir duman ile
Dağı taşı dolandırır
Ahım tutar süründürür
Bağlantı
Kaynak: Kemal Altınkaya

Bulut Mu Olsam
Denizin üstünde ala bulut
Yüzünde gümüş gemi içinde
Sarı balık dibinde mavi yosun
Kıyıda bir çıplak adam durmuş düşünür

Kaynak: Ahmet Başaran

Bulut Gat Gat Olmuş
Bulut gat gat olmuş gız gurban olum
Ayın önüne günün önüne ölem ben ölem
Geyin elbiseni düğüne gız gurban olam
Ölem ben ölem gız gurban olam
Yaylaya giderken yolun olaydım gız gurban olum
Çevrülü bahçanda gülüm olaydım ölem ben ölem
İster misin yanıp külün olaydım gız gurban olam
Gız gurban olum ölem ben ölem
Has bahçanın duvarın örmedim gız gurban olum
Doya doya ben o yari görmedim ölem ben ölem
Ben o yarin gıymatını bilmedim gız gurban olam
Ölem ben ölem gız gah biz gidek
Kaynak: Aşık Hasan Turan

Bulut Gelir Seher İle
Bulut gelir seher ile
Çiçek açar bahar ile
Herkes sarılmış yar ile
(Bağlantı)
Yağma yağmur
Esme bre deli rüzgar
Yarim yoldadır
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Bulut mu olsam
Gemi mi yoksa
Yosun mu olsam
Balık mı yoksa
Ne o ne o ne o
Deniz olunmalı oğlum bulutuyla
Gemisiyle balığıyla yosunuyla
Kaynak: Nazım Hikmet

Bulutlar Adam Öldürmesin
Analardır adam eder adamı
Aydınlıklardır önümüzde duran
Sizi de bir ana doğurmadı mı
Analara kıymayın efendiler
Bulutlar adam öldürmesin
Koşuyor altı yaşında bir oğlan
Uçurtması geçiyor ağaçlardan
Siz de böyle koşmuştunuz bir zaman
Çocuklara kıymayın efendiler
Bulutlar adam öldürmesin
Gelinler aynada saçını tarar
Aynanın içinde birini arar
Elbet böyle sizi de aradılar
Gelinlere kıymayın efendiler
Bulutlar adam öldürmesin
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Sayfa 670

Kaynak: Nazım Hikmet Ran

Bulutlar Çöktü Üstüme
Bulutlar çöktü üstüme
Bir karanlık gece gibi
Garip kaldım sensiz kaldım
Tütmeyen bir baca gibi
Sevdanın yükü sırtımda
Eridim yar bir çırpıda
Gittiler kaldım ortada
Bir garibin göçü gibi
Akarsu o yare varam
Gidip divanına duram
Benim felek ile aram
Cehennemin içi gibi
Kaynak: Muhlis Akarsu

Bulutlar Oynar Oynaşır 1
Bulutlar oynar oynaşır felekte
Gözüm kaldı hublar şahı melekte
Bir eli elimde biri dilekte
İçki kurmuş otağında sakinin
İki engel birbirine tokuşur
Didem yaşı deryalara karışır
Doğram doğram olmuş meze tutuşur
İçki kurmuş otağında sakinin
Derya kenarında olur adeler
Yel vurdukça siyah zülfün zedeler
Dolmuş kadehlere tatlı badeler
İçki kurmuş otağında sakinin
Kaynak: Hasan Çıtak

Bulutlar Oynar Oynaşır 2
Derya kenarında olur adalar
Yel vurdukça siyah zülfün zedeler
Yığılmış kırk huri perizadeler
Meclis kurmuş otağında sakinin
Haydi haydi sarı kız
Bulutlar oynaşır arşı felekte
Gözüm kaldı hublar şahı melekte
Bir eli elimde biri dilekte
Bir elim de ayağında sakinin
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İki engel birbirine atışır
Canım kaynar yar cemalin görünce
Mükakkaş ayvanda seyran olunca
Başın gördüm kuşağında sakinin
Haydi haydi sarı kız
Kaynak: Hasan Çıtak

Bulutlar Öper Yüzünü
Bulutlar öper yüzünü
Bizim dağların dağların
Baharda görsen nazını
Bizim dağların dağların
Yurdum yuvam meskenimsin ay dağlar
Ezelden beri benimsen ay dağlar
Yaylası var ovası var
Parzehirli havası var
Erenlerin duası var
Bizim dağların dağların
Kaynak: Kurbani Kılıç

Buna Devri Dünya Derler
Buna devri dünya derler
Böyle gelmiş böyle gider
Harmanı terse savurma
Dane birgün yele gider
Yele gider yele gider
Dane birgün yele gider
Gariplere kimse bakmaz
Tarlasının suyu akmaz
Kız evladı ocak yakmaz
Büyür büyür ele gider
Ele gider ele gider
Elin malı ele gider
Talibi'nin deyişleri
Aktı didemin yaşları
Uçtu gönlümün kuşları
Herbiri bir dala gider
Dala gider dala gider
Herbiri bir dala gider
Kaynak: Rüstem Alyansoğlu

Buna Er Meydanı Derler
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Buna er meydanı derler bunda söz olmaz
(Yandım aman aman)
Çifte yürekli erkekler şahin gelir bu yane
(Yandım aman aman)
Ele bele dile imanım ihanet olmaz
(Yandım aman aman)
Okurlar fermanın imanım yandım kıyarlar cane
(Yandım aman aman)
Bu yolun erkanı imanım hünkardan gelir
(Yandım aman aman)
Serden geçmiş erler imanım şahin gelir bu yane
(Yandım aman aman)
Sıtkı sadakatten imanım ayrılmak olmaz
(Yandım aman aman)
Okurlar fermanın imanım yandım kıyarlar cane
(Yandım aman aman)
Kaynak: Kemal Altınkaya

Buna Halk Şairi Denir Mi
Uyağa uymadan uyum ararsa
Buna halk şiiri denir mi canlar
Betiminde belli bencillik varsa
Buna halk şiiri denir mi canlar
Bakışı bağımlı, baharı kışsa
Hakk'ı olmayana haksız alkışsa
Ulusu uğruna baş koymamışsa
Buna halk şiiri denir mi canlar
Alıp okuyanlar eğlenmiyorsa
Laik Cumhuriyet yeğlenmiyorsa
Çağrımı çağdışı, yorumu zorsa
Buna halk şiiri denir mi canlar
Bir kara kafalı kara Memiş’se
Böbürlenip ben erkeğim demişse
Kadına tam değer verilmemişse
Buna halk şiiri denir mi canlar
İç içe değilse doğamız ile
İmrentisiz, ilgisizse yeşile
Gelenek-görenek gelmezse dile
Buna halk şiiri denir mi canlar
Bağır açmamışsa güneşe, aya
Denize, nehire, ırmağa, çaya
Çayıra, çimene, temiz havaya
Buna halk şiiri denir mi canlar
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Sayfa 671

Nesimi, Pir Sultan, Dertli ve başka
Nice ozanlarla erdim bu aşka
Toplum erki yoksa bu tür uğraşta
Buna halk şiiri denir mi canlar
Çeteci takımı fişlenmemişse
Birlik-beraberlik işlenmemişse
Hacı Bektaş Veli düşlenmemişse
Buna halk şiiri denir mi canlar
Karacaoğlan, Dadaloğlu donuksa
Yunus’un, Veysel’in kokusu yoksa
Sevgi dışlanmış ta aşklar konuksa
Buna halk şiiri denir mi canlar
Der Akın yöntemi eski şekilse
Açık yazılmamış ağdalı dilse
Atatürk’le dolu dolu değilse
Buna halk şiiri denir mi canlar
Kaynak: Hasan Akın

Bunca Aşıkları Sevdaya Saldı
Bunca aşıkları sevdaya saldı
Hak cemaı-i paki dilbere verdi
Biçare bülbüller hayrette kaldı
Reng-i nıhsarını güllere verdi
Sevda çekip gözden dökenler pürnem
Hubb-i aşkı canandır Allah-ü alem
Nur-i Nübüvveti cümleden akdem
Taala Hazret-i Server'e verdi
Bağ-ı Nübüvvete halk etti bir gül
Sırrını anlamak bir nice müşkül
Eyledi Şeh-süvar göründü
Düldül Seyf-i zülfikarı Hayder'e verdi
Her derde sabr-eden olur imiş er
Razıyım Eyyüb'den olursam beter
Sabrım miftahını Şah-ı erenler
Ta ezelden Gedayi kemtere verdi
Kaynak: Aşık Gedayi

Bunca Kahrı Bunca Derdi
Bunca kahrı bunca derdi
Mevlam yalnız bana verdi
Eller muradına erdi
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Gitti cananım gelmedi
Erisin dağların karı
Geçti ömrümün baharı
Ecel kapımı çalmadan
(Ölüm kapımı çalmadan)
Durma gel gönlümün varı
Takatım yok yörümeye
Gittik cananı görmeye
Can başladı çürümeye
Yine cananım gelmedi

Sayfa 672

Ayrılık acı haller
Sensizdir zehir ballar
Kış gelir belki yollar
Kar olur, dön Mahzuni
Bağlantı
Boş yuva bülbül bekler
Dert üstüne dert ekler
Yol bekleyen yürekler
Dar olur, dön Mahzuni
Bağlantı

Erisin dağların karı
Geçti ömrümün baharı
Ecel kapımı çalmadan
(Ölüm kapımı çalmadan)
Durma gel gönlümün varı
Ali baba yoktur hille
Felek vurdu bana sille
Ömrün geldi geçti bile
Benim cananım gelmedi
Erisin dağların karı
Geçti ömrümün baharı
Ecel kapımı çalmadan
(Ölüm kapımı çalmadan)
Durma gel gönlümün varı
Kaynak: Aşık Daimi

Bunca Milletin Kahrı
Bunca milletin kahrı
Zor olur, dön Mahzuni
Mazlumun hakkın yiyen
Kör olur, dön Mahzuni
Bağlantı
Hadi gel hadi gel cananım
Hadi gel hadi gel kurbanım
Diyßr gezme sultanım
Sensiz nedem cihanı
Affed dostum beni
Yßrin görünce seni
Yßr olur, dön Mahzuni
Bağlantı
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Fatma ağlar, Şerif yok
Bu sitemin bana ok
iki gönül biraz çok
Bir olur, dön Mahzuni
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Bunca Olan Emeğimi
Bunca olan emeğimi
Verdin öyle hiçe gönül
Doğru yanlış ne dediysem
Hep sayıldı suça gönül
Gönül gönül deli gönül
Gönül gönül deli gönül
Delisin divane gönül
Bu diyarda yerin yoktur
Var başka diyare gönül
Gönül gönül deli gönül
Bu ne derttir bu ne maraz
Çekilmiyor ettiğin naz
Her gün ucun ucun biraz
Yedin içten içe gönül
Gönül gönül deli gönül
Meçhuli'yem bak halime
Sevdim ne geçti elime
Hele sorun bir kamile
Senin kilon kaça gönül
Gönül gönül deli gönül
Kaynak: Aşık Meçhuli

Bundan Sana Ne
Uzak kaldım sevgilerden dostluktan
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Başım kalkmaz oldu gayri yastıktan
Ne senden umut var ne de aşkından
Kaderime küstüm bundan sana ne
Sevgiyi aradım dalda yaprakta
Bütün güzellikler insan olmakda
Arı dolaşıyor sümbül papatya
İşi bal yapmaksa bundan sana ne
Bu benim talihim bu kara bahtım
Neden her gün artar eksilmez gamım
Bedenimi bir gün terk etse canım
Günah benim sevap benim sana ne

Sayfa 673

Bundan sonra ben o yare küskünüm
Yıktı hatırımı barışmam gayrı
Cümle alem gelse mihnet eylese
Çevirdim gönlümü barışmam gayrı
Kızılırmak gibi çağlayıp aksan
Ok vurup sinesin bendini yıksan
Yarın mahşer günü şefaat etsen
Barışmam mahşerden görüşmem gayrı
Emrah'ın bu yaz yarsız kışlasın
Bundan sonra bildiğini işlesin
Döner ise o yar beni taşlasın
Hiçbir oluruna karışmam gayrı

Kaynak: Ekrem Çelebi
Kaynak: Muhlis Akarsu

Bundan Sonra (Bir Gün Olsun)
Bir gün olsun aşka değer vermedin
Arada sen beni bul bundan sonra
Gönül sarayıma gelip girmedin
Şimdi kilit vurdum bil bundan sonra
Beni koyup yadellere karıştın
İnadına düşmanımla barıştın
Senden gelen her cefaya alıştım
Ölmeden öldürdün gül bundan sonra
Verdiğin vaatler birer cılk çıktı
Gönlüm sana inanmaktan hep bıktı
Bu dertli başım ne ağıtlar yaktı
Gözyaşlarım sanki göl bundan sonra
Sevdanın şafağı söktüğü zaman
Vebalim omzuna çöktüğü zaman
Pişmanlık boynunu büktüğü zaman
Ağla göz yaşını sil bundan sonra
Beni bu dertlere koyduğun için
Şimdi başkasının olduğun için
Her gün can evimden vurduğun için
Sende benim gibi öl bundan sonra
Hep ağlattın artık gülemiyorum
Akan gözyaşımı silemiyorum
Hangi yöne gitsem bilemiyorum
Her yanım bir serap çöl bundan sonra
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Bundan Sonra Ben O Yare
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Bundan Sonra Ben O Yare -OrjŞimden - gerü nazlı yare küskünüm
Yıktı hatırımı barışmam gayrı
Alem gelip bana rica ederse
Çevirdim yüzümü görüşmem gayrı
Bundan sonra ben o yare küskünüm
Yıktı hatırımı barışmam gayrı
Cümle alem gelse minnet eylese
Çevirdim gönlümü barışmam gayrı
Güzel keklik gibi kafeste olsa
Altın vezne ile cevahir tartsa
Yarım mahşer günü şefaat etse
Giderim mahşere görüşmem gayrı
Bu yıl da Emrah yarsız kışlasın
Varır isem o yar beni taşlasın
Şimden gerü bildiğini işlesin
Hiçbir umuruna karışmam gayri
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Bunun Neresi Yalan
Efendiler Bunun Neresi Yalan
Sizde Havyar, Bizde Bulgur Aşı Var
Bunca Emeğimiz Talandır Talan
Yıllar Yılı Gözümüzün Yaşı Var
Yakamız Var Mıydı Olaydı Kirli
Borcumuz Tükenmez İkili Birli
Bugün Git Yarın Gel Bitmez Bir Türlü
Anladım Ki Müdür Beyin İşi Var
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Sayfa 674

O da birgün imiş geçti neyleyim
Bu Koltuğa Biraz Daha Yaslanın
Yiyin İçin Doyun Epey Paslanın
Yeryüzünü Size Veren Aslanın
Ne Bir Mezarı Var Ne De Taşı Var
Mahzuni Bu Dertler Bağrımı Yakar
Bu Pınarın Suyu, Hep Size Akar
Size Doğru, Bize Çok Eğri Bakar
Olmaz Olsun, Adaletin Şaşı Var
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Bura Bakır Maden'dir
Bugün hava kapanık (Gel yarim)
Dicle suyu bulanık (Dön yarim)
Yarim gitti gideli (Gel yarim)
Yüreğim başı yanık (Dön yarim)
(Bağlantı)
Bura Bakır Maden'dir (Gel yarim)
Yar cefalar edendir (Dön yarim)
Gideli yedi yıldır (Gel yarim)
Hiç haber yok nedendir (Dön yarim)
Duman çöktü ovaya (Gel yarim)
Yar dönmüyor yuvaya (Dön yarim)
Çok adaklar adadım (Gel yarim)
Gittim Derviş Baba'ya (Dön yarim)
Bağlantı
Evleri kortiktedir (Gel yarim)
Bağları kuşiktedir (Gel yarim)
Yedi seneden beri (Gel yarim)
Gözlerim eşiktedir (Gel yarim)
Bağlantı
Kaynak: Enise Yıldız Akbay

Bura Mıdır Koçyiğitler Vatanı
Bura mıdır koçyiğitler vatanı
Aramazlar gurbet eldeyiteni
Ak göğsün üstünde şeker dikeni
O da birgün imiş geçti neyleyim
Koçunun dağına da çıkaydım hemen
Geldi alıcı kuşum avcısı tamam
Alemin yaylaya göçtüğü zaman
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Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Buradan Bir Atlı Geçti
Buradan bir atlı geçti
(Kardaş) Yarama bastı geçti yar yar
Tabip yaramı elleme
Yaramın vakti geçti yar yar yar yar yar
Kurbanım her gelene
(Kardaş) Zülfünden ter gelene
Mezarımı yüce yapın
Yavrularım gölgelene yar yar yar yar yar
Kaynak: Bakır Yurtsever

Burcu Burcu Kokar Durur
Burcu burcu kokar durur
Mut’un gülleri gülleri
Bülbül gibi şakır durur
Tatlı dilleri dilleri
Gurbet ele varmak gerek
Aşka gönül vermek gerek
Hele bir yol sarmak gerek
İnce belleri belleri
Karacaoğlan yari ünler
Acı tatlı geçti günler
Türkmen kızı diye inler
Sazın telleri telleri
Kaynak: Karacaoğlan

Burçak Tarlası 1
Sabahtan kalktım ki ezan sesi var
Ezan da sesi değil yar yar burçak yası var
Bakın şu adamın kaç tarlası var
Amanın kızlar ne zorumuş burçak yolması
Burçak tarlasında yar yar gelin olması
Eğdirme fesini yar yar kalkar da giderim
Evini başına yar yar yıkar da giderim
Sabahtan kalktım da sütler pişirdim
Sütün de köpüğünü yar yar yere taşırdım
Burçak tarlasında aklım şaşırdım
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Amanın kızlar ne zorumuş burçak yolması
Burçak tarlasında yar yar gelin olması
Eğdirme fesini yar yar kalkar da giderim
Evini başına yar yar yıkar da giderim

Sayfa 675

Vay vay burçag ekene intizar iderim
(Vay vay burçag ekene)
İlahi gaynana ömrün tükene

Elimi salladım değdi dikene
İntizar eylerim burçak ekene
İlahi kaynana ömrün tükene

Amanın gızlar ne zorumuş
Burçak yolması
Burçak tarlasında da (vay vay)
Bebe de olması

Amanın kızlar ne zorumuş burçak yolması
Burçak tarlasında yar yar gelin olması
Eğdirme fesini yar yar kalkar da giderim
Evini başına yar yar yıkar da giderim

Sabahınan kalktım elimi salladım
Değdi pıtırak
Öğlen olmadı ki azcık oturak
Bir iki tarla değil tezden gurtulak

Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Amanın gızlar ne zorumuş
Burçak yolması
Burçak tarlasında da (vay vay)
Bebe de olması

Burçak Tarlası 2
Sabahınan kalktım sütü pişirdim
Sütün köpüğünü yere taşırdım
Kaynanamdan korktum aklım şaşırdım
Ah ne yaman da zorumuş burçak tarlası
Burçak tarlasında yar yar gelin olması
Sabahınan kalktım ezan sesi var
Ezan sesi değil burçak yası var
Sorun şu adamın kaç tarlası var
Ah ne yaman da zorumuş burçak tarlası
Burçak tarlasında yar yar gelin olması
Elimi salladım değdi dikene
İlahi kayınbaba ömrün tükene
İntizar ederim burçak ekene
Ah ne yaman da zorumuş burçak tarlası
Burçak tarlasında yar yar gelin olması
Elimin kınasın ezdirmediler
Gözümün sürmesini süzdürmediler
Burçak tarlasında gezdirmediler
Ah ne yaman da zorumuş burçak tarlası
Burçak tarlasında yar yar gelin olması
Kaynak: Nida Tüfekçi

Burçak Tarlası 3
Sabahınan kalktım elimi salladım
Değdi tikene intizar iderim
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Kaynak: Mustafa Coşar

Burma Diginin Eger Er
Burma Duginin Eger Er, Uy Uy Uy Ağam
Şare Şabigin Haker Er Uy Ağam
Garmir Kidag Tirer Er, Uy Uy Uy Ağam
Kirtan Laçak Tsiker Er Uy Ağam
Garmir Govu Yeğ Guze, Uy Uy Uy Ağam
Sev Havun Havgit Guze Uy Ağam
Mendz Bidğen Blğur Guze, Uy Uy Uy Ağam
Bizdig Bidğen Ağ Guze Uy Ağam
Harde Anna U Makro, Uy Uy Uy Ağam
Parçer Tinenk Mer Picin Uy Ağam
Çur Letsur Ğurban Makro, Uy Uy Uy Ağam
Ertank Tebi Burmayin Uy Ağam

Bursa Çöllerinde Leyla Diyerek
Bursa çöllerinde Leyla diyerek
Ah ile vah ile figana düştüm
Mecnun gibi meded Mevla diyerek
Bir guhi sahraya virane düştüm
Adular elinden çektiğim zahmet
Dünyada görmedim böyle meşakket
Bir yandan ayrılık firakı zulmet
Yakar vücudumu üryana düştüm
Böyle bülbül olmaz yar havasında
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Sayfa 676

Figan eder gönül can kafesinde
Diyari gurbette el kapısında
Der Zülali yandım amana düştüm

Bursa'nın altında sazlar
Geliyor gelinler de gızlar
Ayşa'mın yüreği de sızlar

Kaynak: Aşık Zülali

Aman Ayşa'm gel oku destanı
Giyin gel al yeşil fistanı

Bursa'da Eğlendim Biraz
Bursa'da eğlendim biraz
Erişti turfanda kiraz a leylim aman
Urumeli Sofya dağı
İstanbul'a gider iken aman aman
Bu yıl bize haram oldu
Kaçalım gel aman aman
Kaynak: Yöre Ekibi

Bursa'dan Alma Tuzu (Nuriye)
Bursa'dan alma tuzu (Bre Nuriyem)
Köylerden alma kızı
Alır isen Ayrebol'dan al kızı
Hem tadı var hem tuzu
Boz güvercin olayım (Bre Nuriyem)
Yolüstüne konayım
Gelen geçen yolcudan (Bre a yarim)
Nuriyemi sorayım
Ayrebol'un yolları (Bre Nuriyem)
Allı çiçek açıyor
Nuriyemi sorar isen (A yarim)
Misk-i amber saçıyor

Kaynak: Ayşe Yürekli

Bursa'nın Ufak Tefek Taşları
Meşeli dağlar meşeli
İçinde halı döşeli
Kül oldum aşka düşeli
A benim esmer güzeli
Yarimle kol kola gezeli
Hamamın üçtür kurnası
İçinde üç Kız yunası
Üç kızın biri benim olası
A benim esmer güzeli
Yarimle kol kola gezeli
Bursa'nın ufak tefek taşları
Keman olmuş o yarimin kaşları
Bir omuzdan bir omuza saçları
A benim esmer güzeli
Yarimle kol kola gezeli
Kaynak: Bilinmiyor

Kaynak: Mustafa Özmen

Bursalı Mısın Kadifeli Gelin

Bursa'nın Mermer Daşları

Bursalı mısın kadifeli gelin
Çaydan mı geçtin
Yanakların al al olmuş
Konyak mı içtin

Bursa'nın mermer daşları
Ayşa'mın hilal da gaşları
Fadime'm her işlerin başları
Aman Ayşa'm gel oku destanı
Giyin gel al yeşil fistanı

İçtiğimiz konyak mezemiz kaymak
Sen kimin yarisin yavrum
Her yanın oynak

Bursa'nın altından geçtim
Eğildim suyundan da içtim
Ayşa'mdan ayrıca düştüm

Arabaya sen bin, paytona ben
Anasını sen al kızını da ben

Aman Ayşa'm gel oku destanı
Giyin gel al yeşil fistanı

Bir su içtim testiden
Yavrum sensin beni mesteden
Cennet makamı olsun
Yavrum seni bana dost eden
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Buy-i Vahdet Almışam
Buy-i vahdet almışam buse-i leb-i peymaneden
Kanlı zalim men eder meyden beni meyhaneden
Dil şikestem mey perestem aşıkam sağar bedestem
İçmişem mesti elestem nergis-i mestaneden
Od u hasrete yanarım her dem derun-i aşıkıyam
Lütfet de bir gece gel kurtar beni hicraneden
Kaynak: Celal Güzelses

Bük Dibinde Yatarım
Bük dibinde yatarım
Beşli martin atarım
Ayşe benim olursa
Malakları satarım Ayşe'm
Ayşe'm öldürdün beni
Bir tomurcuk gül idim soldurdun beni
Ayşe gider tarlaya
Dal boyun süze süze
İsa gider ardından
Kahkülün düze düze
Ayşe'm Ayşe'm Ayşe'm hop deymiş
Şalvarını toplayvi
Mahkemeye varınca
Kimim kimsem yok deyvi
Ayşe'm öldürdün beni
Bir tomurcuk gül idim soldurdun beni
Kaynak: Rüştü Şardağ

Bülbül

Sayfa 677

Gönüller babında beysin paşasın
Mevlam ömür versin binler yaşasın
Gelin ey bi vefa helallaşasın
Şemi ecel camın içti gidiyor
Her seher vaktinde ahuzarında
Düşer bi vaveyle cihana bülbül
Sendemi ayrıldın gonca gülünden
Giriftarsın derdi hicrana bülbül
Ciğerim köz kebap eyledi Şem’in
Derdi artırdı rahmi bi kesin
Sade mücevherden yapsam kafesin
Yine hu çekersin vatana bülbül
Kaynak: Aşık Şemi

Bülbül (İşit Avazımı)
İşit avazımı ben de varayım
Uçup gitme burda kona dur bülbül
Senin hub nefesin kalbim evini
Vücudum şehrini donadur bülbül
Konarsan güle kon dikene konma
Eski düşmanların dost olur sanma
Açıp da göğsünü hara dayanma
Rakiplerin kasdı canadır bülbül
Sultan oldur rahm eyleye kuluna
Tabip oldur derde derman bulana
Benlik edip konma gülün dalına
Harı var pençeni kanadır bülbül
Kuloğlu dem-be-dem dolular içer
Kişi sevdiğine dibalar biçer
Bu dünya fanidir tez gelir geçer
Bu bahçenin sonu fenadır bülbül
Kaynak: Kuloğlu

Bülbülden bir nida geldi güllere
Sefasın sürmeden uçtu gidiyor
Üftadeler yalın ayak yollara
Ağlayı ağlayı düştü gidiyor

Bülbül Bağa Girip Yapmış Yuvayı

Bahar eyyamından bülbül sesinden
Çıkarmış perçemin finoresinden
Eyvah gönül kuşu can kafesinden
Pervaz edip edip uçtu gidiyor

Bozulmuş gülşeni abı havayı
Sanki bu alemi sitem kar almış
Hadi leyli leylim efendim gel

Bülbül bağa girip yapmış yuvayı
Görmüş güzelleri cümle har almış
Hadi leyli leylim efendim gel

Öfkelenmiş kambur felek bülbüle
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Pejmürdelik vermiş güle sümbüle
Hadi leyli leylim efendim gel
Cümle alemi de vermiş bir güle
O zaman da hep gülleri har almış
Hadi leyli leylim efendim gel
Kaynak: Raci Alkır

Bülbül Bir Yumurta Kuzlar
Bülbül bir yumurta kuzlar
Kanadın altına gizler
On bir ay bir yolu gözler
Parelendi bülbül ey bülbül
(Bağlantı)
Duruşu gül gülüşü gül
Kaşları gül saçları gül
Kendisi gül bülbül ey
Parelendi bülbül ey
Bülbülün kanadı yeşil
Kırmızı güle dolaşır
Ağlamak bana yaraşır
Sen ağlama ben ağlayım
Bağlantı
Bülbülün kanadı sarı
Ben ağlarım zarı zarı
Sen de mi yitirdin yari
Sen ağlama ben ağlayım
Bağlantı
Kaynak: Ahmet Başer

Bülbül Figan Eder Solmasın Gülüm
Bülbül figan eder solmasın gülüm
Mevlam bu gençlikte vermesin ölüm
Kapıyın önünden geçerse salım
Atıver cemberi salın üstüne
Karalar mı giydin alın üstüne
Ötmesin bülbüller solmuştur gülüm
Döküldü çiçeğim kurudu dalım
Dostlar omuzunda giderse salım
Atıver cemberi salın üstüne
Karalar mı giydin alın üstüne
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Sayfa 678
Kaynak: Ekrem Aydoslu

Bülbül Gibi Zar Eylesem
Takdir-i İlahi budur nasibim
Az vermiştir çok istemem çare ne
Bu kadar nasibim budur kisibim
Bülbül gibi zar eylesem çare ne
Düşmanımın yaraları azmaya
Dostumun hayrını şerre yazmaya
Bu dünyada melül mahzun gezmeye
Mahlukattan ar eylesem çare ne
Bakmaz mısın viran olmuş bendime
Halim malum olsun ol efendime
Hançer alsam hamle kılsam kendime
Kendi kendim paralasam çare ne
Gam kasavet yuva yaptı sineme
Kahır gömleğini eğnime
Perişanlık düştü viran göynüme
Türlü türlü aşk bağlasam çare ne
Pir Sultan Abdal'ım çekerim çoktan
Ya İlahi bizi kurtar tutsaktan
Bu derdin dermanın isterim Hak'tan
Halka halim arz eylesem çare ne
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Bülbül Gonca Güle Aşık Değil Mi
Bağban niçin esirgersin bu gülü
Bülbül gonca güle aşık değil mi
Goncaya değmesin sakın yad eli
O gonca bülbüle layık değil mi
Madem ki aşk ile yoğruldu Adem
Niçin eylediler bu aşkı müphem
Niçin sevgililer ediyor sitem
Seven aşıklara yazık değil mi
Var mıdır dünyada kam alan kişi
Akla ziyan imiş feleğin işi
Yaktı yüreğimi aşkın ateşi
Bağrım kebap oldu yanık değil mi
Bu nasıl sevdadır bu nasıl elem
Kargalar dem çeker bülbüller matem
Engel bırakmıyor olalım hemdem
Acep dostlar buna tanık değil mi
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Sayfa 679

Ötme garip bülbül gönül şen değil
Aşık isen sürün gel dedin geldim
Ağlarken yaşını sil dedin sildim
Sen bana kahrettin ben sana güldüm
Daimi ahtına sadık değil mi

Bülbül ne yatarsın bahar yaz geldi
Bizim göle ördek geldi kaz geldi
Sılada sevdiğim benden vazgeldi
Ötme garip bülbül gönül şen değil

Kaynak: Aşık Daimi

Bülbül Havalanmış Yüksekten Uçar

Bülbül Ne Ötersin Garip Ellerde

Bülbül havalanmış yüksekten uçar
Has bahçe içinde gülüm var deyi
Seni seven aşık serinden geçer
Güzeller içinde yarim var deyi

Bülbül ne ötersin garip ellerde
Sen de benim gibi yanarsın bülbül
Hasretim sılaya gurbet ellerde
Sen de benim gibi yanarsın bülbül

Ben seni severim sen de sev beni
Mevlam bir kararda koymaz insanı
Bir gün gelir sen de ararsın beni
Şurda bir divane yarim var deyi

Coşkun çaylar gibi coşar çağlarım
Geldi geçti benim ermiş çağlarım
Hasretim sılaya yanar ağlarım
Sen de benim gibi yanarsın bülbül

Beni seni severim can ile candan
İnsan kemlik bulmaz sevdiği yardan
Canım esirgemem vallahi senden
Götür sat pazarda kölem var deyi

Söyle sen Turabi'm derdini söyle
Şu garip ellerde gönlünü eyle
Bülbül bizim ele selamım söyle
Sen de benim gibi yanarsın bülbül

Karac'oğlan söyle karşı karadan
Hicap perdesini kaldır aradan
Seni beni bir Mevla'dır yaradan
Büyüklenme hey kız güzelim deyi

Kaynak: Behiye Zorlu

Kaynak: Karacaoğlan

Bülbül Ne Gezersin Çukurova'da

Bülbül Ne Ötersin Virandır Bağın
Bülbül ne ötersin virandır bağın
Yıkılsın şehrinde çöl kalsın bağın
Tükendi fitilim kalmadı yağım
Yar senin derdine ben yana yana

Bülbül ne gezersin Çukurova'da
Eşin gelir bulmaz seni yuvada
Kendim gurbet ilde gönlüm sılada
Ötme garip bülbül gönül şen değil

Kurulu yayıdım ben de açıldım
Dolu badeyidim de indim eksildim
Ekmekten aştan da sudan kesildim
Yar senin derdine ben yana yana

Coşuyor da deli gönül coşuyor
Ciğerciğim kebap oldu pişiyor
Sevdicegim yüce dağlar aşıyor
Ötme garip bülbül gönül şen değil

Deryadan bölünmüş sellere döndüm
Vakitsiz açılan da güllere döndüm
Ateşi kararmış küllere döndüm
Yar senin derdine ben yana yana

Bülbülün yatağı bahçeler bağlar
Garibin yatağı kahveler hanlar
Gurbet ilde ölsem bana kim ağlar
Ötme garip bülbül gönül şen değil

Kaynak: Aşık Veli Aydın

Bülbül ne yatarsın bahar erişti
Kırmızı gül goncasına kavuştu
Sılada sevdiğim benden vazgeldi
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Bülbül Ne Yatarsın Bahar Erişti
Bülbül ne yatarsın bahar erişti
Ulu sular göl olduğu zamandır
Kat kat olup gül toprağa karıştı
Yine bülbül kul olduğu zamandır
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Sayfa 680

Issız virâneler çöl neme yetmez
Yine bahar oldu açıldı güller
Figana başladı yine bülbüller
Başka bir hal olup açtı sümbüller
Aşıkların del'olduğu zamandır
Yine bülbül bilir gülün halinden
Yeter deli oldum yarin elinden
Aşıp aşıp gelir yayla belinden
Yardan bize gel olduğu zamandır
Yine geldi türlü baharlar bağlar
Bülbül figan edip kamuyu dağlar
Türlü çiçeklerle bezenmiş dağlar
Ulu dağlar yol olduğu zamandır
Karac'oğlan der ki geçti çağlarım
Meyve vermez oldu gönül bağlarım
Aklıma geldikçe durmaz ağlarım
Gözüm yaşı sel olduğu zamandır
Kaynak: Karacaoğlan

Bülbül Ne Yatarsın Kalk Figan Eyle
Bülbül ne yatarsın kalk figan eyle
Şakıyıp ötmenin günleri geldi
Yeşil yaprak arasında gül kaldı
Sevip koklamanın günleri geldi
Benim yarim gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
Bizi ziyan eden esmer tenlidir
Niyaza varmanın günleri geldi
Abdal Pir Sultan'ım bu dünya fani
Boz bulanık akar dağların seli
Yanına almış da nazlı dilberi
Doldurup içmenin günleri geldi

Aşk kitabın ele aldım yazarım
Dâim Hakk’a doğru meylim nazarım
Neme gerek dağ başında gezerim
Ol Kerim’e giden yol neme yetmez
Bu dünyanın n’olacağı ma’lumdur
Bu sırrın aslına inen Ali’mdir
Az yaşa çok yaşa sonu ölümdür
Bana hırka ile şal neme yetmez
Budala’m sırrına kimseler ermez
Tevekkül malını erteye koymaz
Kişi kısmetinden ziyade yemez
Bana kısmet olan mal neme yetmez
Kaynak: Aşık Budala

Bülbül Olsam Varsam Gelsem
Bülbül olsam varsam gelsem
Hakk'ın divanına dursam
Ben bir yanıl elma olsam
Dalında bitsem ne dersin
Sen bir yanıl elma olsan
Dalımda bitmeye gelsen
Ben bir eğri çöğmen olsam
Çeksem indirsem ne dersin
Sen bir eğri çöğmen olsan
Takıp indirmeye gelsen
Ben bir avuç darı olsam
Yere saçılsam ne dersin
Sen bir avuç darı olsan
Yere saçılmaya gelsen
Ben bir güzel keklik olsam
Bir bir toplasam ne dersin

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Bülbül Oldum Gülistanda
Bülbül oldum gülistanda şakırım
Öz bağında biten gül neme yetmez
Süleyman’ım kuş dilinden okurum
Bana ta’lim olan dil neme yetmez
Derviş oldum pir eteğin tutarım
Hakk’a doğru çekilmiştir katarım
Baykuş gibi garip garip öterim
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Sen bir güzel keklik olsan
Ben bir toplamaya gelsen
Ben bir yavru şahin olsam
Kapsam kaldırsam ne dersin
Sen bir yavru şahin olsan
Kapıp kaldırmaya gelsen
Ben bir sulu sepken olsam
Kanadın kırsam ne dersin
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Sayfa 681

Sen bir sulu sepken olsan
Kanadım kırmaya gelsen
Ben bir deli poyraz olsam
Tepsem dağıtsam ne dersin

Garip garip ötme bülbül
Yalnız dallarda ah yatma bülbül
Benim derdim bana yeter
Sen de bir dert katma bülbül

Sen bir deli poyraz olsan
Tepip dağıtmaya gelsen
Ben bir ulu hasta olsam
Yoluna yatsam ne dersin

Bülbül uçar kanadı yeşil
Gün vurmadan göz kamaşır
İnce bele el dolaşır

Sen bir ulu hasta olsan
Yoluma yatmaya gelsen
Ben bir Azrail olsam
Canını alsam ne dersin
Sen bir Azrail olsan
Canımı almaya geslen
Ben bir cennetlik kul olsam
Cennete girsem ne dersin
Sen bir cennetlik kul olsan
Cennete girmeye gelsen
Kul Himmet Üstadım bulsa
Bilece girsek ne dersin
Kaynak: A.Rahman Yörüktümen

Bülbül Tek Uyandım Bir Seher
Bülbül tek uyandım bir seher nagah
Gördüm uğramışam (emman) bir gülizare
Alıştım dem be dem yakıldım eyvan
Tutuştum bendü bend (emman) nar-ı hezara

Garip garip ötme bülbül
Yalnız dallarda ah yatma bülbül
Benim derdim bana yeter
Sen de bir dert katma bülbül

Bülbüle Kursam Tuzağı
Bülbüle kursam tuzağı bahtıma kuzgun gelir
Taramış siyah zülfünü karşıma düzgün gelir
Bak şu Hak'kın hikmetine her işim bozgun gelir
Koyun beni ağlayın ah ile zar ile
Dostlar ağlar düşman güler yar gezer ağyar ile

Bülbüle Su Verdim
Bülbüle su verdim altın tas ile
Çok günler geçirdim kara yas ile
Ben seni severdim bir heves ile
Başım pınar ayaklarım göl olsun
Az doldur ki sevdiğim içemiyom ben
Ne kadar yüz çevirsen geçemiyom ben

Gördüler ki beni hali perişan
Cem oldu Eflatun (emman) Aristo lokman
Nabzıma el vurdu binbir tabiban
Dediler derman yok (emman) buna ne çare

Kapalı çevreni el atıp açmam
Ab-u hayat olsan bir yudum içmem
Deniz ortasında olsan bir köprü
Boğulur denizde üstünden geçmem

Feleği sergeşte söylenirim
Arşı muallada (emman) oynar tütünüm
Uçup tursitarım batıptır günüm
Ne çare eyleyim (emman) ben gülizare

Az doldur ki sevdiğim içemiyom ben
Ne kadar yüz çevirsen geçemiyom ben

Kaynak: Naim Gözler

Bülbül Uçar Yuvasına
Bülbül uçar yuvasına
Yağmur yağar havasına
Ben kurbanam balasına
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Kaynak: Bayram Aracı

Bülbüller Düğün Eyler
Bülbüller düğün eyler
Bilmem ki ne gün eyler
Ben feleğe neyledim
Bana bildiğin eyler
Bülbülüm neva bilmem
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Dertliyim deva Dilmem
Bana bir sevda geldi
Başımdan savabilmem
Bu dağın karı menem
Gün vursa erimenem
Yedi yıl yerde yatsam
Aşığam çürümenem

Sayfa 682

Bülbüller ötüyor seher vaktidir
(Yandım amman amman)
Gül bade içelim bahar vaktidir
Hazır olun erler gaza vaktidir
(Yandım amman amman)
Dökülelim yine düşman eline

Bu dağın dudu benden
Geçmez aşk odu benden
Gördü yaram sağalmaz
Tabip el yudu benden

Çadırlar toplansın tuğlar dikilsin
(Yandım amman amman)
Tekbir sedaları arşa yükselsin
Tuğlar başa geçsin tekbir çekilsin
(Yandım amman amman)
Destur saldıralım düşman eline

Kaynak: Şükrü Çadırcı

Kaynak: Kemal Altınkaya

Bülbüller Ohur Çeh Çeh Edir

Bülbülü Şeydaya Eş Etti Beni

Bülbüller ohur çeh çeh edir bağda gül üste
Ay oğlan boyu beste gel eyleş çemen üste
Sen menden öpüş isteç men deyim gözüm üste

Sevgili yarenden bir name geldi
Şadu handan kılıp hoş etti beni
Sohbeti sözleri bağrımı deldi
Aşkıma aşk katıp coş etti beni

Altında boz at çiyninde tüfeng elinde tatarı
Ay oğlan seni tanrı dolan gel bize sarı
Gedersen yola sallam galarsan gadan allam
Peh-peh ne gözel candır meger servi revandır
Ay giz öldüm amandır meni başa dolandır
Üzün goy üzüm üste üreyim dolu gandır
Kaynak: Nazim Eliverdiyev

Bülbüller Öttüğü Zaman
Kulada sevdiğim kula
Kolunu boynuma dola
Sarılalım ince bele
Bülbüller öttüğü zaman
Kaç güzel karşımda durma
Ölürüm kanıma girme
Yüzünü benden çevirme
Yanına vardığım zaman
Ne olurdu el duymasa
Yanımda engel olmasa
Üç gece sabah olmasa
Sarılıp yattığımız zaman

Dest vuraydım erenlerin camına
Gönül intizardır dost selamına
Eyvallah efendim nur kelamına
Sanki defineye düş etti beni
Daimi erelim can vahdetine
Aşıkız kamilin kerametine
Şükrolsun Huda'nın adeletine
Bülbülü şeydaya eş etti beni
Kaynak: Aşık Daimi

Bülbülü Tuttum Güle Bağladım
Bülbülü tuttum da güle bağladım
Garip bülbül ilen gönül eyledim
Bülbül feryat etti ben de ağladım
Ne çare sevdiğim yol ayrı düştü
Aşağıdan gelen geline benzer
Boyu uzun selvi dalına benzer
Boyuna bosuna kurban olduğum
Bahçenin açılmış gülüne benzer
Kaynak: Selahattin Erdal

Kaynak: Ekrem Çelebi

Bülbülüm Altın Kafeste

Bülbüller Ötüyor Seher Vaktidir

Bülbülüm altın kafeste
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Öter aheste aheste
Ötme bülbül yarim hasta
Ah neyleyim şu gönlüme
Hasret kaldım sevdiğime
Ben sana dayanamam yarim
Ben sana aldanamam
Ben sana güvenemem
Bülbülleri har ağlatır
Aşıkları yar ağlatır
Ben feleğe neylemişem
Beni her seher ağlatır
Beni her sabah ağlatır
Ben sana dayanamam yarim
Ben sana aldanamam
Ben sana güvenemem
Kaynak: Ali Şevket Öndesev

Bülbülüm Bağ Gezerim (Uy Uy)
Bülbülüm bağ gezerim
Aşığım da gezerim
Yüz yerde yüz yaram var
El sanırsa gezerim
Uy uy demeye geldim
Yari görmeye geldim
Yavrum yaran nerende
Merhem olmaya geldim
Bülbülüm neva bilmem
Dertliyim deva bilmem
Başıma bir iş geldi
Başımdan savabilmem
Uy uy demeye geldim
Yari görmeye geldim
Yavrum yaran nerende
Merhem olmaya geldim
Bülbülüm kafesteyim
Aşığım hevesteyım
Hala sağım ölmedim
Aman son nefesteyım
Uy uy demeye geldim
Yari görmeye geldim
Yavrum yaran nerende
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Sayfa 683

Merhem olmaya geldim
Kaynak: Hafız Osman Öge

Bülbülüm Dünyada Bir Güle Aşık
Bülbülüm dünyada bir güle aşık
Anarsın bu nare peruanıu bülbül
Sahray-ı alemde durmaz ötersin
Çıkarsın gülleri seyrana bülbül
Ne acayip bir hal devran edersin
Bahçede gülleri seyran edersin
Garip bülbül gibi feryat edersin
Seni kim tanıyor divane bülbül
Bülbülüm her yeri gülistan ettin
Gezdiğin bahçeyi bağ bostan ettin
Söyleyip aleme hem destan ettin
Duyurursun sesini her yane bülbül
Bülbülün feryadı canlara değer
Nerde güzel görse boynunu eğer
Bülbülün maşuku gül imiş meğer
Çıkarsın gülleri devrana bülbül
Kaynak: Aşık Mehmet Yakıcı

Bülbülümün Gafesi
Bülbülüm gafesi (Aman sürmelim oğlan)
Yandan alır nefesi (Siyah düğmelim oğlan)
Cennetlerde bulunmaz (Aman sürmelim oğlan)
Çift gezmenin sefası (Siyah düğmelim oğlan)
(Bağlantı)
Aman sürmelim oğlan
Siyah düğmelim oğlan
Seni ellere vermem
Canım sürmelim oğlan
Halıyı goydum yüke (Aman sürmelim oğlan)
Yedi gat büke büke (Siyah düğmelim oğlan)
Ben geçmem sevdiğimden (Aman sürmelim oğlan)
Kesseler tike tike (Siyah düğmelim oğlan)
Bağlantı
Gaden ağam geri (Aman sürmelim oğlan)
Aldın aklım beri bah (Siyah düğmelim oğlan)
Ya al da götür beni (Aman sürmelim oğlan)
Ya otur dilden bırak (Siyah düğmelim oğlan)
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Bağlantı
Kaynak: Ali Güler

Bülbülün Göğsü Al Olur
Bülbülün göğsü al olur
Gerdanda çifte hal olur
Bülbül on bir ay lal olur

Sayfa 684

Ey bülbül ey bülbül ey, bülbül
Yanağı gül, saçı sümbül
Dimağı gül, her yanı gül
Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül
Ey bülbül ey bülbül ey, bülbül
Kaynak: Ağa Keskin

Bülbülün Kanadı Sarı

Gül açılmış gülfama gel
Bu meclis-i irfana gel

Bülbülün kanadı sarı
Ben ağlarım zarı zarı
Elimden aldılar yarı

Bülbül bir küçücek kuştur
Seher ötüşü ne hoştur
Bülbül on bir ay sarhoştur

Garip garip ötme bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dahi sen katma bülbül

Gül açılmış gülfama gel
Bu meclis-i irfana gel

Bülbülün kanadı beyaz
Gece bulut gündüz ayaz
Al kalemi derdimi yaz

Bülbül daldan dala seker
Göz yaşların güle döker
Bülbül on bir ay ah eder
Gül açılmış gülfama gel
Bu meclis-i irfana gel
Kaynak: Mehmet Toptan

Bülbülün Göğsü Al Olur
Amman
Bülbülün göğsü al olur
Bülbülün göğsü al olur
Etirafı hal hal olur
Sen ağlama bir hal olur

Garip garip ötme bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dahi sen katma bülbül
Bülbülün kanadı buhur
Gece yazar gündüz okur
Yolcu ise ola oğur
Garip garip ötme bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dahi sen katma bülbül
Kaynak: Celal Güzelses

Bülbülün Kanadı Sarı

Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül
Ey bülbül ey bülbül ey, bülbül
Yanağı gül, saçı sümbül
Dimağı gül, her yanı gül
Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül
Ey bülbül ey bülbül ey, bülbül

Bülbülün kanadı sarı
Ben çekerim ah u zarı
Geceler gündüzden yarı

Amman,
Bülbül bir yumurta kuzlar
Bülbül bir yumurta kuzlar
Kanadın altında gizler
İçerde yaralar sızlar

Bülbülün kanadı yeşil
(Aklını başına deşir)
Kırmızı güle dolaşır
Sarhoşum dilim dolaşır

Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül
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Sarı bülbül saçı sümbül
Güle bülbül bülbül bülbül

Sarı bülbül saçı sümbül
Güle bülbül bülbül bülbül
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Bülbülün kanadı kara
Yüreğimde açtı yara
Yok mu tabip yaram sara
Sarı bülbül saçı sümbül
Güle bülbül bülbül bülbül
Kaynak: Bilinmiyor

Bütün Ahbaplar Ansın Adını
Bütün ahbaplar ansın adını
Anlayan alırdı onun tadını
Emmisi, dayısı, garip kadını
Döşeyin evleri Hacı geliyor
Bir garip ölümü acı geliyor
Hizmet için nice dağlar aşanı
Keskin'li bilirler Hacı Taşan'ı
Bunca hizmetleri hani, boşa mı
Açılsın meydanlar Taşan geliyor
İnsan hizmetine koşan geliyor
Var mıdır insandan daha üstünü
Bir bilirdi düşmanını dostunu
Diksinler Keskin'e onun büstünü
Açılsın meydanlar Hacı geliyor
Bir garip ölümü acı geliyor
Anam Keskinlidir, babam Kırşehir
Gönülden geldi de eyledim kahır
Saygım var insana evveli ahir
Açılsın meydanlar taşan geliyor
İnsan hizmetine koşan geliyor
Kaynak: Neşet Ertaş

Bütün Dünya Sizin Olsun

Sayfa 685

Seyit Seyfi İşin Bilir
Bir Dost Bir Post Yeter Bana
Kaynak: Gönül Erdoğan

Bütün Evren Semah Döner
Bütün evren semah döner
Aşkından güneşler yanar
Aslına ermektir hüner
Beş vakitle avunmayız
Canan bizim canımızdır
Teni bizim tenimizdir
Sevgi bizim dinimizdir
Başka dine inanmayız
Hüdayiyim hüdamız var
Dost elinden bademiz var
Muhabbetten kalamız var
Ölüm ölür biz ölmeyiz
Kaynak: Aşık Hüdai

Bütün İnsanlara
Dillerde gezen adım
Bir seciyesiz bir it
Nedense olamadım
Sizin gibi bir yiğit
Ne gaye taşıyorum
Ne bir dağ aşıyorum
Delice yaşıyorum
Ne ihtiras ne ümit
Yuh eğer hayat buysa
Bu ahmakça uykuysa
Bana kim sokulduysa
Hadi dedim hadi git

Bütün Dünya Sizin Olsun
Bir Dost Bir Post Yeter Bana
Atlas Libas Sizin Olsun
Bir Dost Bir Post Yeter Bana

Bende çok şey var ama
Akıl filan arama
Ciddiyetle arama
Koydum dikenli bir çit

Beyler Tahtından İnerler
Ayaksız Ata Binerler
Toprağa Gömüp Dönerler
Bir Dost Bir Post Yeter Bana

Saçıma düşen aklar
Ne bir macera saklar
Çıkarmaz bu dudaklar
Ne bir küfür ne tevhit

Sonu Yok Devletden Bolur
Ecel Gelir Seni Bulur

Korkutmaz beni ölüm
Bir şeytan kadar hürüm
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Süremez bende hüküm
Ne Allah ne de Nahit

Sayfa 686

Her tarafa koşar bir yanda durmaz
Yalandan kavg'edip milleti kırmaz
Yaşasın Atatürk binler yaşasın

Kaynak: Sabahattin Ali
Kaynak: Ayşe Berk

Bütün İnsanlardan Arzumuz Vardır
Bütün insanlardan arzumuz vardır
İnsan birliğine zor demesinler
Gerçekler nerdedir haberimiz var
Haktan gayrisine yar demesinler
Dünya aydınları siyaset tutsun
İnsan aleminden cehalet gitsin
Senlik benlik de ne kavgalar bitsin
Şu koca dünyaya dar demesinler
İsavi Musevi Muhammediler
Doğu batı kuzey hem güneyliler
Gerçekler öncüsü bunca veliler
Yollar buzlu dağlar kar demesinler
Bu dünya doludur dolu nimeti
İnsanlığın barış huzur cenneti
İnsanlara hizmet bunca serveti
Silahlar yaparak kâr demesinler
Ali Cemali der insan olasın
İnsanlık vasfında yerin bulasın
İnsan ektiğini biçer bilesin
Doğru görenlere kör demesinler
Söz: Aşık Ali Cemali

Bütün Milet Hükümete Vardılar
Bütün millet hükümete vardılar
Erkek kadın sana irey verdiler
Senin gününde tireni gördüler
Yaşasın Atatürk binler yaşasın
Tirenin aleti hep bütün demir
İçinde yanıyor bir kara kömür
Mevla'm sana versin tükenmez ömür
Yaşasın Atatürk binler yaşasın
Mevla'm nasip etse binsem tirene
Ömür bereketi versin sürene
Müjde olsun bu günleri görene
Yaşasın Atatürk binler yaşasın
Sultan Hamit gibi demini sürmez
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Bütün Varlık Adem'dedir
Bütün varlık Adem'dedir
Ne ararsın deli kardaş
Bütün varlık Adem’dedir
Her mahluka olmuş yoldaş
Bütün varlık Adem’dedir
Türlü türlü nakış işler
Emrindedir dağlar taşlar
Bin bir türlü meyve aşlar
Bütün varlık Adem’dedir
Kimi konar kimi göçer
Kimi terzi libas biçer
Kimi yerden gökten uçar
Bütün varlık Adem’dedir
Bak şu ilme bak şu fene
Bir teli getirir dile
Fark et kardaş herşey sende
Bütün varlık Adem’dedir
İnsan için aylar günler
Dünyanın varlığı onlar
Okur her lisandan anlar
Bütün varlık Adem’dedir
Aklın fikrin ucundaki
Mümin insan gücündeki
Dört kitabın içindeki
Bütün varlık Adem'dedir
Yüzbaş’oğlu hallerine
Devam eyle yollarına
Allah vermiş kullarına
Bütün varlık Adem’dedir
Kaynak: Mihmani

Büyü Bebeğim
Büyü güzel bebek büyü
Ninniler büyütmez seni
Baban şimdi dağlardadır
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Sayfa 687

Bakar ufuktan gözleri

Kaynak: Ahmet Telli

Dağlarda sesler yükselir
Sesler türküyle beslenir
Ne yenilmek ne de yılmak
Seslerden zafer beklenir

Büyük Cevizin Dibi

Kara sevda gözbebeğim
Yarınlarda gül bebeğim
Bir gün baban döner geri
Ellerinde gül bebeğim
Kaynak: Adnan Yücel

Büyüdün Bebeğim
Aklın Ermez Mapusluğa
Bahçede Sarı Işığa
On Üç Tane Yaş Döküldü
Ranzadaki Yastığına

Büyük cevizin dibi
Ah gülüm onda neler var
Ne durursun el gibi
Ah gülüm onda neler var
Ah neler var neler var
Ay gülüm onda neler var
Büyük cevizden uçtum
Çayır çimene düştüm
Ne talihsiz başım var
Kıymet bilmeze düştüm
Ah neler var neler var
Ay gülüm onda neler var
Kaynak: Azmi Fenercioğlu

Büyüdün Sende
Hasret Sende Sevgi Bende
Akşamlar Döner Geceye
Geceler Gebe Gündüze
Karanlığa Bakıp Durma
Beni Orada Arama
Ben Güneşin İçindeyim
Beni Sabahlarda Ara
Geleceğim Bir Gün Bende
Sevgi Büyüt Ellerinde
Akşamlar Döner Geceye
Geceler Gebe Gündüze
Kaynak: Ahmet Kaya

Büyük Aşklar (Soluk Soluğa)
Büyük aşklar yolculuklarda başlar
Ve serüvenciler düşer yollara
Onlar ki dünyanın son umudu
Soyları tükenmeyen birer şahindiler
Ne bir adresleri vardı onların
Ne de aşktan başka bir sığınakları
Ama yaşarlar dünyanın dört bir yanında
Ölüm ile alay ederler sanki
Neydi onları oradan oraya
Savurup savurup duran şey
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Büyük Cevizin Dibi
Büyük cevizin dibi
Ne bakarsın el gibi
Gel sarılıp yatalım
İkimiz bir can gibi
Erik ağacı deste
Dibinde düştüm hasta
Öyle bir kardeşim yok
Beni götürsün dosta

Büyük Cevizin Dibi (Nanay)
Büyük cevizin dibi (Nanay gülüm nana yar)
Ne gezersin el gibi (Nanay kibarım nanay)
Sallan da gel yanıma (Nanay gülüm nana yar)
Helalce malım gibi (Nanay kibarım nanay)
Büyük ceviz yarıldı (Nanay gülüm nana yar)
Annen bana darıldı (Nanay kibarım nanay)
Darılırsa darılsın (Nanay gülüm nana yar)
Eloğludur sarıldı (Nanay kibarım nanay)
Ceviz meyvasın güzel (Nanay gülüm nana yar)
Güz gelir döker gazel (Nanay kibarım nanay)
Beni sevmez demişler (Nanay gülüm nana yar)
Seni severim ezel (Nanay kibarım nanay)
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Sayfa 688

Büyük Kapının Gelini 1

Ben feneri yandırmışım
koynumda yatan yiğidi
Ak sütümden emzirmişim

(Aldı Yolcu)
Büyük kapının gelini
Kondur beni allı gelin
Gece kapatmış yolumu
Kondur beni allı gelin

(Aldı Yolcu)
Sabah olur bu seherde
Gün açılır perde perde
Oğlun evde sen evdesin
Söyle bana yarin nerde

(Aldı Gelin)
Ev sahibim evde yoktur
Konduramam yolcu seni
Dostumdan düşmanım çoktur
Konduramam yolcu seni

(Aldı Gelin)
Sabah olsun bu seherde
Gün açılsın perde perde
Benim yarim yirmi yıldır
Gurbet denen viran yerde

(Aldı Yolcu)
Büyük kapının dilberi
Çak kipriti yak feneri
Aç kapıyı al içeri
Kondur beni allı gelin

(Aldı Yolcu)
Çift kanatlı kapı benim
Taş duvarlı yapı benim
Kondur beni allı gelin
Senin yarin zatı benim

(Aldı Gelin)
Durma kapıda günahtır
Yolculara han duraktır
Dem sakın yol ıraktır
Konduramam yolcu seni

(Aldı Gelin)
Çift kanatlı kapı senin
Taş duvarlı yapı senin
Ben sesinden tanımıştım
Allı gelin zatı senin

Kaynak: Nazım Can

(Aldı Yolcu)
Ardahan'dan gelen tatar
Kamçısını atar tutar
Garip Oğlan nerde yatar
Kondur Beni allı gelin
(Aldı Gelin)
Ardahan'dan gelen tatar
Kahçısını atar tutar
Garip Oğlan Handa yatar
Konduramam yolcu seni
Kaynak: Ferman Baba

Büyük Kapının Gelini 2
(Aldı Yolcu)
Aşağıdan aldır gelin
Fenerini yandır gelin
Koynunda ki ev sahibin
N’olur onu kaldır gelin
(Aldı Gelin)
Aşağıdan aldırmışım
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Kaynak: Ferman Baba

Büyük Millet Olmak
Bir millet ki bin bir çiçekli sera
Zalim karşısına geçip bakamaz
Geçmişe ışıktır bugüne çıra
Bizi bizden başka kimse yıkamaz
Kurumaz kökleri hep filiz verir
Hukuka bayraktar hakk'a el verir
Yıkmaya zorlayan erir bel verir
Bu güç ile kimse başa çıkamaz
Birlikte haykırdık yendik zilleti
Toprağa gömüldü zulmün illeti
Cihana destandır bu Türk milleti
Cılız nefes böyle destan yakamaz
Büyük lokma yenmez kalbe oturur
Bölemeyenler de durmaz kudurur
Aldanan ekmeği kana batırır
Kardeş kardeşe kurşun sıkamaz
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Bu milli duygular yüce vurgudur
Ayrılık tohumu hain kurgudur
Buna alkış tutmak çirkin yargıdır
Tarihe zıt tablo kimse çakamaz
Bu sevgiden varsın düşman çatlasın
Korkuları varsa beşe katlasın
Anlamayan gitsin ayda otlasın
Bize demir zincir kimse takamaz
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Büyüklere Özel Fişleme Ninnisi
Çocukken okulda fişler yazardık
Büyüdük bakkaldan fişi sorardık
Ütü yapmak için fişi takardık
Şimdi vatan fişleniyor unutma
Köyde yol şehirde kanun işlemez
Ondan önce memur işe başlamaz
Hak etmeyeni de kimse taşlamaz
Bunu da fişine ekle unutma
Terör gözümüzü oydu gidiyor
Eşkıya kasayı soydu gidiyor
Duydu ki hesap var uçtu gidiyor
Bunu da fişine ekle unutma
Hakkın aramışsan olursun solcu
Elinde tesbih var kaydedin nurcu
Ayakta uyuyan bir garip yolcu
Bunu da fişine ekle unutma
Millete küfreden aday nobele
Şerde ittifak var işe bak hele
Pişmiş aşa su katamaz hergele
Bunu da fişine ekle unutma

Sayfa 689

Ortada suç yok olundu kahin
Millet dün gibi bugün de daim
Bunu da fişine ekle unutma
Ozanlar tarihin fişini yazar
Suçu söylenmeyen şımarır,azar
Hainler gerçeğe hep mezar kazar
Bunu da fişine ekle unutma
Malkoç Ali razı bütün fişlere
Feda olsun ömür yaşlı gözlere
Gül görmeden gülmek haram bizlere
Bunu da fişine ekle unutma
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Büyüksu'nun Söğüdü
Büyüksu'nun söğüdü
Kimden aldın öğüdü
Oy sunam oy
Küçücükten beridir
Yan gıdığıma böyüdün
Arif'im böyle aman yandım
Sen doğru söyle
Atım araptır benim
Yüküm şaraptır benim
Oy sunam oy
Bu iş böyle giderse
Halim haraptır benim
Arifim böyle aman yandım
Sen doğru söyle

Çocuklar okusun tamam ne dedik
Herkes ilim görsün biz de gönderdik
Ağa’ya köşk halka ise bir kemik
Layık göreni de ekle unutma

Büyüksu'nun suları
Harıl harıl harlıyor

Milli servet yandaşlara satıldı
Vurguna uymayan işten atıldı
Küçük balıklarsa ağa takıldı
Bunu da fişine ekle unutma

Nasıl kıydın canıma
Garip anam ağlıyor

Oy sunam oy

Arifim böyle aman yandım
Sen doğru söyle

Muhabbet soluyan görüldü hain
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Sayfa 690

Kaynak: Mehmet Aköğretmen

Bir yanı mavzer yarası

Büyüttü Besledi Cihana Geldim

Bağlantı

Büyüttü besledi cihana geldim
Bitmesin ekmeği aşı Hatay'ın
Eşini bulmanın kabili yoktur
Yağmur ile geçer kışı Hatay'ın

Cabur dağda bağ olur mu
Kara yazı ağ olur mu
Bunca sene gurbet gezen
Yüreğinde yağ olur mu

Mevsiminde kızlar al giyer
Beyleri var kutnu giyer şal giyer
Bahar gelir gonca güller dal giyer
Güller ile bezenir döşü Hatay'ın

Bağlantı

Hatay halkı derler düşkünü yoktur
Döner arap atlar eşkini yoktur
Gövel ördek gölde kış günü çoktur
Av ile geçer kışı Hatay'ın
Zümrüt yazıları çimenli otlu
Cevherdir toprağı altın savatlı
Herkesin sılası herkese tatlı
Kalbimde yanıyor düşü Hatay'ın
Baharda güzeller aşk ile bakar
Ben gibi aşıkın kalbini yakar
Gurbette garipler yollara bakar
Yoluna bakıtmak mı işi Hatay'ın
Çakallı'm der ki ne desem haktır
Altundur kemali cismi ufaktır
Bir olup cihanda kıymeti çoktur
Nur olsun toprağı taşı Hatay'ın
Kaynak: Mehmet Çakallar

Cabur Dağdan Kuş Geliyor
Cabur dağdan kuş geliyor
Mavzer sesi hoş geliyor
Bölük bölük giden asker
Geri dönmüş boş geliyor
(Bağlantı)
Yazık oldu genç yaşına vay
Memedim Aslan Memedim
Memedim Civan Memedim
Dağlarda ceylan memedim
Cabur dağın mağarası
Şen olsun Urfa Kalası
Bir yanını dert çürüttü
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Kaynak: Mustafa Savaş

Cafer (Bizde Bez Koymadın)
Bizde bez koymadın Cafer
Her saatte yedi sefer
Seni bize ettik miğfer
Tuh Allah belanı versin
Cafer Cafer Cafer Cafer
Cafer'in beşiği tahta
Anası babası şahta
Fiyakası yoktur şahta
Tuuuuuuh Allah belanı versin
Cafer Cafer Cafer Cafer
Mama verdik dert büyüttük
Arpa ile oruç tuttuk
Seni bile adam ettik
Tuuuuuuuh Allah belanı versin
Cafer Cafer Cafer Cafer
Mahzuni der çile dolum
Bir mintanım bir de çulum
Kan ağlıyor Anadolum
Tuuuuuuuh Allah belanı versin
Cafer Cafer Cafer Cafer
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Cafer Ağa
Öküzü hayli zorlamış
Geriyon mu Cafer Ağa
Sırtında gönü kalmamış
Görüyon mu Cafer Ağa
Akdağ'da nacak yaptırır
Nakış koymayıp döktürür
Gelinlere kök söktürür
Yoruyon mu Cafer Ağa
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Alekse'li Abdal Kekeç
Kağnısına diker dikeç
Ormancı geliyor ha kaç
Duruyon mu Cafer Ağa
Sakar kıratın varıdı
Yılkıda kurtlar yer idi
Hem kırıdı hem dorudu
Yürüyon mu Cafer Ağa
Kâbe görmezden ezeli
Çokça severdi güzeli
Şarap sofrası düzeli
Vuruyon mu Cafer Ağa
Hafiye dokudu bezi
Üzerine yazdı yazı
Namaz da kılardı bazı
Seriyon mu Cafer Ağa
Hac'a gitmişti bir sefer
Adı oldu Hacı Cafer
Aha sana tam bir nefer
Arıyon mu Cafer Ağa
Dedem idi kendileri
Sevmez bey-efendileri
İmam olup kandıralı
Eriyon mu Cafer Ağa
Ahirette huzur bulsun
Bu hasretlik bende kalsın
Yerin Cennet mekan olsun
Varıyon mu Cafer Ağa
Beni saymazdın toruna
Daha göremem yarına
Ceylani 'yi sen bağrına
Sarıyon mu Cafer Ağa
Kaynak: Aşık Ceylani

Cahillerle Yola Gitsen
Cahillerle yola gitsen
Geniş yolun dar ederler
Çöplükte gül olup bitsen
Açsan bile har ederler
Bilmeze verme sırrını
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Sayfa 691

Hiç eder namus arını
Arife söyle halini
Deli olsan er ederler
Akılsıza öğüt satma
Sen ol gönlün gama atma
Kendinin bilmezi tutma
Ak yüzün kar' ederler
Haset ile birlik olma
Cevherini taşa çalma
Bilmezlerle sakın durma
Görse bile kör ederler
Adil Ali özün hak et
Kötülükten arıt pak et
Bir iş tutarsan gizli tut
Kolay işin zor ederler
Kaynak: Aşık Adil Ali

Calalı Gelin
Calanın elinde düğün alayı
Toplanmış güzeller çeker halayı
Gelin ediyorlar körpe sunayı
Sürmesi gözünde Calalı Gelin
Calanın düzünde sürüler otlar
Müjdeye gidiyor küheylan atlar
Düğün günü gelmiş kırnetin katlar
Cehizi önünde Calalı Gelin
Calanın yolunda yolcular eyler
Sunayı oynatan minneti eyler
Barbaşında gidip türküler söyler
Mendili elinde Calalı Gelin
Calının dağları haya gidiyor
Toplanmış güzeller toya gidiyor
Elinde külekler suya gidiyor
Çemberi belinde Calalı Gelin
Calanın eline yağmur yağıyor
Toplanmış kız gelin tezek yığıyor
Yavrusu dizinde inek sağıyor
Baldızı yanında Calalı Gelin
Calalı Ergün'ün böyledir meti
Müsafir gitmiştik gördük hörmeti
Başınd leçeği elinde tepsi
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Sayfa 692

Hörmeti yerinde calalı gelin

Kaynak: Kemal Bilsel Sarısözen

Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Camiler Kiliseler

Camekan Arkasında

Camiler kiliseler
Yarin gelir deseler
Tende bir canım kaldı
Veririm isteseler

Camekan arkasında ayna mısın cam mısın
Çek elini elimden sen benim goncam mısın
Aman benim çiçeğim sen doldur ben içeğim
Sana fistan yakışmaz mor kadifeden biçeyim
Oldumu yar oldumu Gül fideler soldumu
Benim gönlüm var ama senin gönlün oldumu

Kilisem dört köşeli
İçi mermer döşeli
Sararıp soluyorum
Ben bu aşka düşeli
Kaynak: Yöre Ekibi

Aman benim çiçeğim sen doldur ben içeğim
Sana fistan yakışmaz mor kadifeden biçeyim
Boynundaki mor boncuk nazaradır nazara
İkimizi birden koysunlar bir daracık mezara
Aman benim çiçeğim sen doldur ben içeğim
Sana fistan yakışmaz mor kadifeden biçeyim
Kaynak: Yöre Ekibi

Camekanın İçinde Ayna Mısın
Camekanın içinde de
Ayna mısın cam mısın
(Ah) Camekanın içinde de
Ayna mısın cam mısın
Ayrılamam ben senden de
Ayrılacak can mısın
Kaldır kollarını yavrum
Oynat parmaklarını
Ben sana kurban olurum da
Sevsem yanaklarını
Camekanın içinde de
Hem aynayım hem camım
(Ah) Camekanın içinde de
Hem aynayım hem camım
Ben de ayrılamam senden de
Kurban olsun bu canım
Desinler yar desinler de
Dilin dişin yesinler
Kaymakamın önünde de
Kız oynatmış desinler

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Camiler Medreseler
Camiler medreseler
Yarin geldi dizeler
Cesette bir canım var
Veririm isteseler
Ağşam oldu aş gerek
Garibe yoldaş gerek
Garip ninesin yoldaşı
Bağrına bir daş gerek
Duda merdiven kurdum
Yare selame durdum
Yarim gurbete gitti
Yedi yıl bekar durdum

Caminin Ardı Ayaz
Caminin ardı ayaz (Haydi güzelim haydi)
Bir mendil buldum beyaz (Oyna dal boylum oyna)
Gurban olayım katip (Haydi güzelim haydi)
Bir güzel de bana yaz (Oyna dal boylum oyna)
Basma giyme üşürsün (Haydi güzelim haydi)
Oğlan ne düşünürsün (Oyna dal boylum oyna)
Yalvarırım Allah'a (Haydi güzelim haydi)
Beni sana düşürsün (Oyna dal boylum oyna)
Gidene bak gidene (Haydi güzelim haydi)
Boyu benzer fidana (Oyna dal boylum oyna)
O fidan bir gül açmış (Haydi güzelim haydi)
Vermiyorlar adama (Oyna dal boylum oyna)
Kaynak: Haluk Eraydın
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Caminin Ezanı Yok (Dudum Ey)
Caminin ezanı yok
(dudum ey dudum ey dudum aman)
(canım ey canım ey canım aman)
İçinde gezeni yok
(dudum ey dudum ey dudum aman)
(canım ey canım ey canım aman)
Şu köylerin içinde
(dudum ey dudum ey dudum aman)
(canım ey canım ey canım aman)
Yarimden güzeli yok
(dudum ey dudum ey dudum aman)
(canım ey canım ey canım aman)
Çarığımın bağları
(dudum ey dudum ey dudum aman)
(canım ey canım ey canım aman)
Duman aldı dağları
(dudum ey dudum ey dudum aman)
(canım ey canım ey canım aman)
Kalk gidelim sevdiğim
(dudum ey dudum ey dudum aman)
(canım ey canım ey canım aman)
Kaba kuşluk çağları
(dudum ey dudum ey dudum aman)
(canım ey canım ey canım aman)
Derelerden sel gelir
(dudum ey dudum ey dudum aman)
(canım ey canım ey canım aman)
Deste deste gül gelir
(dudum ey dudum ey dudum aman)
(canım ey canım ey canım aman)
Varman kızlar çobana
(dudum ey dudum ey dudum aman)
(canım ey canım ey canım aman)
Ayda yılda bir gelir
(dudum ey dudum ey dudum aman)
(canım ey canım ey canım aman)
Pencereden kuş uçtu
(dudum ey dudum ey dudum aman)
(canım ey canım ey canım aman)
Yandı yürek tutuştu
(dudum ey dudum ey dudum aman)
(canım ey canım ey canım aman)
Yanma yüreğim yanma
(dudum ey dudum ey dudum aman)
(canım ey canım ey canım aman)
Ayrılık bize düştü
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 693

(dudum ey dudum ey dudum aman)
(canım ey canım ey canım aman)
Kaynak: İsmail Çoban

Camlarında Yeşil Perde
Camlarında yeşil perde
Söz verdiler hani nerde
Bizde kaldık ara yerde,ara yerde
Kaçalım dedim gelde
(Bağlantı)
Vur davula gümgüm gümgüm
Yapalım güzel bir düğün
Mevlam sağlık geçim versin
Kaynana sende övün
Evlerinin önü taşlık
Kaynana ister bizden başlık
Vermediler bizde kaçtık,bizde kaçtık
Başımıza işler açtık
Bağlantı
Kaynana kapısın çaldık
El öpüp gönlünü aldık
Eşe dosta haber saldık
Muradımız aldık
Bağlantı
Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Camuşları Vurdum (Halil Bey)
Camuşları vurdum kıra bayıra
Dövüşe dövüşe indi çaşıra
Seslen Halil Bey'i gelsin ayıra
Ayıra ayıra Mevlam ayıra
Bizim camuşları Mevlam ayıra
Camuşları vurdum dereye düze
Dövüşe dövüşe çöktüler dize
Halil Bey diyor ki geldiler göze
Göze ha göze ha Mevlam ha göze
Bu bizim camuşlar geldiler göze
Camuşları vurdum dere boyuna
Dövüşerek indi Meram suyuna
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Halil Bey Halil Bey geldik oyuna
Oyuna oyuna Mevlam oyuna
Halil Bey Halil Bey geldik oyuna

Sayfa 694

Erişe rahm ü rehim
Bermurade de fehim
Bayram o bayram ola
Kaynak: Raci Alkır

Camuşları vurdum yoldan aşağı
Seyrana çekilmiş elin uşağı
Halil Bey bağırdı atın kuşağı
Kuşağı kuşağı Mevlam kuşağı
Bizim camuşlara atın kuşağı
Kaynak: Ferman Baba

Can Bir Ulu Kimsedir
Can bir ulu kimsedir beden onun aletidir
Her ne lokma yer isen bedenin kuvvetidir
Ne denli yer isen çok ol denli yürüsen tok
Cana hiç assı yokdur hep suret maslahattır
Bu can nimeti kanı gelin bulalım anı
Asayiş kılan canı evliya sohbetidir
Sohbet canı semirtir hem aşıkın ömrüdür
Hakk Çalab’ın emriyle erenin himmetidir
Erenin yüzü suyu himmeti Arş’tan ulu
Kimi görsen bu hu-lu eren inayetirdir
İnayet onun işi anlamaz değme bir kişi
Bilgil bu hüma kuşu aşıklar devletidir
Yunus’un yanar içi kamudan gönlül kiçi (geçip)
Soy saylamamak suçu erenin himmetidir
Kaynak: Yunus Emre

Can Bula Cananını
Can bula cananını
Bayram o bayram ola
Kul bula sultanını
Bayram o bayram ola
Hüsn ü keder def ola
Dilde hicap def ola
Cümle günah efola
Bayram o bayram ola
Lütfi ya lütfü kerim
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Can Buluyor
Kasırga koparamaz tutunduğum bu daldan
Duvardaki resimlerinden hayalinden
Sensiz seninle yaşadığım odamdan
İçimde büyüttüğüm umutlarımdan
Aklımdan fikrimden kafamdan
Yüreğime renk veren al kaynağım
Adını tekrar tekrar anar dururum
Gözlerinin içine dalar giderim
Ve bunu her zaman yaparım ben çünkü
Her hücrem seninle yeniden can buluyor
Kaynak: Ömer Faruk Aksoy

Can Cefa Götürmez
Gene bulandı da yüzü havanın
Şahan gezer sulağında turnanın
Top kara perçemli güzel sevenin
Can cefa götürmez hey kara gözlüm
Güzeli sevmesin ne bilir ahmak
Sevip sevip de cemaline bakmak
Fırsatın düşürüp yanaktan öpmek
Can cefa götürmez hey kara gözlüm
Beni del'eyledi kaşınan gözler
Taramış zülfünü gerdana düzler
Kehribar dudak da balaban yüzler
Yüzünü yüzüme sür kömür gözlüm
Der ki Deli Boran da aslın soyusa
Belin ince ise usul boyusa
Aşığa verdiğin bahşiş buyusa
Vallahi billahi az kömür gözlüm
Kaynak: Deli Boran

Can Dediler
Kırklar ile yedik içtik
Kaynayıp sellere coştuk
Baş koyup niyaz eyledik
Geç otur meydan dediler
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Sayfa 695
Kaynak: Suat Işıklı

Can dediler pir dediler
Geç otur meydan dediler
Yolumuz sevgi yoludur
Sen de serin koy dediler
Pir Sultanım kanım katlim
Gönlümü gönlüne kattım
Yüzelli yıl ölü yattım
Daha sağsın can dediler
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Can Dedim Ki Can Diyesen
Can dedim ki can diyesen
Ne dedim ki inciyesen
Getme getme dayan yandım ay aman
Senin derdin beni ay kız öldürür inan
Ne tez geldin ne tez gettin
Şu gönlümü viran ettin
Getme getme dayan yandım ay aman
Senin derdin beni ay kız öldürür inan
(<i>Azeri kaynakta ek dörtlük</i>)
Canım gurban canım sene ay balam
Canım sene
Ne dedim ki küsdün mene ay balam
Küsdün mene

Can İşte Canan Hani
Sen gül dalında gonca
Ben dağ yolunda yonca
Sen açılıp gülersin
Ben sararıp solunca
Can işte canan hani
Dert işte derman hani
Gönül sarayı bomboş
Beklenen sultan hani
Adana sıcağına
Gül taktım duvağına
Bir gece çağırmadın
Beni kendi yanına
Can işte canan hani
Dert işte derman hani
Gönül sarayı bomboş
Beklenen sultan hani
Sevdi aldattı beni
Güldü ağlattı beni
Gittim kölesi oldum
Götürdü sattı beni
Can işte canan hani
Dert işte derman hani
Gönül sarayı bomboş
Beklenen sultan hani

Kaynak: Hulusi Seven
Kaynak: Fahri Işık

Can Ellerinden Gelmişem
Can ellerinden gelmişem
Fani mekanı neylerem
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem
Aşkın şarabın içmişem
Dil gülşenine göçmüşem
Ben varlığımdan geçmişem
Nam-ı nişanı neylerem
Hakkı cemi halk eden
Mestaneyim billahi ben
Hallakı alem var iken
Halkı zamanı neylerem
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Can Kardeşim
Nerede can yansa içim cız eder
Kim olursa olsun can Kardeşimdir
Dünya konup göçmek ile hız eder
Yeryüzü evinde han kardeşimdir
Dünya tapu degil, kimseye kalmaz
Her çiçek güzel gül bağında solmaz
İnsanlıkta ırk dil ayrımı olmaz
Şafaklarda doğan tan kardeşimdir
Firavundan kalma yasaklar kalksın
Sarı başak kara toprak uyansın
Dostluk barış sevgi aşka boyansın
Davamız evrensel şan kardeşimdir
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Sayfa 696

Şiar Can estim de canlara doldum
Doğu batı kuzey güney kip oldum
Dört kıta beş iklim müsahip oldum
İnsanlık ceminde kan Kardeşimdir

Ey can maral can bu dağda maral gezer
Can maral ay balam bu dağda maral gezer
Ey can maral can zülfünü tarar gezer
Can maral ay balam zülfünü tarar gezer

Kaynak: Ozan Şiar Can

Ey can maral can dağ bizim maral bizim
Can maral ay balam dağ bizim mral bizim
Ey can maral can eller burda ne gezer
Can maral ay balam eller burda ne gezer

Can Kızım (Gözlerinden)
Gözlerinden yaş aksa
Hüznüne dayanamam
Kış olur yazlar bana
Gül yanını saklama

Kaynak: Mehmet İpek

Can Olgıl Can İçinde

Sen hayatsın hayatın bağrında
Soluksun sen sular berraklığında

Can olgıl can içinde kalma güman içinde
İstediğin bulasın yakın zaman içinde

Haydi gül
Haydi sev
Gün olsun gülüşün aydınlık

Rükü sücuda kalma ameline dayanma
İlm-ü amel gark olur naz u niyan içinde

Can kızım canım kızım
Bize yurt yok mekan yok
Aam yürekten bir söze
Dünya kadar sevda çok
Karışsam yağmurlara
Sel olsam ağlayamam
Kış olur yazlar bana
Gül yanını saklama
Sen hayatsın hayatın bağrında
Soluksun sen sular berraklığında
Haydi gel
Haydi koş
Gün olsun gülüşün aydınlık
Kaynak: Can Akyol

Can Maral Can
Ey can maral can guş gayadan seslenir
Can maral ay balam guş gayadan seslenir
Ey can maral can ağlama kömür gözlüm
Can maral ay balam ağlama kömür gözlüm
Ey can maral can yar dizime yaslanır
Can maral ay balam yar dizime yaslanır
Ey can maral can kirpiklerin ıslanır
Can maral ay balam kirpiklerin ıslanır
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İkilği terk itgil birlik makamın tutgıl
Canlar canın bulasın iş bu mekan içinde
Oruç namaz zekat hac cürm ü cinayet durur
Fakir bundan azaddır hass-ı havan içinde
Şeriat korucudur hakikat yorucudur
Senin için korunur hasıl yoran içinde
Canlar canın bulasın sen dahi can olasın
Aşk ile teferrücün ola miyan içinde
Ayne’l-yakın görüpdür Yunus Mecnun kalupdur
Bir ile bir olupdur Hakke-l beyan içinde
Kaynak: Yunus Emre

Can Özümden Besmeleyi Çekende
Can özümden besmeleyi çekende
Dil yanmazsa ben yanarım sultanım
Hak uğruna bir sefere çıkanda
Yol yanmazsa ben yanarım sultanım
Arzuhalim ulaşırsa divana
Korkarım ki taban değer tavana
Çiçeğimden zerre girse kovana
Bal yanmazsa ben yanarım sultanım
Göz utanır gönül dostu görünce
Can tutuşur candan selam verince
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Sayfa 697

Bülbül olup bir bahçeye girince
Gül yanmazsa ben yanarım sultanım

Bırakıp da seni geldim gurbet ellere
Başkasına yar olman sen söyle doğru mu

Aşıklık içimde doğduğu zaman
Kaş yanar gözyaşım yağdığı zaman
Mızrabım sazıma değdiği zaman
Tel yanmazsa ben yanarım sultanım

Kaynak: Güner Kaymak

Üzülmedim erkenine geçine
Akıl yordum herşeyine hiçine
Söküp yüreğimi atsam içine
Göl yanmazsa ben yanarım sultanım
Alev alev ruhta canda bu ateş
Bakmakla görülmez bende bu ateş
Bırakılsa hangi günde bu ateş
Yıl yanmazsa ben yanarım sultanım
Dosta mektup yazma vakti gelirse
Yazar postalarım kısmet olursa
Mektubumun mahiyetin bilirse
Pul yanmazsa ben yanarım sultanım
Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Can Sevindirerek Gelmiştin
Can sevindirerek gelmiştin
Can damarın çekildi
Tuna'da doğduğun gün
Akdeniz'de son buldu
Kendin Gök Töbe'desin
Ruhun yaşıyor Kumuk'ta
Benim bütün varlığım
Yeşerttiğin tohumda
Kaynak: Kumuk Türkleri

Can Yakman Doğru Mu
Rabbim güzellik vermiş diye sana
Tüm kalpleri yıkıp yakman doğru mu
Doğrudur sevdirdin kendini bana
Benden başkasına bakman doğru mu
Benim kadar sevebilir mi başkası seni
Gün gelir pişman olur ararsın sende beni
Her gülün elbette olacaktır dikeni
Kara çalı olup canlar yakman doğru mu
Teselli bulamam belki seninle artık
Kıskanırım seni kendimden bile
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Can Yoldaşım
Yağmur yağar sel olurum
Toprak döner toz olurum hey
Seni sevdim gam çekmeden
Gün ortasında ölürüm hey
Canım benim can yoldaşım
Gül tenimde kara benim hey
Gül tenimde belam benim hey
Gün doğarken meyhanede
Masamda rakım benim hey hey hey
Çorbamda tuzum közde biberim
Belimde silahım benim hey
Canım benim can yoldaşım
Gül tenimde kara benim hey
Gül tenimde belam benim hey
Kaynak: Ahmet Kaya

Can Yoldaşım (Serap Görüp)
Serap görüp çöl gezerim
Gezip gözyaşım dökerim
Can yoldaşımı özlerim
Dertli başım taht eylerim
Canım benim canım
Canım candan yoldaşım
Yaprak yaprak yıl dökerim
Daldan ayrı tek gezerim
Yürekten yüreğe dostluk ekerim
Ekip can yoldaşım ne biçerim
Canım benim canım
Canım candan yoldaşım
Kaynak: Umut Akar

Can-ı Dilde Hane Kıldın Akibet
Can-ı dilde hane kıldın akibet
Haneyi virane kıldın akibet
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Dana-yi naciz idim ben zir-ü hak
Daneyi yüz dane kıldın akibet
Dane iken bağı bostan eyledim
Aşıkı kaşane kıldın akibet

Sayfa 698

Kahrın da hoş lutfun da hoş
Gerek ağlat gerek güldür
Gerek dirgür gerek öldür
Bu Aşık hem sana kuldur
Kahrın da hoş lutfun da hoş

Kaynak: Ahmet Uzungöl
Kaynak: İbrahim Tennuri

Cana Bizim Esrarımız
Cana bizim esrarımız imlalere sığmaz
Yazılsa da binde biri inşalere sığmaz
Aşıkta olan derd u meşakkat gam ü mihnet
Nesr olsa eğer kuh ile sahralara sığmaz
Hasretle akar ta geceler didey-i eşkim
Bir katredir amma yeddi deryalara sığmaz
Bu hikmeti bilmez misin ey sefy'i sadık
Bir kalbe sığar var olan eşyalara sığmaz
Allah için olsun bizi dur etme kapından
Abdi seni sevdi diye dünyalara sığmaz

Candan Sevmeli
Bırak Düşünmeyi Bırak Korkuyu
İçinden Söküp At Kötü Duyguyu
Aşk Bir Günlük Değil Bir Ömür Boyu
Sevecekse İnsan Candan Sevmeli
Daldan Konup Gönül Eğlenmez
Bir Sevgili Yeter Başka istemez
Aşkı Bilmeyenden Şevkat Beklenmez
Sevecekse İnsan Candan Sevmeli
Bir İnsan Severse Bir Defa Sever
Neyi Var Neyi Yok Önüne Serer
Bir Gönülde iki Aşk Olmaz Derler
Sevecekse İnsan Candan Sevmeli

Kaynak: Yusuf Özer
Kaynak: Yılmaz Tatlıses

Cana Cefa Ya Kıl Vefa
Cana cefa ya kıl vefa
Kahrın da hoş lutfun da hoş
Ya dert gönder yahut deva
Kahrın da hoş lutfun da hoş
Hoştur bana senden gelen
Ya hil'at ü yahut kefen
Ya taze gül yahut diken
Kahrın da hoş lutfun da hoş
Gelse celalinden cefa
Yahut cemalinden vefa
İkisi de cana safa
Kahrın da hoş lutfun da hoş
Ger bag ü ger bostan ola
Ger ben ü ger zindan ola
Ger vasl ü ger hicran ola
Kahrın da hoş lutfun da hoş
Ağlatırsan zari zari
Verirsen cennet ü huri
Layık görür isen narı
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Candarmayım Candarma
Candarma çavuşuyam amanin amanin
Yolverin savuşiyem amanin amanin
Beni çavuş sanmayın amanin amanin
Ben ordunun başıyam amanin amanin
Candarmayım candarma amanin amanin
Beni yoldan çıkarmayın amanin amanin
Kız sana kurbanım amanin amanin
Ben ordunun başıyam amanin amanin
Bugünde benim görüş günüm amanin amanin
Beni sılamdan eylemen amanin amanin
Yar sana gurbanım amanin amanin
Ben ordunun başıyam amanin amanin
Kaynak: Yöre Ekibi

Cane Cane Cane İşte Meydane
Cane cane cane işte meydane
İyi günün dostu nerdesin hane
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Bendim buraların şanlı ağası
Viran oldu gitti Harran ovası
İyi günün dostu sürdü sefası
Canım diyen dostlar nerdesin hane
Cane cane cane işte meydane
İyi günün dostu nerdesin hane
Güvenmeyin dostlar dünya malına
Bakın şimdi benim müşkül halıma
Harcadım ömrümü dostlar yoluna
Canım dostum diyen dostlarım hani
Cane cane cane işte meydane
İyi günün dostu nerdesin hane
Ey ağalar beyler size de kalmaz
Dönenler dönse de Pir Sultan dönmez
Hak yoluna giden yiğitler ölmez
Canım diyen dostlar nerdesin hane
Cane cane cane işte meydane
İyi günün dostu nerdesin hane
Kaynak: Şivan Perwer

Canı Birleştirdik Canana Geldik
Enelhak denilen mana özünü
Anladık sırrını ayana geldik
Hep bir idik iptidada mekanda
Serpile serpile bu yana geldik

Sayfa 699

Can ile baş ile kurbana geldik
Kaynak: Aşık Daimi

Canım Ben Ondan Bundan
Canım ben ondan bundan ezeli aşık geldim
Aşkı kılavuz tutdum aşka ulaşıp gelidim
Değilem kal ü kilde ya yetmiş iki dilde
Yad yok bana bu ilde ande bilişip geldim
Geçtim hod-bin ilinden el çektim dükelinden
Ol ikilik babından birliğe bitip geldim
Dört kişidir yoldaşım vefadarım razdaşım
Üç ile hoştur başım birine buşup geldim
Ol dördün birisi can biri din biri iman
Biri nefsimdir düşman onda savaşıp geldim
Biri kılı kırk yardılar birin yol gösterdiler
Bu mülke göndardiler o yola düşüp geldim
Aşk şerbetinden içtim on iki ırmak geçtim
Denizler bendin deştim ummandan taşıp geldim
Azrail ne kişidir kasd edesi canıma
Ben emanet ıssıyla onda bitişip geldim
Aradım çıktım uca eğlendim teferrüce
Eren soyun soylayıp ol soya düşüp geldim

Hoş bir hikayettir Adem'le Havva
Müspet tekamülden olmadık tenha
Erdem tabiattan insana reva
Canı birleştirdik canana geldik

Yunus Emre’ye ne gam aşık melamet bendim
Küfrüm imana şol dem ondan değişip geldim

Cevherin özüdür cismi insanın
Hakkın sıfatıdır resmi insanın
Yalnız cehalettir hasmı insanın
Yıkıp yok etmeye meydana geldik

Canım Efendim (Hak Muhammet)

Mayası hakikat gevheri hüma
Tükenmez madeni bir oldu sima
Sormadılar bize kağıt diploma
Yazıldık mektebi irfana geldik
Daimi'yiz toplum ereğimizdir
Topluma yönelmek gereğimizdir
Toplum ile çarpan yüreğimizdir
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Kaynak: Yunus Emre

Hak Muhammet Ali Ali diyenler
Gönül Beytullaha secde edenler
Elbet noksanını görüp bilenler
Haktan ayrı değil canım efendim
İrfan meclisinden nasihat alan
Arif olur girmez yalan dolana
İkrarına sadık sözünde duran
Pirden ayrı değil canım efendim
Yusuf der ki canım gaflete dalma
Haksızlık önünde sakın hiç yılma
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Mazlumun yetimin ahını alma
Adil olan haktır canım efendim
Kaynak: Yusuf Kahraman

Canım Erenlere Kurban

Sayfa 700

Canım Kırat (Olaydı)
Canım Kırat gözüm Kırat
Şu ortalık düz olaydı
Koçaklar iki yanımda
Düşman yüz be yüz olaydı

Canım erenlere kurban
Serim meydanda meydanda
İkrarım ezelden kadım
Canım meydanda meydanda

Beylerden aldım haracı
Bezirganlar verir bac'ı
Çekeydim eğri kılıcı
Dere tepe toz olaydı

Yanarım yoktur dumanım
Gönlümde yoktur gumanım
Al malım bağışla canım
Varım meydanda meydanda

Kırat'ımı gezdirirken
Düşmanımı ezdirirken
Irmaklarda yüzdürürken
Elimdeki saz olaydı

Kellem koltuğuma aldım
Kan ettim kapuna geldim
Ettiğime pişman oldum
Darım meydanda meydanda

Yiğit meydana girende
Çekip bıyığı buranda
Sarraflar değer vuranda
Bin tümen bir söz olaydı

Münkir rakipten kaçın
Müminim hülle don biçin
Ben bülbülüm bir gül için
Zarım meydanda meydanda

Köroğlu Çamlıbel'inde
Kalmışım elin dilinde
Dizginin benim elimde
Bir gün önce tez olaydı

Gerçek olan olur gani
Gani olan olur veli
Nesimi'yem yüzün beni
Derim meydanda meydanda

Kaynak: Köroğlu

Kaynak: Seyit Nesimi

Canım Kırat (Gidelim)

Canım Kırat Gözüm Kırat
Canım Kırat gözüm Kırat
O bakışın durur m'ola
Ismarladım Han Döne'ye
Kem gözlerden korur m'ola

Canım Kırat gözüm Kırat
Kaçıp çekilip gidelim
Her yanında çifte kanat
Uçup çekilip gidelim

Hani Şirin Döne'm hani
Dost ile düşmanı tanı
Kırat ile Ayvaz Han'ı
Bu gözlerim görür m'ola

Budur Kırat'ın durağı
Bilmez yakını ırağı
Ab-ı Kevser'dir sulağı
İçip çekilip gidelim

Kırat'ı besledim körpe
Bir sıçrarsa çıkar sarpa
Her seherde beş tas arpa
Şirin Döne'm verir m'ola

Köroğlu söyler ezeli
Bağlar döküyor gazeli
Silistre'den güzeli
Alıp çekilip gidelim

Derelerde biter kamış
Uzar gider vermez yemiş
Nalı altın mıhı gümüş
Kırat bağlı durur m'ola

Kaynak: Köroğlu

Beygire binilmez kötü

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Kurusun dağların otu
Koç Köroğlu'nun Kırat'ı
Sarhoş sarhoş yürür m'ola
Kaynak: Köroğlu

Canım Kurban Olsun
Canım kurban olsun senin yoluna
Adı güzel kendi güzel Muhammet
Söylenirsin cümle alem dilinde
Adı güzel kendi güzel Muhammet
Adı güzel kendi güzel Mustafa
Terazinin bir ucunda Haydar oturur
Yanısıra cümle ümmet yetirir
Elinde de yeşil alem getirir
Adı güzel kendi güzel Muhammet
Adı güzel kendi güzel Mustafa
Sen bir peygambersin şeksiz gümansız
Sana inanmayan dinsiz imansız
Teslim Abdal neyler dünyayı sensiz
Adı güzel kendi güzel Muhammet
Adı güzel kendi güzel Mustafa
Kaynak: Nesimi Çimen

Canımı Yoluna Koyduğum (Ne Olur)
Canımı yoluna koyduğum güzel
Benden köşe bucak kaçma ne olur
Avcı değilim ki kurşun atayım
Kanatlanıp göğe uçma ne olur
Ağlayıp alıştı gözlerim yaşa
Sen olmadan dünya gider mi hoşa
Merhem olmaz isen uğraşma boşa
El vurup yaremi açma ne olur
Kul ettim kendimi seni hak bilip
Yıkma bu gönlümü acı söyleyip
Aşkını ömrüme tırpan eyleyip
Yeşil ekin gibi biçme ne olur
Kalmadı işimin düzeni tadı
Kulağında kalsın Kaplani adı
Beni terkedip de yabanı yadı
Yar diye kendine seçme ne olur
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Kaynak: Hasan Kaplani

Canını Aşk Yoluna Vermeyen
Canını aşk yoluna vermeyen aşık mıdır
Cehd eyleyip ol dosta ermeyen aşık mıdır
Aşık butasından içip nefs dileğinden geçip
Hak yoluna er seçip durmayan aşık mıdır
Dost sevgisin gönülde can ile berkitmeyen
Tul-i emel defterin dürmeyen aşık mıdır
Daim rizayet çekip halvetlere diz çöküp
Hak didarı eserin görmeyen aşık mıdır
Aşka tanışık sığmaz değme can göge ağmaz
Pervane od’a değmez yanmayan aşık mıdır
Kişi dertli olıcak derman isteyen olur
Kendi derdin dermanın sormayan aşık mıdır
İy Yunus sen dostunun cefasına katlangil
Yüreğine aşk okun vurmayan aşık mıdır
Kaynak: Yunus Emre

Canlar Cananını Buldum
Canlar cananını buldum
Bu canım yağma olsun
Aşsı ziyadan geçtim
Dükkanım yağma olsun
İkilikten usandım
Birlik hanına kandım
Derd-i şarabın içtim
Dermanım yağma olsun
Ben benliğimden geçtim
Gözünü hicabın açtım
Dost vasfına eriştim
Gümanım yağma olsun
Yunus ne hoş demişsin
Bal u şeker yemişsin
Ballar balını buldum
Kovanım yağma olsun
Kaynak: Yunus Emre
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Canlar Canını Buldum

Aşk için ben öleyim derman kayusu değil

Canlar canını buldum bu canım yağma olsun
Assı ziyandan geçdim dükkanım yağma olsun

Can-u gönülü n’etdim aşkın oduna atdım
Sıdk-ı dahi unuttum güman kayusu değil

Ben benliğimden geçdim gözüm hicabın açdım
Dost vaslına ulaşdım gümanım yağma olsun

Aşkın burcundan uçtum cevlan uruban geçtim
Ben dost ile buluşdum cevlan kayusu değil

Benden benliğim gitdi hep mülkümü dost tutdu
La-mekan kavmi oldum mekanım yağma olsun

Bahr ummana dalmışım onda sedef bulmuşum
Gevher alıp gelmişim umman kayusu değil

İkilikden usandım aşk donunu donandım
Derdi hanına kandım dermanım yağma olsun

Durduğum yer Tur ola baktığım didar ola
Ne hacet Musa bana sen-ben kayusu değil

Varlık çün sefer kıldı ondan dost bize geldi
Viran gönül nur doldu cihanım yağma olsun

Yunus’u öğütlerler kalk kervan göçtü derler
Ben menzile erişdim kervan kayusu değil

Geçdim bitmez sağınçdan usandım yaz-u kışdan
Bostanlar başın buldum bostanım yağma olsun
Taalluktan üzüştüm ol dostdan yana uçtum
Aşk divanına düştüm divanım yağma olsun
Yunus ne hoş demişsin bal u şeker yemişsin
Ballar balını buldum kovanım yağma olsun
Kaynak: Yunus Emre

Canlar Feda Yoluna
Canlar feda yoluna bu can kayusu değil
Sen canı gerek bana cihan kayusu değil
Canlar içinde cansın sensin genc-i pinhansın
Çün ayan gördüm seni pinhan kayusu değil
Canlar içinde cansın sen canlara sultansın
Bize din-ü imansın iman kayusu değil
Yudum yaramı sildim yaram kimdendir bildim
Bana yarum kayusu yaram kayusu değil
Aşkın beni faş etdi saklayım derdim veli
Çün seni ayan gördüm pinhan kayusu değil
Derman ola mı bana derdim benim kim ola
Dertli varayım sana derman kayusu değil
Gelin aşık olalım aşka cevlan kılalım
Esrik olup yatmışım cevlan kayusu değil
Aşkın oku demreni dokunur yüreğime
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Kaynak: Yunus Emre

Canların Cananı Geldi
Tazelensin yine demler
Canların cananı geldi
Gelsin demler gitsin gamlar
İçmenin zamanı geldi
Şafak vakti bülbül sesi
Güledir onun hevesi
Artık dinsin inlemesi
Baharın gülşanı geldi
Daimi'ye haldaş olan
Yolu ile yoldaş olan
Canlar ile gardaş olan
Gönlümün ozanı geldi
Kaynak: Aşık Daimi

Cavır Asarın Yolları
Pekte yokuşmuş Cavır Asarın yolları
Gırılı da verdi mor garanfilin dalları
Yakmada Hafize’m benden başka elleri
Benide vuran Topalların Memed’i
Hedülen de hedülen
İneğinen danası
Gızı bana yanmış
Ne garışır anası
Bir asardan bir asara geçtin mi
Akıbette ganını bir damlada içtin mi
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Onüç ondört deliganlının içinde
Topalların Memed’ini seçtinmi
Hedülen de hedülen
İneğinen danası
Gızı bana yanmış
Ne garışır anası
Kaynak: Mehmet Başaran

Cavır Dağdan Kuş Geliyor
Cavır dağdan kuş geliyor
Bülbül sesi hoş geliyor
Bölük bölük giden asker
Geri dönmüş boş geliyor
Yazık oldu genç yaşına hey
Memedim aslan Memedim
Memedim civan memedim
Dağlarda ceyran Memedim
Ayda bir kol at Memedim
Cavur dağda bağ olur mu
Kara yazı ak olur mu
Bunca sene gurbet gezen
Yüreğinde yağ olur mu
Memedim aslan Memedim
Memedim civan memedim
Dağlarda ceyran Memedim
Ayda bir kol at Memedim
Kaynak: Mustafa Savaş

Cebinde Çakısı Var (Minnoş)
Cebinde çakısı var
Ne güzel uykusu var
Vardım yarin yanına
Menekşe kokusu var
Annoş minnoş
Meyhoş sevgilim
Ninnoy aslanım ninnoy
Ninnoy hayranım ninnoy
Aynam düştü cebimden
Karıştı gazellere
Şu benim kötü göynüm
Bakarım güzellere
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Annoş minnoş
Meyhoş sevgilim
Ninnoy aslanım ninnoy
Ninnoy hayranım ninnoy
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Cebine Koyar Kestane
Cebine koyar kestane
Gelir mestane mestane
Bağa bostana a canım
Ben yandım ben ölüyorum
Sılayı terk ediyorum
Cebine koyar üzümü
Gelir süzülü süzülü
Kim sevmez ağa kızını
Ben yandım ben ölüyorum
Sılayı terk ediyorum
Kaynar kazan hiç taşmaz mı
Yol buradan aşmaz mı
Yar seven aklın şaşmaz mı
Ben yandım ben ölüyorum
Sılayı terk ediyorum
Kaynak: Ferruh Arsunar

Ceddin Deden Neslin Baban
Ceddin deden neslin baban
Hep kahraman
Türk milleti orduların pek çok zaman
Vermiştiler dünyaya şan
Türk milleti Türk milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o mel’un zilleti
Kaynak: İsmail Hakkı Bey

Cefa Bahçesi (Bir Toprak Var)
Bir toprak var benimle üstüne uzandığım
Bir de sefilce duran çilekeş kırık sıram
Bir sevgim var yanımda uğrunda hep yandığım
Bir de kanayıp duran şu göğsümdeki yaram
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Astı Hınzır Paşa bizi
Hedefe hedef olur şimdi paslanmış namlu
Can çekişir kalbime saplanan kirli kurşun
Sefâlet sarayının yamacındaki avlu
Bir pençe vuruşuyla mahvolur sefil kuşun
Cefâya keder düşer zavallı dert ağından
Yakar durur kalbimi göğe üflenen nefes
Bir nebze hayat gelmez Olimpos ocağından
Sağır eder Zeus'u gönlümden yükselen ses
Dertlerimin türküsü uğuldayan yellerde
Tütsü edilmiş gibi buğulandı efkârım
Toplasın kırık sazım; feryatlarım tellerde
Söyleyin de ah edip durmasın şarkılarım
Figân denizindeki sarhoş gezen dalgalar
Kıyıya atar artık gönlümün taşlarını
Ağlama hislerimi en derinden yakalar
Tutamaz sığ havuzlar gözümün yaşlarını
Kaynak: İlyas Altuner

Cehalet (Olalım Canlar)
Bu Cehalet yaktı gitti milleti
Gelin buna çare bulalım canlar
Silelim gönülden kini nefreti
Sevgi saygı ile olalım canlar
Kimse bos laflarla nara atmasın
Nefsine uyupta gönül yıkmasın
Her kafadan ayrı bir ses çıkmasın
Sözde özde birlik olalım canlar
Olumlu bir yasam felsefesinde
Barış huzur dolu bir ilkesinde
Der Dertli Divani hak nefesinde
Özgürlük Türküsü olalım canlar

Nemrut Halil'e neyledi
Kim kime neyi söyledi
Adüler muhtaç eyledi
Kuru yavan aşa bizi
Der Divani bu hileler
Yüzyıllardır devam eyler
Yem etti koltuklu beyler
Azgın kurda kuşa bizi
Kaynak: Dertli Divani

Cehennemin Bucağında Gizlenir
Cehennemin bucağında gizlenir
Çıkar kaf-ı küften seyran eder aşk
Hançerini gizli vurur sızlanır
Girdiği vücudu hayran eder aşk
Tanımaz korkuyu bilmez imanı
Sarı gazel yapar zümrüt çimeni
Parçalar sultanı yırtar fermanı
Tac-ı devletini viran eder aşk
Kula ruhsat verir padişah kılar
Şahı mecnun edip çöllere salar
Aşkın bir zerresi bin dağı deler
Güneşe pas çekip duman eder aşk
Aşk önünde kükreyen seller durulur
Aşk katına ölmek ile varılır
Aşk yanında şemsi kamer kör olur
Sevdiği haneyi zindan eder aşk
Ağır bir yük vurur senin sırtına
Sahip olmaz seyreylemek ardına
Ey Mahzuni aşk elinin yurduna
Güller biter bülbül öter seyran eder aşk

Kaynak: Dertli Divani

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Cehalet Rüzgarı

Ceketimi Attım Sırtıma

Esti cehalet rüzgarı
Çaldı taştan taşa bizi
Ermeden ömrün baharı
Uğrattılar kışa bizi

Ceketimi attım sırtıma
Gidiyorum dostlar buralardan
Dönüp te bakmadan ardıma
Gidiyorum dostlar buralardan

Ezelden enelhak dedik
Zalıma karşı direndik
Darağacında gerildik

Her yanımda ezilmişlik
Ufkuma doğru yürüyorum
Beni kahreden yıkılmışlık
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Onu da yanımda götürüyorum
Biçare mahzun yüreğimi
Hazin duygularım dişlerken
Temiz zamana kaçıyorum
Geçitleri ayaklarım işlerken
Yokuşlara bir bir çıkarken
Akan sulara bent oluyorum
Habire bana doğru akarken
Kendimi akıntıda buluyorum
Mazime güle güle deyip
Gurup vakti uğurlamak istiyorum
Sabır taşını bağrıma basıp
Artık kendimi ağırlamak istiyorum
Kaynak: Engin Namlı

Celal Bacada Yatıyor
Celal bacada yatıyor
Yorganını yel atıyor
Ne yatarsın Celal oğlan
Nişanlını el alıyor Celal oy oy
Ne inişin dibindeyim
Ne yokuşun başındayım
Bana dulluk yakışır mı
Daha on beş yaşındayım Celal oy oy
Kaynak: Aysel Sezer

Celal Oğlan
Kapımizın önü yonca
Yonca kalkmış dam boyunca
Bu yoncayı kim biçecek
Celaloğlan olmayınca
Celal oy oy
Eşim oy oy
Adım batsın adım Döndü
Namım gökten yere indi
Duymadinmi kız Nafiye
Gelin Hacağlara indi
Esim oy oy
Duymadınmı kiz Nafiye
Gelin Hacağlara indi
Celal oy oy.
Bizde Sarkışlaya gittik
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Çamurlara bata bata
Eşim bana altın etmiş
Kuru yerde yata yata
Celal oy oy
Eşim bana altın etmiş
Çimentoda yata yata
Celal oy oy
Sivastaki büyük ordu
Babam talimine durmuş
Kalkin nolur Sivas'a gidek
Çimento Celalın yurdu
Celal oy oy.
Yaz gelsin Sivas'a gidek
Çimento Celalın yurdu
Celal oy oy.
Asağıdan gelen deve
Gevişini geve geve
Sanki ben de gelin oldum
Yukardaki büyük eve
Celal oy o
Sanki bende gelin oldum
Yukardaki büyük eve
Esim oy oy.
Ne inişin dibindeyim
Ne yokuşun başındayim
Bana dulluk yakışırmı
Daha onbeş yaşındayım
Celal oy oy.

Celaloğlan (Aşağıdan Guş Geliyo)
Aşağıdan guş geliyo
Sesi bana hoş geliyo
Celal'i götüren motor
Geri dönmüş boş geliyo
Celal oy oy eşim oy oy
Kesillecce başım oy oy
Evimizin önü yonca Yonca
Gahmış dam boyunca
Bu yoncayı kim biçecek
Celal oğlan olmayınca

Celaloğlan Ağıdı
Kervan gelir katar katar
Üçe alır bine satar
Bacı yüreğin taş mıdır
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Celaloğlan yerde yatar
Celalım amman amman
Celalım can kurban
Aşık Celaloğlan aşık
Sevdası yürekte pişik
Gitme Celaloğlan gitme
Senin için zanka koşuk
Celalım amman amman
Celalım can kurban
Öğünü Celal öğünü
Çalmaya gitti düğünü
Zemheride hastalanmış
Yatağa düşmüş kış günü
Celalım amman amman
Celalım can kurban
Havaya bakın havaya
Sis geldi düştü ovaya
Akşam lambasını yaktım
Celal dönmedi yuvaya
Celalım amman amman
Celalım can kurban
Kaynak: Ferman Baba

Cem'an Camiye Varalım
Cem'an camiye varalım
Ayyuka ersin sadalar
Hulus ile yalvaralım
Hakk'a vasıldır nidalar
On iki ayın serveri
Talim edip din rehberi
Hazret-i Adem'den beri
Iknadır bay ü gedalar
Feryat ile ağlayalım
Saf olup el bağlayalım
Ciddi devam eyleyelim
Ümitliyiz var edalar
Derdimend'e sef mi derler
Tanık olsun gökler yerler
Bugüne biat ederler
Şehitler hep şühedalar
Kaynak: Aşık Derdimend
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Cemalin Bağına 1
Yar cemalin bağda seyran eyledim
Bülbül sesi gonca sesi har sesi
Guşume dokundu ihsan eyledim
Ayva sesi turunç sesi nar sesi
Sende ne halet var ey peri sanem
Gönül verir sana her gören adem
Kakülünden gelir gûşume her dem
Zenci sesi Mansur sesi dar sesi
Dost ele alınca tir-ü kemanı
Gör nice eyledi divane beni
Gördüm aşıkların tutulmuş cihanı
Efgan sesi girye sesi şar sesi
Gevheri gözyaşım döndü ırmağa
Yine minnet düştü elden ayağa
Beni Mecnun edip düşürdü dağa
Ahu sesi maral sesi yar sesi
Kaynak: Aşık Gevheri

Ceme Davet (Er Meydanı)
Er meydanı girdik yola
Turap olan canlar gelsin
Hak yolunda sönmez çıra
İkrar ile yanan gelsin
Kıldan ince kılıç keskin
Arınıpta giren gelsin
Ali aba sancağıyla
Örtünenler ceme gelsin
Allah Allah şah aşkına
Er cemalle pir aşkına
On iki imam aşkına
Hak birlikte giren gelsin
Arzu halim hal eyleriz
Şahım sırrın sır eyleriz
Yusuf yansın kül eyleriz
Deliye saysınlar bizi
Kaynak: Yusuf Kahraman

Cemi Kuşlar Arzulamış Yarını
Cemi kuşlar arzulamış yarını
Süleyman tahtına yar deyü ağlar
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Seher vakti dinlen bülbül zarını
Gülden ayrı düşmüş har deyü ağlar
Telli turnam tellerini düzmeye
Kalem alıp çığaların yazamaya
Yeşil başlım göllerinde yüzmeye
Salında yad avcı tor deyü ağlar
Baykuş viranede aşıktır taşa
Selman kısmet verdi hem kurda kuşa
Kerkez körlüğünden indi üleşe
Yaşım da bin beş yüz var deyü ağlar
Mahbub-ı zamanın tutisi öter
Kumru dost dedikçe dertlerim artar
Gövel turnam Şah'a gider bir katar
Şahinin pençesi zor deyü ağlar
Bir kuş vardır ala idim duasın
Aslı nerededir bilmez yuvasın
Bir tüyünde Ayat birinde Yasin
Veli de sebakım ver deyü ağlar
Kaynak: Aşık Veli

Cemil (Gezmedim Yorulmadım)
Gezmedim yorulmadım (Cemil)
Boş yere kırılmadım (Cemil)
Sana benzer dünyada (Cemil)
Bir başka bulamadım (Cemil)
Anan öle Cemil
Baban öle Cemil
Yetim kalasın Cemil
Benim olasın Cemil
Kayalıkta bir kuş var (Cemil)
Kanadında gümüş var (Cemil)
Yarim gitti gelmedi (Cemil)
Elbet bunda bir iş var (Cemil)
Anan öle Cemil
Baban öle Cemil
Yetim kalasın Cemil
Benim olasın Cemil
Bağa gel bostana gel (Cemil)
Zülüfün destele gel (Cemil)
Anan izin vermezse (Cemil)
Yalandan hastalan gel (Cemil)
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Anan öle Cemil
Baban öle Cemil
Yetim kalasın Cemil
Benim olasın Cemil
Kaynak: Kemal Çığrık

Cemil (Kormiskanda Bir Kuş Var)
Kormiskanda bir kuş var Cemil
Kanadında gümüş var Cemil
Alo gitti gelmedi Cemil
Albet bunda bir iş var Cemil
Bavus yolu incedir Cemil
Ne karanlık gecedir Cemil
Yastık kurbanın olan Cemil
Yar yatışı incedir Cemil
Mahreke urdim ata Cemil
Kalk gidağ Eyvanata Cemil
Genç ömrümü çürüttüm Cemil
Yalaviz yata yata Cemil
Anan öle Cemil
Baban öle Cemil
Öksüz kalasan Cemil
Benim olasan Cemil
Kaynak: Tefçi Fatma

Cemil (Sıyrıldım Düştüm)
Sıyrıldım düştüm yamaçtan Cemil
Pabucum delindi taştan ben nedim
Sen çıkardın beni baştan Cemil
Anan öle Cemil
Babın öle Cemil
Kulaç boylum Cemil
Evlerinin önü bakla Cemil
Güvercinler döner takla ben nedim
Al beni yanında sakla Cemil
Anan öle Cemil
Baban öle Cemil
Kulaç boylum Cemil
Kaynak: Kamber Özatalay
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Cemilem (Gaydırı Gubbah)
Cemilemin gezdiği dağlar meşeli
Üç gün oldu Cemilem ben bu derde düşeli
Gaydır gubbah Cemilem
Nasıl nasıl edelim biz bu işi
Nikamızı kıysın ünden gelin Hoca Memiş'e
Cemilem kız ne gezersin hayakta
Basma fistan parlak potin ayakta
Gaydır gubbah Cemilem
Nasıl nasıl edelim biz bu işi
Nikamızı kıysın ünden gelin Hoca Memiş'e
Cemilenin fistanı saman sarısı
Gören sancak Cemilem kızı memur karısı
Gaydır gubbah Cemilem
Nasıl nasıl edelim biz bu işi
Nikamızı kıysın ünden gelin Hoca Memiş'e

Sayfa 708

Her köşe başında hendek var düşmez
Gizli mayınlar var sınırı aşmaz
Issız mekanlarda yalnız dolaşmaz
Cemiyet insanı coşkulu finiş
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Cemo (Dağların Yücesinde)
Dağların yücesinde ateş yanar
Oturmuş da başına sevdalılar
Gün gelir kahpe savrulur
Cemo ovaya inende
Alnında yıldızlı bere
Elinde mavzeriyle
Çıkıp Dersim dağlarında
Türkü söylemek varya
Oy Cemo, Cemo can

Kaynak: Talip Özkan

Savrulup ovaya inen bulutlar
Muştusudur kopacak fırtınanın
O büyük günün görkeminde
Çocuklar halaya duracak

Cemiyet İnsanı

Kaynak: Grup Yorum

Enerji sinerji empati dolu
Cemiyet insanı açısı geniş
Asrın çilesinin bükülmez kolu
Cemiyet insanı git durma tanış

Cemo Gül Açanda Gel

Güvenden helezon piramit haktan
En zor tepelere ulaşmış çoktan
Biz giderken o dönüyor ufuktan
Cemiyet insanı dumansız yanış
Acaba ve amaya kapı açmaz
Yangında bir kişi kalsa da kaçmaz
Sorumluluk varken bir yere uçmaz
Cemiyet insanı güvenle danış
Zengin-fakir genç-ihtiyar demeden
Seygiyle kucaklar of söylemeden
Sofraya oturur kalkar yemeden
Cemiyet insanı huzurlu sunuş
Çağın gerçeğini hazmetmiş özde
Hakk'a ikrar vermiş turası yüzde
Yas tutar bir kuş donsa ayazda
Cemiyet insanı vefayla anış

Cemo gül açanda gel
Bahçayı dolanda gel
Bahçadan gelemezsen
Pencereden gaç ta gel
(Bağlantı)
Oy Cemo vay Cemo oy Cemo vah Cemile
Hayran ismine Cemo gurban ismine Cemo
Vah Cemo vah Cemo vah Cemo le Cemile
Gaşların mildir Cemo
Gel beni güldür Cemo
Hiç de güzel değilsin
Aklımı aldın cemo
Bağlantı
Gülleri düşürürsün
Cemo ne düşünürsün
Düşünme kölen olam
Aklımı kaçırırsın
Bağlantı
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Sayfa 709

Sarhoşam gevlimi kırma
Alçacık duvardayım
Başaçık hovardayım
Nerde Cemo'mu bulsam
Akşam sabah ordayam

Cerrevün kulpu düştü
Ayağıma ilişti
Menim gözüm yardadı
Yar gözüv kime düştü

Bağlantı
Kaynak: Zehra Bilir

Cennet Cehennemi Yoktur
Cennet cehennemi yoktur diyenler
İl hakkını alıp haksız yiyenler
Al yeşil konaktan hükm'eyleyenler
Dur bakalım canım beyler kalır mı
Karacaoğlan her cefayı biliyor
Sualciler yedi yerde soruyor
Yetmiş iki millet arya giriyor
Dur bakalım canım dağlar kalır mı
Kaynak: Karacaoğlan

Cerid'in Atları Sökün Edince
(aman) Cerid'in atları sökün edince
Açılsın Urum'a yolu Cerid'in
Kırıldı kanadı kolu Cerid'in
Sinsi bir oğlu Fettah Bey'in ölünce
Kırıldı kanadı kolu Cerid'in
(aman) Sineği çoktur Nizip ovasına varmayın
Pusu vardır şer dallar girmeyin
Mürseloğlu kız istiyor vermeyin
Kohuldatman gülün ele Cerid'in oy
(aman) Ali Bey'in pek tatlıdır dilleri
Fettah Bey'in fincan gibi gözelleri
Burnu hızmalı Cerid kızları
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Cerrevün Kulpu Burma
Cerrevün kulpu burma
Doldur cerrevü durma
Yengi bir yar sevmişem
Ağzı bal dili hurma
Yeri yeri yolumda durma
Ay dede meni yandırma
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Yeri yeri yolumda durma
Ay dede meni yandırma
Sarhoşam gevlimi kırma
Suya gider ki gelin
Kız tutup gelin elin
Seleşirem seleşmez
Gelin üregim delin
Yeri yeri yolumda durma
Ay dede meni yandırma
Sarhoşam gevlimi kırma
Suya gider ikidi
Saçı Mer'üz tügüdü
Men de olaydım bir su
Su güzeller yüküdü
Yeri yeri yolumda durma
Ay dede meni yandırma
Sarhoşam gevlimi kırma
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Cesaret (Atıldık Kavgaya)
Atıldık kavgaya yürüyoruz en önde
Devrim bayrağımız ellerimizde
Coşkun sel gibi yıkıyoruz setleri
Akıyor akıyor akıyoruz biz
Cesaret cesaret daha fazla cesaret
Kurtuluş mutlaka ellerimizde
Kır zincirleri kopar geleceği
Kurtuluş mutlaka ellerimizde
Yükselen devrimci öfkemizin seliyle
Dövüyoruz düşmanın kalelerini
Halkın adaleti güçveriyor bizlere
Titriyor titriyor halk düşmanları
Kaynak: Grup Yorum

Cevahir Taşına
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Sayfa 710

Cevahir Taşına Kıymet Biçilmez
Bulup Erbabına Danışmayınca
Ezrail Gelsede Canım Alamaz
Hasiret Yerine Kavuşmayınca

Komşu kızına hoş görünmek için
Hep namaz kılardı o benim işte

Vay Vay Sürüm Sürüm Sürünesin Vay
Aman Dizin Dizin Sürünesin Vay
Aman Hazırda Bir Davam Yok Ki
Zalim Aman Dizin Dizin Sürünesin Vay

Ceviz Arasında Vardır Evimiz

Yürü Dilber Türü Ömrümün Varı
Eridi Kalmadı Dağların Karı
Kendi Gönlü İle Sevemeyen Yarim
Bir Daha Sevmeyim Tövbeler Olsun
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Kaynak: Hilmi Şahballı

Ceviz arasında vardır evimiz
Aman amanda evimiz
Yar seninle aman böyle miydi
Yandım da kavlimiz
Mezar arasında yandım aman
Harman olur mu
Kama yarasına yandım aman
Derman olur mu

Ceviz Ağacı (Hani Biri Vardı)

Kaynak: Musa Eroğlu

Hani biri vardı yıllar öncesi
Yaprağın yolardı o benim işte
Kazmayla kürekle arık yaparak
Bahçeyi sulardı o benim işte

Ceviz Oynamaya Geldim Odana

Akşam sabah hiç gölgenden çıkmazdı
Tembel yatar işe güce bakmazdı
Bir atkısı vardı hiç bırakmazdı
Boynuna dolardı o benim işte

Ceviz oynamaya geldim odana
Nişanlın da bu mu derler adama
Dayanamam senin kara sevdana
Aman aman olmuyor
Eş eşini bulmuyor
Kara yağız genç oğlan
Niye gönlün olmuyor

Ayaklarım yalın yırtıktı yakam
Bir canlı kuluyla olmazdı şakam
Bir kırık saz ile nefreti makam
Söylerdi çalardı o benim işte

Asker bayrağını burca diktiler
Küçücük yarimi asker ettiler
Ben doymadan o yari de alıp gittiler

Bazen başı ipe giden gibiydi
Bazen ruhsuz kalmış beden gibiydi
Bazen suyu kesik fidan gibiydi
Açılır solardı o benim işte

Aman aman olmuyor
Eş eşini bulmuyor
Kara yağız genç oğlan
Niye gönlün olmuyor

Kuşlar uçamazdı senin gölgende
Çünkü lastik sapan var idi bende
Yoğurt pekmez yerken koyu gölgende
Parmağın yalardı o benim işte

Asker oldu yarim gitti kışlaya
Ben beklerim yarim gelsin sılaya
Ben ölmeden o yari de bana yollaya

Hatırlıyor musun bak geldi yine
Yumruğun vururdu hep sinesine
Deliler misali kendi kendine
Ağlardı gülerdi o benim işte
Bir Şahballı vardı sorma ne için
Şimdi hatırladın kavruldu için
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Aman aman olmuyor
Eş eşini bulmuyor
Kara yağız genç oğlan
Niye gönlün olmuyor
Kaynak: Adnan Türközü

Cevizin Etekleri
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Sayfa 711

Cevizin etekleri
Sallan da gel sen bari
Aramız ırak düştü
Mektubu kesme bari

Özcan'ım çekmişem gam ile gahır
Bir gün görmemişem, her günüm zehir
Duymadı feleğin kulağı sağır
Yana yana ölmek bana mı düştü

İnce bel ipek kumaş
Gel seninle kavuşak
Aramız derya deniz
Mektubunan konuşak

Bana mı düştü, bana mı düştü
Bana mı düştü yar yar bana mı düştü
Kuru çölde yanmak bana mı düştü
Böyle garip gezmek bana mı düştü
Kaynak: Özcan Türe

Cevizin Yaprağı Dal Arasında

Ceylan (Aşk Ateşi)

Cevizin yaprağı dal arasında
Güzeli severler bağ arasında
Üç beş güzel bir araya gelmişler
Benim sevdiceğim yok arasında

Aşk ateşi aldı beni
Yavaş yavaş tüterim ben
Elden ele saldı beni
Kor alevden beterim ben

Evlerinin önü bahçalık bağlık
Ne güzel işlemiş eline sağlık
Yar bana yollamış bir beyaz yağlık
Boynuna dolasın eğlensin diye

Doruğunda gözüm yumdum
Cennetten bir mekan sandım
Kanat çırptım dala kondum
Gül dalında öterim ben

Evlerinin önü zerdali dalı
Pencereden gördüm kınalı eli
Benim sevdiceğim tomurcuk gülü
Sensiz lokmaları yiyemez oldum

Pir Sultan’ın elin aldım
Derin bir ummana daldım
Arayı arayı buldum
Derdime dert katarım ben

Kaynak: Cafer Arıkan

Denizin dibine çöktüm
Çırpındıkça çile çektim
Sel dağıttı yüze çıktım
Dalıp dalıp batarım ben

Cevri Cefa Çektim Gurbet Ellerde
Cevri cefa çektim gurbet ellerde
Türkülerim yarım kaldı dillerde
Gözlerimin yaşı akan sellerde
Kuru çölde yanmak bana mı düştü
Bana mı düştü, bana mı düştü
Bana mı düştü yar yar bana mı düştü
Kuru çölde yanmak bana mı düştü
Böyle garip gezmek bana mı düştü
Çürümüş yaprağım, kurumuş dalım
Kimseye diyemem yamandır halım
Ne servetim vardır, ne de bir malım
Böyle garip gezmek bana mı düştü
Bana mı düştü, bana mı düştü
Bana mı düştü yar yar bana mı düştü
Kuru çölde yanmak bana mı düştü
Böyle garip gezmek bana mı düştü
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Yürüdüğüm yolda tektim
Dostun kapısını haktım
Eşiğine yaşlar döktüm
Kapısında yatarım ben
Ceylani’nin özü Hak’tan
Hak yarattı bizi yoktan
Yeryüzünde yandım çoktan
Cehenneme biterim ben
Kaynak: Aşık Ceylani

Ceylan (Sabahleyin Bir Ceylana)
Sabahleyin bir ceylana rastladım
Çevirmiş yaylaya yolların ceylan
Bilmem ceylan avcıya mı rastlamış
Şafaklıyor sağın solların ceylan
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Düşmüş erken erken yolun üstüne
Almış bohçasını kolun üstüne
Bir elini koymuş belin üstüne
Sallanma kırılır bellerin ceylan
Sarmış boğazına allı yaşmağı
Ben adım atınca ister koşmayı
O gittikçe ben arzettim coşmayı
Her zaman böyle mi hallerin ceylan

Sayfa 712

Avcılar atıp da vuralı ceylan
Avcılar elinde yaralı ceylan
Al guzunu ceylan gel bizim dağa
Sensin güneş gözlüm gül bizim bağa
Yaralı yaralı yaralı ceylanim
Sensin bu dağların meralı ceylan

Kaynak: Aşık Dumani

Zalim avcılara ben ne söleyim
Herkesi kendine haval eyleyim
Sen olmazsan bu dağları neyleyim
Çekilme ceylanım gel bu garipden
Bir emanetim var al bu garipden
Yaralı yaralı yaralı ceylan
Sensin bu gönlümün meralı ceylan
Yaralı yaralı yaralı ceylanım
Sensin bu dağların meralı ceylan

Ceylan (Sararıp Morarmış)

Kaynak: Neşet Ertaş

Sararıp Morarmış Kuru Ellerim
İsyan Edip Dinden Olmuş Dillerim
Elim İle Beslediğim Güllerim
Hep Senin Yüzünden Soluyor Ceylan

Ceylan Gözlerine Kurban Olduğum

Der Dumani çarptın beni cin gibi
Sen şirinsin can içine can gibi
Hiçbir güzel görmemiştim sen gibi
Bari yastık eyle kolların ceylan

Güneşler Doğmamış Günler Kararmış
Göğüs Kafesimde Yürek Daralmış
Kana Çalan Yapraklar İle Yemiş
Hep Senin Yüzünden Olüyor Ceylan
Yoksulun Başına Gelen Onca İş
Mazlumlar Kervanın Vurmuş Zalim Kış
Büyük Hak'ka Beslediğim Bu Seviş
Hep Senin Yüzünden Ölüyor Ceylan
Şeker Dillerinden Dökülen Zehir
Gözümden Akan Yaş Olmaz Mı Zehir
Kadir-İ Garib'i Yıkan Bu Devir
Hep Senin Yüzünden Doluyor Ceylan

Ceylan gözlerine kurban olduğum
Tanrı selamını almaz mısınız
Mevla sizi süs için mi yarattı
Biz gel demeyince gelmez misiniz
Gurbete gidenler azığın alır
Kimisi giderken kimisi kalır
Kimi sevap için Kabeye varır
Kabe kapınızda bilmez misiniz
Karadır kaşınız yaydan nic'olur
Bugün dünya yarın ahret nic'olur
Bir gönül yapması yüz bin hac olur
Siz gönül yapmasın bilmez misiniz

Kaynak: Kadir Tanrıkulu

Sümmani'yem ey dil yare n'iderim
Başım alır diyar diyar giderim
Yarın mahşer günü dava ederim
Siz mahşer yerine gelmez misiniz

Ceylan (Sensin Bu Dağların Meralı)

Kaynak: Aşık Sümmani

Terk edeli ceylan şu bizim dağı
Ne laleler açtı ne sümbül bitti
Bozuk viran oldu gönlümün bağı
Ne güller açıldı ne bülbül öttü
Yaralı ceylanım kimler incitti
Yaralı yaralı yaralı ceylanım
Sensin bu dağların meralı ceylan

Ceylan Gözlüm (Mecnun Leyla)

Bilirim bir bahtı garalı ceylan
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Mecnun Leyla gibi seni sevecek
Gözü yaşlı sana türkü yakacak
Gönlüm sende kaldı senle gülecek
Bekletme aşığı gel ceylan gözlüm
Kerem Aslı gibi yanarım sana
Yokluğun ıstırap çektirir bana
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Ya sev ya da bırak kıyma bu cana
Yakma aşığını gel ceylan gözlüm
Zöhre yıldızının nişanı sende
Sevdan yakar beni köz oldu bende
Seni seviyorum dediğim günde
Güldür Emrah'ım gel ceylan gözlüm

Sayfa 713

Ey benim avazım ey baharım yazım
Elimdeki sazım ceylanım
Geri dön geri dön nazlı ceylanım
Hasretin yaman nasıl dayanım

Kaynak: Aşık Emrah

Ey dağların maralım hey
Hayırsızım belalım hey
Kaşı gözü karalım ceylanım

Ceylandır O (Mustafa Ceylan'a)

Kaynak: İlyas Keçeci

Ne zaman çalışır nerede yazar
Edebiyatımın yorulmaz Ceylanıdır o
Ne usanma bilir ne işten bezer
Oklarla vurulmaz Ceylandır o

Ceyranım (Avcu Gardaş)

Vefa ve dostlukta bulunmaz eşi
Akdenizimizin sönmez güneşi
Şair ve ozanın yılmaz kardeşi
Dostların darılmaz Ceylanıdır o

Avcu gardaş ne gazirsen bu yerde
Ürküdüp gaçırma çöle ceyranım
O çöller gızıdı yahşi bir tala
Söyle vurarlar mı bele ceyranım
Ceyranım ağrını yanım
Ceyranım gadan men alım

Eserleri sıra sıra dizili
Aşk ve sevda yüreğinde kazılı
Yunus olmuş o ezili ezili
Sonsuzdur varılmaz Ceylandır o

Bu yerde güllesin kim atmamışdı
Ürküdüp ceyranı gay atmamışdı
Amansız tabiat az tutmamışdı
Çoğuna borana ala ceyranım

Ankara Elmadağ mekanı yurdu
Aşkla aşıkla bitmiyor derdi
Varını yoğunu dostlara verdi
İnce'nin kırılmaz Ceylanıdır o

Ceyranım ağrını yanım
Ceyranım gadan men alım

Kaynak: Sabit İnce

Ceylanım (Gidip Gurbet Eli)
Gidip gurbet eli mesken mi tuttun?
Bir selamın gelmez beni unuttun.
Gurbetten sılaya düşmez mi yolun
Ey benim avazım,ey baharım yazım.
Elimdeki sazım ceylanım
Geri dön geri dön nazlı ceylanım
Hasretin yaman nasıl dayanım
Ey dağların maralım hey
Hayırsızım belalım hey
Kaşı gözü karalım ceylanım
Ay değil yıl oldu bitir hasreti
Aklı firar ettim yüzün görmeyeli
Mecnuna eş tuttu kınar el beni
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Salahlı isteyir ceyranı geze
O gorhu bilmeyir çıham da düze
Vurgunnan emanet galıpdı bize
Tapşırıp gedipdi ele ceyranım
Ceyranım ağrını yanım
Ceyranım gadan men alım
Kaynak: Sandık Paşa Pirsultanlı

Ceyranım Gel Gel
Ceyranım gel gel
Başına men senin
Dolanım gel gel
Gözeldir hayatın gözeldir ceyranın
Bahdavar gızısan bu şirln dünyanın
Gel adı ceyran özü ceyran
Bele men sene heyran sene gurban
Özü ceyran sözü ceyran
Özü ceyran sözü ceyran balam
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Men sene heyran
Gülüşün güzeldir
Bakışın can alır
Gızaran yanağın eyle bir çiçehtir
Üreğim senindir kalbim senindir
Bahdavar gızısan bu şirln dünyanın
Gel adı ceyran özü ceyran
Bele men sene heyran sene gurban
Özü ceyran sözü ceyran
Özü ceyran sözü ceyran balam
Men sene heyran

Sayfa 714

Açılmış kıbleye doğru kapısı
Cennet misalidir anın yapısı
Gazi olur varanların hepisi
Şahbaz yiğit ile dolu Cezayir
İçindedir kırklar ile erenler
Şehit olur sahrasında ölenler
Mehdin söyler senin varıp gelenler
Şahbaz yiğit ile dolu Cezayir
Kal’aları vardır toplu tüfekli
Bekleyen yiğitler aslan yürekli
Sanki gemileri demir direkli
Şahbaz yiğit ile dolu Cezayir

Kaynak: Yöre Ekibi

Cezayir
Cezayirin Harmanları Savrulur
Savrulur Da Sağ Yanına Devrilir
Sarı Buğday Samanından Ayrılır
(Bağlantı)
Sokakları Mermer Daşlı
Güzelleri Hilal Kaşlı Cezayir
Gemilere Çürük Tahta Dayanmaz
Askerlere Gaflet Bastı Uyanmaz
Aman Allah Buna Canlar Dayanmaz
Bağlantı
Cezayiri bir ikindi bastılar
Camilere çifte çanlar astılar
Yiğitleri kurban diye kestiler
Bağlantı
Kaynak: Hüsnü Ortaç

Cezayir Övmesi
Cezayir çevresi ol yüce dağlar
İçinde oturur ağalar beyler
Koç yiğit sılasın anar da ağlar
Şahbaz yiğit ile dolu Cezayir
Cezayir dilberi on beş yaşında
Geyinir kuşanır hotoz başında
Her birisi bir yiğidin peşinde
Şahbaz yiğit ile dolu Cezayir
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Balyemez topları yalıya bakar
Düşmanı gelince ateşe yakar
Her köşe başında bir çeşme akar
Şahbaz yiğit ile dolu Cezayir
Batı tarafından üç top atıldı
Şiddetinden aylar günler tutuldu
Ecel bize miskal ile satıldı
Şahbaz yiğit ile dolu Cezayir
Gör neler eyledi bize ol felek
Seni görmek için ben oldum helak
Yer yüzünde insan göklerde melek
Medhini ederler cümle Cezayir
Hakk’a uyup beş vaktını kılanlar
Din uğruna deyip kılıç salanlar
Mağrip’te Tunus’ta şehit olanlar
Medhini ederler cümle Cezayir
Kuloğlu der âşık olanlar bende
Be dahi vasfını ederim günde
Urum’da Acem’de Hint’te Yemen’de
Medhini ederler cümle Cezayir
Kaynak: Kuloğlu

Cezayir'dir Goçyiğidin Vatanı
Cezayir'dir goçyiğidin vatanı yar yar ey
Aramazlar gurbet ilde yiteni yar yar of yiteni
Yarim of gurbet şehrin yar yar yar yar dikeni of
Ağla annem ayrılığın günüdür yar ey ey yar ey
Gider oldum yarelerim yarıldı yar yar ey
Gitme deyi yar boynuma yar yar of sarıldı
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Sayfa 715

Bizim kısmet yad ellere yar yar yar yar verildi of
Kısmetimi veren Hüda kerimdir yar ey ey yar ey

Çelenleri mermer taşlı Cezayir
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir

Kaynak: Zeki Babadağ

Cezayir'in gemileri yağlanır
Yağlanır da iskeleye bağlanır
Eller annem der yüreğim dağlanır

Cezayir'in Gemileri Yağlanır
Cezayir'in gemileri yağlanır
Yağlanır da tersaneye bağlanır
Cezayir'de koç yiğitler eğlenir
Deli düşman aptal aptal dilenir

Çelenleri mermer taşlı Cezayir
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir

Kahpe Cezayir duman vardır başında
Cümle alem senin peşinde

Cığalı Tecnis (Elesker)

Cezayir'de sıra sıra söğütler
Söğüdün altında aslan yiğitler
Binbaşı gelmiş Mehmed'i öğütler
Dini bir uğruna gitti kanlı yiğitler
Kahpe Cezayir duman vardır başında
Cümle alem senin peşinde
Elden gittiğine mi yanam, ağlayım
Nice koç yiğitleri aldın fidan çağında
Dostu düşmanı güldürdün kara bağlayanı
Cezayir Cezayir biz ne ettik sana
Kahpe Cezayir duman vardır başında
Cümle alem senin peşinde

Cezayir'in Harmanları Savrulur
Cezayir'in harmanları savrulur
Savrulur da sağ yanına devrilir
Eller annem der de başım çevrilir
Çelenleri mermer taşlı Cezayir
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir
Cezayir'in menekşesi top biter
Arasında eğlim eğlim ot biter
Bu ayrılık annem bize çok gider
Çelenleri mermer taşlı Cezayir
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir
Cezayir'in yüksek olur evleri
İçindedir ağaları beyleri
Türkçe bilmez Arapçadır dilleri
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Kaynak: Seyit Küçükbezirci

İsmin üç harf ile eylerim beyan
Mimdir nundur sin yazıla dal-dala
Men aşığam dal-dala
Bülbül gezer dal-dala
Açılmış yakan bendi
Çek turuncu daldala
Sedrin üste şuh memeler görünür
Bed nazardan sakın ele daldala
Sürme çek kaşına ne kara yahşı
Ağ üste yazıla ne kara yahşı
Men aşığam ne kara
Gözlerindir ne kara
Hasretinden Mecnun'um
Günüm oldu ne kara
Saçlarını görende ne kara yahşı
On dört örük çın-çın düşmüş daldala
Elesker'em Men de nişana koydum
Temiz ad sahlana nişana koydum
Men aşığam nişana
Zülüf yüzde nişana
Sineme dağ çekilmiş
Kaldı elde nişana
Öz başam karşına nişana koydum
Esrigeme at okların daldala
Kaynak: Ferman Baba

Cınga Cezve Kaynıyor
Cınga cezve kaynıyor
Yuvarlacık fadimem
Yine yürek oynuyor
İlde güzel çok emme
Toparlacık fadimem
Sevdiyne doymuyor
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Zeytin yaprağı dökmez
Yuvarlacık fadimem
Muhabbet bizden gitmez
Bu gözler seni gördü
Yuvarlacık fadimem
Başkasına har etmez

Sayfa 716

Ne yeseniz ben vererem
Su vererem den vererem
Arzum budur boy atasız
Ananıza tez çatasız
Kaynak: Tofig Mütellibov

Kaynak: Emriye Topalak

Cici Pabucum Cici

Cıngırdaklı Potin Ayakta

Cici pabucum cici
Gezdiğim çimen içi
Benim de yediceğim
Kavrulmuş badem içi

Cıngırdaklı potin ayakta
Meleke de geziyor çardakta
Meleke gezmeyip kimler gezsin
Kan dökülüyor sokakta
Yandım a Meleke'm Meleke'm
Öldüm e Meleke'm
Yaylada kara keçi
Haniyada bunun erkeçi
Erkeç de kazanda kaynar
Meleke'm sokakta oynar
Yandım a Meleke'm Meleke'm
Öldüm e Meleke'm
Leylek gider uvaya
Çöp getirir yuvaya
Leylek de gitti kaz kaldı
Kavuşmaya az kaldı

Ya leli yalelli ya leli yalelli
Aman aman civanım pek yandım
Gidin bulutlar gidin
Yarime selam edin
Yarim tatlı uykuda
Uykusun haram edin
Ya leli yalelli ya leli yalelli
Aman aman civanım pek yandım
Kaleden indim aşağı
Topladım arpa başağı
Yar mevlanı seversen
İn merdiven aşağı
Ya leli yalelli ya leli yalelli
Aman aman civanım pek yandım

Yandım a Meleke'm Meleke'm
Öldüm e Meleke'm

Kaynak: Nevin Akol

Kaynak: Bedia Yaltırık

Cicom (Yoğurt Koydum Dolaba)

Cib Cib Cücelerim

Yoğurt koydum dolaba
Bugün başım kalaba
O yar küsmüş gidiyor
Yıkılası Halep'e

Cib cib cücelerim
Cib cib cib cib cücelerim
Menim geşeng cücelerim
Tükü ipek cücelerim
Gözleyirem tez geliniz
Göy çemende dinceliniz
Ay menim cücelerim
Ay menim cücelerim
Menim geşeng cücelerim
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(Bağlantı)
Ellere cicom cicom ellere vay
Meğer ki ölmemişem vermem seni ellere
Giyin pembe fistanı
Sürünsün etekleri yerlere vay
Yoğurt koydum yiyesin
Bana güzel diyesin
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Kız iken beğenmedin
Gelin olam göresin
Bağlantı
Kaynak: Hafız Osman Öge

Cigara Attım Yara
Cigara attım yara
Gitti takıldı kara
Ne zaman eriyecek
Yüreğimdeki yara
Al puşular puşular
Elde leğen ışılar
Yedi yıl seni sevdim
Yeni duydu komşular
Kaynak: Edip Demir

Ciğer Parem
Caney caney ciğer parem
Gel otur benim yanıma
Diyarbekir yiğidisin kanın benziyor kanıma
Sen Anteb`in aslanısın canını karışmış canıma
Sende midir bende midir ayrılığın sebebi
Can canandan ayrı kalmaz yandı gönül figanıma
Nevruz ayı geldi gülüm
Al, yeşil giyin gidelim
Kanı kanınan yumazlar gel gönlü bir edelim
O yayla bizim yayladır gel beraber seyredelim

Sayfa 717

Cihan Heva İken
Cihan heva iken melek hulk etti
Cemalinden yaktı nar geldi geçti
Cebrail yarattı üstadın sordu
Dehana dönüldü dur geldi geçti
İcazet istedi pirini açtı
Doksan bir yıl müdam havada uçtu
Cebrail gözüne bir kubbe açtı
Uğruna rehnüma nur geldi geçti
Cebrail üstattan sabağın aldı
Naz niyaz eyledi dergaha geldi
Pire rahmet demek ol zaman kaldı
Hünkarın sülbünden sır geldi geçti
Sıçradı kuddamın basınca ferşe
Elif taç başında ol arşa
Feriştahlar baş indirdi Bektaş’a
İnan dü cihanda bir geldi geçti
Zülfikar’la talib olan Ali’ye
Biat itmez Hacı Bektaş Veli’ye
Tab’ii ................. Süfyan kuluya
Katır şu cihanda kör geldi geçti
Arif Ehl-i Beyt’e ikrar yetirdi
Onların tahtına sultan oturdu
Kimi şehvet ile kendin yitirdi
Kimisi pinhana dir geldi geçti
İsmail’in bu sözlerin alana
Tekebbür emeğin vermiş talana
Çar gamir şeş cihanda bilene
Hünkar Hacı Bektaş pir geldi geçti

Hanı güzel, Van`ı güzel, Muş`u güzel, taşı güzel yaylalar
Baharda barut çekilsin çiğdem çiçeğe gidelim
Kaynak: Aşık Budala
Ağrı Dağı nahrullanmış
Turnaları dertli öter
Her taşında bir kuş ağlar
Dert bulunmaz bundan beter
Güller biter, yıllar biter, yollar biter,
Dertler bitmez Mahzuni
Bütün dağlar sümbül kokar
Ağrı Dağı duman tüter

Söz: Aşık Mahzuni Şerif
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Cihan Senden Alamadım
Cihan senden alamadım ahdimi
Sünbül iken şeyda vurdun bahtımı
Bir hamlede çifte verdim mahdumu
Bunda yoktur verem dedim ağladım
Üftad oldum ahvalimden bilen yok
Lütfeyleyip bir çareme bakan yok
Ben ölürsem ocağımı yakan yok
Sen karatma çıram dedim ağladım
Cihan senden alamadım nefaset
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Sayfa 718

Rahat edemedim saat be saat
Kesti yolumuzu zalim Karabet
Nasıl bunda duram dedim ağladım

Hep mahluk kuluna kardaş idim ben

Rağbettedir varlık ne gelir azdan
Türke minnet etme anlamaz sözden
Alemin rabbisi ey gani yezden
Yine sende kerem dedim ağladım

Cihanda Tek Meleğim (Tamara)

Emrini beklerim her dem ya celil
Evvelim ademdir milletim halil
Kaldım şu yerlerde sefil ve zelil
Kalır kaşı karam dedim ağladım
Der Said'im ciğerciğim yaralı
Gülmedim cihanda dünya duralı
Felek dergahında yüzüm karalı
Ya ben nasıl varam dedim ağladım
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Cihan Var Olmadan
Cihan var olmadan ketm-i ademde
Hak ile birlikte yektaş idim ben
Yarattı bu mülkü çünkü o demde
Yaptım tasvirini nakkaş idim ben
Ademin sulbundan Şit olup geldim
Nuh-i Nebi oldum da tufana daldım
Bir zaman bu mülke İbrahim oldum
Yaptım Beytullah'ı taş taşıdım ben
Zekeriya ile beni biçtiler
Yahya ile kanım yere saçtılar
Davut geldim çok peşime düştüler
Mühr ü Süleyman'ı çok taşıdım ben
Bu fena mülküne çok gelip gittim
Yağmur olup yağdım ot olup bittim
Urum diyarını ben irşad ettim
Horasan'dan gelen Bektaş idim ben
Gahi Nebi gahi Veli göründüm
Gahi uslu gahi deli göründüm
Gahi Ahmet gahi Ali göründüm
Kimse bilmez sırrım kallaş idim ben
Hamdülillah şimdi Şiri dediler
Geldim gittim zatım hiç bilmediler
Kimseler bu sırrı fehmetmediler
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Kaynak: Şiri

Cihanda tek meleğim
Bir tanecik bebeğim
Gelemezsen haber ver
Ben sana geleceğim
Tamara Tamara
Açma kalbimde yara
Tamara Tamara
Paraları verdik kumara
Ne güzel gülüşün var
Beni öldürürsün yar
Üzülürüm gelemezsen
Bir öpücük vermezsen
Tamara Tamara
Açma kalbimde yara
Tamara Tamara
Paraları verdik kumara
Kalpleri aldatırsın
Yalvartır ağlatırsın
O güzel saçlarını
Kimlere koklatırsın (taratırsın)
Tamara Tamara
Açma kalbimde yara
Tamara Tamara
Paraları verdik kumara
Kaynak: Bilinmiyor

Cihar Attım Dubara
Cihar attım dubara
El vurmayın o yare
Aşkından yanıyorum
Sen düşme ki bu nara
Deniz altı Horasan
Seni nerde arasam
Şaşırmışam yolumu
Acep kimlere sorsam
Kaynak: Ramazan Şenses
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Sayfa 719

Cihar Attım Şeş Oynadım

Ben senden geçemedim

Cihar attım şeş oynadım
Dubarayla yendi de beni

Hop Cimdallı Cimdallı
Fistan giyer bindallı
Kıyıdan kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
Mandala basma kıyıdan gel

Hele de beni yar beni
Kız severim ben seni de
Yar severim ben seni
Dübeş attım şeş oynadım
Dubarayla yendi de beni
Hele de beni yar beni
Kız severim ben seni de
Yar severim ben seni
Düsse attım şeş oynadım
Dubarayla yendi de beni
Hele de beni yar beni
Kız severim ben seni de
Yar severim ben seni

Kaynak: Yöre Ekibi

Cimdallı Çarşısında

Cimdallı çarşısında
(Alim amman aman aman gülüm amman aman aman
Mum yanar karşısında
Adam kemlik mi umar
(Alim amman aman aman gülüm amman aman aman
Kapı bir komşusuna
Hop Sindelli Sindelli
Bir kız verdim Dundallı
Kürkçü'den bakıyorlar
Onun altında bir köy var

Kaynak: Hüseyin Türker

Cimdallı Cimdallı
Köprünün altı diken
Yaktın beni gül iken
Allah'ta seni yaksın
Üç günlük gelin iken
Hop Cimdallı Cimdallı
Fistan giyer bindallı
Kıyıdan kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
Mandala basma kıyıdan gel
Köprünün altı kuyu
Uyu sevdiğim uyu
İnsan sarhoş olur mu
İçtiğin üzüm suyu
Hop Cimdallı Cimdallı
Fistan giyer bindallı
Kıyıdan kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
Mandala basma kıyıdan gel
Köprüden geçemedim
Az doldur içemedim
Sen benden geçtin
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Çık daldan kiraz devşir
(Alim amman aman aman gülüm amman aman aman
Altında kahve pişir
Her kahveyi içtikçe
(Alim amman aman aman gülüm amman aman aman
Beni aklına düşür
Hop Sindelli Sindelli
Bir kız verdim Dundallı
Kürkçü'den bakıyorlar
Onun altında bir köy var
Kaynak: Nurettin Bayhan

Cin Köprü (Gelin Kızlar Gelin)
Gelin kızlar gelin gidelim
Öğle yemeğini biz de yiyelim
Hürmüz gelini biz de görelim
Alma da gelinim alma allı
Alma da sular allı gelini
Gümüş de kemer sıkmış belini
Seymenleri kaya gibi dolaşır
Gelin alıcıları koyun gibi meleşir
Güvey beye kara haber ulaşır
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Alma da gelinim alma allı
Alma da sular allı gelini
Gümüş de kemer sıkmış belini
Dalgada vurmuş selvi boyuna
Gelini çektiler orman içine
Kelebekler kondu sırma saçına
Alma da gelinim alma allı
Alma da sular allı gelini
Gümüş de kemer sıkmış belini
Köprü altında azgın sular köpürür
Gelinin al tüteği suda yelebür
Gümüş kuşağı kumda yalabur
Alma da gelinim alma allı
Alma da sular allı gelini
Gümüş de kemer sıkmış belini
Avcı da getirin vursun kartalı
Baltacı getirin kessin kavağı
Yüzgücü getirin bulsun gelini
Alma da gelinim alma allı
Alma da sular allı gelini
Gümüş de kemer sıkmış belini
Kaynak: Kıbrıscık Kaymakamlığı

Cin Yusuf'un Türküsü
Karşıki tarlaya ekin ekerdim
Sağ elimle cidavimi dikerdim
Nice vezirlere ipim takardım
Al altın üstünde bulunamadım
Doğan iller gibi doğdum büründüm
Nice samurlar giydim salındım
Yıkılası han içinde bulundum
Al atın üstünde bulunamadım
Al at boş gitti de kimse tutmadı
Kılıç girmiş oldu elim yetmedi
Benim aç kurtlarımla haber gitmedi
Al atın üstünde bulunamadım
Al at boş gitti ben de bağlıyım
Ciğarimden aş oduna dağlıyım
Cidavu atar Cin Yusuf'un oğluyum
Al atın üstünde bulunamadım
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Sayfa 720

Cin Yusufoğlu (Karşıki Tarlaya)
Karşıki tarlaya ekin ekerdim
Sağ elimle cidavımı dikerdim
Nice vezirlere ipim takardım
Al atın üstünde bulunamadım
Al atım gitti kimse tutmadı
Kılıç girmiş oldu elim yetmedi
Benim aç kurtlara haber gitmedi
Al atın üstünde bulunamadım
Doğan iller gibi doğdum büründüm
Nice samurlar giydim salındım
Yıkılası han içinde bulundum
Al atın üstünde bulunmadım
Al atım gitti ben de bağlıyım
Cigarimden aş oduna dağlıyım
Cidavu atar Cin Yusuf'un oğluyum
Al atın üstünde bulunmadım
Kaynak: Ali Rıza Yalgın

Cirigam
Onlar Türkü Söyler
Gündüz Ve Gece
Bu Türkü Dolşaşır Dört Duvarda
Bu Türkü Dolaşır Parmaklıkları
Bu Türkü Nefestir Nefestir Onlara
İner Camlar Akşam Cirigam
Kirli Beyaz Bir Mendil Gibi
Akıyordu Gün Gün Duvarları
Mavi Gözleriyle Bağıra Bagıra
Gitti Aramızdan Biri Daha
İner Camlar Akşam Cirigam
Kaynak: Kerem Güney

Civelek (Bu Gece Düğün Dernek)
Bu gece düğün dernek
Binbir geceden örnek
Sevişenler bu gece
Civelek civelek civelek civelek
Bir çiçek bir kelebek
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Bu gece mutlu gece
Vur patlasın eğlence
Dirlik düzenlik olsun
Civelek civelek civelek civelek
Sevişen iki gence
Bu gecenin adına
Doyulur mu tadına
Sevişenler bu gece
Civelek civelek civelek civelek
Erecek muradına
Bu gece mutlu gece
Vur patlasın eğlence
Dirlik düzenlik olsun
Civelek civelek civelek civelek
Sevişen iki gence

Sayfa 721

Oh oh oh oh taze güller
Ne güzeldir bizim eller
Eser ince serin yeller
Urfa Mardin Diyarbakır
Maraş'ın bülbülü şakır
Isparta'm var güller dokur
Oh oh oh oh taze güller
Ne güzeldir bizim eller
Eser ince serin yeller
Denizli'de Pamukkale
Anytalya'da gür şelale
Dumlupınar'da meşale
Oh oh oh oh taze güller
Ne güzeldir bizim eller
Eser ince serin yeller

Kaynak: Sadettin Kaynak

Coşar Koç Yiğitler
Coşar koç yiğitler coşar
Taştan taşa ceylan koşar
Bu diyarda aslan yaşar
Oh oh oh oh taze güller
Ne güzeldir bizim eller
Eser ince serin yeller
Edirne'yi Ardahan'ı
Kars'ı Erzurum'u Van'ı
Tokat Sivas Erzincan'ı

Daimi'nin güzel yurdu
Ankara'yı Atam kurdu
Samsun Rize güzel Ordu
Oh oh oh oh taze güller
Ne güzeldir bizim eller
Eser ince serin yeller
Kaynak: Aşık Daimi

Coşsun Gönüller
Nefsini yermek
Haddini bilmek
Özrünü görmek

Oh oh oh oh taze güller
Ne güzeldir bizim eller
Eser ince serin yeller

Güzel emektir
Kulum demektir

Karadeniz'in uşağı
Efeler bağlar kuşağı
Konya'nın altın başağı

Yerinde gülmek
Uğruna ölmek
Engeli delmek

Oh oh oh oh taze güller
Ne güzeldir bizim eller
Eser ince serin yeller

Güzel erektir
Varım demektir

Adana'nın güzel yolu
Yeşiller içinde bolu
Baştan başa Anadolu

İpe un sermek
Ortamı germek
Dostları yermek
Boşa emektir
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Sayfa 722

İnsan yemektir

Gananç derev u gogon garmir arev cukhdag mom

Gereksiz hiddet
Öfkeyi reddet
Nefreti terk et

Kaynak: Garo Çalıkyan

Gayri sürektir
Kirli kürektir
Uçsun gönüller
Açsın sümbüller
Ötsün bülbüller
Coşan yürektir
Susan sirettir
Malkoç Ali’ye
Sözüm diriye
Kalma geriye
Öze senettir
Kula gerektir
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Coştu Deli Gönül
Coştu deli gönül gayrı yenilmez
Çıkıp yaylalara gitmek görünür
Gezemez oldum ardan namustan
Hep elden geleni etmek günüdür
Yiğit ata binmeyince eğlenmez
Yüreğimde yaram vardır onulmaz
Coştu deli gönül coştu yenilmez
Çıkıp da bir semte gitmek görünür
Köroğlu der divaneyim deliyim
Taşkın akar karlı dağlar seliyim
Berat ile bir yavrunun kuluyum
İkiden de birin etmek görünür
Kaynak: Köroğlu

Cukhdag Mom
Yergink gılnem şoghşoghun, tu inç gılnes yar can
Asdgh gılnem şoghşoghun dzotsit şagh dam yar can
Mer tıranı khingi dzar nakhşun bılbul vıren tar
Es giragi togh antsni en giragi ari dar

Cukhdag Mom (Türkçe)
(Çifte Mum)
Parlak gök olsam ben
Sen ne olursun yar can
Parlak bir yıldız olurum ben
Göğsüne akarım yar can
Kapımızın önü günlük ağacı
Dalında bir bülbül nakışlı
Bu pazar bir geçsin de
Öbür pazar gel al beni
Yeşil yaprak gonca gül
Kızıl güneş çifte mum
Kaynak: Garo Çalıkyan

Cumbullu
Cumbullu cumbullu aslan cumbullu
Cumbulluya diktirmişem her yanı pullu
Evlerinin önü dardır geçilmez
Suları soğuktur anam bir tas içilmez
Anadan geçilir yardan geçilmez
Cumbullu cumbullu aslanım aslan
Cumbullu cumbullu aslan cumbullu
Cumbulluya diktirmişem her yanı pullu
Evlerinin önü kahve dibeği
Dibeğe vurdukça anam oynar yüreği
Ne sen gelin oldun ne ben güveyi
Cumbullu cumbullu aslanım aslan
Cumbullu cumbullu aslan cumbullu
Cumbulluya diktirmişem her yanı pullu
Evlerinin önü çift ağaç kişniş
Yar beni bırakmış anam ellere düşmüş
Düşer ise düşsün canım sağ olsun
Sanki kunduramdan bir çivi düşmüş
Cumbullu cumbullu aslanım aslan
Cumbullu cumbullu aslan cumbullu
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Sayfa 723

Cumbulluya diktirmişem her yanı pullu
Kaynak: Mahmut Coşkunses

Cumhuriyet (Anlayın Cahiller)
Anlayın cahiller mesaj yalındır
Kolay kazanmadık Cumhuriyeti
Atatürk’ün yolu senin yolundur
Kolay kazanmadık Cumhuriyeti
Laikliği dine mani gözetme
Yalanı yayıp da gerçek söz etme
Türbanı hak görüp dine tez etme
Kolay kazanmadık Cumhuriyeti
Nice şehit verdik o kadar gazi
Topraklara kanla yazıldı yazı
Yıkmak isteyene tattırmam hazı
Kolay kazanmadık Cumhuriyeti
Atamdan armağan bunu bilirim
Bölmek isteyene karşı gelirim
Özgürlük uğruna cenkte ölürüm
Kolay kazanmadık Cumhuriyeti
Şahini başıma gelince gada
Kudret ihsan etsin Yaradan Hüda
Bir karış toprağım çiğnetmem yada
Kolay kazanmadık Cumhuriyet
Kaynak: Şahini

Cumhuriyet'in Çocuklarıyız
Zaferler kazanıp destanlar yazan
Türküz doğruyuz çalışkanız biz
Bayrağın rengini alla boyayan
Türküz şanlı Türk evladlarıyız

Çağlari’m der ayyıldızlı bu sancak
Sönmeyecek hilal hep parlayacak
Kıyamete kadar yıkılmayacak
Türküz şanlı Türk evladlarıyız
Bağlantı
Kaynak: Aşık Çağlari

Cuvaramın İncesi
Cuvaramın incesi
Gönlümün eğlencesi
Hem gündüz gel hem gece
İlle bayram gecesi
Cuvaramı ince sar
Almıyor anaklarım
Usul usul sev beni
Ağrıyor yanaklarım
Cuvaramın incesi
Bak dumana dumana
Ela gözlü gül yarim
Gel imana imana
Kaynak: Durdu Demirel

Cücelerim 1
(Bağlantı)
Cük cük cücelerim
Cük cük cük cük cücelerim
Benim küçük cücelerim
Arzum budur boy atasız
Ananıza tez çatasız
Ah benim cücelerim

(Bağlantı)
Türküz doğruyuz çalışkanız biz
Türküz şanlı Türk evladlarıyız
Çağdaş müslüman laik milletiz
Biz Cumhuriyet’in çocuklarıyız

Bağlantı

Başbuğumuz Mustafa Kemal’imiz
Kazım Karabekir askerlerimiz
Sancaktardır ulu dedelerimiz
Türküz şanlı Türk evladlarıyız

Bağlantı

Gelin size ekmek verim
Arpa verim dana verim
Ah benim cücelerim

Bahçalarda eşinesiz
Gök çemende dincelesiz
Ah benim cücelerim

Bağlantı
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Bağlantı
Kaynak: Mahmut Şatıryan

Cücelerim 2
Cük cük cücelerim
Cük cük cük cük cücelerim
Menim küçcük cücelerim
Menim göğçek cücelerim
Arzum budur boy atasız
Ananıza tez çatasız
Ay menim cücelerim
Cük cük cücelerim
Cük cük cük cük cücelerim
Menim küçcük cücelerim
Menim göğçek cücelerim

Sayfa 724

Ah cüdam yardan ayrı
Cüdam dağlardan ayrı
Ah cüda vazgeç gayrı
Bu sevda yeter gelir
Akan sular durur cüdam yürürse
Ovaya iner bulut saçın bürürse
Selam gönderecek kimi görürse
Gözü sel olur yanar kül olur
Kaynak: Zülfü Beyhan

Cümle Alem Bir Can İmiş
Ben beni bilmezdim hatır kırardım
Meğer ilmim noksan imiş bilmedim
Ben insandan başka ilah arardım
Meğer kamil insan imiş bilmedim

Gelin size ekmek verim
Arpa verim darı verim
Ay menim cücelerim

Tüm vadiler gibi sahralar gibi
Sıradağlar gibi yaylalar gibi
Akan sular gibi deryalar gibi
Cümle alem bir can imiş bilmedim

Cük cük cücelerim
Cük cük cük cük cücelerim
Menim küçcük cücelerim
Menim göğçek cücelerim

Daimi'yim benliğime kanardım
Kendimi görmezdim eli kınardım
Kişiyi kendime düşman sanardım
Nefsim ban düşman imiş bilmedim

Bahçalarda eşinesiz
Göğ çemende dincelesiz
Ay menim cücelerim

Kaynak: Aşık Daimi

Cük cük cücelerim
Cük cük cük cük cücelerim
Menim küçcük cücelerim
Menim göğçek cücelerim
Kaynak: Kamber Hüseyinli

Cüda Suya İner
Cüda suya iner testi doldurur
Ak göğsü üstüne zülfü tel vurur
Canını verdiği yari el olur
Gözü sel olur yanar kül olur
Gün günden beter gelir
yıl yıldan beter gelir
Yüreğim çürük çürük
Bu sevda yeter gelir

Cümle Alem Terkin Urup
Cümle alem terkin urup dost ben terkin uramazam
Ondan ayrı buçuk zaman ben onsuzun duramazam
Ondan ayrı dirliğim yok dirliğim bir durur benim
Kadim odur görür beni ben ölüyüm göremezem
Huri gelip aydur ise gönül bana vergi diye
Dosttan artık kimseneye ben gönlümü veremezem

Dost diye geçti bu ömrüm başarmadım dost kulluğun
Koyam başara ol beni ben hiç bir iş başarmazam
Bir kezden ol oldum ahi benden ümit yoktur bana
Ben olısam pes ol kanı ben bu sırra eremezem
Dostlar öğüt verir bana gitgil onun yakınından
Daha yakın varam meğer ordan ayruk varımazam
Değmeler aydur Yunus’a katlan bugün-yarın diye
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Cehd edeyim bugününmü yarına irgürimezem

Sayfa 725

Durmayıp anayı emer bir koyun
Emer emer memeleri dolu var

Kaynak: Yunus Emre

Cümle Aşk Ehlinin Meyhanesi
Bulmak isterisen eğer diadı
Şemine çarh vurup pervanesi ol
Terkeyle dünyada can ile varı
Muhammet Ali'nin üryanesi ol
Azmeyleyip bu menzile erelim
Men-arf sırrında didarı görelim
Girip bahçesinde güller derelim
Hakikat mülkünün gülşanesi ol

Der Said'im bir ummana dalanlar
İlim deryasına gemi salanlar
Bu sözlerimizden hıssa alanlar
Bunu bilmeyenin ne kemali var
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Çadır Altı Minare (Helvacı)
Çadır altı minare
El ettim eski yare
Anam kurban ben kurban
Setre pantollu yare

Bu müminlik bir hikmettir atalar
Bir noktada canı cana katalar
Alıp seni elden ele tutalar
Erenler katının dürdanesi ol

Helvacı helva
Kendir tohumlu helva
Şeker lokumlu helva

Olnazlı cananın aşkı bendedir
Şirin muhabbeti dertli candadır
Muhammet Ali'nin nuru sendedir
Fehmeyle kendini bir tanesi ol

Başındaki yazmayı
Sarıya mı boyadın
Gözlerine meftunum
Uykudan mı uyandın

Daimi kemterim çıraklar yansın
Hakikat meydanı nura boyansın
Ol Abu Kevserden içenler kansın
Cümle aşk ehlinin meyhanesi ol

Helvacı helva
Kendir tohumlu helva
Şeker lokumlu helva

Kaynak: Aşık Daimi

Cümle Mahlukatı Yaradan
Cümle mahlukatı yaradan yezdan
Yetmiş iki buçuk millet kulu var
İsmin bilir misin ciharı yarın
Ebubekir Ömer Osman Ali var
Nereden akardır Kevserin başı
Sağıken kabirde kim kıldı beşi
Anadan doğmadan öldü bir kişi
Hüsnü Yusuf gibi hup cemali var
Bir şehre uğradım iki çark döner
Birisi açılır birisi sınar
Ziyasız şulesiz kandiller yanar
Nazar kıldım iki tane yolu var
Kudretten verildi bizlere beyin
Çoktandır çekeriz bu aşkın yayın
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Armuda çıkacağım
Dalını tuta tuta
Küçükten bir yar sevdim
Anamdan korka korka
Helvacı helva
Kendir tohumlu helva
Şeker lokumlu helva
Söğütte ot bitmez mi
Çağırsalar gitmez mi
Ah bu senin elinden
Çektiklerim yetmez mi
Helvacı helva
Kendir tohumlu helva
Şeker lokumlu helva
Kaynak: Yöre Ekibi

Çadır Gurdum Şu Yaylanın Düzüne
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Sayfa 726

Çadır gurdum şu yaylanın düzüne (Düzüne of)
Alı da verdim aynalı mavzeri yüzüme (Yüzüme of)

İşte ben gidiyorum
Urfa kalsın sizlere

Şu yaylanın sıra sıra sögüdü (Söğüdü of)
Gız seni güzel deye kimler övdü (Övdü of)

(Bağlantı)
Ellere ah gülüm gülüm ellere vay
Küçükken beslemişem vermem seni ellere
Neçeki bu canım sağ sardırmam seni ellere vay

Kaynak: Ramazan Güngör

Çadır Kurdum Düzlere
Çadır kurdum düzlere (ellere vay)
Tikan oldum gözlere (ellere vay)
Odu men koydum gettim (ellere vay)
Kerkük kalsın sizlere (ellere vay)
Ekinim ekiliri (ellere vay)
Kümbülüm tökülürü (ellere vay)
Zülfüvden bir tel gönder (ellere vay)
Kefinim tikiliri (ellere vay)
Nar yedim dene dene (ellere vay)
Ne dedim küstüv gene (ellere vay)
Umaram babav ölsün (ellere vay)
Sen de dönersen mene (ellere vay)
Çadır kurdum çöllere (ellere vay)
Dastan oldum dillere (ellere vay)
Odu men koydum gettim (ellere vay)
Kerkük kalsın ellere (ellere vay)
Kaynak: Mustafa İlik

Çadır Kurdum Düzlere
Çadır kurdum düzlere (Yar yar yar yar)
Diken oldum gözlere (Hereyi hereyi algınım ben)
Datlı dillerine gurbanım ben (Aman amanın yar gele)
Elinde süt küleği (Yar yar yar yar)
Yarim ince eleği (Hereyi hereyi algınım ben)
Gaşlara gözlere vurgunum ben (Amman aman yar gele)

Yoğurt koydum dolaba
Böğün başım kalaba
Yar darılmış gidiyor
Belki gider halebe
Bağlantı
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Çadır Kurdum Yüce Dağlar Başına
Çadır kurdum yüce dağlar başına
Yarin yaylasını yaylayamadım
Düştü gönlüm dalgasına coşuna
Deli göllerini boylayamadım
Ferhat gibi koyaklarda ünledim
Yankılandı kayaları dinledim
Yar yanında inim inim inledim
Ben aşkımı ona söyleyemedim
Daimi'yim gam doldurdum testime
Gitti canan eremedim mestime
Ben kaçtıkça dertler gelir üstüme
Ben bu dertlerimi paylayamadım
Kaynak: Aşık Daimi

Çadırıma Dolu Düştü (Ali Ali)
Çadırıma dolu düştü
Çok ağladım gözüm şişti
Kınamayın arkadaşlar
Güzel idi gönlüm düştü
(Vay vay vay vay)

İşte ben gidiyorum (Yar yar yar yar)
Buralar galsın sizlere de (Hereyi hereyi algınım ben)
Serhoş dillerine vurgunum ben (Amanın amanın yar gele) Ali Ali Ali Ali
Nerde kaldı bizim Veli
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran
Pirimizi sorar isen
Ebu Müslim İmam Ali
(Vay vay vay vay)
Çadır Kurdum Düzlere
Çadır kurdum düzlere
Diken oldum gözlere
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Yağmur yağar sola sağa
Tiren geldi kara dağa
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Allah şükürlerim olsun
Ali geldi bizim bağa
(Vay vay vay vay)

Sayfa 727

Tuttuğum yol Atatürk’ün yoluysa
Benim dizelerim çağdaş değil mi
Kaynak: Hasan Akın

Ali Ali Ali Ali
Nerde kaldı bizim Veli
Pirimizi sorar isen
Ebu Müslim İmam Ali
(Vay vay vay vay)
Kaynak: Ahmet Cankat

Çağdaş Değil Mi
Çağdaş şiir deyip tutturuyorlar
Benim dizelerim çağdaş değil mi
Yazanına göre yutturuyorlar
Benim dizelerim çağdaş değil mi
Bağnazlığa karşı surat astıysa
Sevecenin en tutarlı dostuysa
Uyumu, uyağı ağır bastıysa
Benim dizelerim çağdaş değil mi
Çevresine sevgi ağı örmüşse
Toplumda kadına değer vermişse
Yönetimin yanlışını görmüşse
Benim dizelerim çağdaş değil mi
Törelerden türetilmiş tüzeyse
Geçmişi yansıtan yansız bir şeyse
Delikanlı, genç kız, dede, nineyse
Benim dizelerim çağdaş değil mi
Karacaoğlanımsı, Yunusumsuysa
Pir Sultan’ı yüreğinde duyduysa
Hacı Bektaş öğüdüne uyduysa
Benim dizelerim çağdaş değil mi
Güzel görünüme gönül verdiyse
Gerçek aşkın erdemine erdiyse
Âşık Veysel sırasına girdiyse
Benim dizelerim çağdaş değil mi
Türk'üm diye diye övünüyorsa
Yurdumu seveni savunuyorsa
Halk kültürü ile avunuyorsa
Benim dizelerim çağdaş değil mi
Der Akın algısı Anadoluysa
İçeriği hoşgörüyle doluysa
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Çağdaşlık İçin
Çağdaşlık diyorsun hani nerede
Eşitlik olmalı çağdaşlık için
Kimi gökyüzünde kimi kara
Birlikte gitmeli çağdaşlık için
Çağdaş olmak için izle atanı
Soydu cübbeleri giydi keteni
Uygarlık beşiğine sardı vatanı
Bağnazlık bitmeli çağdaşlık için
Çağdaşlık deyince parıldar gözler
Laiklik uğruna söylendi sözler
Öfkeden kurtulsun sevinçler hazlar
Ölenler yetmeli çağdaşlık için
Kaygısıza yatar halkın yarısı
İlimden irfandan çağır gerisi
Ne işe yarar ki baykuş sürüsü
Bülbüller ötmeli çağdaşlık için
Köylü çalışırken ağa yatmasın
Emekçinin hakkını talan etmesin
Senlik benlik diye fikir gütmesin
Adımlar atmalı çağdaşlık için
Siyasiler yasaları koyuyor
Kendi çıkarına halkı soyuyor
Karşı çıkanlara çete dayıyor
Haksıza çatmalı çağdaşlık için
Şahini’yim der ki çağdaş olalım
Herkesin hakkını eşit bölelim
Vicdanın rahat mı onu bilelim
Huzuru tatmalı çağdaşlık için
Kaynak: Şahini

Çağdaşlık İçin
Çağdaşlık diyorsun hani nerede
Eşitlik olmalı çağdaşlık için
Kimi gökyüzünde kimi kara
Birlikte gitmeli çağdaşlık için
Çağdaş olmak için izle atanı
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Soydu cübbeleri giydi keteni
Uygarlık beşiğine sardı vatanı
Bağnazlık bitmeli çağdaşlık için
Çağdaşlık deyince parıldar gözler
Laiklik uğruna söylendi sözler
Öfkeden kurtulsun sevinçler hazlar
Ölenler yetmeli çağdaşlık için
Kaygısıza yatar halkın yarısı
İlimden irfandan çağır gerisi
Ne işe yarar ki baykuş sürüsü
Bülbüller ötmeli çağdaşlık için
Köylü çalışırken ağa yatmasın
Emekçinin hakkını talan etmesin
Senlik benlik diye fikir gütmesin
Adımlar atmalı çağdaşlık için
Siyasiler yasaları koyuyor
Kendi çıkarına halkı soyuyor
Karşı çıkanlara çete dayıyor
Haksıza çatmalı çağdaşlık için
Şahini'yim der ki çağdaş olalım
Herkesin hakkını eşit bölelim
Vicdanın rahat mı onu bilelim
Huzuru tatmalı çağdaşlık için
Söz: Ozan Şahini

Çağırayım Mevlam Seni
Dağlar ile taşlar ile
Çağırayım mevlam seni
Seherlerde kuşlar ile
Çağırayım mevlam seni
Sular dibinde mahiyle
Sahralarda ahu ile
Abdal olup yahu ile
Çağırayım mevlam seni
Gökyüzünde İsa ile
Tur Dağı'nda Musa ile
Elindeki asa ile
Çağırayım mevlam seni
Derdi öküş Eyyüb ile
Gözüyaşlı Ya'kûb ile
Ol Muhammed mahbub ile
Çağırayım mevlam seni
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Sayfa 728

Bilmişim dünya halini
Terk ettim kıyl ü kalini
Baş açık ayak yalını
Çağırayım mevlam ile
Yunus okur diller ile
Ol kumru bülbüller ile
Hakkı seven kullar ile
Çağırayım mevlam seni
Kaynak: Yunus Emre

Çağırın Efeleri
Çağırın efeleri
Açsınlar keseleri
Ben Hezan'a vuruldum
Alsınlar küpeleri
Hezan Hezan parayı kazan
Hezan Hezan göynümü kazan
Sokakta gezen oğlan
Çalımı güzel oğlan
Çalım para etmiyor
Parayı kazan oğlan
Hezan Hezan parayı kazan
Hezan Hezan göynümü kazan
Koştur Hezan'ım koştur
Dünyanın sonu boştur
Nerde saz Hezan orda
Eli boş göynü hoştur
Hezan Hezan parayı kazan
Hezan Hezan göynümü kazan
Ak kazan kara kazan
Yazmış yazıyı yazan
Eller düğün ediyor
Birazcık da sen özen
Hezan Hezan parayı kazan
Hezan Hezan göynümü kazan
Kaynak: Celal Aybey

Çağırırım Dost Dost
Bakıp cemali yare
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Çağırırım dost dost
Dil oldu pare pare
Çağırırım dost dost
Mescitte meyhanede
Hanede viranede
Kabede puthanede
Çağırırım dost dost
Gördüğüm hep dost yüzü
Ondan ayırmam gözü
Kabedir dostun yüzü
Çağırırım dost dost
Gelmişim dost ilinden
Koklayarak gülünden
Niyazinin dilinden
Çağırırım dost dost
Kaynak: Aşık Niyazi

Çağırsam Mı (Ağlasam Mı)
Yine doldu benim kirpiğim gözüm
Ağlasam mı bilmem ağlamasam mı
Kabardı yüreğim coştu bu gönlüm
Ağlasam mı bilmem ağlamasam mı
Gözlerim yaş edip bırakıp giden
Arasam mı bilmem aramasam mı
Derdinden kalmışım kuru bir beden
Çağırsam mı bilmem çağırmasam mı
Ne gündüzüm belli ne de bir gecem
Bağırsam mı bilmem bağırmasam mı
Kemal'ın dilinde hecemsin hecem
Çağırsam mı bilmem çağırmasam mı
Kaynak: Kemal Yıldız

Çağrışa Çağrışa
Çağrışa Çağrışa Havada Turnam
Bagdat'tan Mi Geldin, Ağzında Hurman
Emanetin Sana, Sılama Uğra
Eğlen Turnam, Eğlen, Pire Gidelim
Ali'nin Çağırdığı Yere Varalım
Hasan'la Hüseyn'e Gönül Verelim
On İki İmamlara Yüz Sürelim
Eğlen Turnam, Eğlen, Pire Gidelim
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Sayfa 729

Kerbela Çölünden Sakin Mi Geldin
Ne Yaman Ötersin, Bağrımı Deldin
Sen De Benim Gibi Yetim Mi Kaldın
Eğlen Turnam, Eğlen, Pire Gidelim
Aglamışam Ela Gözde Yaşım Var
Kaynamışam Her Ocaktan Aşım Var
İmam Hüseyn Eşiğinde İsim Var
Eğlen Turnam, Eğlen, Pire Gidelim
Kul Hüseyn'im Der Ki Kaynadım Coştum
Bu Aşkın Elinden Serimden Geçtim
Çağrışa Çağrışa Aralar Aştım
Eğlen Turnam Eğlen, Pire Gidelim
Kaynak: Kul Hüseyin

Çak O Zaman Çak Çak
Sevgilin seni terkettiyse
Bu iş canına yettiyse
Boşver abi dalgana bak
Çak o zaman çak çak çak
Yüreğinde sevda kalmadıysa
Senin sevdiğin seni tanımadıysa
Boşver manyak dalgana bak
Çak o zaman çak çak çak
Kaynak: Mehmet Sakal

Çakal Yesun Anani
Çakal yesun anani
Hem anani babani
Gülüm nerden bulurum
Senin gibi çobani
Yavrum nerden bulurum
Senin gibi çobani
Sen çoban ol ben kuzu
Gezelim ovaları
Çakal yesun dedeni
Hem dedeni neneni
Gülüm nerden bulursun
Benim gibi seveni
Yavrum nerden bulursun
Benim gibi seveni
Sen çoban ol ben kuzu
Gezelim ovaları
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Sayfa 730

Gaytan bıyıkları kana batıyor
Kaynak: İsmail Türüt

Çakır (Altın Saçlarını)
Altın saçlarını sıkıca tarar
Sonra iki örgü yana bırakır
Ayağında pembe dallı mor şalvar
Taze gelin gibi süzülür Çakır
Beyaz ellerine kına yaraşır
Mavi gözleriyle bir içim sudur
Efeler onu el üstünde taşır
Köyün bir tanecik orospusudur
Çakır'sız olamaz hiç bir eğlence
Herkesingönlünü kaplar çünkü sis
Bazan mal olsa da iki üç gence
Yine Çakır'ını ister her meclis
Geniş meydanlarda yakılır çıra
Çakır nazlı nazlı dokunur def'e
Süt gibi rakıyı sunar Çakır'a
Gür bıyıklı ateş gözlü bir efe
Gitgide açılır sırma cepkenler
Kıllı göğüslerinden süzülür rakı
Bazan birisinin bağrına girer
Elma soymak için alınan çakı
Çakır yılan gibi döner kıvrılır
Sırma saçlarında fildişi tarak
Tabanca çekilir bıçak sıyrılır
O döner elini şıkırdatarak
Yalnız bazı kere taze gelinler
Bize kocamızı ver diye inler
O zaman Çakır'ın gözü doludur
O zaman gözünün önüne gelen
Cepheden şehitlik alıp yükselen
İncecik bıyıklı bir yavukludur
Kaynak: Sabahattin Ali

Çakır Mustafa Ağıdı
Karakoldan çıktım yan basa basa
Ciğerim koptu kan kusa kusa
Beni vuran oğlan Konyalı Musa

Meyhaneden çıktım tabakam kaldı
Dört yanıma baktım karakol aldı
Benim nazlı yarim kimlere kaldı
Çakırım Mustafa'm yerde yatıyor
Gaytan bıyıkları kana batıyor
Çarşının içinde sıra kasaplar
Adam ahbabına bıçak mı saplar
Mustafa gidiyor gelin ahbaplar
Çakırım Mustafa'm yerde yatıyor
Gaytan bıyıkları kana batıyor
Gece mezarlıkta vurdular beni
Yarin çevresine sardılar beni
Ölmeden toprağa koydular beni
Çakırım Mustafa'm yerde yatıyor
Gaytan bıyıkları kana batıyor
Mezar arasında harman olur mu
Kama yarasına derman olur mu
Kama sokanlarda iman olur mu
Çakırım Mustafa'm yerde yatıyor
Gaytan bıyıkları kana batıyor
Mezarımın taşı kıbleye karşı
Dil verin söylesin kabrimin taşı
Beni vuran oğlan Çerkesler başı
Çakırım Mustafa'm yerde yatıyor
Gaytan bıyıkları kana batıyor
Kaynak: Bilinmiyor

Çakmağı Çak (I.Varyant)
Çırada yağ tükendi
Ne yaman vakt tükendi
Ne sende bir güzellik
Ne bende ah tükendi
Çakmağı çak
Çırağı yandırmamışam
Yarim için potin aldım
Tekini yolda salmışam

Çakırım Mustafa'm yerde yatıyor
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Çırağı yandıraydım
Yol üste konduraydım
Yarim bize gelende
Heybesin endireydim
Çakmağı çak
Çırağı yandırmamışam
Yarim için potin aldım
Tekini yolda salmışam
Çırağım şule verdi
Gölgesin küle verdi
Neylerem yar men sennen
Tez meni dile verdi
Çakmağı çak
Çırağı yandırmamışam
Yarim için potin aldım
Tekini yolda salmışam
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Çakmağı Çak (II.Varyant)
Çakmağı çak
Çırağı yandırmamışam
Yarim (i)çin potin aldım
Tekin yolda salmışam
Çırağım sançırağım
Hem fitilim hem yağım
Gözümde yere derem
Bir gün olsa konağım
Çakmağı çak
Çırağı yandırmamışam
Yarim (i)çin çorap aldım
Tekin yolda salmışam
Çırağı yandıraydım
Yol üste konduraydım
Yarim bize gelende
Heybesin endireydim
Çakmağı çak
Çırağı yandırmamışam
Yarim (i)çin yüzük aldım
Tekin yolda salmışam
Çırağda yağ tükendi
Ne yaman vaht tükendi
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Sayfa 731

Ne sennen bu güzellik
Ne mennen ah tükendi
Çakmağı çak
Çırağı yandırmamışam
Yarim (i)çin kınna aldım
Tekin yolda salmışam
Kaynak: Bilinmiyor

Çakmak Çakmağa Geldim
Leblebi koydum tasa
El vurdum basa basa
Heryerini beğendim
Birazcık boydan kısa
Çakmak çakmağa geldim
Kına yakmağa geldim
Ayşe teyze ağlama
Kızın almağa geldim
Bağçanızda gül var mı
Gül dibinde yer var mı
Bu gece buralıyam
Yatağında yer var mı
Çakmak çakmağa geldim
Kına yakmağa geldim
Ayşe teyze ağlama
Kızın almağa geldim
Evlerinde var kilim
Lal olsun benim dilim
Büyüğümü everdim
Küçüğe Allah kerim
Çakmak çakmağa geldim
Kına yakmağa geldim
Ayşe teyze ağlama
Kızın almağa geldim
Kaynak: Ali Gencebay

Çakraz (Seyreyle Dur)
Amasra’dan çık yokuşu
Sahil boyu kuş bakışı
Dağı taşı yar nakışı
Seyreyle dur gün boyunca
Amasra’nın bir yavrusu
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Çok şirindir bak doğrusu
Kalmaz başım bir ağrısı
Seyreyle dur gün boyunca
İnce kumu şifalıdır
Siyatiğe devalıdır
Güzelleri edalıdır
Seyreyle dur gün boyunca
Denizi berrak daha duru
Mavi yeşil daha koyu
Yaradan’ın renkli nuru
Seyreyle dur gün boyunca
Düzen verir Kamil saza
Çalıp söyler gel bu yaza
Bayılırsın gel Çakraz’a
Seyreyle dur gün boyunca

Sayfa 732

Yosmanın kızı
Sözlerime kanmadı
Haydi yallah
Şu mehlede yangın var
Yosmanın kızı
İçimizde baygın var
Haydi yallah
Aman aman ödemiş
Ödemişte
O kız bana ne demiş
Haydi yallah
Tabancası belinde
Yosmanın kızı
Cümle alem dilinde
Kaynak: Bilinmiyor

Kaynak: Kamil Yücel

Çaktılar Çakmak Taşını
Çaktılar çaktılar çakmak taşını
Kurdular kurdular düğün aşını
Çağırın gelsin gelinin bey gardaşını
Şen anam şen babam evin şen olsun
İşte geldim gidiyorum haberin olsun
(Gelin oldum gidiyorum haberin olsun)
Al duvak ile gelin binek taşında
Gelin ettiler seni ondört yaşında
Gelin gider ağlar ana gardaş peşinde
Şen anam şen babam evin şen olsun
İşte geldim gidiyorum haberin olsun
(Gelin oldum gidiyorum haberin olsun)
Gelin gider el evine kara giyinir
Kaynana oğlum diye durmaz övünür
Çok övünme kaynana senin sonun görünür

Çal Söyle Sazım
Ben ölürsem sazım söyle dünya'da
Biliyorsun ermemişiz murada vah vah
Dertlileri de ziyaret et arada
Benim de mezar taşıma çal söyle sazım
Bir vefasız yare sazım şahitsin
Dilerim evinde baykuşlar ötsün vah vah
Mezarında kara çalılar bitsin
Onun da mezar taşına çal söyle sazım
Bana teselliyi sen verdin sazım
Kara imiş alnımdaki bu yazım vah vah
Bizi bu hale düşüren o zalim kızın
Sülalesinin mezarına çal söyle sazım
Kaynak: Ali Ercan

Çalab'ımın Ol Aşkı
Çalab’ımın ol aşkı bağrımı baş eyledi
Aldı benim gönlümü sırrımı faş eyledi

Şen anam şen babam evin şen olsun
İşte geldim gidiyorum haberin olsun
(Gelin oldum gidiyorum haberin olsun)

Hergiz kendi nurunu gözüne hiç eksilmez
Çalap kendi nurunu gözüme tuş eyledi

Kaynak: Fikriye Doğuyurt

Can gözü onu gördü dil ondan haber verdi
Can içinde oturmuş gönlümü arş eyledi

Çaktım Çaktım Yanmadı
(Öf) Çaktım çaktım yanmadı
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Bir kadeh sundu cana can içti kana kana
Dolu geldi peymane canım sarhoş eyledi
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Esrük oldu canımız dür döker lisanımız
Çalabı’mın ol aşkı beni derviş eyledi
Canda yanar çerağı gönüllerde durağı
Gönül dahi can dahi aşk ile cüş eyledi
Ben haçan derviş olam ya Hakk’a kulum diyem
Yüz bin benim gibiyi aşk hırka puş eyledi
Yunus imdi avnunur dostu görüp sevinir
Erenler manfilinde aşkı cümbüş eyledi
Kaynak: Yunus Emre

Çalamadım Gitti Sürmene Havasını
Oy çalamadım gitti
Sürmene havasuni
Bu yıl da yiyemedum
Hamsinin tavasuni
Gel yanuma yanuma
Gidelim yali yali
Sürmene yolun uzak
Kurdular bize tuzak
Bu sene köyümüzde
Ne düğünler olacak
Gel yanuma yanuma
Gidelim yali yali
Yarim gitti ormana
O ıslandı ıslandı
Sorayım ağaçlara
Hangisine yaslandı
Gel yanuma yanuma
Gidelim yali yali
Kaynak: Erman Aydın

Çalan Murtaza Ali'dir
Gafil olman hey erenler
Gelen Murtaza Ali'dir
Yezid'e batın kılıcın
Çalan Murtaza Ali'dir
Alçağa tutmuş yüzünü
Hakk'a bağlamış özünü
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Sayfa 733

Kırklar ile bir üzümü
Yiyen Murtaza Ali'dir
Turnaya vermiş sesini
Aşıklar tutsun yasını
Hem önünce devesini
Yeden Murtaza Ali'dir
Ali'dir Allah'ın dostu
Hü dedi Zülfikar kesti
Selman'a sünbüllü desti
Veren Murtaza Ali'dir
Gülün bağlar deste deste
Bağlar da gönderir dosta
Mihmandan bir dolu iste
Sunan Murtaza Ali'dir
Derildi çıktı havaya
İndi döşendi ovaya
Güvercin donda kayaya
Konan Murtaza Ali'dir
Gülün bağlar baka baka
Bağlar da gönderir Hakk'a
Ejderhayı iki şakka
Bölen Murtaza Ali'dir
Dost bağında kızıl alma
Gül rengi sararıp solma
Pir Sultan'ım gafil olma
Gelen Murtaza Ali'dir
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Çalap Adem Cismini
Çalap Adem cismini topraktan can eyledi
Şeytan geldi Adem’e tapmağa ar eyledi
Aydur ben od’dan nurdan ol bir avuç topraktan
Bilmedi kim Adem’in için gevher eyledi
Zahir gördü Adem’in batınına bakmadı
Bilmedi kim Adem’i halkı sever eyledi
Kırk yıl kalıbı yattı adı alemi tudu
Gör şeytan buğzundan ne fitneler eyledi
Adem toprak yatmıştı at alemi tutmuştu
Fikrine bak İblis’in yani hüner eyledi
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Sayfa 734

Ol yürüyen atları sürdü Adem üstüne
Adem’in mekr irgürüp yani zafer eyledi

Çalap aydur şol kula inayet benden ola
Ne Şeytan azdırırsar ne kime kar eyledi

Adem’in göbeğinden Çalap yaratdı onu
Vaff diye durdu urdu kaçtı güzar eyledi

Altı bin yedi yüz yıldan geçen Adem’i
Dile getirdi Yunus söz muhtasar eyeldi

Çün durdu Adem devri bu idi Musa kavli
İş bu söz yavlak bana katı eser eyledi

Kaynak: Yunus Emre

Musa gönüldü Tur’a Hakk’la münacat kılar
Gördü kim bir su akar Musa nazar eyledi
Musa aydur göreyim bu su ne yerden gelir
Ger böyle akar ise zır ü zeber eyledi
İleri vardı Musa lain oturmuş ağlar
Gözünün yaşı imiş ol su pınar eyledi
Musa eydur laine ağladığın nedendir
Nideyim ağlamadan der işim zar eyledi
Mukarrebdim Musa ben ol Hakk’ın dergahında
Götürdü vurdu yere işimi şer eyledi
Sen bilmez misin Musa ben neden ayrıldığım
Şunlar öğüme düştü beni humar eyledi
Vargıl değil ya Musa rahmet eylesin bana
Tövbe kılıp işine hoş istiğfar eyledi
Musa erdi hacete Hakk ile münacata
Unutdu emaneti söz muhtasar eyledi
Hakk Musa’ya ayıtdı unuttun emaneti
Ol nidaya canını Musa nisar eyledi
Vargıl degil Ya Musa rahmet edeyim ona
Secde etsin Adem’e çün istiğfar eyledi
Ben ondan umar idim derdime derman kıla
Dahi artırdı derdim yani tımar eyledi
Ben eğer tapsam ona ol vaktin tapar idim
Şimdi hod toprak olup zır ü zeber eyledi
Adem İblis kim ola işi işleten Çalap
Ay’ı günü yaratıp leyl ü nehar eyledi
Mana nedir İblis’den cahilik kamu bizden
Ne duydun iş bu sözden sırrı esrar eyledi
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Çalap Nurdan Yaratmış
Çalap nurdan yaratmış canını Muhmmed’in
Aleme rahmet saçmış adını Muhammed’in
Dostum demiş yaratmış hem onun kaydın yemiş
Ümmetten yana komuş yönünü Muhammed’in
Muhammed bir denizdir alemi tutup durur
Yetmiş bindir peygamber gölünde Muhammed’in
Dünya malın tutmamış hiç emanet artmamış
Terzi biçip dikmemiş donunu Muhammed’in
Tanrı arslanı Ali sağında Muhammed’in
Hasan ile Hüseyin solunda Muhammed’in
Yılda yetmiş bin hacı her biri niyet eder
Varır ziyaret eder nurunu Muhammed’in
Yunus Emre’m aşıkdır eksiklidir miskindir
Her kim yemez mahrumudur honını Muhammed’in
Kaynak: Yunus Emre

Çalar (Çokça Sabriyledim)
Çokça sabriyledim tükenmez hicranım
Gönül minnet pazarından gam çalar
Yüklettim dert yükü çekmiyor kervan
Dellal gibi nida eder ün çalar
Davet olsam dost köyünde okunsam
Yavru şahinimi kolda götürsem
Köme kazıp yol üstüne otursam
Beni görse çıkar yoldan yan çalar
Ak göğsünün üstü kurulu yayla
Seni seven yiğit çekmesin gayla
Sanma ki güzelin cümlesi böyle
Bakışı işmardır gözü ben çalar
Mevlam aşka düşürmesin her kulun
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Gam hicran içinde süremez yolun
Kuzusun bağrına basmış bir gelin
Tan yüzüne makam ile nen çalar
Yavru bazım konmuş kolun üstüne
Dökmüş saçlarını belin üstüne
Köme kazdım yattım yoluh üstüne
Güzel turnam hiyle sezmiş yan çalar
Yürü güzel yürü yüze durucu
Ciğerimde gizli aşkın kalıcı
Azrail misali camlar alıcı
Pençe vurup can evinden can çalar
Salınıp sevdiğim karşımdan geçer
Bana nisbet için göğsünü açar
Fitil yetmez yaralarım kan saçar
Tabib gelmiş üzerine em çalar
Said der ki ben de hicrana erdim
Bir değil beş değil çok benim derdim
Giyinip kuşandı sevdiğim yarim
Benim yarim can evimden can çalar

Sayfa 735

Bir yar sevdim de
O da diyor aman
Yalel yalel yanıyorum ben
Aşkına sevda çekiyorum ben
Çaldığım uttur
Her yanı duttur
Bir yar sevdim de
O da bana muttur
Yalel yalel yanıyorum ben
Aşkına sevda çekiyorum ben
Çaldığım cura
Gel dura dura
Yarim geliyor
(Küçük hanım geliyor)
Bel kıra kıra
Yalel yalel yanıyorum ben
Aşkına sevda çekiyorum ben

Çaldığım Bağlama

Çaldığım bağlama
Sevdiğim ağlama
Ben buralı değilim
Bana gönül bağlama

Çaldığım bağlama kara gözlüm ağlama
Ben buralı değilem bana gönül bağlama

Yalel yalel yanıyorum ben
Aşkına sevda çekiyorum ben

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Hele yandım yandım yandım eli zilliye
Hele yandım yandım yandım çifte telliye
Çaldığım keman hallerim yaman
On iki yar sevdim biribirinden yaman
Hele yandım yandım yandım eli zilliye
Hele yandım yandım yandım çifte telliye
Çaldığım sazdır ettiği nazdır
Ne kadar sevsem yine der ki azdır
Hele yandım yandım yandım eli zilliye
Hele yandım yandım yandım çifte telliye
Kaynak: Sami Kasap

Çaldığım Keman
Çaldığım keman
Kaşları yaman
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Kaynak: Mustafa Güvenen

Çalı Koydum Ocağa
Çalı koydum ocağa
Yanmam diyebilir mi
Seven kız seven oğlan
Sarmam diyebilir mi
Ben çalıyı topladım
Nazlı yar yaksın diye
Urbaları giyindim
Arkamdan baksın diye
Martini atamadım
Pahalı satamadım
Yarim senin sevdandan
Orucu tutamadım
Kaynak: Fikriye Meşhur
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Çalı Koydum Ocağa
Çalı koydum ocağa
Şavkı vurdu bucağa
Yavrum ne çok büyüdün
Sığmıyorsun kucağa
Ocak başında maşa
Gel adam beni boşa
Boşarsan şimdi boşa
Kalmasın kara kışa
Ocak başı yarılır
Ustam bana darılır
Darılma canım usta
El oğludur sarılır

Sayfa 736

Selanik içinde selam okunur (Aman)
Selamın sedası bre dostlar cana dokunur
Gelin olanlara kına yakılır (Aman)
Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı götür yare ver
Selanik Selanik viran olasın (Aman)
Taşını topracını seller alsın
Sen de benim gibi yarsiz kalasın (Aman)
Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı götür yare ver
Kaynak: Hüseyin Yaltırık

Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Çalın Kılıncı (Ay Yansın Ağalar)

Çalın Davulları 1 (Selanik)

Ay yansın ağalar güneş tutulsun
Parladı parladı çalın kılıncı
Oklar gıcırdasın ayyuka çıksın
Mevla'nın aşkına çalın kılıncı

Çalın davulları çaydan aşağı
Mezarımı kazın belden aşağı
Suyunu da dökün boydan aşağı
Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı götür yare ver
Selanik Selanik viran olası
Taşını toprağını seller alası
Sen de benim gibi yarsız kalası
Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı götür yare ver
Selanik içinde selam okunur
Selamın sedası cana dokunur
Gelin olanlara kına yakılır
Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı götür yare ver
Kaynak: Hüseyin Yaltırık

Çalın Davulları 2 (Selanik)

Durmayın orada kargı kucakta
Dolansın yiğitler köşe bucakta
Bir savaş edelim kelle kucakta
Şehitler aşkına çalın kılıncı
Koç yiğitler melemeli dev gibi
Düşman kanı devrilmeli dağ gibi
Dest vurup avını almış bey gibi
Haykırı haykırı çalın kılıncı
Koç yiğitler bu kış burda kışlasın
Yılan dili eğri hançer işlesin
Kafir düşman el'amana başlasın
Kaçanı göndermen basın kılıncı
Koç yiğitler düğün bayram eylesin
Küheylan kişnesin aygır oynasın
Kazanlarda adam kanı kaynasın
Esir etmek yok ha çalın kılıncı

Çalın davulları çaydan aşaya (Aman)
Mezarımı kazın bre dostlar belden aşaya
Koyun sularımı kazan dolunca (Aman)

Yürü yiğit beyler namınız kalsın
Kelle getirenler bahşişin alsın
Öldürün atların hep yayan kalsın
Yaya kalana da çalın kılıncı

Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı götür yare ver

Koç Köroğlu girdi meydan almaya
Nara vurup düşmanına dalmaya
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Yemin ettim yedi derya dolmaya
Doldurun denizi basın kılıncı

Sayfa 737

Kötülüğe fırsat verme
Haksızlığı hiç hoş görme
Çalış dostum gülmek için

Kaynak: Köroğlu

Çalış Dağlar Yara Yara
Çalış dağlar yara yara
İnsan ol insana yara
Bir güzelden hediyedir
Bağrımdaki derin yara
Kazan kazan koy kazana
Dilerim herkes kazana
Bugün hizmet edebilsem
Yarin kabrimi kazana
Doğup ölmek bir karardır
Kin tutma özü karartır
Çok üşüyen ocak yakar
Fazla ısınan karartır
Kötü bir söz alma dile
Seni harcar dile dile
Ben sana iylik dilerim
Sen de bana iylik dile
Sefil Selimi&#65533;yi ele
Tutmalısınız el ele
Kendin kabahat işleyip
Suçunu yükleme ele
Kaynak: Sefil Selimi

Çalış Dostum (İşsiz Güçsüz)
İşsiz güçsüz durulur mu
Çalış dostum ekmek için
Durmayla iş bulunur mu
Çalış dostum ekmek için
Zamanını harcama boşa
İşine git koşa koşa
Kazancınla mutlu yaşa
Çalış dostum sevmek için
Cahillikten kurtulmanın
Sağlıklı ve mutlu olmanın
Yaşı yoktur okumanın
Çalış dostum bilmek için
İnsanlığa hizmet eyle
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Kasım der ki işim yoktur
Çaresizim derdim çoktur
Gideceğim yer topraktır
Elbet bir gün ölmek için
Kaynak: Kasım Karşı

Çalıştım Gittim (Tek Başıma)
Tek başıma yalnız gurbet ellerde
Dolaştım dolaştım dolaştım gittim
Her şehirden her toplumdan her köye
Ulaştım ulaştım ulaştım gittim
İşte ozan ömrü çileyle biter
Sesim kısılınca saz bozuk öter
El kahrını çekmek zulümden beter
Alıştım alıştım alıştım gittim
Kevseri’yem bilmem neyimiş suçun
Artık yavaş yavaş bitiyor gücün
Güzeli doğruyu söylemek zuçun
Çalıştım çalıştım çalıştım gitti
Kaynak: Aşık Kevseri

Çalsın Çırtma Oynaylım
Çalsın çırtma oynaylım
Toplansın oğlanlarım
Dostlara sevinelim mari hey
Tatlı dile doymaylım
Gün orta harman gibi
Mavi gökün yok dibi
Çalsın çırtma oynaylım
Tatlı dile doymaylım
Gelin dostlar kol kola
Oynaylım bir düz hava
Çalsın çırtma bucakta
İşidilsin uzakta
Kaynak: Bilinmiyor

Çaltı (Bugün Kayadan Sana)
Bugün kayadan sana baktım baktım ağladım
07.01.2023 16:10:18
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Sana yayla diyecek hal kalmamış a Çaltı
Bir ömür sigarada yaktım yaktım ağladım
Sana yayla diyecek hal kalmamış a Çaltı
Ambarları taşıran tarlalar ekilmemiş
Üç nesil barındıran evlere bakılmamış
Asma badem yok artık yenisi dikilmemiş
Sana yayla diyecek hal kalmamış a Çaltı
Göynük'te keklik ötmez Çürük'te güvercin yok
Kavaklı’n Gölcüğün yok tavşan dolu Harcın yok
Çalboğaz'ı ses vermez karanlığın yok karcın yok
Sana yayla demeye hal kalmamış a Çaltı
Mescidin ot bağlamış sanki namaz kılınmaz
Tahta mahsun ve üzgün tartışılıp gülünmez
Sabahlar gidilirde akşamları dönülmez
Sana yayla demeye hal kalmamış a Çaltı
Kaya önü boşalmış, davarlar melemiyor
Ilıkbeleni sessiz inekler mülemiyor
Yaylalığın güzel de kimseler gelemiyor
Sana yayla demeye hal kalmamış a Çaltı
Gözlerim dolu dolu yaş yanağa süzüldü
Boğazım düğümlendi hıçkırıklar dizildi
Kalkamadım yerimden dizim bağı çözüldü
Sana yayla demeye hal kalmamış a Çaltı
Terkedilmiş bu halin Hüseyin'i yıktı be
Mateme bürünmüşlük, yüreğimi yaktı be
Bütün güzelliklerin mezarlıkta çıktı be
Sana yayla demeye hal kalmamış a Çaltı
Kaynak: Hüseyin Gümüş

Çam Başına Çıktım
Çam başına çıktım çıram yanmadı
Mektup saldım yare mektup varmadı
Etrafıma baktım kimse kalmadı

Sayfa 738

Kaynak: Ziya Taşova

Çam Beşiğe Koyunca
Çam beşiğe koyunca
Nenni dedim doyunca
Ağ kundaklar içinde
Uyur karnı doyunca
Nenni deyim yatasın
Kızıl güle batasın
Kızıl gül gölgesinde
Derin uyku tutasın
Kızıl gül oymak oymak
Hemi yağ hemi kuymak
Ay balam bir bakmaynan
Olur mu sana doymak
Kızım güldür açılır
Hanemize saçılır
Hemi bal hemi şerbet
Benim yavrum içilir
Kızıl gül dane dane
Açılır yane yane
Babası gelsin görsün
Benim yavrum bir dane
Kızıl gülüm kırmızı
Çekilir gülün nazı
Büyüsünde görsünler
Köyün bir tane kızı
Kaynak: Ganime Kızılateş

Çam Dibinde Çıra Yaktım
Çam dibinde çıra yaktım almadı
Bekledim bekledim yarim gelmedi

Ağlama gelinim ağlama
Beni yolumdan eyleme

Yolun kenarında sıra güzeller
Toplamış fistanı bulgur ezerler

Sazaklara ev yapma o batar gider
Uzaklara kız verme o yiter gider
El kadarcık ekmeğin o bana yeter

Geliyor güzeller yayla yolundan
Bülbül sada verir ayva dalından

Ağlama gelinim ağlama
Beni yolumdan eyleme
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Kaynak: Hayrettin Akçay

Çamdan Sakız Akıyor
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Çamdan sakız akıyor
Kız nişanlın bakıyor
(Oy zalim nenni nenni)
Eski de nişanlın gelmiş
Burca burca kokuyor
(Oy zalim nenni nenni)
O yana dönder beni
Bu yana dönder beni
Sağ yanımda yaram var
Sol yana dönder beni

Sayfa 739

Bezirgan değilim kervan başıyım
Ben de bu ülkenin şahan guşuyum
Yol payını da vermez Köroğlum ben bir kişiyim
Ver yolun baç'ını gel geç bezirgan
Ben bir Köroğlu'yum sen bir bezirgan
Elinde var mı da devletten ferman
Kervanın bir ucu bezirgan geçti ormanı
Keserim kelleni senin bezirgan
Kaynak: Yusuf Durulmaz

Dama bulgur sererler
Çıkma boyun görerler
(Oy zalim nenni nenni)
Saçın ibrişim teli
Hançere bağ örerler
(Oy zalim nenni nenni)

Çamlıbel'den De Baktı Köroğlu -Orj-

O yana dönder beni
Bu yana dönder beni
Sağ yanımda yaram var
Sol yana dönder beni

Bezirgan Köroğlu'n görenler şaşar
Bağıranda aslan kaplan kan işer
El edip el edip yanağın okşar
Meşenin aslanı kurdu bezirgan

Kaynak: Özer Doğuç

Çamlar Altına (Naciyem)
Çamlar altına aman aman
Çamlar altına
Giyin de kuşan gel Naciyem
Güller altına
Mavi de destim var aman aman
Mavi de destim var
Çok sallanma hovarda Naciyem
Benim de dostum var
Tren de yoluna aman aman
Tren de yoluna
Tren de yolları kalabalık Naciyem
Gel gir koluma
Kaynak: Selim Önder

Çamlıbel'den De Baktı Köroğlu
Çamlıbel'den de baktı Köroğlu bir ulu kervan
Geldi çayırlığa kondu bezirgan
Dedim aç kurtların da beyim payını gönder
Elin eline çaldı güldü bezirgan oğlum bezirgan
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Yücesinden baktım bir ulu kervan
İndi bir ovaya kondu bezirgan
Dedim yiğitlerin bac'ın ver men mi
Bana kahkahayla güldü bezirgan

Bezirgan oturmuş kaplan postuna
Rahmeylemez yarınına dostuna
Doldurmuş kıratın gelir üstüne
Beni saymaz at oynattı bezirgan
Çatamadım hiç sağ ile solumdan
Alamadım parasından pulundan
İstiyor Ayvaz'ı almak elimden
Beni saymaz at oynattı bezirgan
Başına urunmuş Betaş-i börkü
Sırtına da almış cılkava kürkü
Köroğlu söyledi üç beyit türkü
Anda beş yüz altın koydu bezirgan
Kaynak: Köroğlu

Çamlıbel'e Süreyidim (Yeldirme)
Kıratım meydan yerinde
Gezer horlayı horlayı
Bir kötü az bir kavgadan
Kaçar zorlayı zorlayı
Kırata yakışır bunlar
Yiğit giyer demir donlar
Ağ gövdeden kızıl kanlar
Akar şorlayı şorlayı
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Sayfa 740

Çamlıbeller bizim eller aşkolsun
Köroğlu der al kanları
Yere serer çok canları
Eğri kılınç düşmanları
Kırar parlayı parlayı
Kaynak: Ali İzzet Özkan

Çamlıbel'e Süreyidim Yolunu
Çamlıbel'e süreyidim yolunu
Altınlardan nalladayım nalını
Üç güzele dokutayım çulunu
Alma gözlü kız perçemli kıratım
Yokuşa yukarı tavşan büküşlüm
İnişe aşağı ceylan gelişlim
Taze gelin gibi uğru nakışlım
Alma gözlü kız perçemli kıratım
Başını başımdan yukarı tutar
Haykırır köpüğü başından atar
Kaçarsa kurtulur kovarsa tutar
Alma gözlü kız perçemli kıratım

Kaynak: Köroğlu

Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün
Çamlığın başında tüter bir tütün
Acı çekmeyenin yüreği bütün
Ziyamın atını pazara tutun
Gelen geçen Ziyam ölmüş desinler
At üstünde kuşlar gibi dönen yar
Kendi gidip ahbapları kalan yar
Benim yarim yaylalarda oturur
Ellerini soğuk suya batırır
Çok muhabbet tez ayrılık getirir
At üstünde kuşlar gibi dönen yar
Kendi gidip ahbapları kalan yar
Uzun olur gemilerin direği
Yanık olur anaların yüreği
Ne sen gelin oldun ne ben güveyi

Kaynak: Ali İzzet Özkan

At üstünde kuşlar gibi dönen yar
Kendi gidip ahbapları kalan yar

Çamlıbeller Bizim Eller Aşkolsun

Kaynak: Nida Tüfekçi

Bereket çok hakkın nazargahısın
Çamlıbeller bizim eller aşkolsun
Gerçek yiğitlerin seyrangahısın
Çamlıbeller bizim eller aşkolsun

Çamoluk Türküsü

Çayırların çimenlerin göllerin
Boz bulanık taşar akar sellerin
Çoktur senin eğlenecek yerlerin
Çamlıbeller bizim eller aşkolsun
Yollar kesen yağız kurdun var mıdır
Beller büken çokça merdin var mıdır
Çarh elinden acep derdin var mıdır
Çamlıbeller bizim eller aşkolsun
Bahar gelip yaprak yeşil olunca
Gönlüm coşar seni böyle görünce
Yeni baştan selam olsun varınca
Çamlıbeller bizim eller aşkolsun
Er değildir seni görüp coşmayan
Yürek değil bir solukta taşmayan
Köroğlu der arap atla aşmayan
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Sevdiğim Çamoluk şöhrete erse
Servetleri bir kuşuna değişmem
Bütün güzellikler sıraya girse
Bizimkinin bir kaşına değişmem
Dipdiri ortada kızanı eri
Çamoluk ilginin tam odak yeri
Hayata geçmeyen boş gerçekleri
Gençlerin bir düşüne değişmem
Yünleri ip yapsın eldeki iğin
İpe geçirelim ucunu tığın
Düz yolları asfalt olsada beğin
Yaylamızın yokuşuna değişmem
Gurbette sancılı olan hemşerim
Hiç olmazsa yazın köye gel derim
Sazı inletsede ince sözlerim
Nazımızı çekişine değişmem
Betofen düzene gelse yabanın
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Her yanı orkestra olsa obanın
Çamoluk'ta kaval çalan çobanın
Size türkü yakışana değişmem
Kütük balı nasıl diye sorsalar
Çamoluk'ta zenginliği görseler
Hindistan'ı ceviziyle verseler
Bizimkinin bir dişine değişmem
Pikniğini köyünde yap desen gelir
Vatan-Millet için öl desen ölür
Hizmet olsa kadir kıymetde bilir
Şu gurbeti bir taşına değişmem
İmamoğlu Çamoluk'tan geçerse
Şafaklara ufkumuzu açarsa
Vade yetip semalara uçarsa
Sevdasını bir eşine değişmem
Kaynak: İmamoğlu Hikmet Okuyar

Çamşıhına Vardım Haraba Olmuş
Çamşıhına vardım haraba olmuş
Sordum şu çamşıhının yiğidi n'olmuş
Hiç güzel kalmamış Divriğye dolmuş
Zannedersin Divriğ Ankara olmuş
Dilerim sevdiğim allahtan bulasın
Ellerinden gözlerinden olasın
Duvarlar dibinde melul kalasın
Ellerinden tutup gezdirenin ben olam
Kaynak: Feyzullah Çınar

Çan Koyunun Boynunda
Çan koyunun boynunda
Yavruları yanında
Yenile güller açmış
Yörük kızın goynunda
Goyun düzde yayılır
Yavrusundan ayrılır
Yörük kızın benleri
Ak gerdanda sayılır
Koyun kuzu sulanır
Dam ardını dolanır
Yörük kızın beline
Elim kolum dolanır
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Sayfa 741
Kaynak: Hasan Kalkan

Çanakkale İçinde 1
Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı kimimiz evli
Of gençliğim eyvah
Çanakkale üstünü duman bürüdü
On üçüncü fırka harbe yürüdü
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde toplar kuruldu
Vay bizim uşaklar orda vuruldu
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde bir dolu testi
Analar babalar umudu kesti
Of gençliğim eyvah
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Çanakkale İçinde 2
Ağlama anam ağlama tez geliyorum
Seni görmeye de havar sızlanıyorum
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde mermerden direk
Arkadaşlar şehit olur dayanmaz yürek
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde on gün oturdum
On birinci günü harbe tutuştum
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde oldum onbaşı
Sineme vurdular süngünün başı
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde sıra söğütler
Oturmuş binbaşı asker öğütler
Of gençliğim eyvah

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 742

Kaynak: İsmail Berber
Kaynak: Kemani Kevser Hanım

Çanakkale İçinde 3
Atar çavuş atar vururlar seni
Ölmeden mezara koyarlar seni
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içini duman bürür
Kırk altıncı fırkanın namı yürür
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde dolu bir testi
Analar babalar ümidi kesti
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde sıra serviler
Altında yatıyor aslan şehitler
Of gençliğim eyvah
Çanakkale boğazı dardır geçilmez
Kan olmuş suları bir tas içilmez
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde bir sarı yılan
Osmanlının tayyaresi durdurur divan
Of gençliğim eyvah
Çanakkale sende vurdular beni
Nişanlımın mendiline sardılar beni
Of gençliğim eyvah
Çanakkale sende yatar bir selvi
Kimimiz nişanlı kimimiz evli
Of gençliğim eyvah
Atar ingiliz atar pişman olursun
Kan alıcı fırkaya kurban olursun
Of gençliğim eyvah
İstanbul’dan çıktım başım selamet
Çanakkale’ye varmadan koptu kıyamet
Of gençliğim eyvah

Çanakkale İçinde 4
Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyorum düşmana karşı
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı kimimiz evli
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde bir dolu desti
Analar babalar mektubu kesti
Of gençliğim eyvah
Çanakkale üstünü duman bürüdü
On üçüncü fırka harbe yürüdü
Of gençliğim eyvah
Kaynak: Naki Tezel

Çanakkale İçinde 5
Çanakkale içinde vurdular beni
Nişanlımın çevresile sardılar beni
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde aynalı çarşı
Anne ben gidiyorum düşmana karşı
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde kasap olur mu
Vurulan şehitler hesap olur mu
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde bir dolu testi
Analar babalar umudu kesti
Of gençliğim eyvah
Kaynak: Ragıp Gazimihal

Çanakkale İçinde 6

Çanakkale seni duman bürüdü
Ali Kemal Bey’in namı yürüdü
Of gençliğim eyvah

Anafartalar’da oldu kıyamet
Çanakkale’sinde büyük çarşı
İşte ben gidiyorum düşmana karşı

Tayyare ile uçarız dağlar aşarız
Bize tayyareci derler düşmanları yıkarız
Of gençliğim eyvah

Çanakkale’sine vardım selamet
Anafartalar’da koptu kıyamet
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Borular çalıyor ileri arşı
Çanakkale’sinde bir uzun servi
Kimimiz taşralı kimimiz yerli
Çanakkale’sine vardım selamet
Anafartalar’da koptu kıyamet
Askerde rahatla geçirdik devri
Çanakkale’sinde bir yeşil direk
Ölen düşmanlar asevinmek gerek
Çanakkale’sine vardım selamet
Anafartalar’da koptu kıyamet
Harbin dehşetine dayanmaz yürek
Çanakkale’sinde yapılır testi
Düşmanlar çekilip ümidi kesti
Çanakkale’sine vardım selamet
Anafartalar’da koptu kıyamet
Kahraman askerin yorulmaz desti
Çanakkale’sinde sıra serviler
Sanki yağmur gibi iner mermiler
Çanakkale’sine vardım selamet
Anafartalar’da koptu kıyamet
Düşmanın üstüne düşer mermiler
Çanakkale’sinde elektirikler
Kumanda ediyor liva ferikler
Çanakkale’sine vardım selamet
Anafartalar’da koptu kıyamet
Düşman cesediyle doldu tarikler
Çanakkale’sinde büyük çınar
Duymasın anam ölürsem yanar
Çanakkale’sine vardım selamet
Anafartalar’da koptu kıyamet
Sağ kalır isem her daim anar
Çanakkale’sinde sıra söğütler
Zabitler bir yandan asker öğütler

Sayfa 743

Hesapsız düşmanlar döküldü yere
Çanakkale’sine vardım selamet
Anafartalar’da koptu kıyamet
Bomba yarasıyla açıldı bere
Çanakkale’sinin çoktur furunu
Osmanlı askeri arslan torunu
Çanakkale’sine vardım selamet
Anafartalar’da koptu kıyamet
Asla unutulmaz Arıburnu
Çanakkale’sinde toplar inliyor
Topların sesini herkes dinliyor
Çanakkale’sine vardım selamet
Anafartalar’da koptu kıyamet
Topçular düşmanı görüp mimliyor
Çanakkale’sinde yanar löküsler
Kahraman askerler durmaz göğüsler
Çanakkale’sine vardım selamet
Anafartalar’da koptu kıyamet
Korkarak kaçar hemen öküsler
Çanakkale’sinde kurulur Pazar
Aslan askerlere değmesin nazar
Çanakkale’sine vardım selamet
Anafartalar’da koptu kıyamet
Ecel geldi ise kısmetimde yazar
Kaynak: Mustafa Şükrü Efendi

Çanakkale'de
Dünyanın en büyük donanmasıyla
Birleşti ordular Çanakkale'de
Ölüm kusan bütün makinesiyle
Karargah kurdular Çanakkale'de

Çanakkale’sine vardım selamet
Anafartalar’da koptu kıyamet

Yedi düvel askeriyle dayandı
Bebek kurşun sesi ile uyandı
Toprak baştan sona kanla boyandı
Çok yiğit vurdular Çanakkale'de

Vadesi gelerek ölen yiğitle
Çanakkale’sinde akıyor dere

Ali Veli Ahmet Hüseyin Cemal
Hekimdi marabaydı kimi de hamal
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Ölmeyi emreden Mustafa Kemal
Ölüme vardılar Çanakkale'de
Son kez yavuklu resmine bakıp
Ölüme giderken türküler yakıp
Mermiye karşılık süngüyü takıp
Düşmanı yardılar Çanakkale'de
Görülmemiş eşi dayanışmanın
Zamanıdır şehit olup düşmenin
Anadolu akın edip düşmanın
Şavkını kırdılar Çanakkale'de
Gökyüzünden ölüm yağdı iki yıl
Taşların toprağın rengi oldu al
Derelerden Türkün kanı aktı sel
Candan can verdiler Çanakkale'de
Tarih yazılmıştır doksan yıl önce
İkiyüz ellibin canım ölünce
Ölmeye gönüllü mehmet görünce
Korkudan durdular Çanakkale'de
Yazıldı o günden sonra ağıtlar
Bu destana yetmez oldu kağıtlar
Korkmadan ölüme giden Yiğit'ler
Hesabı sordular Çanakkale'de
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Çankaya (Selam Saldım Ankara'ya)
Selam saldım Ankara'ya gitmedi
Merhamet kıl birisinden duy götür
Amerika bizden kurban istemiş
Kes başımı ciğerimden pay götür
Ah güzelim incinmesin Çankaya
Bizi toptan götür yatır bankaya
Her şeyimiz helal Amerika'ya
Toptan götür bizi yatır bankaya
Terse döndü şu feleğin motoru
Yaman teper Avrupa'nın katır'ı
Kırılmasın kalbinizin hatırı
Bir milleti bir çuvala koy götür
Ah güzelim üzülmesin Çankaya
Bizi toptan götür yatır bankaya
Her hepimiz helaliz Amerika'ya
Toptan götür bizi yatır bankaya
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Sayfa 744

Doğru giden tüm işleri sollarken
Açık açık vurguncuyu kollarken
Bizi toptan ahirete yollarken
Tıka basa ye de bizi doy götür
Ah canım bozulmasın Çankaya
Bizi toptan götür yatır bankaya
Biz tümümüz helaliz Amerika'ya
Toptan götür bizi yatır bankaya
Mahzuni bu yollar artık iradi
Bak kimin kazancı kime yaradı
Beş yıl evvel çiftliğinde türedi
Bin kat oldu tumanını soy götür
Ah güzelim üzülmesin Çankaya
Bizi toptan götür yatır bankaya
Helal olsun varlığımız Amerika'ya
Toptan bizi götür yatır bankaya
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Çantada Keklik (Hiciv)
Vaatlerle faka basar seçimde
Fukara vatandaş çantada keklik
Otururken isyan oynar içimde
Fukara vatandaş çantada keklik
Hediye gelince ayaklarına
Gebe kalır seçim kıyaklarına
Yazık olur vatan evlatlarına
Fukara vatandaş çantada keklik
Boyun büker kendi seçtiklerine
Sonra ağlar kesip biçtiklerine
Sesi çıkmaz yiyip içtiklerine
Fukara vatandaş çantada keklik
Yılı geçirmeden cukkalar dolar
Düğünde partide saçarlar dolar
Halkın umutları bir anda solar
Fukara vatandaş çantada keklik
Tez kokutur ibibikler yuvayı
Zamlar yakar mutfağında tavayı
Beyler alır pişkin pişkin nemayı
Fukara vatandaş çantada keklik
Der ilhami deve çıkmaz yokuşa
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Hendekte tökezler yatarlar tuşa
Kırpa kırpa maaşlar döner kuşa
Fukara vatandaş çantada keklik

Sayfa 745

Bu gün dışladığın yarın en önde
Bakıp da görülmez kalbi ne yönde
Yanılıp da mahcup olur bir gün de
Mezarını kazma istişare et

Kaynak: İlhami Arslantaş

Çar Köşe Fani Dünyada
Çar köşe fani dünyada
Koç yiğitler olmasaydı
Dünyayı zulmet alırdı
Ağlayanlar gülmeseydi
Dünyayı zulüm alırdı
Gün doğmaz öyle kalırdı
Aşıklar mecnun olurdu
Sevdiceğin görmeseydi
Sevdiğim karşımda salın
Bilmez misin aşık halin
Yare gönderdiğim gülün
Yapracığı solmasaydı
Vur ha Koç Köroğlu vur ha
Yar derdini derman ala
Ölüme bulurdum çare
İzin Hak'tan olmasaydı

Bir bilgiyi üç kaynaktan araştır
Formül doğru ise durma karıştır
Malkoç Ali ile fikrin yarıştır
Mesnetsiz laf düzme istişare et
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Çarh-ı Felek Yok İdi
Çarh-ı felek yok idi canlarımız var iken
Biz ol vaktin dost idik Azrail ağyar iken
Nice yıllar biz onda cem idik can kanında
Hakikat aleminde marifet söyler iken
Çalap aşkı candaydı bu bilişik ondaydı
Adem Havva kandaydı biz onunla yar iken
Dün geldi safi Adem dünyaya bastı kadem
İblis aldadı ol dem Uçmakta gezer iken
Ol vakit biz uçardık cevlan urup göçerdik
Nurdan şarap içerdik Hakk bizi toylar iken

Kaynak: Köroğlu

Çare İstişare
Sormadan ekleyen korkmadan siler
Gıyabında yazma istişare et
Danışan kazanır hep hayır diler
Kuralı sen bozma istişare et
Kevgire doldurup taşınmaz ayran
Yordam bilenlerin her günü seyran
Hakkıyla koşana gönüller hayran
Dudağını büzme istişare et
Tsunami gelir süpürür gider
Canımız malımız anında heder
Uymazsak rehbere kaoslar yutar
Dış kapıdan süzme istişare et
Görülen bir yüzün arkası vardır
Ceketin altında hırkası vardır
Küheylanı kayıp terkisi vardır
Bir kalemde çizme istişare et
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Canlar onda bilişti ol dem gönül alıştı
Alem halkı karıştı denizler kaynar iken
Şükür bu deme geldik dostları burda bulduk
Tuz-ekmek bile yedik aşk demin oynar iken
Ne oğul vardı ne kız vahid idik onda biz
Komşu idik cümlemiz nur dağın yaylar iken
Ne gök var idi ne yer ne zeber ne zir
Yunus dostdan haber ver aşk ile göyner iken
Kaynak: Yunus Emre

Çarşamba Dedikleri (Eski)
Çarşamba dedikleri
Şekerdir yedikleri
Hiç aklımdan çıkmıyor
O yarin dedikleri
Çarşamba'nın ortasında akıyor ırmak
Her yiğidin karı değil sözünde durmak
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Ben Samsun'a gidemiyom kar olmayınca
Samsun bana haram olsun yar olmayınca
Çarşamba yazıları
Körpedir kuzuları
Allah alnıma yazmış
Bu kara yazıları
Ben Samsun'a tütün ektim seller mi aldı
Küçücükten bir yar sevdim eller mi aldı
Telgırafın direklerinin rengi kurşuni
Genç yaşımda atma bana mavzer kurşuni
Kaynak: Yöre Ekibi

Çarşamba Gecesi Çeşme Başında
Çarşamba gecesi çeşme başında
Gözüm bir alagöz ceyrana düştü
Ataşlı okunu vurdu bağrıma
O da yandı canım amana düştü
Gözel çok gözeldi hem ehli-dildi
Sıdk'ınan say saydı göynümü bildi
Başını buladı (salladı) gözünen güldü
Gül budandı gonca gümüna düştü

Sayfa 746

Gözel sen dertlisen men yaralıyam
Dedi nişanlıyam özge malıyam
Sındı gol ganadım yanıma düştü
Kaynak: Aşık Elesker

Çarşamba Gününde 2
Çarşamba gününde çeşme başında
Gözüm bir alagöz hanıma düştü
Attı müjgan ohun deydi sineme
Deyende gadası canıma düştü
İşaret eyledim derdimi bildi
Hem çoh gözeldi hem ehli dildi
Gaşların oynattı gözüynen güldü
Gülende gadası canıma düştü
Men arifem her bir dertten hallıyam
Ay gız sen dertlisen men yaralıyam
Dedi nişanlıyam özge malıyam
Sındı gol ganadım yanıma düştü
Kaynak: Aşık Elesker

Çarşamba Gününde 3

Bir bölük sonalar inmişler düze
Sırma kaftan elvan görünür göze
Buhağın altından tuş geldi bize
Ay-gızıl memeler gerdana düştü

Çerşembe gününde çeşme başında
Gözüm bir alagöz hanıma düştü
Attı müjgan ohun geçti sinemden
Nazlı gamzeleri canıma düştü

Emrah kimse yarin bu değer öğmez
Zora gelse de zorbaya bağ eğmez
Arası meydandır uç uca değmez
Aklım o meydanda seyrana düştü

(Bağlantı)
Can can gemer can
Belde kemer can
Gözleri mercen hey gadan alım hey
Gadan alım

Kaynak: Ercişli Emrah

Çarşamba Gününde 1
Çarşamba gününde çeşme başında
Gözüm bir alagöz hanıma düştü
Attı müjgan ohun geçti sinemnen
Nazlı gamzeleri ganıma düştü
İşaret eyledim derdimnen bildi
Hem çoh gözel idi hem ehli dil idi
Gaşını galdırdı gözüynen güldü
Gülende gadası canıma düştü

İşaret eyledim derdimi bildi
Gördüm hem gözeldi hem ehli dildi
Başını buladı gözüynen güldü
Gülende gadası canıma düştü
Bağlantı
Elesker'em her elimden halıyam
Gözel sen dertlisen men yaralıyam
Dedi nişanlıyam özge malıyam
Sındı gol ganadım yanıma düştü
Bağlantı

Elesker'em her elimden halıyam
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Sayfa 747

Kaynak: Aşık Elesker

Çarşamba'yı Sel Aldı (Yeni)
Çarşamba'yı sel aldı
Bir yar sevdim el aldı
Keşke sevmez olaydım
Elim koynunda kaldı
Oy ne imiş ne imiş
Kaderim böyle imiş
Gizli sevda çekmesi
Ateşten gömlek imiş
Çarşamba yollarında
Kelepçe kollarımda
Allah canımı alsın
O yarin kollarında
Oy ne imiş ne imiş
Kaderim böyle imiş
Gizli sevda çekmesi
Ateşten gömlek imiş
Çarşamba yazıları
Körpedir kuzuları
Allah alnıma yazmış
Bu kara yazıları
Oy ne imiş ne imiş
Kaderim böyle imiş
Gizli sevda çekmesi
Ateşten gömlek imiş
Kaynak: Nejat Buhara

Çarşambadır Çarşamba
Çarşambadır Çarşamba
Yarın günden Perşembe
Çarşambayı şaşırma
Perşembeye kaçırma
Hoppala yavrum yaz geldi
Çarşıya kiraz geldi
Aldım beş okka kiraz
O da yare az geldi
Değirmenin bendine
Döner kendi kendine
Değirmende üç kız var
Biri benim dengime
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Derler güzelsin derler
Derler oynaksın derler
Ah şu güzele kim derler
Ona bulgurlu derler
Dam üstünde kartal
Kartal kanadın dartar
Dul garıdan gız alma
Çeker yakanı yırtar
Desinler de desinler
Dilini de dişini de yesinler
Tek meşenin dibinde
Kız oynatmış disinler
Kaynak: Yöre Ekibi

Çarşıda Bal Var
Çarşıda bal var (uy uy)
Sende bir hal var
Git yare yalvar
Sana sana sana alma gönderir
Ne hoş alma gönderir
Mayhoş alma gönderir
O kız ki damda yatar
O kız ki cilve satar
O kızın gönlü de sevmiş
Bana alma gönderir
Çarşıda kişmiş (uy uy)
Kebabı pişmiş
Taze de yetişmiş
Bana bana bana alma gönderir
Ne hoş alma gönderir
Mayhoş alma gönderir
O kız ki damda yatar
O kız ki cilve satar
O kızın gönlü de sevmiş
Bana alma gönderir
Çarşıda nişe (uy uy)
Kebabı beşe
Köy kızı Ayşe
Sana sana sana alma gönderir
Ne hoş alma gönderir
Mayhoş alma gönderir
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Sayfa 748

O kız ki damda yatar
O kız ki cilve satar
O kızın gönlü de sevmiş
Bana alma gönderir

Fırçana vurgunum boyacı

Kaynak: Selahattin Mazlumoğlu

Aman da boyacı boyacı
Cilana vurgunum boyacı
Fırçana vurgunum boyacı

Çarşıdan Aldım Kestane
Çarşıdan aldım kestane
Gözleri benzer mestane
(Yar yar yar aman)
Kalk gidelim gülistane
Gül ayşem
Gel kara gözlüm gel ağlaşalım aman
Fidan boylum helallaşalım
Çarşıdan aldım kirazı
Elinde altın terazi
(Yar yar yar aman)
Saramadım kardan beyazı
Gül ayşem
Gel kara gözlüm gel ağlaşalım aman
Fidan boylum helallaşalım

Boyacının alları alları
Parıldıyor aynası aynası

Boyacının boyası boyası
Parıldıyor aynası aynası
Aman da boyacı boyacı
Cilana vurgunum boyacı
Fırçana vurgunum boyacı
Kaynak: Sadi Yaver Ataman

Çarşılardan Üç Mum Aldım Yakmaya
Çarşılardan üç mum aldım yakmaya
Edalı suna boylum yakmaya
Sevdalı suna boylum yakmaya
Yakıp yakıp yar yüzüne bakmaya
Edalı suna boylum bakmaya
Sevdalı suna boylum bakmaya

Çarşıdan aldım turuncu
İçine koydum pirinci
(Yar yar yar aman)
Ayşe kızlar içinde birinci

Çarşılardan çarşaf aldım başıma
Edalı suna boylum başıma
Sevdalı suna boylum başıma

Gül ayşem
Gel kara gözlüm gel ağlaşalım aman
Fidan boylum helallaşalım

Bana verdin verme eller başına
Edalı suna boylum başına
Sevdalı suna boylum başına

Kaynak: Şerif Ercan

Kaynak: Zeki Babadağ

Çarşıdan Aldım Pirinci

Çarşının Başı Ufaktır Daşı

Çarşıdan aldım pirinci
Edirne'nin boyacıları birinci

Çarşının başı ufaktır daşı
Yarın kardaşı gelsin bu gece

Aman da boyacı boyacı
Cilana vurgunum boyacı
Fırçana vurgunum boyacı

(Bağlantı)
Bu gece bu gece ömrüm bu gece
Git yare selam söyle gelsin bu gece
Bu gece var git yarn gece sabret
Uy eller eller eller eller bizi dinler

Boyacınm elleri boyalı
Benim yarim boyacı olmalı
Aman da boyacı boyacı
Cilana vurgunum boyacı
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Çarşıda kişniş kebabı pişmiş
Yengi yetişmiş gelsin bu gece
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Sayfa 749

Bağlantı
Çarşıda bal var sende bir hal var
Git yare yalvar gelsin bu gece
Bağlantı

Nideyim nideyim nerelere gideyim
O yar camdan bakıyor ben nasıl edeyim
Çarşıya vardım kestaneden aldım
Yarin haberini postaneden aldım
O yar uzun boylu ben kısa kaldım

Kaynak: Ahmet Alaybeyi

Çarşıya Hanlar Yaptırdım
Çarşıya hanlar yaptırdım
Poyraza camlar taktırdım
Gelirim dedin de gelmedin a yarim Ahmet
Çok yollara baktırdın
(Bağlantı)
Haydi nidem kalk gidem
Cigarayı yak gidem
Burda canım sıkıldı
Evi barkı sat gidem
Narinna rinna rinna na
Narinna rinna rinna na
Halıyam ben halıyam
Halını bir dalıyam
Bakmasın eller yüzüme a yarim Ahmet
Ben bir asker malıyam

Nideyim nideyim nerelere gideyim
O yar camdan bakıyor ben nasıl edeyim
Kaynak: Emin Aldemir

Çatak Altından Çıktık
Çatak altından çıktık ta çıktık voltaya
Acemi balıklar yavrum gelmez oltaya
Zalımın kızını aldık da aldık ortaya
Ateşlere yansın ah o zalım Giresun
İnip de çatak altına dayıları göresin
(Bağlantı)
Elindedir elinde gaması var belinde
Ben o yare vuruldum Giresun'un yolunda

Bağlantı

Çatak altında sıra da sıra kayıklar
Deniz dalgalandı suda oynar balıklar
Rejinin katibi bizi de bizi ayıplar
Ateşlere yansın ah o zalım Giresun
İnip de çatak altına dayıları göresin

Kaynak: Ferhan Ünalan

Bağlantı

Çarşıya Vardım Erikten Aldım

Kaynak: Yöre Ekibi

Çarsıya vardım erikten aldım
Yarin haberini Everek'ten aldım
O yar uzun boylu ben kısa kaldım

Çatal Çam Başına Koydum Keseri

Nideyim nideyim nerelere gideyim
O yar camdan bakıyor ben nasıl edeyim
Çarşıya vardım kayısıdan aldım
Yarin haberini dayısından aldım
O yar uzun boylu ben kısa kaldım
Nideyim nideyim nerelere gideyim
O yar camdan bakıyor ben nasıl edeyim
Çarşıya vardım armuttan aldım
Yarin haberini Mahmut'tan aldım
O yar uzun boylu ben kısa kaldım
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Çatal çam başına koydum keseri
Gınaman gomşular da gençlik (amanın) eseri
İniver iniver
Erdoğan aylar iniver
El duymadan gel yanıma (yavrum) geliver
Ay Ayşe gelin
İncedir belin
Vallah billah değmedi
Eline elim (elim)
Şu derenin üzümleri bellendi
Ben vuruldum zaptiyeler (amanın) dinlendi
İniver iniver
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Erdoğan aylar iniver
El duymadan gel yanıma (yavrum) geliver
Ay Ayşe gelin
İncedir belin
Vallah billah değmedi
Eline elim (elim)
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Çatal Çama Kurşun Attım
Çatal Çama Kurşun Attım Geçmedi
Ali Efeye Ayran Verdim İçmedi Aman Yandı
Öşürcü Yakup Elime Geçmedi
Teke Bıçak Tırpan Gibi Biçmedi Aman Yandım Aman
Kova Kova Çapulama Kum Doldu
Silahlarım Senin İçin Dün Doldu Aman Yandım Aman
Öşürcüler Bizim Köyden Kovuldu
Düşmanlarım Dumanlara Boğuldu Aman Yandım Aman

Sayfa 750

Yıldızlar şahittir benim sevgime
Ben seni sabırla bekleyeceğim
Kaynak: Erhan Saka

Çattılar Çakmak Taşını
Çaktılar çakmak taşını
Yudular soyğa başını
Ağlatma kız kardeşimi
İşte koydum gidiyorum
Gidiyorum elinizden
Bir su içmem gölünüzden
Esvap yuduğum pınarlar
Yuğup serdiğim duvarlar
Vaktin gelince kovarlar
İşte koydum gidiyorum

Kaynak: Reşat Aker

Gidiyorum elinizden
Bir su içmem gölünüzden

Çatı Kemer

Kaynak: Münüre Topbay

Boyalıdır aman şu Solmaz'ın kapıları
Alyazmamın dört uçları karagözlüm oyalı
Üçbeş günler oldu, ben bu söze duyalı
İnme de durman böyle susuz çöllere
Ben ölürsem meğil verme karagözlüm ellere

Çattılar Gazan Daşını

Altı patlak aman çifte ile denk olur
Saatta beş de gara gözlüm
Çatı kemerde cenk olur
İnme de durman inme böyle susuz çöllere
Ben ölürsem meğil verme karagözlüm ellere

Bugünlük misafirimdir
Yarın da yadellerindir
Anası gelin gızın anası
Bugünlük misafirimdir
Yarın da yadellerindir

Çatma Gözlerini (Bekleyeceğim)

Gelin gider el evine
Bir sevgi bulayım diye
Selam söyle gaynata beye

Çatma gözlerini gülümse yeter
Gün gelir acılar çileler biter
Verdiğin teselli ölümden beter
Ben seni sabırla bekleyeceğim
Sanma ki yalvarıp yakaracağım
Sanma ki bu aşkı unutacağım
Bilsem ki ömrümü harcayacağım
Ben seni sabırla bekleyeceğim
Gururun engeldir geri dönmene
Kalbimde yaşarsın kötü söyleme
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Çattılar gazan taşını
Gurdular düğün aşını
Selam söyle gız gardaşına

Bugünlük misafirimdir
Yarın da yadellerindir
Anası gelin gızın anası
Bugünlük misafirimdir
Yarın da yadellerindir
Kaynak: Hayriye Yılmaz

Çattılar Gazan Taşını 1
Çattılar gazan taşını (Ney haydi vay vay)
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Kurdular düğün aşını (Ney haydi vay vay)
Süslesinler gelinin de başını (Ney haydi vay vay)
Yaren gınan gutlolsun da (Ney haydi vay vay)
Şimdi düğünün datlolsun da (Ney haydi vay vay)
Gelin de hamama vardın mı (Ney haydi vay vay)
Yunduğun yeri gördün mü (Ney haydi vay vay)
Şimdi gıymatım bildin mi (Ney haydi vay vay)
Yaren gınan gutlolsun da (Ney haydi vay vay)
Şimdi düğünün datlolsun da (Ney haydi vay vay)
Duz torbası duzsuz galdı (Ney haydi vay vay)
Gız evleri ıssız galdı (Ney haydi vay vay)
Gız babası yolsuz galdı (Ney haydi vay vay)
Yaren gınan gutlolsun da (Ney haydi vay vay)
Şimdi düğünün datlolsun da (Ney haydi vay vay)
Atladı geçti eşiği (Ney haydi vay vay)
Sofrada galdı gaşığı (Ney haydi vay vay)
Haftada oğlan beşiği (Ney haydi vay vay)

Sayfa 751

Şen ol yavrum evin yuvan şen olsun nininay nom
Yarın gece anangil evinde mum yansın nininay nom
Binmiş atın incesine de nininay nom
Düşmüş yolun nicesine de nininay nom
Çağırın da gelsin anasını da nininay nom
Gız babasız gelin olur mu nininay nom
Gelin olsa melin olur mu nininay nom
Kaynak: Fadime Kılınç

Çattılar Ocak Taşını
Çattılar ocak taşını
Vurdular düğün aşını
Anan silsin gözyaşını
Düğün kınan kutlu olsun
Evlerinin önü iğde
İğdenin dalları yerde
Mevla'm düşürmesin derde
Düğün kınan kutlu olsun

Yaren gınan gutlolsun da (Ney haydi vay vay)
Şimdi düğünün datlolsun da (Ney haydi vay vay)

Kaynak: Zehra Güler

Kaynak: İbilak Memet

Çattılar ocak taşını
Kurdular düğün aşını
Çağrın gelsin kardaşını
Yaksın kızın kınasını

Çattılar Gazan Taşını 2
Çattılar gazan daşını da nininay nom
Vurdular düğün aşını da nininay nom
Çağırın da gelsin anasını da ninay nom
Tutsun gızının yasını da nininay nom
Gel anam gel gel de yanıma otur nininay nom
Anam ellerini gınama batır nininay nom
Anam ben bu gece misafirinim nininay nom
Al da beni son kez koynunda yatır nininay nom
Ocağa kurdum da yufka sacını ninay nom
Aldırdım elimden küçük bacımı ninay nom
Bacım bana söyle derdin acı mı ninay nom
Şen ol bacım evin yuvan şen olsun ninay nom
Yarın gece anangil evinde mum yansın ninay nom
Altın tas içinde kınam ezildi nininay nom
Gümüş tabak ile zülfüm çözüldü nininay nom
Benim yazım gurbet ele yazıldı nininay nom
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Çattılar Ocak Taşını

Evlerinin önü iğde
İğdenin dalları yerde
Al tavanlı yüksek evde
Uyan allı gelin uyan
Kaynak: Cavit Erden

Çattılar Ocak Taşını (Kız Anası)
Çattılar ocak taşını
Kurdular düğün aşını
Kız ağlatma kardaşını
Silin gözünün yaşını
Kız anası kız anası
Yaktın gelinin kınası
Ana kızın çok muydu
Bir kız sana yük müydü
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Sayfa 752

Kırılası emmilerim
Erkeklerin yok muydu

Gelip geçenler diyecek merhaba
Merhaba ey kızıl çiçek

Kız anası kız anası
Yaktın gelinin kınası

O kızıl çiçek partizanındır
Çav Bella Çav Bella Çav Bella Çav Çav Çav
Yiğit yoldaşlardan armağandır bize
Simgesidir özgürlüğün

Devel'oğlunun inadı
Keklik kafese tünedi
Vermen beni develiye
Elalem sizi kınadı
Kız anası kız anası
Yaktın gelinin kınası

O kızıl çiçek partizanındır
Çav Bella Çav Bella Çav Bella Çav Çav Çav
Düşen yoldaşlardan armağandır bize
Simgesidir sosyalizmin
Kaynak: Bilinmiyor

Atladım geçtim eşiği
Sofrada buldum kaşığı
İşte koyup gidiyorum
Büyük evin yakışığı

Çavuş Destanı (İşbaşına Çıktı)

Kız anası kız anası
Yaktın gelinin kınası

İşbaşına çıktı gezdi dolaştı
Bugün işin aksi gider çavuşum
Vagon gitti kuy' dibine ulaştı
Bundan sonra orda yatar çavuşum

Babamın koyunu beştir
Beşi birbirine eştir
Kızların emiği boştur
Var git ağlayı ağlayı

Yazar gördüğünü elim kalemle
Çalıştırır işçileri tatlı kelamla
Vagon gitti sen arkadan selamla
Bu iş de bizlere yeter çavuşum

Kız anası kız anası
Yaktın gelinin kınası

Vagon kazanı şasiye bağlıdır
Yağcılar işlemiş gayet yağlıdır
Arkadaşım Ali Çavuş sağ mıdır
Derdime dertleri katar çavuşum

Kaynak: Fatma Gökdemir

Çav Bella
İşte bir sabah uyandığımda
Çav Bella Çav Bella Çav Bella Çav Çav Çav
Elleri bağlanmış buldum yurdumun
Her yanı işgal altında
Sen ey partizan beni de götür
Çav Bella Çav Bella Çav Bella Çav Çav Çav
Beni de götür dağlarınıza
Dayanamam tutsaklığa
Eğer ölürsem ben partizanca
Çav Bella Çav Bella Çav Bella Çav Çav Çav
Sen gömmelisin ellerinle beni
Ellerinle toprağıma
Güneş doğacak , açacak çiçek
Çav Bella Çav Bella Çav Bella Çav Çav Çav
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Bağladı halatı aldı getirdi
Emir verdi hep işçiler oturdu
Vagoncular kesiminı bitirdi
Halatlar derinden öter çavuşum
Çok seviyor pişmiş kuzu etini
Tatlı derler bilmem Kulüp tütünü
Baylar otuz beşe der fiyatını
Üste de az bişe katar çavuşum
Kulübü almasan hırslansan kızsan
Ben sana gücenmem sen bana küssen
Farz oldu da yazdı destanı Noksan
Var mıdır bu işten beter çavuşum
Kaynak: Hodlu Noksani

Çavuş Sizin Evleriniz
Çavuş sizin evleriniz bird olur
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Eller sarar yüreğime dert olur
Öldürdün beni gelin
Alıveririm seni seni
Güzellerin sözleri pek mert olur
Seni vermem kız ellere hele hele
Öldürdün beni gelin
Alıveririm seni seni
Akşam oldu gine güneş batmıyor
Gavurun kızı bildiğinden sapmıyor
Öldürdün beni gelin
Alıveririm seni seni
Deftere baktım da suçum yoğumuş
Bilmem dostum niye bana küsülü
Öldürdün beni gelin
Alıveririm seni seni
Yüksek binalarda eğleşir derde
Canım kurban olsun mert oğlu merde
Öldürdün beni gelin
Alıveririm seni seni
Mert olan mert belli olur sözünden
Seni vermem kız ellere hele hele
Öldürdün beni gelin
Alıveririm seni seni
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Çavuşlu Diye Diye
Çavuşlu diye diye
Düştüm yollara düştüm
Andır galsın sevdası
Bak ne hallere düştüm
Al aşağı vur dizi
Baban görmesin bizi
Baban görürse bizi
Öldürür ikimizi
Gızıl ağaç benimsin
Yaprakların delinsin
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Sayfa 753

Bu yıl ben evleniyom
Bekar gızlar sevinsin
Al aşağı vur dizi
Baban görmesin bizi
Baban görürse bizi
Öldürür ikimizi
Ayişe diye diye
Fadime diyemedim
Fadime diye diye
Emine diyemedim
Al aşağı vur dizi
Baban görmesin bizi
Baban görürse bizi
Öldürür ikimizi
Kaynak: Ömer Akpınar

Çay Aşağı (Çayda Çıra)
Çay aşağı mum direk
Suyu nerden indirek
Kaymakamın kızını
Ağ konaktan indirek
Eğmeli yarim eğmeli
Fistan yere değmeli
Bir yiğidin sevdiği
Dünyalara değmeli
Çayda çıra yanıyor
Mor boya boyanıyor
Ben yarime giderken
Düşmanlar uyanıyor
Vay benim hacı yarim
Başımın tacı yarim
Eller bana acımaz
Sen bari acı yarim
Kaynak: Altın Örnek

Çay Aşağı Gurd İzi
(Uy uy yarim eylen) Çay aşağı gurd izi
(Uy uy yarim eylen) Düşman çevirdi bizi
(Uy uy yarim eylen) Çeviren düşman olsun
(Uy uy yarim eylen) Mevla'm kayırdı bizi
(Uy uy yarim eylen) Çay aşağı çim tutam
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(Uy uy yarim eylen) Çaydan al kanlar akar
(Uy uy yarim eylen) Kara gözün üstüne
(Uy uy yarim eylen) Nice bin canlar düşer
Kaynak: Yöre Ekibi

Çay Aşşağı İz Gider
Çay aşşağı iz gider (Güzeller)
Bir kınalı kız gider (Güzeller)
O kız yolunu şaşırmış (Güzeller)
İnşallah bize gider (Güzeller)
Oy güzeller güzeller güzeller
Gerdana gül dizerler güzeller
Çay aşşağı iz buldum güzeller (Güzeller)
Bir kınalı kız buldum (Güzeller)
Her teline bin altın (Güzeller)
Vallahi ucuz buldum (Güzeller)

Sayfa 754

Çay Başında Bir Kuş Var
Çay başında bir kuş var
Kanadında gümüş var
Bu kuş buralı değil
Elbet bunda bir iş var
Aman da amanın çalıkuşum
Sen nerde kaldın minnoşum
Çok içmişim sarhoşum
Çay başının taşları
Ötüşüyor kuşları
Ne yaman güzel olur
Erzurum'un dadaşları
Aman da amanın çalıkuşum
Sen nerde kaldın minnoşum
Çok içmişim sarhoşum
Kaynak: Şefik Torung

Oy güzeller güzeller güzeller
Gerdana gül dizerler güzeller
Gidersen bize uğra (Güzeller)
Kebabı köze doğra (Güzeller)
Benden başka seversen (Güzeller)
Bilinmez derde uğra (Güzeller)
Oy güzeller güzeller güzeller
Gerdana gül dizerler güzeller
Kaynak: Muhlis Akarsu

Çay Başına Bostan Ektim
Çay başına bostan ektim yayıldı
Efe başı bir bıçakla bayıldı
Gitme dedi yar boynuma sarıldı
İnme turnam inme susuz selsiz çöllere
Ben ölürsem meyil verme ellere
İstanbul'a cura yazdım saz geldi
Telli potin kar topuğa dar geldi
Sevip sevip ayrılması zor geldi
İnme turnam inme susuz selsiz çöllere
Ben ölürsem meyil verme ellere
Kaynak: Hilmi Çivi

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Çay Başında Çırpınıyor Baykuşlar
Çay başında çırpınıyor baykuşlar
Kadir mevlam seni bana bağışlar
(Bağışlar aman)
Kemendim atmadık dallar mı kaldı
Başıma gelmedik haller mi kaldı
Aşağıdan geliyor Fadime
İk'elleri tutam tutam kadife
(Kadife aman)
Kemendim atmadık dallar mı kaldı
Başıma gelmedik haller mi kaldı
Kaynak: İbilak Memet

Çay Benim Çeşme Benim
Çay benim çeşme benim
(Aman) Derdimi deşme benim
Hakikatli yarimsen
(Aman) Önümden geçme benim
Al yazmam dalda kaldı
(Aman) Gözlerim yolda kaldı
Yıkılası meyhane
(Aman) Serhoşum nerde kaldı
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Sayfa 755

Kaynak: Fahrettin Çelik

Allı yeşilli kızlar

Çay Benim Çeşme Benim

Bağlantı

Çay benlm çeşme benim
Ardıma düşme benim
Senin ile eğlendim
Sevdiğim başka benim

Kaynak: Mukim Tahir

Çay İçinde Döğme Taş

Amanın yalel yalel
Yandım yalel yalel

Çay içinde döğme taş vay vay
Gönlüm huni gözüm yaş vay gülüm vay
Aklımı baştan aldı vay vay
Orta boylu kalem kaş vay gülüm vay

Köşe başı beklerim
Vay benim emeklerim
Yar aklıma geldikçe
Sızlıyor kemiklerim

Oy niye niye niye vay vay
Öldüm yar diye diye vay gülüm vay

Amanın yalel yalel
Yandım yalel yalel

Bu küçe uzun küçe vay vay
Küçeye serdim keçe vay gülüm vay
Hak yoluna üç kurban vay gülüm vay
Yar gele burdan geçe

Karanfilim tüterim
Taş dibinde biterim
Eller yarim dedikçe
Ben boynumu bükerim

Oy niye niye niye vay vay
Öldüm yar diye diye vay gülüm vay

Amanın yalel yalel
Yandım yalel yalel

Bu küçe başaşağı vay vay
Belinde şal kuşağı vay gülüm vay
Hergün gel burdan savuş vay vay
Çatlasın el uşağı vay vay

Kaynak: Ahmet Yamacı

Çay İçinde Adalar
Çay içinde adalar
Saki doldur badeler
Şirin canıma gelsin
Sana gelen gadalar
(Bağlantı)
Hele yar yar zalım yar
Ayrılık var ölüm var
Uzak yoldan dönüm var
Çay içinde eşme çok
Tabip yaram deşme çok
Ben dedim sen olasın
Bana göre aşna çok
Bağlantı
Çay içinde yarpızlar
Yüreğimin başı sızlar
Bezenmiş suya gider
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Oy niye niye niye vay vay
Öldüm yar diye diye vay gülüm vay
Kaynak: Tarık Çıkıntaş

Çay İçinde Ot Bitmiş
Çay içinde ot bitmiş
Kuzular yayılsın diye
Alim de kakül kestirmiş
Kızlar bayılsın diye (Civan Alim vay)
Geceler olmasaydı
Lambalar yanmasaydı
Ben yardan ayrılmazdım
Komşular duymasaydı (Civan Alim vay)
Elmayı soydum dildim
Yere düştü de sildim
Ben yarin kıymetini
Elden gitti de bildim (Civan Alim vay)
Kaynak: Cengiz Akmeriç
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Sayfa 756

Çaya İndim Durnaya
Çaya indim durnaya
Avcı da geldi vurmaya (ben yandım aman)
Avcı geldi vurmaya
Avcı gözün kör olsun
Beni de gördün vurmaya (ben yandım aman)
Mahpusum ben duramam
Baygınım ben gelemem
Çaya indim çay susuz
Mahmur gözler uykusuz (ben yandım aman)
Mahmur gözler uykusuz
Ellerin yari gelmiş
Nerde de bizim hayırsız (ben yandım aman)
Mahpusum ben duramam
Baygınım ben gelemem
Kaynak: Remzi Coşkun

Çaya İndim Taşı Yok
Çaya indim taşı yok
Yüzük buldum kaşı yok
Havada bir kuş gördüm (oğul)
Benim gibi eşi yok
Çaya indim çay susuz
Mahmur gözler uykusuz
Ellerin yari gelmiş (oğul)
Hani bizim hayırsız
Çaya indim çağlarım
Yar yar diye ağlarım
Yarimi sıtma tutmuş (oğul)
Ben (ı)sıtma bağlarım
Kaynak: Bilinmiyor

Çaya İner Ağlarım
Çaya iner ağlarım (Aman aman)
Çayda balık avlarım
Balık değil efkarım (Sancak saçlı Saniyem)
Ben derdime ağlarım
Çaya indim çizmeynen (Aman aman)
Yar bulamadım gezmeynen
Çok güzeller kandırdım (Sancak saçlı Saniyem)
Bir oyalı yazmaynan
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Kaynak: Hayati Ürgüp

Çaya İner Ağlarım
Çaya iner ağlarım
Gülü deste bağlarım
Birisi benim için
Birin yare yollarım
Oy annem niye niye
Öldüm yar diye diye
Kaldım gurbet ellerde
Çaya indim susuzum
Kaç gündür uykusuzum
Gitsem yarin yanına
Dilim durmaz huysuzum
Oy annem niye niye
Öldüm yar diye diye
Kaldım gurbet ellerde
Çaya indim bulanık
Ela gözlüm uyanık
Dermansız aşka düştüm
Söyledim yanık yanık
Oy annem niye niye
Öldüm yar diye diye
Kaldım gurbet ellerde
Kaynak: Selahattin Çelikses

Çaya İner Ağlarım
Çaya iner ağlarım
Gülü deste bağlarım
Biri öz canım için
Birini yare bağlarım
Esmer aman aman aman
Bir danem aman aman
Çok içmişem halim yaman
Ben sarhoşam kafam duman vay
Çaya indim çay susuz
Mahmur gözler uykusuz
Dilerem yarda gelir
Niye gelmez o huysuz
Esmer aman aman aman
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Bir danem aman aman
Çok içmişem halim yaman
Ben sarhoşam kafam duman vay

Sayfa 757
Kaynak: Cavit Erden

Çaya Vardım Çaylarım

Ağam gitti gelmedi
Paşam da gitti gelmedi
Yar uykudan uyanmadı
Bahar oldu da gelmedi vay

Çaya vardım çaylarım
Çayda balık avlarım
Ben yarimi kaybettim
Durmaz hergün ağlarım

Ağam piyale vaktıdır
Paşam piyale vaktıdır
Gözünü sevdiğim saki
Doldur badenin vaktidir

Kaderim benim
Gazinocu doldur içeyim
Arabacı yol ver geçeyim

Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Çaya İner Gezerim (Saniyem)
Çaya iner gezerim aman aman
Çayda balık izleri
Balıkta değil efkarım
Sancak saçlı Saniyem
Ben yolunu gözlerim
Çaya indim çizmeyle aman aman
Yar bulamadım kizmeyle
Çok yürekler yandırdın
Sancak saçlı Saniyem
Bir oyalı yazmayla
Karanfilim ek beni aman aman
Al göğüsüne tak beni
Banden güzel bulursan
Sancak saçlı Saniyem
Tut kolumdan at beni
Kaynak: Sıdıka Ahmedova

Çaya Vardım Çay Geçilmez
Çaya vardım çay geçilmez
Nazlı yardan vazgeçilmez
Yar seni sevsem olmaz mı
Yar seni öpsem olmaz mı
Çaya vardım çay bulanık
Eve vardım yar uyanık
Yar seni sevsem olmaz mı
Yar seni öpsem olmaz mı
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Çaya vardım çay susuz
Eve vardım ev ıssız
Ellerin yari gelmiş
Hani benim hayırsız
Kaderim benim
Gazinocu doldur içeyim
Arabacı yol ver geçeyim
Testi doldurdum çaydan
Gülü kopardım bağdan
Bir goncaya vuruldum
O gonca bilmez haldan
Kaderim benim
Gazinocu doldur içeyim
Arabacı yol ver geçeyim
Kaynak: Hilmi Çivi

Çayda Balık Yan Gider
Çayda balık yan gider
Nar gülüm nar gülüm ey dost gülüm ey
Açma yaram kan gider
Nar gülüm nar gülüm ey dost gülüm ey
Buna tabip neylesin
Nar gülüm nar gülüm ey dost gülüm ey
Ecel gelmiş can gider
Nar gülüm nar gülüm ey dost gülüm ey
Çay başı duman olur
Nar gülüm nar gülüm ey dost gülüm ey
Hallerim yaman olur
Nar gülüm nar gülüm ey dost gülüm ey
Bana derd açan güller
Nar gülüm nar gülüm ey dost gülüm ey
Ellere derman olur
Nar gülüm nar gülüm ey dost gülüm ey
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Kaynak: Yöre Ekibi

Çayda Çıra Yanıyor 1
Çayda çıra yanıyor (Hop hop nanay nanay)
Humar göz uyanıyor (Hop hop nanay nanay)
Fitil çifte yara bir (Hop hop nanay nanay)
Yürek mi dayanıyor (Hop hop nanay nanay)
Çayda çıra yakarım (Hop hop nanay nanay)
Yar yoluna bakarım (Hop hop nanay nanay)
Bir yüzgörümlüğüne (Hop hop nanay nanay)
Beşibirlik takarım (Hop hop nanay nanay)
Çayda çıralarım var (Hop hop nanay nanay)
Gizli yaralarım var (Hop hop nanay nanay)
Eller al yeşil giymiş (Hop hop nanay nanay)
Benim karalarım var (Hop hop nanay nanay)
Çayda çıra yanıyor (Hop hop nanay nanay)
Engeller uyanıyor (Hop hop nanay nanay)
Çözme tabip yaramı (Hop hop nanay nanay)
Al kana boyanıyor (Hop hop nanay nanay)
Kaynak: Şükrü Canaydın

Çayda Çıra Yanıyor 2
Çayda çıra yanıyor
(Hanım nanay güzel nanay gülüm nanay)
Ayda yıllar yanıyor
(Hanım nanay güzel nanay gülüm nanay)
Yavaş yürü sevdiğim
(Hanım nanay güzel nanay gülüm nanay)
Engeller uyanıyor
(Hanım nanay güzel nanay gülüm nanay)
Karşıda oturanlar
(Hanım nanay güzel nanay gülüm nanay)
Az derdim artıranlar
(Hanım nanay güzel nanay gülüm nanay)
Başıma akıl koyun
(Hanım nanay güzel nanay gülüm nanay)
Sevdadan kurtulanlar
(Hanım nanay güzel nanay gülüm nanay)
Kaynak: Şükrü Canaydın

Çayda Yeşil Bir Kuş Var
Çayda yeşil bir kuş var da (hele yarim oğlan)
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Sayfa 758

Kanadında gümüş var da (söyle yarim oğlan)
Gitti yarim gelmedi de (hele yarim oğlan)
Helbet bunda bir iş var da (aman yarim oğlan)
Oğlan oğlan oğlan da
Gel yanıma dolan
Evli isen eylen de
Bekar isen söylen
Atladım girdim bağa da (hele yarim oğlan)
Başındaki yaprağa da (söyle yarim aman)
Yar seni sarmayınca da (hele yarim oğlan)
Girmem gara toprağa da (aman yarim oğlan)
Oğlan oğlan oğlan da
Gel yanıma dolan
Evli isen eylen de
Bekar isen söylen
Kaynak: Ahmet Altuner

Çayeli'nden O Yani
Çayeli'nden o yani
Gidelim yali yali
Sırındaki sepetun
Ben olayım hamali
Mensure dedikleri kız sen misun sen misun
Alemin dilindesun o kadar güzel misun
Eğdim funduk dalini gel döşüre döşüre
Aduni değişelum olsun adun Mensure
Sepetun arkasına gel saluni saluni
Ben acirum acirum Mensure'min halini
Güz gelende dökulur
Finduğun yaprakları
Kız bana mezar olsun
Çayeli topraklari
Sepetunun ipleri
Keseyu omuzumi
Aç beyazlı yaşmağı
Bir göreyum yüzuni
Kaynak: Erkan Ocaklı

Çayeli'nden Öteye
Çayeli'nden öteye
Gidelum yali yali
Arkandaki sepetun
Ben olayım hamali
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Sepetumun ipleri
Keseyi omuzumi
Aç beyaz peştemali
Bir göreyim yuzuni
Karlı dereden beri
Yeşil çay bahçeleri
Çay filizi toplayi
Peştemalli kızlari
Kaynak: Dursun Tanyaş

Çayın Ortasında Ilgın Adası
Çayın ortasında ılgın adası
Bana gelsin o güzelin kadası
Ahdim vardı da o güzeli almaya
Vermedi ki alam zalim babası
Hele canoy canoy
Yine caney caney
Hele canoy canoy oy

Sayfa 759

(Siyah saçlı cennetim aman)
Titriyor mu elleri
Kaynak: Selim Önder

Çayın Öte Yüzünde
Çayın öte yüzünde
Ceylan oynar düzünde
Ben yarimi tanırım
Çifte ben var yüzünde
(Bağlantı)
Ağam yar deyme bana
Paşam yar deyme bana
Toyda vuruldum sana
Zati de vurgunum sana
Çay önünü çağladım
Ufak ufak ağladım
Dediler yarin gelir
Çifte kurban bağladım
Bağlantı

Ölmediysem de o güzeli alırım
Köle olur kapısında kalırım
Zalim baban seni bana vermezse
Korkarım ki ben bu dertten ölürüm
Hele canoy canoy
Yine caney caney
Hele canoy canoy oy
Kaynak: Ziya Sarıcı

Çayın Öte Yüzünde
Çayın öte yüzünde
Atım oynar düzünde
Ben yarimi tanırım
(Siyah saçlı cennetim aman)
Üç beni var yüzünde

Kaynak: Nurettin Balcı

Çayır Çıktı Dizime
Çayır çıktı dizime
Hacim dolan da gel izime hey
Diz dize otururken
Hacim bakmaz oldu yüzüme hey
Böyl'olsun da delikanlılar böyl'olsun amman
Seni seni saran delikanlılar merd olsun amman
Ben saramadım ah yüreğine derd olsun amman
Çayır ince biçilmez
Hacim sular soğuk içilmez hey
Bana yardan geç derler
Hacim yar talıdır geçilmez hey

Ovaları düz olsa
Koyunları yüz olsa
Ben koyunu güderim
(Siyah saçlı cennetim aman)
Arkadaşım kız olsa

Böyl'olsun da delikanlılar böyl'olsun amman
Seni seni saran delikanlılar merd olsun amman
Ben saramadım ah yüreğine derd olsun amman

Karşıdadır evleri
Yayılır develeri
Oturmuş koyun sağar

Çayır Çimen Geze Geze
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Kaynak: Ahmet Altuner

Çayır çimen geze geze of of
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Oldum ben bir geveze
Kızına meyil verdim
Darılma hanım teyze of ninem of
Pencereden kuş uçtu of of
Yandı yürek tutuştu
Yanma yüreğim yanma
Ayrılık bize düştü of ninem of
Simidimin tablası of of
Geldi düğün haftası
Gelin olacam diye
Nedir bunun tafrası of ninem of
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Çayır Değil Çimenlikte Evim Var
Çayır değil çimenlikte evim var
Nicideyim gönül düştü sevim var
Bunda ayrılık var bunda ölüm var
Ölelim ölelim ayrılmayalım
Yardan başkasına sarılmayalım
Alt'ay oldu ben bu dağdan aşalı
Yedi sene oldu yar sevdana düşeli
Buyurun gidelim hanem döşeli
Döşemesi boydan boya kırmızı
Bin naz ile geliyor ağanın kızı

Sayfa 760

Aman ben yandım gülüm ben yandım
Ellerin köyünde eğlendim kaldım
Elinizden elinizden bir kurtulsam dilinizden
Yeşil başlı ördek olsam sular içmem gölünüzden
Aman ben yandım gülüm ben yandım
Ellerin köyünde eğlendim kaldım
Kaynak: Yöre Ekibi

Çayır İnce Biçemedim 1
Çayır ince biçemedim
Soğuk sular içemedim
Bana yardan geç diyorlar
Yar tatlıdır geçemedim
Aman ben yandım aman ben yandım
Ellerin sözüne inandım kandım
Aman ben yandım aman ben yandım
Meram bağlarında eylendim kaldım
Çayır ince seçemedim
Yar yolundan geçemedim
Gece gündüz ben bu dertle
İşte bir gün göremedim

Kaynak: Bekir Alpars

Olur desinler olmaz desinler
Bahar yolları solmaz desinler
Olur desinler olmaz desinler
Eller sözüne kanmaz desinler

Çayır İnce Biçemedim

Kaynak: Bilinmiyor

Çayır ince biçemedim
Su serindir içemedim
Bana yardan geç dediler
Yar datlıdır geçemedim

Çayır İnce Biçemedim 2

Çayırın başında durdum
Aradım yarimi buldum
İnce çayırın düzünde
Fidan boyluma vuruldum
Kaynak: Suat Işıklı

Çayır İnce Biçemedim
Çayır ince biçemedim soğuk sular içemedim
Bana yardan geç diyorlar yar tatlıdır geçemedim
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İnce çayır biçilir mi
Sular soğuk içilir mi
Bana yardan vazgeç derler
Yar tatlıdır geçilir mi
(Bağlantı)
Aman ben yandım paşam ben yandım
Meram bağlarında eğlendim kaldım
Bir ela gözlü yare meyil bağladım
Ezmeyilen ezmeyilen
Yar bulunmaz gezmeyilen
Mezarımı kızlar kazsın
Gümüş saplı kazma ilen
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Sayfa 761

Bağlantı

Kaynak: Remzi Dane

Elinizden elinizden
Bir kurtulsam dilinizden
Yeşil başlı ördek olsam
Su içmem gölünüzden

Çayıra Serdim Postu

Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Çayır Kuşu Çayırlıkta
Çayır kuşu çayırda
Bayır kuşu bayırda
Ben yarimden ayrılamam (kara gözlüm)
Meyer ölüm ayıra
Ben bir keklik olaydım
Yol üstüne konaydım
Gelen geçen yolcudan (kara gözlüm)
Ben yarimi soraydım
A buğdayım buğdayım
Sereyim gurudayım
Senin güzel dilini (kara gözlüm)
Ben nasıl unudayım
Aktaşı galdırsalar
Yılanı öldürseler
Yari güzel olanı (kara gözlüm)
Cennete gönderseler

Çayıra serdim postu imanım
Şu gelen kimin dostu imanım
Gören maşallah desin imanım
Kimin var böyle dostu imanım
Kaşlarına gözlerine de
Yarin şirin sözlerine de
Çoluğuna çocuğuna da
Maşallah maşallah
Çayıra serdim minder imanım
Yüzünü bana dönder imanım
Yüzünü döndermezsen imanım
Ayda bir mektup gönder imanım
Kaşlarına gözlerine de
Yarin şirin sözlerine de
Çoluğuna çocuğuna da
Maşallah maşallah
Çayıra serdim kilim imanım
Gel otur benim gülüm imanım
Ne dedim de darıldın imanım
Lal olsun ağzım dilim imanım
Kaşlarına gözlerine de
Yarin şirin sözlerine de
Çoluğuna çocuğuna da
Maşallah maşallah

Kaynak: Hayri Cansu
Kaynak: Nazife İzzet

Çayıra Serdim Halı
Çayıra serdim halı (vay dılo dılo dıloy can)
Etrafım hurma dalı (öldürdün beni dıloy can)
Seni bana verseler (vay dılo dılo dıloy can)
Neylerem dünya malı (öldürdün beni dıloy can)
Ayvanda var üç oda (vay dılo dılo dıloy can)
Güneş girmiş buluda (öldürdün beni dıloy can)
Ne hayırsız yar imiş (vay dılo dılo dıloy can)
Gider beni unuda (öldürdün beni dıloy can)
Karanfil destesiyem (vay dılo dılo dıloy can)
Bir güzel hastasıyam (öldürdün beni dıloy can)
Yanağında gül açmış (vay dılo dılo dıloy can)
Ben onun hastasıyam (öldürdün beni dıloy can)
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Çayırda Buldum Seni
Çayırda buldum seni
Aman boyundan bildim seni
Bir gülünü kokmadım
Aman ellere vermem seni
Döndüm derede durdum
Aman yedi güvercin vurdum
Güvercini ararken
Aman ben bir yare vuruldum
Dere boyu düz gider
Aman bir edalı kız gider
O kız yolun şaşırmış
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Sayfa 762

Aman inşallah bize gider

Ben gidiyorum seni kimler aylesin

Kaynak: Yöre Ekibi

Bir atım var çayırlıkta eşinir
Ayağına deyen taşlar aşınır
Sevdiceğim sarhoş olmuş düşünür

Çayırım Çayırım Da Kuş Oldum
(of) Çayırım çayırım da
Kuş oldum uçayırım
Öyle canımdan bezdim de
Gızlardan gaçayırım

Hemen hemen ayleyim mi gülmeyim mi ben
Yarden selam gelmiş almayım mı ben

Olayım o gözlere
Onlar garadır gara
Yat dizimin üstüne de
Zülüflerini tara

Çayırlıkta Çimenlikte Evim Var 2

(of) İki üstün olur mu
Birini sileceğim
Böyle sevdalık olmaz da
Galbine gireceğim
Olayım o gözlere
Onlar garadır gara
Yat dizimin üstüne de
Zülüflerini tara
(of) İn dereye dereye
Toplayalım taşları
Geçti gençliklerim
Ağarttım bu saçları
Olayım o gözlere
Onlar garadır gara
Yat dizimin üstüne de
Zülüflerini tara
Kaynak: Süreyya Davulcuoğlu

Çayırlıkta Çimenlikte Evim Var 1
Çayırlıkta çimenlikte evim var
Eğri fesli bir yiğit de sevim var
Sevdiceğim senden başka kimim var
Hemen hemen ayleyim mi güleyim mi ben
Yarden selam gelmiş almayım mı ben

Kaynak: İhsan Ünlüsan

Çayırlıkta çimenlikte evim var
Eğri fesli bir yiğitte sevim var
Benimde senden başka da yarim kimim var
Beri gel güzelim beri gel ben adam yemem
Gizlide sırlarımı ellere demem
Bir atım var arpalıkta eşinir
Ayağına gelen daşlar aşınır
Benimde yarim içli de miçli düşünür
Yar bende gülmeyim de ağlayım mı ben
Yardan selam gelmiş almayım mı ben
Kaynak: Nadire Uysal

Çaykara Yolları
Of Çaykara yolları
Ben bilirim onları
Kız yatsam kollarına
Uyusam uykuları
Gel gidelim gidelim
Of'un pazarluğuna
Ölürsem koyun beni
Kızlar mezarluğuna
Sultan Murat suları
Akar da olur dere
Seni Mevlam yaratmış
Benim kalbime göre

Elli değil altmış değil yüz değil
Al yeleğin düğmeleri yüz değil
Sevdiceğim gelin olmuş kız değil

Kondu ile kadahar
Pazarumuz var idi
Sevduk da alamaduk
Ne zorumuz var idi

Mini mini kuşlar çapkın kuşlar aylesin

Kaynak: Yusuf Cemal Keskin
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Çebi Dağı Naz Eyleme
Çebi dağı naz eyleme karşımda
Yüce dağ başında dur seher yeli
Bir ceylan misali gözleri ela
Nazlı yara selam ver seher yeli

Sayfa 763

Evlerinin önü çöplük
Çöplükten toplarlar iplik
Anası kızından keklik
Bağlantı

Seher yeli her yellerin başısın
Uğrun uğrun yare selam taşırsın
Aç beyaz gerdanı benler üşüsün
Gerdanda benleri say seher yeli

Çek Deveci Develeri Engine 1

Sen seher yelisin sehere yakın
Gül yaprağı gibi yarıma dokun
Yarım uykudaysa uyartma sakın
Bir hoşça naz ile gör seher yeli

Develi daylak severler aylak
Sen kimin yari her yanın oynak

Benim yarım görüp sen de yaşarsın
O ulu dağlardan nasıl aşarsın
Sen de benim gibi aşka düşersin
Selamını yare ver seher yeli
Der Said'im seher yeli karşımda
Bir acayip sevda vardır başımda
Arzumanım kaldı onun kaşında
Benim nazlı yarı gör seher yeli

Çek deveci develeri engine
Şimdi rağbet güzel ile zengine

Meram yolunda şişe belinde
Yollara düşmüş kendi halinde
Çek deveci develeri yokuşa
Siyah perçem ak gerdana yakışa
Develi daylak severler aylak
Sen kimin yari her yanın oynak
Meram yolunda şişe belinde
Yollara düşmüş kendi halinde

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Çeçen Kızı Çardaktadır
Çeçen kızı çardaktadır
Soğu sular bardaktadır
Çifte benler yanaktadır
(Bağlantı)
Haydi malım Çeçenkızı
Sen allar giy, ben kırmızı
Gel gidelim has bahçaya
Sen gül topla, ben nergisi
Evlerinin önü nane
Ben kül oldum yane yane
Gavur isen gel imane

Çek deveci develeri sulansın
Sulansın da akan çaylar bulansın
Develi daylak severler aylak
Sen kimin yari her yanın oynak
Meram yolunda şişe belinde
Yollara düşmüş kendi halinde
Kaynak: Yöre Ekibi

Çek Deveci Develeri Engine 2
Çek deveci develeri engine
(Aman aman yar aman)
Şimdi rağbet aman güzel ile zengine
(Aman aman aman develi)

Bağlantı
Evlerinin önü susam
Su bulsam mendilim yusam
Arasam yarimi bulsam

Sordum aslın nereli
Aslım iskandereli
Çok sallama göbeği
Düşürürsün bebeği

Bağlantı

Bebek girmiş yaşına
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Sayfa 764

Şapka ister başına
Ismarladım gelecek
Bu haftanın başına

Gerdanı var bensiz
Ben olamam sensiz
Sen de durma bensiz

Devem yüksek atamadım urganı
Üşüdükçe (aman) çek üstüne yorganı

Ötmelere nazik
Sevilmemiş yazık
Ak kollara sıktırmış
Altın yüzük bilezik

Sordum aslın nereli
Aslım iskandereli
Çok sallama göbeği
Düşürürsün bebeği
Bebek girmiş yaşına
Şapka ister başına
Ismarladım gelecek
Bu haftanın başına
Kaynak: Sıtkı Akın

Çek Deveci Develeri Nadastan
Çek deveci develeri nadastan
Gül sineler birbirinden bedestan
Devesi var çansız
Gerdanı var bensiz
Ben olamam sensiz
Sen de durma bensiz
Ötmelere nazik
Sevilmemiş yazık
Ak kollara sıktırmış
Altın yüzük bilezik
Çek deveci develeri yokuşa
Gül sineler birbirine tokuşa

Kaynak: Kadir Turan

Çek Deveci Develeri Yokuşa
Çek deveci develeri yokuşa aman
Ak memeler birbirine tokuşa aman
Develiye
Sordum aslın nereli
Haydi elma yanaklı
Haydi kiraz dudaklı
Çok sallama göbeği
Düşürürsün bebeği
Çek deveci develeri engine aman
Şimdi rağbet güzelinen gencine aman
Develiye
Sordum aslın nereli
Haydi elma yanaklı
Haydi kiraz dudaklı
Çok sallama göbeği
Düşürürsün bebeği
Deven yüksek atamadım urganı aman
Üşüdükçe çek başına yorganı aman

Devesi var çansız
Gerdanı var bensiz
Ben olamam sensiz
Sen de durma bensiz

Develiye
Sordum aslın nereli
Haydi elma yanaklı
Haydi kiraz dudaklı
Çok sallama göbeği
Düşürürsün bebeği

Ötmelere nazik
Sevilmemiş yazık
Ak kollara sıktırmış
Altın yüzük bilezik

Çek deveci develeri sulansın aman
Su içtiği çeşmeleri bulansın aman

Devem yüksek atamadım urganı
Üşüdükçe çek üstüne yorganı
Devesi var çansız
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Develiye
Sordum aslın nereli
Haydi elma yanaklı
Haydi kiraz dudaklı
Çok sallama göbeği
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Düşürürsün bebeği
Kaynak: Mehmet Yıldırım

Çek Gemici Gemileri
Çek gemici gemileri
Deniz dalgalı dalgalı
Benim bir sevdiğim vardır
O da benden sevdalı
Hop ninnayı ninnayı
Gel oynayı oynayı
Geminin başındayım
On sekiz yaşındayım
On sekiz yaştan beri
Şu kızın peşindeyim
Hop ninnayı ninnayı
Gel oynayı oynayı
Gemi gelir yanaşır
İçi dolu çamaşır
Yar kapıdan girince
Bakan gözler kamaşır
Hop ninnayı ninnayı
Gel oynayı oynayı
Kaynak: Zeki Yantaş

Çek Katarı Ben Gelirim Peşine
Çek Katarı Ben Gelirim Peşine
Ali Meydanına Varalım Hele
Merhametin Yok Mu Gözüm Yaşına
Pire Bağlı Olup Duralım Hele
Ey Müminler Gerçek Erler Merhaba
Ey Rehberler Gerçek Pirler Merhaba
Hazır Dostlar Hazır Yerler Merhaba
Sakiler Sazları Kuralım Hele
Davut Suları'yım Gördüm Didarı
Muhabbeti Baldır Kendisi Arı
Hazreti Ali'nin Sır Zülfikarı
İnkarın Boynuna Vuralım Hele
Kaynak: Davut Sulari

Çeke Çeke (Seversen Ali'yi)
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Sayfa 765

Çeke Çeke Ben Bu Dertten Ölürüm
Seversen Ali’yi Değme Yarama
Ali’nin Yoluna Serim Veririm
Seversen Ali’yi Değme Yareme
Ali'nin Yaresi Yar Yaresidir
Buna Merhem Olmaz Dil Yarasıdır
Ali'yi Sevmeyen Hakk'ın Nesidir
Seversen Ali'yi Değme Yareme
Bu Yurt Senin Değil Konar Göçersin
Ali’nin Dolusun Bir Gün İçersin
Körpe Kuzulardan Nasıl Geçersin
Seversen Ali’yi Değme Yareme
Ilgıt Ilgıt Oldu Akıyor Kanım
Pir Yoluna Kurban Verilir Serim
Benim Derdim Bana Yeter Efendim
Seversen Ali’yi Değme Yareme
Pir Sultan Abdal'ım Deftere Yazar
Hilebaz Yarinle Olur Mu Pazar
Pir Melhem Çalmazsa Yaralar Azar
Seversen Ali’yi Değme Yareme
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Çeke Çeke Bu Dert Beni Öldürür
Çeke çeke bu dert beni öldürür
(taman) El alemi de bu halıma güldürür
(Aman aman)
Korkarım ki divaneye döndürür
Yaşım kemalini bulana kadar
Yavrum nidelim nidelim
Gurbet eli terk edelim
Sılamıza gidelim bozulmuş bağları
Seyran edelim aman
Amanın amanın amanın
Bulana kadar mecnunlar arıyıp
Leylasını bulana kadar
(vala) Dostlar bu dert beni diyar diyar gezdirir
Yaşım kemalini bulana kadar
Yavrum nidelim nidelim
Gurbet eli terk edelim
Sılamıza gidelim bozulmuş bağları
Seyran edelim aman
Amanın amanın amanın
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Sayfa 766

Çeke Çeke Bu Dert Beni Öldürür

Turnam başım darda benim
Şu yaban diyarda benim
Bir sevenim varmı bilmem
Gözden uzaklarda benim

Çeke çeke bu dert beni öldürür
Gönül nazlısını bulana kadar
Adam vaz mı gelir nazlı yarinden
Yanıp ateşlere ölene kadar

Çekelim turnam sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
Belki seneye

Gözüm yaşın name saldım gel imdi
Eğer tabip isen yarem bil imdi
Demir çarık giydim o da delindi
Ararım yarimi bulana kadar

Başım öne eğdirdiler
Yüzüm yere değdirdiler
Saçıma kar yağdırdılar
Yaz ile baharda benim

Kaynak: Selahattin Erorhan

Gözüm yaşın name saldım götürür
Derdime bir hazık tabip getirir
Yarim küsmüş melil melil oturur
Ölme yar karşımda gülene kadar
Veli'm ey der kande benim vatanım
Tükendi takatim gelmez mecalim
Azrail gelmiş de istiyor canım
Alma yar karşımda durana kadar

Kaynak: Dursun Ali Akınet

Çekemedim Akça Kızın Göçünü

(Hey hey) Çekemedim akça kızın göçünü (of göçünü
Sırma saçlar bırak dövsün döşünü (döşünü a kız döşü
Gülüver de görem mercan dişini (of dişini)
Yol ver bana Çubuk beli (geçeyim ah kız geçeyim)
(<i>Repertuar</i>)
(<i>Geçeyim ak kıza gideyim</i>)

Kaynak: Aşık Veli

Çeke Çeke Bu Dert Beni Öldürür
Çeke çeke bu dert beni öldürür
Gönül nazlısını bulana kadar
İnsan vaz mı gelir nazlı yarinden
Yanıp ateşlere ölene kadar
Gözüm yaşın name saldım gel imdi
Eğer tabip isen yarem bil imdi
Ferhat gibi şirin yari bul imdi
Ararım yarimi bulana kadar

(Hey hey) Yaylaların yeli soğuk esmez mi (of esmez
Sevdiğim de rüyalara girmez mi (girmez mi a kız gir
mi)
Girmesen de gönül sana küsmez mi (of küsmez mi)
Yol ver bana Çubuk beli geçeyim (geçeyim ah kız
geçeyim)
(<i>Repertuar</i>)
(<i>Geçeyim ak kıza gideyim</i>)
Kaynak: Şevket Yanıkoğlu

Çeken Bilir (Dertlinin Derdi)

Gözüm yaşın name saldım götürür
Derdime bir hazık tabip getir
Yarim küsmüş melül melül oturur
Ölme yar karşımda gülene kadar

Dertlinin derdi bilinmez diloy diloy zalim oy
Ancak derdi çeken bilir yar oy yar oy zalim oy
Güldüğüm gelmez aklıma diloy diloy zalim oy
Derde düşüp çeken bilir yar oy yar oy zalim oy

Veli'm eydür nerde benim vatanım
Tükendi takatim yoktur mecalim
Azrail gelmiş de istiyor canım
Alma yar yanıma gelene kadar

Ellerin açtığı yara diloy diloy zalim oy
Dost değil ki gele sara yar oy yar oy zalim oy
Anladım ki bahtım kara diloy diloy zalim oy
Dost kadrini çeken bilir yar oy yar oy zalim oy

Kaynak: Aşık Veli

Dertler beni benden aldı yar oy yar oy zalim oy
Deli edip dağa saldı yar oy yar oy zalim oy
Yazık bülbül gülsüz kaldı diloy diloy zalim oy

Çekelim Turnam Sineye
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Gül kadrini seven bilir yar oy yar oy zalim oy
Dost kahrını çeken bilir yar oy yar oy zalim oy
Erdoğan'ım derdim bitmez diloy diloy zalim oy
Derdime melhem kar etmez yar oy yar oy zalim oy
Garip sazım bugün ötmez diloy diloy zalim oy
Ancak onu çalan bilir yar oy yar oy zalim oy
Söz: Hasan Erdoğan
Kaynak: Hasan Erdoğan

Çeker (Aşkın Polisleri)
Aşkın polisleri tuttu yakamı
Ne alır canımı ne de el çeker
O zalım yar benden kesti selamı
Ne bir mektup yazar ne de tel çeker
Girdi dil şehrine sevda taburu
Can uğuna hücum etti herbiri
Keder denizinde umut vapuru
Ne batar kurtulur ne de yol çeker
Felek ile geçinmiyor İzzeti
Çirkin huyları var kötü adeti
Şu bendeki derdi ahı feryadı
Ne dağ taş götürür ne de kul çeker
Kaynak: Aşık Ali İzzet

Çeker (Sevgi Sevgisinden)
Sevgi sevgisinden düşse uzağa
Olsa bahar ayı zimistan çeker
Könül şahın kimi çıhar her dağa
Saatda yüz defe ah feğan çeker
Aşiki me'şukdan ayırsa felek
Yanar ocahlara ağrıyar ürek
Gözünde kalarsa etdiyi dilek
Kezanın elinden el aman çeker
Dağdan ayrılmaya dağlar maralı
Şikarın elinden ovçu yaralı
Her kes isteyinden düşse aralı
Cehennem odunu her zaman çeker
Versen Azaflıya inci-le'lleri
Yarsız lazım deyil behişt gülleri
İki sevgi eger gezse çölleri
Ele bil cenneti gülüstan çeker
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Sayfa 767
Kaynak: Mikayil Azaflı

Çekerim Halayı Ben Dizi Dizi
Çekerim halayı ben dizi dizi
Beri gel beri gel yosmanın kızı
Nazardan korusun Yaradan bizi
Beri gel beri gel yosmanın kızı
Halayın başını çeker dururum
Mendilimi dört bir yana vururum
Sevdasına düştüm deli olurum
Beri gel beri gel yosmanın kızı
Getirin damadı bugün oynasın
Oynasın oynasın ahdı kalmasın
Düğünde aranmaz akça parasın
Beri gel beri gel yosmanın kızı
Kaynak: Süleyman İkinci

Çekerim Senin Nazını
Çekerim senin nazını
Getir öpeyim yüzünü
Göreydim senin özünü
Bağda açan gül olaydı
Düldül'e benzettim donun
Düşmana uğrattım yolun
Açılır kanadın kolun
Gidişin bir yel olaydı
Yoluna koydum bu canı
Dolaşalım tüm meydanı
Yola sürmek için seni
Kamber gibi kul olaydı
Söyle hey Köroğlu söyle
Kırat'ın methini eyle
Senin susadığın yerde
Aras gibi sel olaydı
Kaynak: Köroğlu

Çekilip Kırklara Vardık
Çekilip kırklara vardık
Niye geldin can dediler
Baş kesip niyaz eyledik
Geç otur meydan dediler
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Kırklar meydanı ganidir
Görenin kalbin eridir
Külli şekerden beridir
Nerelisin can dediler
Kırklar ile yedik içtik
Kaynayıp sohbete çoştuk
Yetmiş yıl kürede piştik
Dahi çiğsin can dediler

Sayfa 768
Kaynak: Osman Azizov

Çekin Halay Dizilsin
Çekin halay dizilsin
Ela gözler süzülsün
Halaya girmeyenin
Vurun boynu üzülsün

Rehberine ver özünü
Erenler göre gönlünü
Müsahibin hak bileni
Edelim ihsan dediler

Yörü aslanım yörü
Yörü elmasım yörü
Kalma yolundan geri
Zehir olsa içerim
Bade dolduktan geri

Pir Sultan'ım kanım katlim
Gönlünü gönlüme kattım
Doksan yıl da ölü yattım
Gine sağsın can dediler

Sabahtan bizim pınara
İki gelin üç kız gelmiş
Kuğul kuğul ötüşürler
Cıvıl cıvıl söyleşirler

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Çekin De Benim Kır Atımı
Çekin de benim kır atımı agalar
Nalbantlar nallasın
Varın da söyleyin al gelin eşime
Çantamı hallasın
(Bağlantı)
Çalınsın davullar
Çalınsın zurnalar
Bahçemde çalınsın
Babam da bana
Bir düğün yapacak
Cihanda anılsın

Birisinin adı Fatma
Benleri var çatma çatma
Aman şafak erken atma
Aman horoz erken ötme
Bir yar elinden yandım bir yar elinden
Bugün ben bir güzel gördüm
Bakar cennet sarayından
Kamaştı gözümün nuru
Onun hüsn ü cemalından
Bir yar elinden yandım bir yar elinden
Salındı bahçeye girdi
Çiçekler selama durdu
Mor menevşe boyun eğdi
Bir yar elinden yandım bir yar elinden

Çekin de benim kır atımı agalar
Dilekte taşıma
Kader de kısmet boyle yazılmış
Benim de başıma

Keçi vurdum bayıra
Kımır kımır yayıla
Senden bana fayda yok
Beni mevlam kayıra

Bağlantı

Gemideyim gemide
Ayağım yemenide
Alacaksan al beni
Nişanlım var geride

Verin de bana çantamı agalar
Asayım koluma
Babam da bana bedeller tutmuyor
Gideyim yoluma
Bağlantı
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Gemici başı mısın
Cevahir taşı mısın
Sana bir nişan versem
Koynunda taşır mısın
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Hey tavralı tavralı
Paraları turalı
Görmedim senin gibi
Bu cihan kurulalı
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Çekin Halay Düzülsün
Çekin halay düzülsün ellerin yari
Sürmeli gözler süzülsün ömrümün vari
Halaya girmeyenin ellerin yari
Eli kolu çözülsün ömrümün vari
Çıktım duvara ellerin yari
El ettim eski yara ömrümün vari
Eski yar şöyle dursun ellerin yari
Can kurban yeni yara ömrümün vari
Güvercin vurdum kalkmaz ellerin yari
Kanı sel olmuş akmaz ömrümün vari
Eskiden sevdiğim yar ellerin yari
Dönüp yüzüme bakmaz ömrümün vari
Kaynak: Emin Aslan

Çekin Halay Yürüsün
Çekin halay yürüsün
Dağı da duman bürüsün
Verin de benim yarimi
Cihan da ömrüm çürüsün
Çekin de halay başını
Çalkan da gözer taşını
Ayrılan gavuşmaz mı
Sil gözünün yaşını
Gidiyom izlerinden
Döndün mü sözlerinden
Döndüğünü bileydim
Öperdim gözlerinden
Dağı da duman olanın
Hali de yaman olanın
Uyku da girmez gözüne
Yari de civan olanın
Kaynak: Burhan Gökalp

Çekin Kıratımı Nalbant Nallasın
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Sayfa 769

Çekin kıratımı nalbant nallasın
Vur Celal boynumda kanım damlasın
Gıyma Celal gıyma nar tanesiyem
Annemin babamın bir tanesiyem
Çekin kıratımı vurun gemini
Üstüne binenler sürsün demini
Gardeşim Mustafa versin emiri
Gıyma Celal gıyma nar tanesiyem
Annemin babamın bir tanesiyem
Varın söylen anneme kıratı satsın
Kanlı gömleğimi de bağrına bassın
Gardeşim almazsa düşmana kalsın
Gıyma Celal gıyma yarem derindir
Ölmez sağ olursam Mevlam kerimdir
Tabutumun altı boyuna çatlak
Sol yanımdan girdi de gameyle bıçak
Gıyma Celal gıyma yarem derindir
Ölmez sağ olursam Mevlam kerimdir
Kaynak: Mustafa Kıtış

Çekin Mayaları Da Buradan Gidelim
Çekin mayaları da
Buradan gidelim
Dirmil yaylasına da
Göçe gidelim vay gelin
Mor devenin gızgını
Döner döner üfürür
Döner döner üfürür
On beş gızdan eyyidir
On beş gızdan eyyidir
Gelinlerin güzeli
Gelinlerin güzeli
Ala devem mor köçek
Al basmadan yün gömlek
Geçme gelin buradan
Senin yayların gevşek
Mor devenin gızgını
Döner döner üfürür
Döner döner üfürür
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On beş gızdan eyyidir
On beş gızdan eyyidir
Gelinlerin güzeli
Gelinlerin güzeli
Devesi gater gater
Çilbiri suya batar
Kız oğlanı görünce
Sallar mendilin atar
Mor devenin gızgını
Döner döner üfürür
Döner döner üfürür
On beş gızdan eyyidir
On beş gızdan eyyidir
Gelinlerin güzeli
Gelinlerin güzeli
Kaynak: Emin Demirayak

Çekin Uşaklar (Gemiciler)
Gemiciler kalkalım şu yelkeni takalım
Şişirip de yelkeni sırtüstüne yatalım
Kızılırmak başında şu ırgatı atalım
Tutalım balık havyar keyfimize bakalım
Kaptan attık ırgatı sende tut ha bu gatı
Gel girelim ırmağa esecek ha şu batı
Gemici uşakları deniz başımın tacı
Yoklayın şu ırgatı inşallah çıkar acı
Çekin uşaklar çekin
Hemen aldık ırgatı
Geliyor bir sert poyraz
Vuralım iki katı
İsmail amurada
Hasan geçsin çördeye
Uşaklar ben dümende
Coştum arkadaş coştum
Biraz çalam kemençe
Dağı aldı bir duman
Oh hava güzel yaman
Doğru yörü ah gelin
Bayıldım aman aman
Bayıldım aman aman
Kaynak: Hüseyin Dilaver

Sayfa 770

Çekinir (İnanın Dostlar)
İnanın dostlar ben böyle kişiyem
Bir haneye girmiş olsam çekinir
Muhammet Ali'yi ikrar vermişem
Sen necisin sormuş olsam çekinir
Ya bir cem veyahut bir irfan payı
Açmış olsam eder ah ile vayı
Muhammet Ali'den mantık manayı
Dilim ilen açmış olsam çekinir
Kullar gayet bezmiş bir devran derden
Kısmetin ummazlar ab u Kevserden
Mervan'ın dölleri anlamaz maldan
Doğduğunu demiş olsam çekinir
Davut Sulari'yem çekildim uzak
Adu nesli bize kurmasın tuzak
Hak ulu divana bir name yazak
Esen yele vermiş olsam çekinir
Kaynak: Davut Sulari

Çekirgem Uçar Gelir
Çekirgem uçar gelir
Kanadın açar gelir
Dümbek de boylu çekirgem
Dalgalı yeşilim
Ekini biçer gelir
Çekirgemin kanadı
Kanı yere damladı
Dümbek de boylu çekirgem
Dalgalı yeşilim
Arpa buğday komadı
Çekirgem geldi taşa
Yazılan gelir başa
Dümbek de boylu çekirgem
Dalgalı yeşilim
Düğünüm kaldı kışa
Kaynak: Hasan Çavuş

Çekirgemin Ayağında Nalini
Çekirgemin ayağında nalini
Çekirgem de kaymakamın gelini
Sivri de butlu
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Eğri de butlu çekirgem
Çekirgenin kanatları sayılır
Çekirgem de kaymakama bayılır
Sivri de butlu
Eğri de butlu çekirgem
Çekirgenin kanadını burmalı
Çekirgeyi kaymakama vermeli
Sivri de butlu
Eğri de butlu çekirgem
Kaynak: Kemal Sarısözen

Çekirgemin Taburu
Çekirgemin taburu
Arpada buğday batırı
Ben buralara gemezdim imanım
Nazlıda yarin hatırı
Çekirgem uçmaz oldu
Kanadını açmaz oldu
Şu bodrumun kızları aman
Erkeklerden kaçmaz oldu
Dam üstünde siniler
Fiskede vursan iniler
Şu Bodrum'un kızları aman
Haftada koca yeniler
Kaynak: Mehmet Başaran

Çekirgenin Kanadı

Sayfa 771

Arpa buğday devşiri
Tel çekelim devlete
Kimden alacak öşürü
Çekirgenin zararı
Yere düşse kararı
Varın söylen Beytullah'a
Neye varacak kararı
Senir'in kayaları
İçindedir mayaları
Gelin gidelim çekirge
Başımızda ağaları
Çekirgenin kanadı
Kanı yere damladı
Körolası çekirge
Arpa buğday komadı
Entarimi al ettim
Yenlerimi dar ettim
Bu devletin önünde
Yatağımı don ettim
Kaynak: Ahmet Köksal

Çekirgeyi Heylemeden Gelirler
Çekirgeyi heylemeden gelirler
Çekirgeye güle güle ölürler
İğne de butlu sivri de götlü çekirge
Çekirgenin önü de indi yazıya
Ot kalmadı koyun ile kuzuya
İğne de butlu sivri de götlü çekirge

Çekirgenin kanadı
Nedir bunun inadı
Kör olası çekirge
Arpa buğday komadı

Çekirgeyi Sürüverdim Yazıya

Tarlalarda yayılır
Kanatları sayılır
Kör olası çekirge
Harmanlara bayılır

Hoplayıver çekirgem
Zıplayıver çekirgem
Haydi de topal çekirgem

Kaynak: Bilinmiyor

Çekirgenin Rezili
Çekirgenin rezili
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Çekirgeyi sürüverdim yazıya
Ot koymadı goyun ile guzuya

Çekirgeyi sürüverdim bayıra
Mevlam bizi bu dertlerden kayıra
Hoplayıver çekirgem
Zıplayıver çekirgem
Haydi de topal çekirgem
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Sayfa 772

Çekirgenin ayağında nalini
Ben de sandım kaymakamın gelini

Köprünün altı çiçek
Beni verirler yadellere ağlasana ay oğlan
Tabancanı kaytanına bağlasana ay oğlan

Hoplayıver çekirgem
Zıplayıver çekirgem
Haydi de topal çekirgem

Orak getirin biçek
Beni verirler yadellere ağlasana ay oğlan
Tabancanı kaytanına bağlasana ay oğlan

Kaynak: Şahin Özçim

Kaynak: Cevat Aslan

Çekme Çadırını Kara Yazıya

Çektiğim Cevr İle Cefa 1

Çekme çadırını da kara yazıya
Ot kalmadı da koyun ile kuzuya
Ben de razı mıydım da alnımdaki yazıya

Çektiğim cevr ile cefa
Çekerim senden ötürü
İkrar iman bir olunca
Sen de çek benden ötürü

Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Yar bu gönlümü kümler bağlasın
Çadırını da kurmuş da Hekimhan düzüne
Hasret koydular da yarin yüzüne
Yollarını bilmem gidem getirem
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Yar bu gönlümü kümler bağlasın

İkrar imanı güderim
Sensiz alemi niderim
İşte geldim uş giderim
Bir tatlı dilden ötürü
Sevdim tatlı dilleri
Koklarım gonca gülleri
Sararım ince belleri
Gittiğim yoldan ötürü

Kaynak: Selahattin Alpay

Çekme Halay Başını
Çekme halay başını
Etme gözün kaşını
Ben anneme danıştım
Hesap ettim yaşımı
Halaya girme dedim
Boyun gösterme dedim
Benden gayri kimseye
Meylini verme dedim
Kaynak: Sıddık Doğan

Çekmecemin Kilidi
Çekmecemin kilidi
Beni verirler yadellere ağlasana ay oğlan
Tabancanı kaytanına bağlasana ay oğlan
Üstünü gül bürüdü
Beni verirler yadellere ağlasana ay oğlan
Tabancanı kaytanına bağlasana ay oğlan

Bana ne kıyak bakarsın
Sinemi oda yakarsan
Bana ne sitem edersin
İkrarsız elden ötürü
Ferhat Şirin'e tapar
Külüngün havaya atar
Başını altına tutar
Can verir candan ötürü
Mümin olan Hak'ka tapar
Münafıklar yoldan sapar
Arka vermiş dağı çeker
Ferhat Şirin'den ötürü
Pir Sultan'ım deme yalan
Etme imanına talan
Bu dünyada gerçek olan
Ser verir sırdan ötürü
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Çektim Aşkın Çilesini
Çektim aşkın çilesini
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Yıktın gönlüm kalesini
Bana bu aşk belasını
Verirken acımadın mı
Derviş ettin çıktım posta
Dert yandım dermansız dosta
Sana gönlüm oldu hasta
Duydun da acımadın mı
Kaynak: Cevdet Babacan

Çektiren Yarim
Yar yar demiştim de bağlandım sana
Gözlerimde yaşlar döktüren yarim
Herkes sevdiğiyle yaşar can cana
Benim de boynunum büktüren yarim
Çok sevmiştim seni sen elin oldun
Öğüt verdim sana sen deli oldun
Ben bir fidan gibi ben dolu oldun
Yeşil yaprağımı döktüren yarim
Gençliğim tükendi yaşım kalmadı
Sarayım yıkıldı taşım kalmadı
Saçlarım döküldü dişim kalmadı
Hayat çilesini çektiren yarim
Kul Kevseri dertli sazını çalar
Ben burada ağlarım yar orda güler
Tatlı hatıralar sıcak sevdalar
Beni ateşlere yaktıran yarim
Kaynak: Aşık Kevseri

Çelik Pazarında Ufacık Taşlar
Çelik pazarında ufacık taşlar
El ele tutmuş gidiyor dadaşlar
Yaralarım alır gelir kardaşlar
Hey ağalar ben kafadan vuruldum
Vuruldum da dilden dile duyuldum
Benim yarim gece gezer bostanı
Hanım kızlar güzel okur destanı
Yeşil geymiş kadifeden fistanı

Sayfa 773

Çello Dedikleri
Çello dedikleri daha bir uşak
Beline kuşanmış ibrişim kuşak
Elinde martini döşünde fişek
Doldurup doldurup sıkıyor Çello
Bir yiğit türemiş Avşar elinde
Söyleniyor memleketin dilinde
Giderken görmüşler Tokat yolunda
Altında küheylan sekiyor Çello
Kaynak: Huriye Koç

Çeltikçi
İlkokul üçteyken gelmiştim sana
Gurbete yolladın beni Çeltikçi
Uygarlık görmemiş yıllarca ama
Kendine geliyor yeni Çeltikçi
Çukurabanoz'dan koşmuşuz sana
İlk bakışta garip gelir insana
Ne gamlar çektirdin insafsız bana
Biraz da çevreni tanı Çeltikçi
İnsanların zengin toprağın bitek
Kalmadı çaydaki o eski batak
Oluver de artık birazcık atak
Değiştir geçmişi-dünü Çeltikçi
Anamur'un sen en yakın köyüsün
Ahırın önüne kazar kuyusun
Görüyorsun ama deniz kıyısın
Oldun Akdeniz'in Van'ı Çeltikçi
Sokakların çamur dolu girilmez
Yol için bir milim toprak verilmez
Bu gidişle vallah bu köy dirilmez
Nasıl değiştirsek seni Çeltikçi
Turhan Amca'yla Alime Yenge
Bizim mahallede kurardı denge
Çoğu kardeşler de başlıyor cenge
Kayarsa tarlanın eni Çeltikçi

Hey ağalar ben kafadan vuruldum
Vuruldum da dilden dile duyuldum

Zenginlik içinde yokluk çekersin
Yürümezsin hep yerinde çökersin
İnsan belleğinden nasıl çıkarsın
Her günün bir başka anı Çeltikçi

Kaynak: Yöre Ekibi

Olmuşsun Arif'in üçüncü köyü
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Savurup duruyor kaderin yayı
Silkele kendini bozulsun büyü
Mutlu eyle artık beni Çeltikçi

Sayfa 774

Çemberim dalda kaldı
Gözlerim yolda kaldı
Yıkılası meyhane
Sarhoşum nerde kaldı

Kaynak: Arif Gölge

Çember (Başımdaki Çemberin)

Eyvahlar olsun olsun da
Kadehler dolsun

Başımdaki çemberin
Kıyılan engel mengel
Beni candan dilersen
Irmak kenarından gel

Ey sokaklar sokaklar
Yarim şeker ufaklar
Pul pul olsun dökülsün
Seni öpen dudaklar

Ay doğar aşmak ister
Bal dudak yaşmak ister
Şu benim cahil gönlüm
Yâre kavuşmak ister

Eyvahlar olsun olsun da
Kadehler dolsun

Başındaki çemberi
Karaya mı boyadır
Benzin kaçmış sevdiğim
Sevdaya mı uğradın
Başımda tülbendim var
Ağladım gülmedim yar
İlkin meyil verdim
Sonunun bilmedim yar

Çember Çember Üstüne
Çember çember üstüne
Çember neyin üstüne
Ben bir çember olaydım
Kalem kaşın üstüne
Aman da kaşın üstüne
Yelek yelek üstüne
Yelek neyin üstüne
Ben bir yelek olaydım
Selvi boyun üstüne
Aman da selvi boyuna
Kemer kemer üstüne
Kemer neyin üstüne
Ben bir kemer olaydım
İnce belin üstüne
Aman da ince beline
Kaynak: Behti Beytullah

Çemberim Dalda Kaldı
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Kalenin ardı pınar
Elimi soksam donar
Ne ağladım ne güldüm
Yüreğim ona yanar
Eyvahlar olsun olsun da
Kadehler dolsun
Kaynak: Abdullah Uluçelik

Çemberimde Gül Oya
Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
Dertlere karıyorum
Günleri saya saya
Al beni kıyamam seni
Pembe gül idim soldum
Ak güle ibret oldum
Karşı karşı dururken
Yüzüne hasret kaldım
Al beni kıyamam seni
Avlu dibi beklerim
Vay benim emeklerim
Dümbeleği çala çala
Yoruldu bileklerim
Al beni kıyamam seni
Kaynak: Kemal Nizam Bigalı

Çemberimi Çaldım Taşa
Çemberimi çaldım taşa
Yaş yarıldı baştan başa
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Sayfa 775

Oyna keyfin baştan aşa

Çemberli Çargat Bala Zer

Al gel oğlan çemberimi
Bul gel oğlan çemberimi

Çemberli çargat bala zer hanım
Öv oldu helvet bala zer hanım
Şeyteni leğnet bala zer hanım

Çemberimi yudum idi
Taş başına koydum idi
Sana neler dedim idi
Al gel oğlan çemberimi
Bul gel oğlan çemberimi
Çemberimin ucu boncuk
Benim yarim gül boncuk
Cebi boş göğsü cıncık
Al gel oğlan çemberimi
Bul gel oğlan çemberimi
Çemberimin ucu oya
Saramadım doya doya
Mail oldum uzun boya
Al gel oğlan çemberimi
Bul gel oğlan çemberimi
Kaynak: Sırrı Sarısözen

Elde topanca bala zer hanım
Gellem dalınca bala zer hanım
Menim olunca bala zer hanım
Petekte ari bala zer hanım
İçinde bali bala zer hanım
Gel mene bari bala zer hanım
Elde topanca bala zer hanım
Gellem dalınca bala zer hanım
Menim olunca bala zer hanım
Şelte giyirsen bala zer hanım
Yoldan edirsen bala zer hanım
Kaş göz edirsen bala zer hanım
Elde topanca bala zer hanım
Gellem dalınca bala zer hanım
Menim olunca bala zer hanım
Kaynak: Huşenk Azeroğlu

Çemberimi Yudumudu

Çenende Tut Kelimeyi

Çemberimi yudumudu
Gül dalına kodumudu
Sen aldın ben gördümüdü
Al gel oğlan çemberimi

Çenende tut kelimeyi yeride gülüm vay vay
Giyer beyaz köyneği yeride gülüm vay vay
Anan mene saklayıp yeride gülüm vay vay
Senin gibi körpeyi yeride gülüm vay vay

Çemberimi çaldım taşa
Yazılanlar gelir başa
Sevdiceğim binler yaşa
Al gel oğlan çemberimi

Yeride yeride yeride yeride gülüm vay vay
Gel yanımca aparım seni de gülüm vay vay

Çemberimin ucu boncuk
Benim yarim gülboncuk
Cebi boş göğsü cincik
Al gel oğlan çemberimi
Çemberimin ucu oya
Saramadım doya doya
Mail oldum uzun boya
Al gel oğlan çemberimi

Su doldurur bulaktan yeride gülüm vay vay
Çekip çekip yanaktan yeride gülüm vay vay
Kız gözlerim yoruldu yeride gülüm vay vay
Kapınıza bakmaktan yeride gülüm vay vay
Yeride yeride yeride yeride gülüm vay vay
Gel yanımca aparım seni de gülüm vay vay
Bu derdimin özüsen yeride gülüm vay vay
Baharısan yazısan yeride gülüm vay vay
Bugün güzelsen amma yeride gülüm vay vay
Bi zalımın kızısan yeride gülüm vay vay
Yeride yeride yeride yeride gülüm vay vay
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Gel yanımca aparım seni de gülüm vay vay

Sayfa 776

Hıdırveş nûş edüp ol abe kandım
(Hasbetenlillah)

Kaynak: Yöre Ekibi

Çeper Çekdim Yol Açtım
Çeper çekdim yol açtım (Balam)
Kızıl güle dolaştım (Balam)
Yağma yağmur yel esme (Balam)
Ben yarime kavuştum (Balam)
Kız niye niye niye (Balam)
Öldüm yar diye diye (Balam)
Karşıda elmalıklar (Balam)
Suda oynar balıklar (Balam)
Ne böyle sevda olsun (Balam)
Ne böyle ayrılıklar (Balam)
Kız niye niye niye (Balam)
Öldüm yar diye diye (Balam)
Karşıda gördüm seni (Balam)
Gül iken derdim seni (Balam)
Derdin belan ben çektim (Balam)
Ellere verdim seni (Balam)
Kız niye niye niye (Balam)
Öldüm yar diye diye (Balam)
Kaynak: Cevri Altıntaş

Çerağ-ı Vahdete Pervane Oldum
Çerağ-ı vahdete pervane oldum
(Hasbetenlillah)
Bilinser tac kadem odlara yandım odlara yandım
(Hasbetenlillah)
(ah) Yerim mescid işim itaadıken gör nagihan
Muhabbetle serim sevdaya saldım
(Hasbetenlillah)

(ah) Meğer payanı yok derya imiş aşkı dilaramın
O bahri bi-nihayet içre daldım
(Hasbetenlillah)
Kaynak: Mustafa Çinkılıç

Çermiğin Bahçaları
Çermiğin bahçaları
Meşelidir dağları
Yarim burdan gideli
Baykuş tuttu bağları
Göynümden yaralıyam
Yaslıyam karalıyam
Yarimi eller almış
Eli kolu bağlıyam
Haste düştüm ağlıram
Yüce Hakkı çağıram
Yarimi bağışlarsa
Kaynak: Ali Atıcı

Çeşme Başı Su Başı
Çeşme başı su başı
Severim kara kaşı
Kötüyünen bal yeme
Güzelinen taş taşı
Dereler çağlar oldu
Gözlerim ağlar oldu
Bir güzele vuruldum
Meskenim dağlar oldu
Şu dağlar ulu dağlar
Al giymez kara bağlar
Ağlarsa anam ağlar
Gerisi yalan ağlar
Kaynak: Yöre Ekibi

Resulullah bu yurdu mü'mine mirat yine mü'mindir
Kabul ettim yönüm mirata döndüm
(Hasbetenlillah)

Çeşme Başında Yarimi Beklerim

(ah) Ben Aydi'yem ne var canım feda kıldımsa canane
Ki verdim cümle varım aşkın aldım aşkın aldım
(Hasbetenlillah)

Çeşme başında yarimi (beklerim)
Yar gelmezse derdime dert (eklerim)
Ellerin sevdiği gyalmiş yanına yanına
Benim boynum bükük yari (beklerim)

Lebinden çeşmeyi aşka revan oldukça cananın

Çeşme başı kalabalık gelemem gelemem
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Sevdiğini doğrusuna bilemem belemem
Merak etme görmez bizi kimseler kimseler
Testin dolsn kız ben seni beklerim beklerim
Yar gelmezse ben boynumu (bükerim)
Gece gündüz yollarını beklerim beklerim
Her gün senin hasretini çekerim çekerim
Testin dolsun kız ben seni (beklerim)

Sayfa 777

O da geldi başıma
O da geldi başıma
Kara daş boyanır mı
Yarim tez uyanır mı
Yarim tez uyanır mı
Sen orada ben burda
Buna can dayanır mı
Buna can dayanır mı

Kaynak: Adem Bayraktarov
Kaynak: Mustafa Çobanoğlu

Çeşmeden Döndü Geliyor
Çeşmeden Döndü geliyor
Elinde testi aman testi
Birşeycikler demedim ki
Bana da niye küstü
Sallan da gel sarı gelin
Kolları boynuma dola gelin
Bahçede kiraz topluyor
Hopul hopul hopluyor
Yarim gelecek diye
Yollarımı bekliyor
Sallan da gel sarı gelin
Kolları boynuma dola gelin
Bahçede pınar akıyor
Çaylar gibi çağlıyor
Sevdi de almadı diye
Döndü gelin ağlıyor
Sallan da gel sarı gelin
Kolları boynuma dola gelin
Kaynak: Mustafa Koçak

Çeşmeden Dudu Geçti

Çeşmeler Yaptırdım
Çeşmeler yaptırdım altın oluklu
Suyunu akıttım içi balıklı
Bir yar sevdim o da ele yavuklu
Ayrıl yavuklundan seni alayım
Beri gel a yarim beri gel ben adam yemem
Ellerin yarine de yarim ol demem
Yüce dağ başında bir ulu tavşan
Okundu öğlenler olmuyor akşam
Verin kır atımı dağı dolaşam
Dağlar arkasında yare kavuşam
Beri gel a yarim beri gel ben adam yemem
Ellerin yarine de yarim ol demem
Kaynak: Yöre Ekibi

Çeşmelere Testi Koydum
Çeşmelere testi koydum doldu mu
Soruverin yarim asker oldu mu
Gül Ayşenin al yanağı soldu mu
Ne yandasın kömür gözlüm ne yanda
Ne yandaysan teller vuram o yana

Çeşmeden dudu geçti
Elini yudu geçti
Elini yudu geçti
Çeşmem seni yıkarım
Dudum ne dedi geçti
Dudum ne dedi geçti

Çeşmeler yaptırdım altın oluklu
Suyunu getirttim içi balıklı
Bir yar sevdim Afiyon'a yavuklu

Vardım çeşme başına
Yazı yazdım daşına
Yazı yazdım daşına
Sevda nedir bilmezdim

Kaynak: Hasan Özlü
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Sayfa 778

Çeşmenin başı güzel
Dibinin taşı güzel
Öyle bir yar sevmişim
Kipriği kaşı güzel

Dereler dereler ince dereler
Yine depreşiyor eski yareler de goygun yareler
Bu derdime kimler bulur çareler
Çaresiz dertlere düştüm ağlarım da gelin ağlarım

Ağaçlarda kestane
Kestane tane tane
Öyle bir yar sevmişim
Alpaslan'da bir tane

Kaynak: Fadime Kılınç

Çeşmenize Güğüm Koydum

Kaya dibi kara imiş
Gün doğmadan erimiş
Otuz iki meyvenin
En tatlısı yâr imiş

Çeşmenize güğüm koydum doldu mu
Çeşmenize testi koydum doldu mu
Üstüne yar sevdim
Ayan oldumu da
Ayan oldu mu

Çaydanlıkta çayım var
Utanacak neyim var
Alpaslan'ın içinde
Aslan gibi yârim var

Üç ay oldu ben buradan gideli
Aylar oldu ben buradan gideli
İnce bellerini saran oldu mu da
Saran oldu mu

Çeşmenin Başı Güzel

Çoban davarını yüksekte tutar
Hani yar verdiğin sözler de
Verdiğin sözler

Çeşmenin başı güzel (Oh aman aman)
Dibinin taşı güzel (Oh aman aman)
Öyle bir yar sevmişim (Oh aman aman)
Kipriği kaşı güzel (Oh aman aman)
Yar saçları sırmadan (Oh aman aman)
Su getirir çeşmeden (Oh aman aman)
Sormak ayıp olmasın (Oh aman aman)
Bu güzellik nereden (Oh aman aman)

Kırmızı dudaklar boyalı yüzler
Beni deli eder sendeki gözler de
O kara gözler
Bilmiyom Allah'tan bilmiyom sizden
Haber alamadım tarafınızdan tarafınızdan
Bir hediye saldığından bu yana
Onun üzerinde ben de duruyom
Ben de duruyom

Kaynak: Yöre Ekibi
Kaynak: Nevzat Altındağ

Çeşmenin Başına Vurmuş Gazanı
Çeşmenin başına vurmuş gazanı
Kostak boylarına vermiş düzeni de gelin düzeni
Sen miyidin bizim köyün güzeli
Sen gideli köyün dadı galmadı da gelin galmadı
Dere senin suyun neden bulanık
Yardan ayrı düştüm yüreğim yanık da ciğerim yanık
Dalgın uykulardan uyur uyanık
Dalgın uykulardan uyanamadım da uyanamadım

Çeşminaz (Derdine Kurbanam)
Derdine kurbanam gel etme naz
Canım gülüm Çeşminaz
Ömrümün gülüsün acı biraz
Sonu ölüm Çeşminaz
Bir kere görüm gül gülüm
Ya da ufak bi tebessüm
Ah Çeşminaz ah

Ayazören yönün öte bakıyor
Gız senin hasretin beni yakıyor da gelin yakıyor
Terlemişsin buram buram kokuyor
Al benim mendili sil oylum oylum da sil oylum oylum
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Daha nem olasın

Sayfa 779

İnsanoğlu bir acayip nesnedir
Muhabbetle tatlı dile çevrilir

Kaynak: Özhan Eren
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Çevirdim Şimdi
Ben de bu aşkımdan bak gider oldum
Yolum Erzurum'a çevirdim şimdi
Feleğin elinden derbeder oldum
Yolum Erzurum'a çevirdim şimdi
Derdimi anlamaz pederle mader
Yollara düşürdü bu kötü kader
Öldürecek beni bu dert bu keder
Yolum Erzurum'a çevirdim şimdi
Dertliyim ne çare düştüm ellere
Hıfzı'dır niyazım düşer dillere
Kaptırdım kendimi azgın sellere
Yolum Erzurum'a çevirdim şimdi

Çevrilir (Terki Diyar Edip)
Terki diyar edip gezen aşıklar
Bülbül gibi ahi zara çevrilir
Leylü nehar bidar olan aşıklar
Terketmiş yarını yare çevrilir
Bu dünyada dost kaydını çekenler
Aşk elinden hanımanın yıkanlar
Kebap edip ciğerini yakanlar
Pervaneler gibi nara çevrilir
Ruzu şeb dilinden illallah desen
Eremez maksuda ümidin kesen
Kudretül ayni Nebi Hasan Hüsen
Ceddi Muhammettir nura çevrilir

Kaynak: Hıfzı Baba

Çevrilir (Hak Yarattı)
Hak yarattı Muhammet'i nurundan
İnsan olan gelir nura çevrilir
Çark kurulmuş dolap daim dönmede
Mansur olan gelir dara çevrilir
Bir sürçmede at ayağı kesilmez
Bir suç ile ademoğlu asılmaz
Erenler bir yol kurmuştur basılmaz
Yol ehli kaniyse yola çevrilir
Gümanlı gönülde pir mi eğlenir
Cennet taşrasında hur mu eğlenir
Balsız petekte arı mı eğlenir
Arı kane ise bala çevrilir
Erenler evinde kem söz söylenmez
Cennet derununda huri gizlenmez
Balsız peteksiz arı eğlenmez
Arı olanda bahara çevrilir
Başlı sular daim alçağa akar
Pervane kendini odlara yakar
Serçe kane ise aslına çeker
Bülbül olan gelir güle çevrilir
Pir Sultan Abdal'ım yatar hastadır
Elinde gülleri deste destedir
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Bir bakışta gören vardır alemi
Levh üzere çalan vardır kalemi
Hak ile söyleşir bin bir kelamı
Musa kelimullah tura çevrilir
Defnederler seni beni ölünce
Kabirde müddetin ikmal olunca
Çıkın ruhlar diye hitap gelince
Sür'atle İsrafil sura çevrilir
Eğer sabretmezsen acı diline
Elbet mahşer günü gelir yoluna
Verirlerse beratını soluna
Bil ki defterine kara çevrilir
Binlerce günahım nefsime ait
Yarap cennetinden eyleme bait
Eğer maksuduna ermezse Said
Elinde urganı dare çevrilir
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Çevrilir (Yaralı Ceylan)
Eşinden ayrılan yaralı ördek
Öter dertli dertli göle çevrilir
Vefasız derdime olmadı ortak
Akar gözyaşlarım sele çevrilir
Yaralı bir ceylan dağlar başında
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Uyur yavrusunu görür düşünde
Pervaneler gibi aşk ateşinde
Kerem yanar Aslı küle çevrilir

Sayfa 780

Eğlencem aman
Edalım aman
Sürmelim aman

Perişan Güzelim ne yaman halim
Cevahir satarım bilmezler lalım
Cehalet şehrine uğradı yolum
Nadanlar anlamaz pula çevrilir

Çıbık benim tel benim
Kara kaşlı yar benim

Kaynak: Perişan Güzel

Eğlencem aman
Edalım aman
Sürmelim aman

Çıbık Lülesin Bulmuş
Çıbık lülesin bulmuş
(Ben yandım aman yar yar aman)
Aman ağam kölesin bulmuş
(Ağam paşam of ciyer köşem of)
Aman ağam kölesin bulmuş
(Ağam yatakda durman ayakda)
Ağam iki evlenmiş
(Ben yandım aman yar yar aman)
Aman şimdi cezasın bulmuş
(Ağam paşam of ciyer köşem of)
Aman şimdi cezasın bulmuş
(Ağam yatakda durman ayakda)
Kahve içtim fincandan
(Ben yandım aman yar yar aman)
Aman kenarları mercandan
(Ağam paşam of ciyer köşem of)
Aman kenarları mercandan
(Ağam yatakda durman ayakda)
Çek hançeri vur beni
(Ben yandım aman yar yar aman)
Aman ben de bıktım bu candan
(Ağam paşam of ciyer köşem of)
Aman ben de bıktım bu candan
(Ağam yatakda durman ayakda)
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Çıbık Telden Bağlama
Çıbık telden bağlama
Kara kaşlım ağlama
Eğlencem aman
Edalım aman
Sürmelim aman
Çekmecemin perçini
Açamadım içini
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Aşta gel dolaşta gel
Dağları dolaşta gel
Eğlencem aman
Edalım aman
Sürmelim aman
Çıbık uzun yol gider
Sürmelenmiş yar gider
Eğlencem aman
Edalım aman
Sürmelim aman
Kaynak: Ahmet Çopur

Çığlık (İnsanlık Gemisi)
İnsanlık gemisi batıyor suya
Haydi bre durma zamanı değil
Ateş sardı baca dalma uykuya
Boşa hayal kurma zamanı değil
(Bağlantı)
Feryat ediyorum duyun sesimi
Çığlığımı bari, son nefesimi
Adalet yaralı, sevdalar kesir
Barış Kamber tutsak, Arzular esir
Kafiye ahenksiz, boşlukta nesir
Geç peşrevi, zurna zamanı değil
Bağlantı
Beş kıtada siyah,beyaz,al sarı
Doğsun güneş, erisin kışın karı
Gel ağlatma, dağlatma can Şiar'ı
Boş boşuna yorma zamanı değil
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Bağlantı

Sayfa 781

Kaynak: Ozan Şiar Can

Dostlarım ağlıyor düşman gülüyor
Dediler ki Sefil Emrah ölüyor
Kimi kazma kürek bel aldı gitti

Çığrık Benim Tel Benim

Kaynak: Erzurumlu Emrah

(Bağlantı)
Çığrık benim tel benim
Kahyam mıdır el benim

Çığrışır Bülbüller Gelmiyor Bağban 2

Bağlantı
Çığrık ince tel ince
N'olur bize gelince
Kız imanından mı gider
(Yar imanından mı gider)
Bir kerecik görünce
(Bir kerecik sevince)
Bağlantı
Çığrığın urganıyım
Al üstün yorganıyım
Annem beni büyüttü
(Ninem beni büyüttü)
El kızı kurbanıyım
Bağlantı
Çığrığın başı kara
Ağlarım yana yana
Dermansız derde düştüm
(Vefasız derde düştüm)
Çilem de böyle kara
Bağlantı
Kaynak: Güngör Olgaz

Çığrışır Bülbüller Gelmiyor Bağban 1
Çığrışır bülbüller gelmiyor bağban
Hoyrat dost bağından gül aldı gitti
Türlü mihnet ile bir bağ bezettim
Ben yari besledim el aldı gitti

Çağrışır bilbiller gelmedi bağman
Hoyrat dost bağından gül aldı getti
Yüz bin mehnetinen bir bağ becerdim
Bağı ben becerdim el aldı getdi
Yüz bin dert çekmişem bin daha gerek
Çoğ ömür isterem bir daha görek
Yar elden ettik ey kanlı felek
Ağlayıp gözyaşın sel aldı getdi
Nazlı yarin kem haberi gelüpdür
Dostlar ağlar düşmannarım gülüpdür
Dediler ki Sefil Emrah ölüpdür
Kimi kazma kürek bel aldı getdi
Kaynak: Ercişli Emrah

Çığrışır Bülbüller Gelmiyor Bağban 3
Çığrışır bülbüller gelmiyor bağban
Hoyrat dost bağından gül aldı gitti
Yüz bin mihnet ile bir bağ bitirdim
Ben yari bezettim el aldı gitti
Yüz bin mihnet çektim bir daha gerek
Hayli ömür ister bir daha gerek
Yari elden aldı o kanlı felek
Aktı gözüm yaşı sel oldu gitti
Nazlı yardan kem haberler geliyor
Dostlarım ağlıyor düşman gülüyor
Dediler ki Sefil Emrah ölüyor
Kimi kazma kürek bel aldı gitti
Kaynak: Ahmet Ağırbaş

Çığrışır Bülbüller Gelmiyor Bağban 4

Yüz bin mihnet çektim bir daha gerek
Hayli ömür ister bir daha görek
Yari elden aldı o kanlı felek
Aktı gözüm yaşı sel oldu gitti

Ötüyor bülbüller gelmedi bağban
Hoyrat dost bağından gül aldı gitti
Yüz bin mihnet ile bir bağ yetirdim
Ben bağı beğedim el aldı gitti

Nazlı yardan kem haberler geliyor

Yüz bin mihnet çektim bir dahi gerek
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Çok ömür ister ki bir dahi görek
Har ettin içimi ey zalim felek
Aktı çeşmim yaşı sel oldu gitti
Nazlı yarim kem haberi gelüptür
Ciğerlerim delik delik deliktir
Dediler ki Sefil Emrah ölüptür
Kimi kazma kürek bel aldı gitti

Sayfa 782

Aman aman güzelsin
Nerelerde gezersin
Her nereye gidersen
Arapgir'e dönersin
Yanma gurbet narına
Gel salına salına
Derdinden verem oldum
Gel bak benim halime

Kaynak: Şevki Bilgin

Çık Daldan Erik Devşir
Çık daldan erik devşir (uy nenni)
Dibinde kahve bişir (uy nenni)
Her kahveyi içerken (uy nenni)
Beni aklına düşür (uy nenni)
(<i>Erkekler</i>) Nenni hanım
(<i>Kadınlar</i>) Buyur canım
(<i>Hep beraber</i>) Uy nenni
Sen benimsin ben de senin uy nenni
Erik dalı incedir (uy nenni)
Ne karanlık gecedir (uy nenni)
Bana halim sormayın (uy nenni)
Yarin hali nicedir (uy nenni)
(<i>Erkekler</i>) Nenni hanım
(<i>Kadınlar</i>) Buyur canım
(<i>Hep beraber</i>) Uy nenni
Sen benimsin ben de senin uy nenni
Eğdim erik dalını (uy nenni)
Gel salını salını (uy nenni)
Ölsem de unutamam (uy nenni)
Yanağının alını (uy nenni)

Arapgir çarşı başı
Yanar bağrımın başı
Her derde çare varmış
Yok ayrılık ilacı
Kaynak: Haşim Koç

Çıka Çıka Ben Bu Dağı Yoruldum
Çıka çıka ben bu dağı yoruldum
Bu puhumun gözlerine vuruldum
Puhu sana ben bu dağda kul oldum
(Bağlantı)
Var git başka avlar avlasın
Tazıların dağdan dağa yollasın
İki puhu bu derede ötüşür
Ötme puhu derdim bana yetişir
Derunime bir od düştü tutuşur
Bağlantı
Puhumun gözleri benzer mercana
Zalim avcı nasıl kıydın bu cana
Aşkı-muhabbet olur mu her cana
Bağlantı

(<i>Erkekler</i>) Nenni hanım
(<i>Kadınlar</i>) Buyur canım
(<i>Hep beraber</i>) Uy nenni
Sen benimsin ben de senin uy nenni

İki puhu bir derede su içer
Dertli puhu dertsizlere dert açar
Varın sorun derunimden ne geçer

Kaynak: Nazmi Özalp

Bağlantı

Çık Gel Yarim Yanıma

İki puhu hiç bir dala konar mı
Puhumun konduğu dallar solar mı
Kişi sevdiğine böyle yapar mı

Çık gel yarim yanıma
Gidelim Göl Dağına
Araya dağlar girdi
Taş bas yarim bağrına
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Bağlantı
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İki puhu boynuzların bağlıyor
Nişanlın evde oturmuş ağlıyor
Anam kadın karaların bağlıyor

Sayfa 783

Bağlantı

Ağlama Naciye'm sızlama Naciye'm
Avdan geldim yorgunum
Kara kara kaşlara simsiyah saçlara
Çakır ela gözlere vurgunum

Üç kişiydik gittik geyik avına
Geyik çekti beni kendi tağına
Tövbe olsun bir daha geyik avına

Candarmalar şu kuleden bakıyor
Bir elinde mavzer, sana bana atıyor
Atma çavuş atma kurşun beni yakıyor

Bağlantı

Ağlama Naciye'm sızlama Naciye'm
Avdan geldim yorgunum
Kara kara kaşlara simsiyah saçlara
Çakır ela gözlere vurgunum

Kaynak: Kemal Altınkaya

Çıkabilsem O Yarin Köşküne
Çıkabilsem o yarin köşküne
Sen doldur da ben içeyim aşkına
Aba da bir liba da bir giyene
Güzel de bir çirkin de bir sevene
Kaynak: Cavit Erden

Çıkabilsem Sarayının Köşküne
Çıkabilsem sarayının köşküne
Can boyanır amber ile miskine
Seni beni yaradanın aşkına
(Bağlantı)
Şakı bülbül var uyandır yarimi
Ben kıyamam sen uyandır eşimi
Akşam oldu ne karanlık geceler
Sabah oldu ezan okur hocalar
Korkarım yarimi eller kocalar
Bağlantı
Çıkabilsem ayazmanın başına
Güneş vurmuş hançerinin taşına
Henüz girmiş on üç on dört yaşına
Bağlantı

Viran kalsın şu mapusun kilidi
Yüreğimde yağ kalmadı eridi
Benim yarim şu Konya'da biridi
Ağlama Naciye'm sızlama Naciye'm
Avdan geldim yorgunum
Kara kara kaşlara simsiyah saçlara
Çakır ela gözlere vurgunum
Kaynak: Fırkının İsmail

Çıkabilsem Şu Yokuşun Da Başına
Çıkabilsem aman şu yokuşun da başına
(Yandım aman ey gülüm aman ey)
Ay mı doğmuş gün mü doğmuş
Tabancamın tabancamın kaşına
Efem şöyle efem böyle olmaz olmaz
Gümüş yüzük dar olmaz

Gide gide aman kundurama da kum doldu
(Yandım aman ey gülüm aman ey)
Ağlar iken ağlar iken gözlerime gözlerime kan doldu
Efem şöyle efem böyle olmaz olmaz
Gümüş yüzük dar olmaz
Kaynak: Ahmet Cevdet Yazıcı

Çıkam Yüce Dağların Başına
Çıkabilsem Şu Mapustan Saraya
Çıkabilsem şu mapustan saraya
Davacılar toplanmışlar efem bir araya
Kimsem yok ki benim ardımı araya
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(aman) Çıkam yüce dağların başına
Gine gidem oturam
Yok mudur benim gibi de sevdiğini yitiren
Yollar yakın değil Barak kızı
Gidem seni getirem
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Söyle de Barak kızı söyle
Nizip'e yol nerden gider
Söyle de Barak kızı söyle
Antep'e yol nerden gider

Sayfa 784

Nihani'yem yandım kendi narıma
Duman, pus burudu sağ ve soluma
Melul Mihriban'ım bakar yoluma
Ah çeker yürekten ağlar hey vah hey
Kaynak: Aşık Nihani

(aman) Açmayın pencereleri (garip aman)
Esmesin yeller
Seni sevdiğimi de gine bilmesin eller
Elimi boynuna sardığım günler
Söyle de Barak kızı söyle
Nizip'e yol nerden gider
Benim sevdiğim sepet almış koluna
İnmiş Nizip'teki bağlara
Kaynak: Halit Arapoğlu

Çıkar Yücelerden Yumak Yuvarlar

Çıkarım Bozok Dağına
Çıkarım Bozok dağına
Avşar ili görünür mü
Allah bir de işi iki
Gitti ama gelinir mi
Yücelerde olur geyik
Yol bekliyor gözü büyük
Benim yarim allar giyik
Nazlı nazlı salınır mı

Çıkar yücelerden yumak yuvarlar
İner düz ovaya şahin kovalar
Yavrum gitti ıssız kaldı buralar

Sehil kuşu Rum'a uçtu
Eğlenmenin vakti geçti
Yaylalar aklıma düştü
Coştu gönül durulur mu

Değmeyin yavruma beyler ağalar
Yar bade doldurmuş elleri bir hoş
Yar uykudan kalkmış gözleri bir hoş
Leyli leyli leyli leyli

Dadal'ım der ki zatımız
Artar ün ve firkatımız
Yaylaya dönse atımız
Hasret olan yorulur mu

Kırmızı gül ile bezendi bağlar
Hastanın halinden ne bilir sağlar
Döşek mahzun melül yastık kan ağlar

Kaynak: Dadaloğlu

Değmeyin yavruma beyler ağalar
Yar bade doldurmuş elleri bir hoş
Yar uykudan kalkmış gözleri bir hoş
Leyli leyli leyli leyli
Kaynak: Erzincanlı Şerif

Çıkarım Bakarım Efgan Görünmez
Çıkarım bakarım Efgan görünmez
Yağar eser karlı dağlar hey vah hey
Gizlidir Hüda'nın sırrı bilinmez
Ölen oldu gözler sağlar hey vah hey
Yardan ayrılanlar bi-karar olur
Hasretlik çekenler tarumar olur
Aşacak dağlarım harlı kar olur
Geçilmez sular buz bağlar hey vah hey
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Çıkarır (Ey Dağlar)
Ey dağlar yar seyrana çıkıptır
Öz özüne değil yenge çıkarır
Geyinmiş kuşanmış dürlü libası
İncisi mercanı denge çıkarır
Aşık olan gözler yarin bakşını
Ben çekerim befasızın aşkını
Cemalin şavkını ruyun nakşını
Elvan etmiş kızlar renge çıkarır
Dolandım cihanı yoktur emsalin
Hayalimde arzularım visalin
Eğer ki düveller görse cemalin
Kan töker işleri cenge çıkarır
Asılmış mercan hal al yanağına
Sanki fiske düşmüş kan çanağından
Zülüf burmasından al buhağından
Haçan büse verse çenge çıkarır
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Sayfa 785

Mazlumi der üç hicran var bir bende
Bir cihanda bir cananda bir bende
Hulusinen Mevla’m dese bir bende
Anı darda koymaz genge çıkarır

Güvercin donunda süzülüp inen
Dar-ı çeç üstünde namazın kılan
Doksan bin erlerin postunu alan
Hünkar Hacı Bektaş Veli kendidir

Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Arslan olup yol üstünde oturan
Selman idi ona nergiz getiren
Zemheride yanal elma bitiren
Hünkar Hacı Bektaş Veli kendidir

Çıkaydım Ben Dinekdağı Başına
Çıkaydım ben Dinekdağı başına
Gönül meram eder görem yavruyu
Hüsnünü benzettim cennet bağına
Gonca gül misali derem yavruyu
İstanbul postası gelir Maden'den
Nameni yazdıram gelip gidenden
Ben yeni ayrıldım boyu fidandan
Hasretliğim vardır saram yavruyu
Sökün kuşu mesken avlar çağında
Yavru şahin şikar alır avında
Bir hasretim kaldı Köprüköyü'nde
İnkisarım vardır saram yavruyu
Der Said'im ırmak coşkun akmasın
O da benim gibi hasret çekmesin
Mısır haznesine değer bakmasın
Cevahir dengine saram yavruyu
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Çıkayım Gideyim Urum Eline
Çıkayım gideyim Urum eline (Aman)
Arzıhal vereyim Mehmet Beylerbeyine (Aman)
Kimleri sarayım yar senin yerine (Aman)
Gizli gizli sevdalarımız aşikar oldu (Aman)
Çıkayım gideyim bir uçtan uca (Aman)
Göstereyim sana Mehmet ayrılık nice (Aman)
Kurbanlar keseyim sardığım gece (Aman)
Bize bu ayrılık Mehmet Mevla'dan oldu (Aman)
Kaynak: Bilinmiyor

Çıkıp Çar Köşeyi Seyran
Çıkıp çar köşeyi seyran eyleyen
Hünkar Hacı Bektaş Veli kendidir
Cümle dertlerime derman eyleyen
Hünkar Hacı Bektaş Veli kendidir
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Tepeyi at edip taşı söyleten
İşaret eyleyip günü dönderen
Sarının öküzün kurda yediren
Hünkar Hacı Bektaş Veli kendidir
Kadıncık Ana'ya gel dedi geldi
Helva soğumadan Kabe'ye vardı
Seksen bin evliye postunu aldı
Hünkar Hacı Bektaş Veli kendidir
Nefsine uyup da yolundan azan
Kuduretten kaynar ol kara kazan
Ol demde devin bendini çözen
Hünkar Hacı Bektaş Veli kendidir
Veli'm bu sözümde var mıdır yalan
Münkirin gönlünü gümana salan
Doksan konaklık yolu kuşlukta alan
Hünkar Hacı Bektaş Veli kendidir
Kaynak: Aşık Veli

Çıkıp Yücesine Seyran Ederken
Çıkıp yücesine seyran ederken
Gördüm ak kuğulu göller perişan
Bir firkat geldi de durdum ağladım
Öpüp kokladığım güller perişan
Hayal hayal oldu karşımda dağlar
Eşinden ayrılan ah çeker ağlar
Dökülmüş yapraklar bozumuş bağlar
Bülbülün konduğu dallar perişan
Yıkılmış dilberin mamur illeri
Susmuş bülbül söyler her dem dilleri
Dağılmış sünbülü solmuş gülleri
Yüzüne dökülmüş teller perişan
Karacaoğlan der ben toylatamadım
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Arap ata binip boylatamadım
Küstürdüm dilberi söyletemedim
Dilberi küstüren diller perişan

Sayfa 786

Hazırladım ama üç top bezimi
Çıkmaz canda umut vardır sevdiğim
Kaynak: İlhami Arslantaş

Kaynak: Karacaoğlan

Çıkma Dışarlara
Çıkma dışarlara da gün vurur seni aman
Ölürüm ayrılmam alırım gız seni vay aman
Aylar gibi doğmuş günler gibi parlayıp geliyor aman
Oğlan gızı görmüş gız mendilini sallayıp geliyor
Bizim gaplar galeyli içi dolu sareyli
Şu zamane gızlarını gandırması goleyli
Goleyli a canım goleyli
Çayırlıkta çimenlikte evim var aman
İncede boylu bir güzelde amanın sevim var hey
Aylar gibi doğmuş günler gibi parlayıp geliyor
Oğlan gızı görmüş gız mendili sallayıp geliyor
Bizim gaplar galeyli içi dolu sareyli
Şu zamane gızlarını gandırması goleyli
Goleyli a canım goleyli
Kaynak: İbrahim Bilgili

Çıkmaz Canda Umut
Son nefeste koy göğsüne başımı
Çıkmaz canda umut vardır sevdiğim
Sevgin örer her yıkılan taşımı
Çıkmaz canda umut vardır sevdiğim
Dinle beni bir kulak ver kul deyi
Can bıraktım en sonunda al deyi
İster sula çiçek deyi gül deyi
Çıkmaz canda umut vardır sevdiğim
Tatlı tatlı gül yüzüme gülelim
Yavrularım hayat bulsun çilelim
Nefes varken kadir kıymet bilelim
Çıkmaz canda umut vardır sevdiğim
Düşkün diye karaları bağlama
Ödül sevgi haktır ömür çağlama
Doldurayım ben çilemi ağlama
Çıkmaz canda umut vardır sevdiğim
İlhami der hiç kaybetmem özümü
Karıştırıp kül etme yar közümü
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Çıksam Baksam Görünür Mü
Çıksam baksam görünür mü
Başkonuşun dağı şimdi
Yaylalarda dem sürer mi
Vakti geldi çağı şimdi
Bizim yaylanın kuşuna
Can dayanmaz ötüşüne
Şirin sahralar başına
Kuralım çadırı şimdi
Kaynak: Aşık Hazeri

Çıksam Baksam Gövdelinin Başına
Çıksam baksam Gövdeli'nin başına
Acep bizim eller görünmez m'ola
Dediler yarını eller alıyor
O'nu alan zalim sürünmez mi ola
Gövdeli gövdeli de yöre gövdeli
Her yanına baykuş gire gövdeli
O zalım yari bıraktım sende gövdeli
Aman yıkılası da pire gövdeli
Gövdeli'nin başı dumanlı kurttan
Geçemem efendim ben güzel yurttan
Dediler yarını eller alıyor
Şu belalı başım da kurtulmaz dertten
Gövdeli gövdeli öte gövdeli
Boz buluta yağmur sala gövdeli
Oturup da devranımı sürmedim
Sağ yanında baykuş öte gövdeli
Gövdeli gövdeli yatan gövdeli
Derdime bin dert katan gövdeli
Ömrümün sonuna lanet ederim
Mahzuni'yi ele satan gövdeli
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Çıksam Dağlar Başına
Çıksam dağlar başına
Evlat gelsin karşıma
Eğilsem bicik öpsem
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Sayfa 787

Aklım gelsin başıma

Aman çıktık Horasan'dan
A canım canım ah canım
Vay beyler aman sökün eyledik
Aman sökün eyledik
Düşürdüler bizi tozlu yollara
Yara rahmeylemedi beyler el ediy canım
Düşürdüler bizi tozlu yollara

Aman kınal'elim sevdiğim
Telli pullu durnalar aman
Nerden gelirsin
Kahve Yemen'den gelir
Bülbül çemenden gelir
Güzel olan hanımlar
Her gün hamamdan gelir
Aman kınal'elim sevdiğim
Telli pullu durnalar aman
Nerden gelirsin
Ev altında aşlama
Aşlameyi taşlama
El yaşmağa varmadan
Ağlamaya başlama
Aman kınal'elim sevdiğim
Telli pullu durnalar aman
Nerden gelirsin
Kaynak: Yöre Ekibi

Çıksam Daylerin Başına
Çıksam daylerin başına aman
Çaylesem sular gibi sular gibi
Yatsam yarimin dizine aman
Uyusam kuzu gibi kuzular gibi
İndim yarin bahçesine aman
Güller açmış fincan gibi fincan gibi
Gel sarılalım sarmaşalım aman
İkimiz bir can gibi bir can gibi

Kaynak: İbrahim Öztürk

Çıktık Horasan'dan Eyledik Sökün
Çıktık Horasan'dan eyledik sökün
Düşürdüler bizi tozlu yollara
Omuzda parlıyor kargı cıdalar
Aşırdılar bizi karlı dağlara
Bölük bölük oldu yüklendi göçler
Atlandı yaşlılar yayandır gençler
Başımıza geldi gördüğü düşler
Düşürdüler bizi gurbet ellere
Gahi konduk gahi göçtük yollara
Bilip bilmediğim gurbet ellere
Alem dağlarından şu düz çöllere
Şimden sonra destan olsun dillere
Oradan yükledik geldik Culab'a
Seksen dört bir erdir gelmez hesaba
Deve koyun çoktur insan kalaba
Susuz hayvan inileşir göllere
Dedemoğlu der ki aşkın bağından
Aşırdılar bizi Yozgat dağından
Anadolu Sivas şehri sağından
Bizden sonra bir nam kalsın illere
Kaynak: Dedemoğlu

Kaynak: Fatma Çil

Çıksana Takoş'um Balkona
Çıksana Takoş'um balkona seni göreyim
Göreyim bre Takoş'um sora da üleyim (ah)
Takoş'umun evi önü yabani asma
Takoş'a babaşı alımış çiçekli basma (ah)

Çıktık Horasan'dan Sökün Eyledik
Çıktık Horasan'dan sökün eyledik
Vay beyler aman sökün eyledik aman sökün eyledik
Düşürdüler bizi tozlu yollara
Yara rahmeylemedi beyler el ediy canım
Düşürdüler bizi tozlu yollara
Kaynak: İbrahim Öztürk

Kaynak: Arif Şentürk

Çıktık Horasan'dan
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Çıktım Beyoğlu Başına
Çıktım Beyoğlu başına
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Güneş gibi parlıyor karşımda
Elmas tarak yaptırayım
Yarimin sırmalı saçına
Vuruldum beyler vuruldum
Ben bir güzele vuruldum
Ben bir beye vuruldum
Ağlamaktan sızlamaktan yoruldum

Sayfa 788

Gökte yıldız ellidir (havar le le le le)
Ellisi de bellidir (ölürem vay vay vay)
Ağrılı mı sorarsan (havar le le le le)
Gezişinden bellidir (ölürem vay vay vay)
Kaynak: Nesim Atmaca

Çıktım Çöplük Başına

Mendil serdim sicime
Aman hele bakın cicime
Ben sevdim eller aldı
Aman o gidiyor gücüme

Çıktım çöplük başına (Havar ley ley ley ley)
Bir kız çıktı karşıma (Dımırım loy loy loy)
Sevda nedir bilmezdim (Havar ley ley ley ley)
O getirdi başıma (Dımırım loy loy loy)

Vuruldum beyler vuruldum
Ben bir güzele vuruldum
Ben bir beye vuruldum
Ağlamaktan sızlamaktan yoruldum

Gökte yıldız ellidir (Havar ley ley ley ley)
Ellisi de bellidir (Dımırım loy loy loy)
Ağrılıyı sorarsan (Havar ley ley ley ley)
Yürü'şünden bellidir (Dımırım loy loy loy)

Yanağında var elmas
Aman dükkanında durulmaz
Şu cihanı arasan
Aman yarim gibi bulunmaz
Vuruldum beyler vuruldum
Ben bir güzele vuruldum
Ben bir beye vuruldum
Ağlamaktan sızlamaktan yoruldum
Kaynak: Bilinmiyor

Çıktım Çamın Dorusuna
Çıktım çamın dorusuna
Balta vurdum gurusuna
Aşşa köyün hörüsüne
Ben vurgunum börgüsüne
Bahça bahça gezerin de
İnci boncuk dizerin de
Vacesen de var bene de
Ben billenden güzelin de
Kaynak: Talip Özkan

Çıktım Çeşme Başına
Çıktım çeşme başına (havar le le le le)
Bir kız çıktı karşıma (ölürem vay vay vay)
Sevda nedir bilmezdim (havar le le le le)
O getirdi başıma (ölürem vay vay vay)
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Kaynak: İsmet Koçkar

Çıktım Dağların Başına
Çıktım dağların başına kan dizleyi dizleyi
Yaralarım göz göz oldu yari gözleyi gözleyi
Su yolunda kalaylı bakraç kolunda
Kurban olam pınar sana
Gözüm kaldı yar yolunda
Su geliyor bağımıza dolanarak dolanarak
Ben de insan değil miyim
Yar geliyor salınarak
Kaynak: Kemal Keskin

Çıktım Erik Dalına
Çıktım Erik Dalına,Anda Yedim Üzümü
Bostan Issı Kakıyıp,Der Ne Yersin Kozumu
Uğruluk Yaptı Bana.Bühtan Eyledim Ona
Çerçide Geldi Aydur,Hani Aldın Gözünü
Kerpiç Koydum Kazana,Poyraz İle Kaynattım
Nedir Diye Sorana, Bandım Verdim Özsümü
İplik Verdim Cullaha,Sarip Yumak Etmemiş
Becid Becid Ismarlar,Gelsin Alsın Bezini
Bir Serçenin Kanadın,Kırk Katıra Yüklettim
Çift Dahi Çekemedi,Şöyle Kaldı Kazını
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Sayfa 789

Bir Sinek Bir Kartalı,Salladı Vurdu Yere
Yalan Değildir Gerçektir, Bende Gördüm Tozunu

Ela gözlü sevdiğim
Gel salına salına

Bir Küt İle Güreştim, Elsiz Ayağım Aldı
Güreşip Başamadım,Gövündürdü Özümü

Gel güzelim yandım aman güzelim
Çayır çimen gezelim

Kafdağından Bir Taşı,Şöyle Attılar Bana
Öylelik Yola Düştü,Bozayazdı Yüzümü

Fındık dalı büyücek
Asıldım eğilecek
Dün gece düşte gördüm
Benim yarim gelecek

Balık Kavağa Çıkmış,Zift Turşusun Yemeğe
Leylek Kodok Doğurmuş,Baka Şunun Sözünü
Gözsüze Fısıldadım,Sağır Sözüm İşitmiş
Dilsiz Çağırıp Söyler,Dilimdeki Sözümü

Gel güzelim yandım aman güzelim
Çayır çimen gezelim
Kaynak: Faik Okutken

Bir Öküz Boğazladım,Kakladım Sere Kodum
Öküz Issı Geldi Der,Boğazladın Kazımı
Bundan Da Kurtulmadım, Niğdeyim Bilemedim
Bir Çerçi De Geldi Der,Kani Oldum Gözgümü
Tosbağaya Sataştım,Gözsüz Sepek Yoldaşı
Sordum Sefer Nereye,Kayseriye Azami
Yunus Bir Söz Söylemiş,Hiçbir Söze Benzemez
Münafıklar Elinden,Örter Mana Yüzünü
Kaynak: Yunus Emre

Çıktım Eşiğe Bugün

Çıktım Harput Dağına
Çıktım harput dağına
Karlar yağmış yamacına
Baktım göğsün ağına
Güller açmış yanağına
Mevlam kuş eyle beni
Uçsam yarin yanına
Beklerem yar beklerem
Günü güne eklerem
İçinde yar olmazsa
Ben harputu neylerem

Çıktım eşiğe bugün
Yüreğim düğüm düğüm
Canın çıksın sevdiğim
Ne dün gördüm ne bugün

Yanaram ben yanaram
Karaları bağlaram
Eğer yarim gelmezse
Ben harputu yakaram

Eşik eşik arası
Buldum atlas parası
Bir can canı severse
Nedir bunun çaresi

Harput'un önü daştır
Benim yarim kara kaştır
Küçükten sevdim seni
Yarim yüreğin daştır

Bu dereler bu düzler
Başı nevruzlu kızlar
Yiğidi candan eder
Sürmeli san kızlar

Sevipte ayrılanın
Her dem gözleri yaştır

Kaynak: Ali Güler

Çıktım İğdenin Dalına

Çıktım Fındık Dalına

Hey hey
Çıktım iğdenin dalına
Dal kırılıverdi (aman aman)
Oturdum yarin dizine

Çıktım fındık dalına
Baktım yarin yoluna
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Kaynak: Metin Karataş
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Yar darılıverdi (aman aman)
Afiyon'un yoğurdu
Seni kimler doğurdu
Seni doğuran ana
Balınan mı yuğurdu
(Kaymağınan mı yuğurdu)
Hey hey
İğde dalı gevrek olur
Basmaya gelmez (aman aman)
Elin kızı şatdak olur
Küsmeye gelmez (aman aman)
Afiyon'un yoğurdu
Seni kimler doğurdu
Seni doğuran ana
Balınan mı yuğurdu
(Kaymağınan mı yuğurdu)
Hey hey
Çıktım iğdenin dalına
İğdesini yemeye (aman aman)
Oturdum yarin dizine
Hallerimi demeye (aman aman)
Afiyon'un yoğurdu
Seni kimler doğurdu
Seni doğuran ana
Balınan mı yuğurdu
(Kaymağınan mı yuğurdu)
Kaynak: Kazım İşnas

Çıktım Kerpiç Duvara
Çıktım kerpiç duvara
Vay le le le le yar le le le
Meyil verdim o yare
Vay le le le le yar le le le
Keşke görmez olaydım
Vay le le le le yar le le le
Gönlüm sevdi ne çare
Vay le le le le yar le le le
Eğdim kavak dalını
Vay le le le le yar le le le
Yoldum yapraklarını
Vay le le le le yar le le le
O yar bana dargındır
Vay le le le le yar le le le
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Sayfa 790

Yıkın konaklarını
Vay le le le le yar le le le
Kavak uzanır gider
Vay le le le le yar le le le
Dalı bezenir gider
Vay le le le le yar le le le
Karşıdan gelen güzel
Vay le le le le yar le le le
İnşallah bize gider
Vay le le le le yar le le le
Kaynak: Ağa Taştan

Çıktım Kerpiç Duvara (Bican)
Çıktım kerpiç duvara
El ettim eski yara
Ben baktım o bakmadı
Nalet gelsin o yâra
Kerpiç duvar taşlıdır
Yârim kalem kaşlıdır
Baktım o yar oturmuş
Yârim gözü yaşlıdır

Çıktım Kozan`ın Dağına
Çıktım Kozan`ın dağına
Karı dizleyi dizleyi
Yaralarım göz göz olmuş
Cerrah gözleyi gözleyi
Çıktım Kozan`ın dağına
Kurşun attım dost bağına
Aşiretten haber geldi
Çıkalım Kozan Dağına
Karadır çadırın karası
Karıştı Kozan arası
Öpmelere kıyamazdım
Her yeri süngü yarası
Kozanoğlu avdan gelir
Suyunu terkiden alır
Bize Kozanoğlu derler
Yiğit ölür şanı kalır

Çıktım Kuru Dallara
Çıktım kuru dallara
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Eğer durubilirsem
Sevdim bir vefasızı
Eğer sarabilirsem
Çatal kapı dik durur
Üstünde divit durur
Benim sevdiğim oğlan
Yamacımda dik durur
Ben varmam inekliye
Yoğurdu sinekliye
Verirse babam versin
Omuzu tüfekliye
Kaynak: Gürani Doğan

Çıktım Saray Köşküne
Çıktım saray köşküne
Yanarım yar aşkına
İstedim vermediler
Allah lillah aşkına
Yara beni yara beni
Götürün yare beni
Ben yar için ağlarım
Götürün yare beni
Oda senin oda senin
Döşenmiş oda senin
Ne istersin sevdalım
Bir canım var o da senin
Yara beni yara beni
Götürün yare beni
Ben yar için ağlarım
Götürün yare beni
Kaynak: Ramazan Şenses

Çıktım Seyreyledim
Çıktım seyreyledim bizim elleri
Eski günler hayalimde ah şimdi
Yeni açmış bahçelerin gülleri
Dertlerimi tazeledim vah şimdi
O yarınan yaylalara giderdim
Yar koyun sağardı ben de güderdim
Eşinen dostunan sohbet ederdim
Dört ayağı kara kuzum yok şimdi
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Sayfa 791

Bir zamanlar emmim dayım sağ idi
O zamlar hiçbir derdim yok idi
Ayrı düştüm sevenlerim soğudu
Dön Haşimi etrafına bak şimdi
Kaynak: Aşık Haşimi

Çıktım Seyreyledim Ben Şu Alemi
Çıktım seyreyledim ben şu alemi
Bana bir kanlı zalimden oldu
Kendi dilim ile buldum belayı
Sabır edemedim dilimden oldu
Güzeller karşıyaya yayını yaymış
Herkes sevdiğini gönülden sevmiş
Erenlerin sözü yolsuzu kesmiş
Yolsuz ağlar bana yolumdan oldu
(Ağlar yolsuz bana yolumdan oldu)
Pir Sultanım sen kuluna ne ettin
Şah sultanım sen kuluna ne ettin
Herkes ne ettiyse kendine etti
Evrildi çevrildi turnalar öttü
(Turnam ağlar bana tenimden oldu)
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Çıktım Şu Alemi Seyran Eyledim
Çıktım şu alemi seyran eyledim
Açılmış baharı gülü dağların
Sökülmüş bendleri cuşu yenilmez
Çağlayuban akar seli dağların
Yiğit atına binmese yakınır
Yüreğinde olan elbet çekinir
Kar yağar da dört köşesi yekinir
Yol vermez aşmaya yeli dağların
Aslanı kaplanı yanar yolunur
Şikar almış alçağına dolanır
Yel estikçe safasından salınır
Aheste aheste dalı dağların
Ben kamilim zerresine ermişim
Baharında gonca gülün dermişim
Mürvetsiz beylerden eyi görmüşüm
Yiğidi yaldırır ah dağların
Köroğlu eydür sende tasa olmaz
Yüreğinde aşkı olan yenilmez
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Çok dövüşler olur kimseler bilmez
Söylemeye yoktur dili dağların
Kaynak: Köroğlu

Çıktım Tandır Başına

Sayfa 792

Çıktım Yücesine Seyran Eyledim
Çıktım yücesine seyran eyledim
Yayla önü çayır çimen görünür
Aklımda eski günler coştum ağladım
Çeşmeler al yeşilli yayla görünür

Çıktım tandır başına
Başım değdi taşına
Anası gurban olsun
Gızının yoldaşına

Gümüşpaharı aştım bedniye düştüm
Şaştım deli gönül bu işe şaştım
Yaylaya doğru yolumu seçtim
Yanar oylum oylum duman görünür

(Bağlantı)
Amani başım amani
Amani dişim amani
Amani belim amani
Sılada düşüm var
Sılada yarim var

Çeğillide güller çiçekler biter
Çağrışır dalında bülbüller öter
Baharın yaylaya göç katar katar
Güzelin kaşın da keman görünür

Çıktım tandır başına
Demlik çıktı karşıma
Doldur doldur ver içim
Aklım gelsin başıma

Kaya oğlu sevdan yürekleri yakar
Gönlünde o köy yaylalar yatar
Çayırda yayılan kuzular atlar
Köyü seven bahar gelince görünür
Kaynak: Necati Kaya

Bağlantı

Çıktım Yücesine Seyran Eyledim

Şu karşıki ovadan
Tepeye bak tepeye
Güzel Çermik kızları
Benzer elmas küpeye

Çıktım yücesine seyran eyledim
Cebel önü çayır çimen görünür
Bir firkat geldi de coştum ağladım
Al yeşil bahçeli Kaman görünür

Bağlantı

Şaştım hey Allahım ben de pek şaştım
Devrettim Akdağ'ı Bozok'a düştüm
Yozgat'ın üstünde bir ateş saçtım
Yanar oylum oylum duman görünür

Kaynak: Hulusi Seven

Çıktım Yaylaları Gezdim
Çıktım yaylaları gezdim
Lalelerden mercan dizdim
Ben o gülden çoktan bezdim
Yandım dolana fırlana
Gülüm serhoş ben divana
Çıktım yayla obasına
Düştüm ahu sevdasına
Yandım yarın edasına

Biter Kırşehir'in gülleri biter
Çağrışır dalında bülbüller öter
Ufacık güzeller hep yeni yeter
Güzelin kaşında keman görünür
Gönül arzuladı Niğde'yi Bor'u
Gün günden artmakta yiğidin zarı
Çifte bedestanlı koca Kayseri
Erciyes karşıdan yaman görünür

Yandım dolana fırlana
Gülüm serhoş ben divana

Dadaloğlu'm der ki zatından zatı
Çekin eyerleyin gökçe kıratı
Göçmek değil bizim elin muradı
Ağ yare gitmemiz güman görünür

Kaynak: Feryadi Hafız Hakkı

Kaynak: Dadaloğlu
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Sayfa 793

Çıktım Yücesine Seyran Eyledim

Çıktım Yücesine Seyran Eyledim 2

Çıktım yücesine seyran eyledim
Gönül eğlencesi küstü bulunmaz
Dostlar bizden muhabbeti kaldırmış
Hiçbir ikrarında ahdi bulunmaz

Çıktım yücesine seyran eyledim
Yar ile gezdiğim yerler perişan
Firkat geldi devreyleyip ağladım
Bir ben değil cümle alem perişan

Zülüflerin top top olmuş cığalı
Rakiplerin Hak' tan olsun zevali
Bir günahkar oldum doğdum doğalı
Günahkar kulun dostu bulunmaz

Firkatin ucundan görünmez dağlar
Aldırdım yavruyu ah edip ağlar
Yıkılmış yapılmış virandan bağlar
Bülbül figan eder güller perişan

Kanı benim ile lokma yiyenler
Başı canı dost yoluna koyanlar
Sen ölmeden ben ölürüm diyenler
Dostlarda geriye kaçtı bulunmaz

Aşık Dertli kendi çalar sazını
Kara topraklara sürer yüzünü
Kimse çekmez gayrı onun nazını
Bozuktur perdeler teller perişan

Yine kırçalandı dağların başı
Durmadan akıyor gözümün yaşı
Vefasız münafık naşıdır naşı
Hakikat deminde desti bulunmaz

Kaynak: Yüksel Yıldız

Bizde gezer idik irfanda sazda
Bizde bulunurduk cemde niyazda
Bize de gel oldu kanlı Sivas'ta
Hızır paşa bizi astı bulunmaz
Pir Suttan Abdal' ım destim damende
İsmim Koca Haydar neslim yemende
Garip başa bir hal gelse zamanda
Orda her kişinin dostu bulunmaz
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Çıktım Yücesine Seyran Eyledim 1

Çıldır (Firkatinden Midir)
Firkatinden midir bilmem nedendir
Şairlere vardır hürmetin Çıldır
Adın var tükenmez büyük madendir
Onun çün meşhurdur şöhretin Çıldır
Elmas mıdır yoksa altın ovası
Her köyünde vardır pirler duası
Aslanlar yatağı kaplan yuvası
Tarihte yazılı heybetin Çıldır
Ağası gadası cümlesi birlik
Hürmet muhabbetle ederler dirlik
Ne zeman ki ölmüş babanız Şenlik
O zaman bozulmuş ziynetin Çıldır

Çıktım yücesine seyran eyledim
Yar ilen gezdiğim yerler perişan
Firkat geldi dert eyledim ağladım
Bir ben değil cümle alem perişan

Zülali burdadır erenler hası
Ehli dil menbaı pirler ülkesi
Arabi ahangi acem şivası
Yahşidir lisanın sohbetin Çıldır

Firgatın ucundan görünmez dağlar
Aldırdım yavruyu ah edip ağlar
Yıkılmış yapılmış virandır bağlar
Bülbül feryad eder güller perişan

Kaynak: Aşık Zülali

Dertli kulum kendi çalar sazını
Kara topraklara sürer yüzünü
Kimse çekmez gayrı onun nazını
Bozuktur perdeler teller perişan
Kaynak: Yüksel Yıldız
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Çıldır'ın Çiçekleri
Çıldır'ın çiçekleri
Eli de amalı kızlar
Bulak da göçekleri
Yandım cilveli kızlar
Çıldır'ın çiçekleri
Bulak da göçekleri
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Sayfa 794

Yel vurdu da düşürdü
Başında leçekleri

Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova

Kaynak: Süleyman Karabağ

Çınarlar Deresi

Çıldır'ın Kurtuluş Destanı

Çınarlar deresine a canım
Taş köprü kurulacak
A kız senin yüzünden a canım
Vallahi kan olacak

Serin yaylarının yeşil koynunda
Yellerinde güzellik var Çıldır'ın
Bir yanı dağ bir yanı bağ boynunda
Güllerinde güzellik var Çıldır'ın
Meşhurdur yiğidi koçağı merdi
Aslanlar ülkesi Şahinler yurdu
Alpaslan ilk burda karargah kurdu
Yıllarında güzellik var Çıldır'ın
Eski bir eyalet (Sancak) yılları vardır
Dağlarında koyun malları vardır
Bozulmayan erkan yolları vardır
Ellerinde güzellik var Çıldır'ın

Dön oyna hanım kız dön oyna
Ağaların baksın da boyuna
Çınarların söğüdü a canım
Kimden aldın öğüdü
Evvelden de küçüktün a canım
Şimdi gönlün büyüdü
Dön oyna hanım kız dön oyna
Ağaların baksın boyuna
Kaynak: Kadir Üstündağ

Kısır Dağı hafif sisli görünür
Halkı gayet ağır uslu görünür
Kışın buzlu yazın süslü görünür
Göllerinde güzellik var Çldır'ın
Her taşında bir şehidin kanı var
Dilden dile destanı var şanı var
Hanedandır her tarafta ünün var
Hallerinde güzellik var Çıldır'ın
Köylere gidersen hürmet görürsün
Açık mutfak hoş ganimet görürsün
Milletinde çok nezaket görürsün
Dillerinde güzellik var Çıldır'ın
Vatanı herkesin Cennet otağı
Yazın çiçek kokar dağı toprağı
Meşhurdur Peynirli kaymağı yağı
Ballarında güzellik var Çıldır'ın
Yüz yıl ömrüm olsa öysem vatanım
Belki bitiremem kalır çok yanın
Aşıkım vatana kurbandır canım
Yollarında güzellik var Çıldır'ın
Aşık Şenlik burda doğmuş şan vermiş
Urfani yar diye boynunu burmuş
Şeref almış sazı çok meydan kurmuş
Tellerinde güzellik var Çıldır'ın
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Çıngıraklı Yılan
Koynumda besledim tam on üç sene
Çıngıraklı yılan çıktı sevdiğim
Ne yılana benzer ne de çıyana
Çıngıraklı yılan çıktı sevdiğim
Yüzüme püskürttü zehir sarısı
Canımı sızlattı gece yarısı
Yanında halt etmiş eşek arısı
Çıngıraklı yılan çıktı sevdiğim
Her gece koynumda uyuttum onu
Hemen hemen hergün avuttum onu
Söyle Devran Baba ne oldu sonu
Çıngıraklı yılan çıktı sevdiğim
Kaynak: Devran Baba

Çıra Attım Yanmadı
Çıra attım yanmadı da
Meyil verdim almadı da
(Bağlantı)
Hah ha ha ha un ele
Hah ha ha ha dön ele ha
Hah ha ha ha güzele
Hah ha ha ha yavruya
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Hah ha ha ha fidana ah
Ben Allah'a çok yalvardım
Duam kabul olmadı da
Bağlantı
Kapıda gümüş firek de
Dumanım direk direk de
Bağlantı
El yarine kavuştu da
Darısı bize felek de

El yarine kavuşmuş (da)
Darısı bize felek (de)
Hah ha da ha un ele
Hah ha da ha dön ele
Hah ha da ha güzele
Hah ha da ha yavruya
Hah ha da ha fidana (ha)
Elmanın kabukları (da)
Güzelin topukları (da)
Hah ha da ha un ele
Hah ha da ha dön ele (ha)

Bağlantı
Elmanın kabukları da
Güzelin topukları da

Hep mi asker oldunuz (da)
Mehlenin kopukları (da)

Hep mi adam oldunuz da
Mehlenin kopukları da

Hah ha da ha un ele
Hah ha da ha dön ele
Hah ha da ha güzele
Hah ha da ha yavruya
Hah ha da ha fidana (ha)

Bağlantı

Kaynak: Selahattin İnal

Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Çırahmanda Çıra Var

Çıra Çattım Yanmadı

Çırahmanda çıra var
Yar elinde lira var
Yeni geldim yargilden
Gönül diyor yine var

Bağlantı

Çıra çattım yanmadı (da)
Meyil verdim almadı (da)
Hah ha da ha un ele
Hah ha da ha dön ele (ha)
Ben Allah'a çok yalvardım
Duam kabül olmadı (da)
Hah ha da ha un ele
Hah ha da ha dön ele
Hah ha da ha güzele
Hah ha da ha yavruya
Hah ha da ha fidana (ha)
Kapıda gümüş firenk (de)
Dumanım direk direk (de)
Hah ha da ha un ele
Hah ha da ha dön ele (ha)
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Çırahman dolu bezir
Yanar yanar ehrezir
Kızın gönlü oluncuk
Neylesin kahya kizir
Karamıhlı yurdunuz
Nasıl gavil kurdunuz
Bir püsküllü oğlanı
Bana çok mu gördünüz
Kaynak: Neniş Karkuş

Çırak Aranıyor (Düşer Usta)
Elim sanata düşer usta
Yürek acıya
Ölüm hep bana bana mı bana mı
Düşer usta
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Sevda ne yana düşer usta
Hicran ne yana
Yalnızlık hep bana bana mı bana mı
Düşer usta
Gurbet ne yana düşer usta
Sıla ne yana
Hasret hep bana bana mı bana mı
Düşer usta
Kaynak: Refik Durbaş

Çıranın Burnunu Kes
Çıranın burnunu kes (koy çıra yansın)
Lebi koy lebler üste (dilber oynasın)
Giden ay dutulur mi (koy çıra yansın)
Bala duz gatılır mi (dilber oynasın)
Bu uzun gecelerde (koy çıra yansın)
Yalağuz yatılır mi (dilber oynasın)
Kaynak: Mürüvvet Subaşı

Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz
Çırpınıp içinde döndüğüm deniz
Dalgalanır coşar ürüzgarından
Mevce gelip cuş eyleyen aşkımız
Ah çektikçe kaynar gelir derinden
Derya coşar inci saçar kenara
Aşk ehli dayanır ateşe kora
Bülbüller gül için geymişler kara
Seherler uyanır bülbül zarından
Aşıklara gurbet bülbüle firkat
Derdimi sorarsan dürülü kat kat
Ey gönül derdinden etme şikayet
Yüce dağlar gurur duyar karından
Derd ile mihnete dalmayan aşık
Ne yemiş ne doymuş eli bulaşık
Kınaman Veysel'i fikri dolaşık
Ayrılmış yarından yar diyarından
Kaynak: Aşık Veysel

Çırpınırken Karadeniz
Çırpınırken Karadeniz
Bakıp Türk'ün bayrağına
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Ahdi yerdin hiç ölmezdin
Düşebilsen ayağı
Ayrı düşmüş dost elinden
Yıllar var ki çarpar sinem
Vefalıdır geldi giden
Yol ver Türk'ün bayrağına
İnciler dök gel yoluna
Sırmalar düz sağ soluna
Fırtınalar dursun yana
Selam Türk'ün bayrağına
Hamidiye o Türk kanı
Hiç birinin bitmez şanı
Kazbek olsun ilk kurbanı
Selma Türk'ün bayrağına
Dost elinden esen yeller
Bana şiir selam söyler
Olsun bizim bütün eller
Kurban Türk'ün bayrağına
Kaynak: Ahmet Cevat

Çıt Çıt Çedene
Çıt çıt çıt çıt çedene de
Sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da
Alacağım bir tane
Ekin ektim çöllere de
Yoldurmadım ellere
Onbeşinde yar sevdim de
Sevdirmedim ellere
Çıt çıt çıt çıt çedene de
Sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da
Alacağım bir tane
Ekin ektim gül bitti de
Dalında bülbül öttü
Öymeyeydin a bülbül de
Yarim elimden gitti
Çıt çıt çıt çıt çedene de
Sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da
Alacağım bir tane
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Sayfa 797

Ekin ektim bitecek de
Sevdan bana yetecek
İkimizin sevdası da
Ölene dek gidecek

Yemeğe sahan sahana kalay
Fakire kibar kibara saray
Hünkara vezir vezire alay
Alaya kaftan ne güzel uymuş

Çıt çıt çıt çıt çedene de
Sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da
Alacağım bir tane

Hocaya hacı hacıya Mekke
Altuna gümüş gümüşe sikke
Vaıza dede dedeye tekke
Tekkeye kurban ne güzel uymuş

Kaynak: Mehmet Özdiş

Kapıya kilid kilide miftah
Dervişe hırka hırkaya külah
Kahveye yaran yarana meddah
Meddaha yalan ne güzel uymuş

Çıtırdağ'dan Baskun Geliye
Çıtırdağ'dan baskun geliye
Aman baskun değil hasmun geliye
Korkma da ağanın dostun geliye
Gaygusuz avrat
Hoy deyive saygusuz avrat
Haydini saygusuz avrat
(Bağlantı)
Çıtırdağ'dan gece mece geçtim
Anam garlı buzlu sular mular içtim
Ben bu sevdadan gayri tez geçtim

Yayana atlı atlıya koşu
Dallıya kuşak kuşağa poşu
Sohbete helva helvaya turşu
Turşuya soğan ne güzel uymuş
Yağlıya nakış nakışa ipek
Üstada hüner hünere emek
Levni ye güzel güzele döşek
Döşeğe yorgan ne güzel uymuş
Kaynak: Edirneli Levni

Bağlantı

Çiçek (Verdiğin Çiçeği)

Çıtırdağ'ın anam ekinleri
Top top olmuş kakülleri

Verdiğin çiçeği bağrıma bastım
Sakladım kokladım Solana kadar
Ben yalan dünyaya kadere küstüm
Gönlümün sultanın bulana kadar

Bağlantı

Çiçeğe Arı Arıya Asel
Çiçeğe arı arıya asel
Aptala boru boruya gazel
Şaire türkü türküye güzel
Güzele gerdan ne güzel uymuş
Kavuğa sarık sarığa sümbül
Köçeğe yanak yanağa kakül
Bahçeye güllük güllüğe bülbül
Bülbüle efgan ne güzel uymuş
Kediye sıçan sıçana kovuk
Meclise kelam kelama doruk
Hastaya çorba çorbaya koruk
Koruğa havan ne güzel uymuş
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Genç yaşımda aklar düştü saçıma
Ömrüm her gün başka bir biçime
Dertlerimi atıyorum içime
Çekerim çilemi dolana kadar
Değme Şahballı’ya alevsiz yana
Atma beni bir o yana bu yana
Gözüm yaşlı boynum eğri bir yana
Beklerim yolunu ölene kadar
Kaynak: Hilmi Şahballı

Çiçek Cennet Kuşu
Çiçek cennet kuşu
Niye ötüşürsün
Kız kardeşim oldu ana
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Kucağına aldı ay gibi çocuk
Arşima güneş ay
Konuşacaksın seneye
Görüyor musun şafak vakti
Büyüyor lazca dili
Ağlamıyor birşeyler söylüyor
Kızlar sevinçten coşuyor
Evinizi aydınlatıyor
Bir küçücük kız
Cik cik küçük kuş
Kimin yavrusun kimin
Boncuk kız uyuyor mu
Dinlensin anası
Yörede bir laz pınarı
Yaylanın soğuk suyu
Arşima bir içimlik
Büyüdüğünde içirecek misin
Kaynak: Zugasi Berepe

Çiçek Gibi Dereceksin Seveni
Koklamadan ivilir mi
Okşamadan sevilir mi
Sevilen can dövülür mü
Elbet sevgi vereceksin
Çiçek gibi dereceksin
Gülün diye düşün onu
Sula aman gelir sonu
Onun da var tatlı canı
Elbet sevgi vereceksin
Çiçek gibi dereceksin
Güler isen yarin güler
Her can sevgi diye meler
Acı verme acı çalar
Elbet sevgi vereceksin
Çiçek gibi dereceksin
Söz veripte sonra cayma
Sakın bunu hafif sayma
Bazı şeyi bazen duyma
Elbet sevgi vereceksin
Çiçek gibi dereceksin
Gönül ister ki devasın
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Sayfa 798

Tatlı dilin aşk sıvasın
Tükenmeden aşk hevesin
Elbet sevgi vereceksin
Çiçek gibi dereceksin
Sevgisiz bal ağu olur
Aşılmaz dert dağı olur
Sevgi hayat baği olur
Elbet sevgi vereceksin
Çiçek gibi dereceksin
İlhami gel gönlünü al
Hoş gör sevil hep mutlu kal
Sadık kalmak şekerle bal
Elbet sevgi vereceksin
Çiçek gibi dereceksin
Kaynak: İlhami Arslantaş

Çiçekdağı Derler (Oyun Havası) 1
Çiçek Dağı derler çok gezdim gördüm
Kırşehir ilidir vatanım yurdum
Hep orada arttı efkarım virdim
Derdime bir derman ver Çiçek Dağı
Çiçek Dağı derler methini etmek
Kolay mıdır seni terkedip gitmek
Hele şu gurbetin kahrını çekmek
Gel onu da bana sor Çiçek Dağı
Çiçek Dağı derler Garip'in yurdu
İçinde gizlidir bin türlü derdi
Zalim felek beni yardan ayırdı
Yardan ayrılması zor Çiçek dağı
(Vardım zilin sesine)
(Yalvardım anasına)
(Dünyada malım olsa)
(Sarfetsem cilvesine)
Kaynak: Neşet Ertaş

Çiçekdağı Derler (Oyun Havası) 2
(Of yar ey)
Çiçekdağı da derler var mı sana zararım
Yar yitirdim de uğrun uğrun ararım
(Hey) Üç güneydi benim kavli kararım
Beş gün oldu nerde kaldı sevdiğim vah vah
Anadan yosmam hey
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(Of yar ey)
Çiçekdağı derler şanını duydum
Aşkın ateşleriyle eğlendim kaldım
(Hey) Vebalim boynuna işte ben öldüm
Mezarımı avluna kaz kara gözlüm
Anadan yosmam hey
(Of yar ey)
Aşamadım Çiçekdağın ardını
Çeken bilir ayrılığın derdini
(Hey) Bülbül ucuz vermiş gülün narkını
Gül alıp satmanın zamanı değil
Anadan yosmam hey

Sayfa 799

Ellerin sözüyünen

Ah engininde yavru şahin kışlamaz
Felek üsteledi peşim bırakmaz
Aman gönül kalesine gülle işlemez şahım ey ömrüm
Hana vardım han deyil
Penceresi cam deyil
Bugün ben yari gördüm
Ölürsem gam deyil

Kaynak: Neşet Ertaş

A benim bahdı yarim
Gönülde tahdı yarim
Yüzünde göz izi var
Sana kim bahdı yarim

Çiçekdağı Derler (Oyun Havası) 3

Kaynak: Osman Şevki Çiçekdağ

(Of yarey)
Çiçekdağı derler var mı sana zararım
Yar yitirdim oylum oylum ararım hey
Üç güneydi benim kavli kararım
Beş gün oldu nerde kaldın sevdiğim
Vah vah anadan yosmam hey

Çiçekler (Şükrolsun Mevlaya)

Çiçekdağı derler şahını duydum
Aşkın ateşiyle eğlendim kaldım
Vebali boynuna işte ben öldüm
Mezarımı avluya kaz kara gözlüm

Çiçeklerin serfirazı menekşe
Dereler çiğdemi düzer güneşe
Dağlar kahma giymiş dönmüş gümüşe
Evvelden döşenmiş yere çiçekler

Yavri şahin enginlerde kışlamaz
Felek kalasına gülle işlemez
Talih galip geldi peşim boşlamaz
Bir vefasız vurur yıkar taş (söz) ile

Avlağımız Kızılırmak salıdır
Bizim meskenimiz Anadoludur
Sultanımız Hacı Bektaş velidir
Ziyaret edelim pire çiçekler

Çiçekdağı aşamadım ardını
Çeken bilir ayrılığın tadını
Bülbül ucuz vermiş gülün narhını
Gül alıp satmanın zamanı değil

Der Said'im gitmez gönlümün gamı
Çıktım şu kırlara döktüm hicranı
Buna derler evvel bahar eyyamı
Dükülüp saçılın yare çiçekler

Kaynak: Bayram Aracı

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Çiçekdağı Derler (Oyun Havası) 4

Çiçekler Ekiliyor

Ah Çiçekdağı derler de var mı sana zararım
Yar yitirdim uğrun uğrun ararım
Anam böyle midi yar seninle kavlü kararım
Şahım ey ömrüm ey

Çiçekler ekiliyor güzelim haydi haydi
Bahçeye dikiliyor aman nidelim nasıl edelim
Sen orada ben burda güzelim haydi haydi
Böyle zor çekiliyor aman nidelim nasıl edelim
Gel yanıma sevdiğim bize gidelim

Kereviz özüyünen
Kim görmüş gözüyünen
Adam hiç darılır mı
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Şükrolsun mevlaya eriştik yaza
Al yeşil kuşanmış hare çiçekler
Aşkın dolusundan verdiler bize
Anın için düştük zare çiçekler

Bahçede gül ağacı güzelim haydi haydi
Bu ayrılık çok acı aman nidelim nasıl edelim
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Sayfa 800

Sinemdeki yaranın güzelim haydi haydi
Sen olursun ilacı aman nidelim nasıl edelim
Gel yanıma sevdiğim bize gidelim

Etrafımı sardı dal çiçeklerim
İsra-yi alemde oturur iken
Yeşil kırmızılı gül çiçeklerim

Kaynak: Neşet Ertaş

Bir poyraz geliyor Ağrı Dağında
Felek pençesinde gönül ağında
Iğdır ilçesinde halkın bağında
Bülbülle konuşur dil çiçeklerim

Çiçekler İçinde Menevşe Baştır 1
Çiçekler içinde menevşe baştır
Güzeli gösteren göz ile kaştır
Gurbete gidiyom mektup ulaştır
Mektup ile konuşalım bir zaman
Şu dünyada üç nesneden korkarım
Biri gurbet bir ayrılık bir ölüm
Hiçbirinden hasta gönlüm şen değil
Biri gurbet bir ayrılık bir ölüm
Kerem der ki dağ üstüne dağ olmaz
Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz
Elin kızı gelip sana yar olmaz
Varıp kapısına kul olmayınca
Kaynak: Sadık Taşucu

Çiçekler İçinde Menevşe Baştır 2
Çiçekler içinde menevşe baştır
Güzeli gösteren göz ile kaştır
Gurbete gidiyom mektup ulaştır
Mektup ile konuşalım bir zaman
Seyretsen de yari gerçek göremen
Tutuşup aşkınla kül olmayınca
İstesen de yare doğru varaman
Gönülden gönüle yol olmayınca
Hasretin çeksen de sevdası hoştur
Güzeli gösteren göz ve kaştır
Sevdası olmayan yürekler boştur
Yarin aşkıyınan dol'olmayınca

Ne güzel alemdir ne güzel haldir
Birisi şekerdir birisi baldır
Kimisin beyazdır kimisin aldır
Hoş gelir neşeler hal çiçeklerim
Deryami der yetirene fedayım
Bu hayata getirene fedayım
Bir çiçekten bitirene fedayım
Gösterir matluba yol çiçeklerim
Kaynak: Aşık Deryami Baba

Çiçekten Harman Olmaz
Çiçekten harman olmaz
Yar derde derman olmaz
Darılmış güle bülbül
Gelip dalına konmaz
Çiçek ektin bitti mi
Yara haber gitti mi
İşittim yar evlenmiş
Başı göğe yetti mi
Çiçekler ekilidir
Odam dört sekilidir
Bir can bir canı sevse
Kim kimin vekilidir
Kaynak: Seyfettin Sucu

Çiçekten Harman Olmaz

Kerem der ki dağ üstüne dağ olmaz
Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz
Elin kızı gelip sana yar olmaz
Varıp kapısına kul olmayınca

Çiçekten harman olmaz
Yar derde derman olmaz
Darılmış güle bülbül
Gelip dalına konmaz

Kaynak: Neşet Ertaş

Çektiğim acı yeter
Ocakta duman tüter
Ellerin derdi vardır
Benimki daha beter

Çiçeklerim (Dururken Bahçede)
Dururken bahçede üç beş arkadaş
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Sayfa 801

Kalbimde bir yara var
Mektubum git yara var
Hekim hekim dolaşalım
Ne ilaç ne çare var

Güvercin havalarda
Yavrusu yuvalarda
Nazlı yar hastalanmış
Şu serin havalarda

Öksüzem yüzüm gülmez
Dertliyem kimse bilmez
Göz göz olan yarayı
Örterem kimse görmez

Yine de oh
Derdim de çok
Nenni de nenni

Kaynak: Fahri Kayahan

Çift Beyaz Güvercin
Çift beyaz güvercin olsam
Çadırın başına konsam
Güzellere yoldaş olsam
Çirkinlere tuzak olsam
(Bağlantı)
Gel gel karanfilli gelin
Eli deste güllü gelin
Beli ipek şallı gelin
Gelinlerin şahı gelin
Karanfil buldum derede
Sordum evleri nerede
Ha burada ha şurada
Ha şurada ha burada

Güvercin vurdum kalkmaz
Kanı göl olmuş akmaz
Eskiden sevdiğim yar
Dönüp yüzüme bakmaz
Yine de oh
Derdim de çok
Nenni de nenni
Kaynak: Ayhan Çabuk

Çift Candarma Geliyor
Çift candarma geliyor da kaymakam konağından
Fiske vursam kan damlar da gırmızı yanağından
Haydi malım haydi canım
Şinanay aslan yarim
Zeytin yaprağı yeşil de altında gayfe pişir
Benden sana yar olmaz da aklın başına devşir

Bağlantı
Karanfiller oymak oymak
Olur mu hiç yare doymak
Dili tatlı gözü oynak
Dili tatlı gözü oynak
Bağlantı
Kaynak: Seyfettin Sığmaz

Çift Beyaz Güvercin Olsam
Çift beyaz güvercin olsam
Çadırın başına konsam
Nazlı yarim uyurken
Ben onu seyre dalsam
Yine de oh
Derdim de çok
Nenni de nenni
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Haydi malım haydi canım
Şinanay aslan yarim
Kaynak: Yöre Ekibi

Çift Candarma Geliyor (Baket)
Çift candarma geliyor da
Kaymakam konağından
Al candarma vur beni de
O yarin sevabından
(Bağlantı)
Haydi yarim ninanay da
Ninanay aslan yarim
Haydi canım haydi malım
Gel benim şeker yarim
Cebi dolu paketi de
Giyme yeşil çaketi
Yar Allahın seversen de
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Sayfa 802

Gel dolanak Baket'i

Şinanay aslan yarim

Bağlantı

Kaynak: Düriye Keskin

Karşıda hozan tarla da
Parla sevdiğim parla
Yakına gelemesen de
Uzaktan mendil salla

Çifte Çıkar Martinimin Dumanı

Bağlantı
Zeytin yaprağı yeşil de
Dibinde kahve pişir
Benden sana yar olmaz da
Git aklın başan devşir
Bağlantı
Dağlarda kar sesi var da
Tavlada zar sesi var
Kurban olam Baket'e de
İçinde yar sesi var
Bağlantı
Kaynak: Artvin Folklor Derneği

Çift Candarma Geliyor (Şavşat)
Çift candarma geliyor da le le
Kaymakam konağından
Fiske vursam kan damlar
Yarimin yanağından
Haydi canım haydi malım
Şinanay aslan yarim
Zeytin yaprağı yeşil
Altında kahve pişir
Benden sana yar olmaz
Git aklın başa devşir
Haydi canım haydi malım
Şinanay aslan yarim
Havada kar sesi var
Bahçede zar sesi var
Kurban olam Artvin sana
İçinda yar sesi var
Haydi canım haydi malım
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Çifte çıkar martinimin dumanı ey
Yoktur da zalimlerin dini imanı
Şimdi gelir mahpusların fermanı ey
Gül gülistanlık olsun şu İnebolu
Beni de vuran zalim amucam oğlu
Sisli kaya derler bir kara taştır ey
Beni vuranlar da dört arkadaştır
Siyah yamçım bana da yoldaştır ey
Gül gülistanlık olsun şu İnebolu
Beni de vuran zalim amucam oğlu
Kaynak: Sarı Recep

Çifte Kuburları
Çifte kuburları çaktım almadı
Dört yanıma baktım kimse kalmadı
En küçük kardeşten imdat olmadı
Aman Veziroğlu yazık yazık şanına
Şu gençlikte nasıl kıydın tatlı canıma
Kapının önünde be bir binek taşı
Durmuyor akıyor gözümün yaşı
O yarin uğruna be keserim başı
Aman Veziroğlu yazık yazık şanına
Şu gençlikte nasıl kıydın tatlı canıma
Kaynak: İhsan Köycü

Çiğ Köfte Başım Tacı
Çiğ köfte başım tacı
Ayran onun ilacı
Tez yoğur gelin bacı
İlle de canım çiğ köfte
Köfte gitti bağdada
Ayran yetiş imdada
Yoğurdum dada dada
İlle de canım çiğ köfte
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Sayfa 803

Çiğ köfteyi yoğuran
Kimdir seni doğuran
Bol nane taze soğan
İlle de canım çiğ köfte

Sabah olsun gelmeye eğer
Kendimi yaralarım

Kaynak: Naci Yoluk

Çiğdem Der ki Ben Elayım

Çiğ Köfteler Ne Acı

Çiğdem der ki ben elayım
Yiğit başına belayım
Hepisinden ben alayım
Benden ala çiçek var mı

Çiğ köfteler ne acı
Ayran bunun ilacı
Çok yoğur gelin bacı
İlle canım çiğ köfte
Çiğ köfteyi yoğuran
Yemez bunu doğuran
Bol ayran tere soğan
İlle canım çiğ köfte
Çiğ köfte dama kaçtı
Ayran peşine düştü
Çok yedim karnım şişti
İlle canım çiğ köfte
Çiğ köftenin bulguru
Boğazdan geçmez kuru
Bacım ayranın duru
İlle canım çiğ köfte
Kaynak: Mehmet Temiz

Çiğdem Çiçek (Aylar Oldu)
Aylar oldu yıllar oldu
Ben yüzünü görmedim.
Yüzüne hasret kaldım kız
Yüzüne yüzüm sürmedim
Gülen aya sordum seni
Küstü yüzünü sakladı
Yıldızlara sordum seni
Yüzüme bile bakmadı
Yıldızlara sordum seni
Yıldızlar kan ağladı
Aksam olur ay gecede
Çiğdem çiçek şenlenir
Vallah/Billah düşünmesem seni
Derdime dert eklenir
Bıçak sapladım sineme
Eskidi yaralarım
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Kaynak: Ahmet Kaya

Al baharlı mavi dağlar
Yarim gurbet elde ağlar
Lale der ki behey Tanrı
Neden benim boynum eğri
Yardan ayrı düştüm gayrı
Benden ala çiçek var mı
Al baharlı mavi dağlar
Yarim gurbet elde ağlar
Nevruz der ki ben nazlıyım
Sarp kayalarda gizliyim
Mavi donlu gökyüzlüyüm
Benden ala çiçek var mı
Al baharlı mavi dağlar
Yarim gurbet elde ağlar
Sümbül der ki boynum uzun
Yapraklarım düzüm düzüm
Beni ak gerdana dizin
Benden ala çiçek var mı
Al baharlı mavi dağlar
Yarim gurbet elde ağlar
Kaynak: Aşık Veysel

Çile (Ağıt)
Genç yaşta çileye talip olmuşum
Yıllar çile zaman çile gün çile
Gün görmemiş çiçek gibi solmuşum
Bugün çile yarın çile dün çile
Civanım kayboldu içim yanıyor
İçimde her çeşit acı dönüyor
Gönlüm kırık dert çok yürek kanıyor
Bağrım çile ruhum çile can çile
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Sayfa 804

Kul Kevseri boynun bükük çağlarım
Kardeş acısıyla yürek dağlarım
Herkes güler oynar ben de ağlarım
Hayat çile ömür çile ben çile

Kemal Yıldız dertler hani
Terk etmemiş çilem beni
Güldür dedim garip canı
Çektiğim hep çile felek

Kaynak: Aşık Kevseri

Çile felek çile felek
Gönül dolmuş çile felek

Çile Bülbülüm Çile
Bülbülüm gel de dile
Söyle benimle bile
Sesini duyur ele
Çile bülbülüm çile
Issız yuvamda tektin
Çekilmez çile çektin
Kim derdi gülecektin
Çile bülbülüm çile
Müjde ey güzel kulum
Bahara erdi kışım
Gülüyor içim dışım
Çile bülbülüm çile

Kaynak: Kemal Yıldız

Çilem (Ağlamak Kar Etmez)
Ağlamak kar etmez bu ağır yüke
Bilmem ki ne zaman bitecek çilem
Günbegün artıyor derdim gitgide
Bilmem ki ne zaman bitecek çilem
Gardaş bu çilem
Yoldaş bu çilem
Bunca sorun varken rahat uyulmaz
Feryat etsem yine sesim duyulmaz
Üst üste gelmiş hep, derdim sağalmaz
Bilmem ki ne zaman bitecek çilem

Kaynak: Bilinmiyor

Çile Felek (Bıkmışım Ben)

Gürcüm bu çilem
Yolcum bu çilem

Bıkmışım ben yaşamaktan
Çektiğim hep çile felek
Zaten ben hiç gülmedim ki
Çektiğim hep çile felek

Derdini saklayan derman bulamaz
Ömrünce çeker de iyi olamaz
Gün gelir gidenler geri gelemez
Bilmem ki böyle mi bitecek çilem

Çile felek çile felek
Gönül dolmuş çile felek

Nazlım bu çilem
Sözlüm bu çilem

Bu çileyi sen ekledin
Çekerim diye bekledin
Günü güne itekledin
Çektiğim hep çile felek

Her türlü tehlike hep beni bekler
Bir derdim üstüne on sorun ekler
Dayanmaz bedenim yıpranır gider
Bilmem ki ne zaman bitecek çilem

Çile felek çile felek
Gönül dolmuş çile felek

Gardaş bu çilem
Yoldaş bu çilem

Dert ekleyen sensin felek
Güldürmedin nasıl gülek
Sen değilsen kimden bilek
Çektiğim hep çile felek

Bir gün gelir sağlığım da bozulur
Kazma kürek ile mezar kazılır
Mermer taş üstüne dertli yazılır
Bilmem ki böyle mi bitecek çilem

Çile felek çile felek
Gönül dolmuş çile felek

Gürcüm bu çilem
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Sayfa 805

Yolcum bu çilem
Üst üste gelir hep türlü sorunlar
Kasım senden uzak mutlu yarınlar
Kaderine küssen deli sanırlar
Bilmem ki ne zaman bitecek çilem
Nazlım bu çilem
Sözlüm bu çilem

Yenice'nin kızları
Gözler kömür karası
Bana resmini yolla
Ocaklarda kalası
Devrek görünmez oldu
Halvası yinmez oldu
Bir çillinin yüzünden
Dertlerim dinmez oldu

Kaynak: Kasım Karşı
Kaynak: Metin Çengel

Çilem Varmış (Bu Dünyaya Geldim)
Bu dünyaya geldim amma
Çekilecek çilem varmış
Kadere kul oldum amma
Çekilecek çilem varmış
Bu dünyanın tüm çilesi
Sanki bana ait hepsi
Bitmez artık işkencesi
Çekilecek çilem varmış
Bu dünyaya niye geldim
Bitmez çilem artar derdim
Ne gün görüp ne de güldüm
Çekilecek çilem varmış
Her derdin çaresi olma
Hayat uzun ömür kısa
Deli gönlüm eder tasa
Çekilecek çilem varmış
Nice dertleri çekerim
Kasım der artar kederim
İflah olmaz bu bedenim
Çekilecek çilem varmış

Çimenci'de Ak Taşlar
Çimenci’de ak taşlar
Ak değil kara taşlar
Ben tutuldum sevdaya
Siz tutulman kardaşlar
Çimenci başı burun
Durun kardaşlar durun
Ben çıkrıktan geçince
Beni o zaman vurun
Çimenci’nin dağları
Potinimin bağları
Deniz dalgası gibi
Emine’min şalvarı
Çimenci’nin taşları
Alçak geçer kuşları
Yaktı beni kül etti
Emine’min saçları
Çimenci’de durulmaz
Böyle yiğit vurulmaz
A kız zilli Emine
Böyle koca bulunmaz

Kaynak: Kasım Karşı

Çilli (Tarakçıdan Aşşağı)
Tarakçıdan aşşağı
Bulut yağıyor bulut
Madenkeşlik uzadı
Unut sevdiğim unut
Soğanlı kenarında
Ekin yıkayamadım
Kara kömür yüzünden
Çillime doyamadım
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Sadık beyin deymeni
Döne döne un eler
Emine’min sevdası
Beni yakar kül eder
Osman’ın salı çamdan
Kaldır perdeyi camdan
At satılmış kurşunu
Ben de bıktım bu candan
Kaynak: Turan Gökmenoğlu
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Çimene Bak Çimene (Ceylan)
Çimene bak çimene
Yeşil örtüye benzer
Gece gelmez hayale
Gündüz düşümde gezer
Ceylan caylen ceylan ceylan
Ceylan dağlar maralı
Gezer bağrı yaralı
Yarımdan ayrılalı
Oldum bahtı karalı
Ceylan caylen ceylan ceylan
Zülfün dökmüş yüzüne
Ceylan salınıp gezer
Sürme çekmiş gözüne
Nice canları ezer
Ceylan caylen ceylan ceylan
Kaynak: Nurettin Dadaloğlu

Çimene Basma Yarim
Çimene çimene basma yarim
Anadan anadan yosma yarim
Uyupta uyupta el sözüne
Selamın selamın kesme yarim
Giderem giderem önüm eniş
Mendilim mendilim dolu yemiş
Yolladım yolladım yar yememiş
Gendisi gendisi gelsin demiş
Suların suların köpüğüne
Vurgunam vurgunam yar yüzüne
Eller ne eller ne derse desin
Giderem giderem ben izine
Kaynak: Muharrem Akkuş

Çimenli Bahçede Bulgur Eliyor
Çimenli bahçede bulgur eliyor
Kendi görünmüyor sesi geliyor
(Bağlantı)
Gel hanım gel canım gel gidek bize
Açılmış gülleri der gidek bize
Çimenli bahçede ne sallanırsın
El etmem göz etmem ne alınırsın
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Sayfa 806

Bağlantı
Çimenli bahçede kuzular otlar
Bizimdir bu eller giremez yadlar
Bağlantı
Kaynak: Şeref Malkoç

Çimenli Bahçede Bulgur Eliyor
Çimenli bahçede bulgur eliyor
Çini hışıltısı bağrım deliyor
Kendi görünmüyor sesi geliyor
Öle öle kız nenen öle
Kız nenen ölmezse kaynanan öle
Çimenli bahçenin çevresi çitli
Giremem içeri kapısı kitli
Tak dedi canıma canıma yetti
Öle öle kız nenen öle
Kız nenen ölmezse kaynanan öle
Çimenler üstüne baygın yatmışsın
Saçlarını birbirine katmışsın
Aşkın şerbetini sen de tatmışsın
Öle öle kız nenen öle
Kız nenen ölmezse kaynanan öle
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Çingene Çingene
Yarabbi bütün insanları sen yaratmadın mı
Biz de senin kulun değil miyiz
Neden bize buçuk derler
Onlardan neyimiz eksik
Bizi de sen yaratmadın mı Allah'ım
Sen birsin biz de seni bir biliriz
Bize neden buçuk derler Yarabbi
Ulan çingene sen niye hırsızlık yapıyorsun
Ben mi
Hiçbir kimse bana ekmek kapısı tanımıyor ki
Çalmayayım da ne yapayım
Aç mı kalayım
Peki sen niye okula gitmiyorsun
Okul okula mı
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Beni kimse buçukum diye okula değil
Yanına bile almıyor
Peki sen kendine göre bir iş bulamadın mı
Buldum buldum
Sadece bana cellatlık vazifesini verdiler

Sayfa 807

Çitin ucu al oya
Kurbanım sizin soya
Akşam sabah gel geçme aman
Az kala komşular duya
Bağlantı

Çingenenin ellerinde kalburu vay vay
Bir elinde kalbur birinde deri vay vay
Bunu seven yokmu insanın biri vay vay
Çingene çingene hayat sana mengene
Alem oturur kalkar serserisin gene
Eşek pastırması sucuk olur mu vay vay
Gelip giden böyle cacık olur mu vay vay
Ey insanlar insan buçuk olur mu vay vay
Çingene çingene dara düştün sen gene
Çingene çingene dara düştün sen gene
Mahzuni çingene adamdır o gene
Adamdır ama neden adı olmuş çingene
Çingene çingene dara düştün çingene
Biçare çingene çingene çingene
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Çirişe Gitmezdim Anam Yolladı
Çirişe gitmezdim anam yolladı
Çıktı boz tepeye beni kolladı
Ola Mahmut emmi sen kurtar beni
Sizlerde yok muydu er kişi şanı
Çirişi topladım götürün yiyin
Taze gelin oldum ağlama deyin
Ola Mahmut emmi sen kurtar beni
Sizlerde yok muydu er kişi şanı

Çitin ucunda para
Fırladı gitti yere
Ne sevdim ne sevildim
Az kala derdinden öle
Bağlantı
Kaynak: Şefik Torungil

Çitten Söktüm Cangalı
Çitten söktüm cangalı da
Dayadım pencereye
Pencereden okarı da
Al beni içeriye
Oy yaylalar yaylalar da
Geliyu tonyalılar
Adamı öldürüyu da
Yandan Peştemallılar
Duman dere okarı da
Kılavuzdur kılavuz
Andır kalsın yaylası da
Yarim evde yalanız
Ben geçiye gidemem de
Kırarım bacağımı
Evlendir baba beni de
Yıkarım ocağını
Kaynak: Ömer Akpınar

Kaynak: Arif Sağ

Çitin Ucu Değir Mi
Çitin ucu değir mi
Kız adın güllü değil mi
Beni dertlere salan
Senin derdin değil mi
(Bağlantı)
Aman aman sürmeli yavrum
Göğsü sedef düğmeli yavrum
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Çivili Gelin Ağıdı
Cıvılide gelin ener dere başına da aman başına
Neler de geldi benim garip başıma da anam başıma
Zalımlar yatırdı esbap daşına da esbap daşına
Yeni değmişidi onbeş yaşına da gelin yaşına

Anan garip galır goca dağlarda da gelin dağlarda
Sana gıyan hesap verir göğlerde de guzum göğlerde
Gadir mevlam soldurma sen gülümü de aman gülüm
Ona gıyana gısmat et ölümü de rabbim ölümü
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Belençayı gudum gudum gudurur da gızım gudurur
Tınas tınas dağlar iniler durur da iniler durur
Sen göçeli bu ellerden a gızım da benim ak guzum
Ananın feryadı göğleri bulur da göğlere vurur

Sayfa 808

Ak gerdanım senin olsun
Tatlı canım senin olsun
(Erkek)
Ak gerdanın düğümü var
Tatlı canın gör kimi var

Kaynak: Halil İbrahim Tınaztepe

Çoban Beni Sudan Geçir
(Kız)
Çoban beni sudan geçir
Boz bulanık suyun içir
(Erkek)
Olmaz körpe kuzum olmaz
Değirmenin suyu dolmaz
(Kız)
Sırma saçım senin olsun
Kalem kaşım senin olsun
(Erkek)
Sırma saçın baş belası
Kalem kaşın zor imlası
(Kız)
Çoban beni sudan geçir
Geç kalmışım erken geçir
(Erkek)
Su derindir geçiremem
Ev(i)ne erken yetiremem
(Kız)
Al yanağım senin olsun
Bal dudağım senin olsun
(Erkek)
Al yanaktan gül istemem
Bal dudaktan dil istemem
(Kız)
Çoban beni sudan geçir
Acı tatlı sular içir
(Erkek)
Su boy vermez geçiremem
Acı tatlı içiremem
(Kız)
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(Kız)
Çoban beni yeter yorma
Geç kaldım yürek yarma
(Erkek)
Ne verirsin geçireyim
Soğuk sular içireyim
(Kız)
Ver elime goncagülün
Sar kolunu ince belim
(Erkek)
Körpe kuzum geç kalma geç
Beni derde çok salma geç
Kaynak: Nihat Gazazoğlu

Çoban Kardeş
Yüce dağlar yeşil yarlar senindir
Davarı yaylaya sür çoban kardeş
Buzlu sular gök pınarlar senindir
Şu yanık kavala vur çoban kardeş
Sesini ağaçlar taşlar elesin
Sunalar saç gibi bele dolasın
Koyun baş kaldırsın kuzu melesin
Erisin kuzeyde kar çoban kardeş
Aşık hayranınız her daim sizin
Vefasız canandan koparsa izin
Başıboş gönlünü düşünmeksizin
Güttüğü sürüye kor çoban kardeş
Efkari der çoban mesleğin metin
Hoşuma gidiyor işin adetin
Eğer aşıklara varsa hizmetin
Keçeni altına ser çoban kardeş
Kaynak: Aşık Efkari

Çoban Kızı Suya Gider
Çoban kızı suya gider
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Su destisi elinde vay vay
Sudan gelir yaş eteği belinde
Benim yarim dünya alem dilinde vay vay
(Bağlantı)
Çoban kızı ben korkmanam senin çoban babaydan
Çoban kızı ben korkmanam senin çoban dayından

Sayfa 809

Göster yollarımı çoban yıldızı
Yellerinen estim sel ilen coştum
Gözlerim ufukta yollara düştüm
Kendi ateşimde kavruldum piştim
Bir umudum sende çoban yıldızı
Göster yollarımı çoban yıldızı

Çoban kızı suya gider
Su destisi doldurur vay vay
Sudan gelir gül benzini soldurur
Ay duysa babay beni öldürür vay vay

Buhar olup uçtum buluta döndüm
Yağmur olup yağdım toprağa sindim
Açtım damarımı yaprağa döndüm
Bir umudum sende çoban yıldızı
Göster yollarımı çoban yıldızı

Bağlantı

Söz: Sıddık Doğan

Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Çobankat

Çoban Şahballı

Çobankat Moj Qe Şkojne Zallit
Moj Çobankat
Shkojne E Tjerrin Per Djemte Malit
Moj Çobankat E

Bir köyümüz vardı baykuşu çoktu
Yıldızları saya saya büyüdük
Fakir yoksulduk ya anlımız aktı
Karda kızak kaya kaya büyüdük
Anam teşt içinde yurdu başımı
Bizi çimdirirken gör telaşını
Bazlamaya katık yaptım aşımı
Teh dürümü yiye yiye büyüdük
Kışın dam loğlardık kürürdük karı
Av avlardık bulamazdık avcarı
Ne pantol bilirdik ne de şalvarı
Uzun fistan giye giye büyüdük

O Liri Liri Per Djemte E Malit E
Djemte Moj Me Ylle Te Kuq Mes Ballit E
O Moj Çobankat E
O Moj Te Mirat E
Tirr Moter Moj Te Tjerrim
Tu Bejme Rroba Trimave
Tirre Trashe O Mos E Tirr Holle Moj
Per Trimat Qe Flejne Ne Debore
O Moj Ne Debore

Dut toplamak için ağaca çıkardık
Ölümden korkmazdık daldan sarkardık
Horozun sesine erken kalkardık
Ezan sesi duya duya büyüdük

Nehirden Gelen Çoban Kızlar
Kazak Örerler Dağlardaki Erkekleri İçin
Özgürlük Diye Haykırırlar
Alınlarında Al Yıldız Taşıyan Erkekleri İçin

Sarılar köyündür oban Şahballı
Dilde destan elde saban Şahballı
Boşa büyüklenme Çoban Şahballı
Dağda davar yaya yaya büyüdük

Örelim Kardeşim, Örelim Kazakları
İnce Değil Daha Kalın Örelim
Üşümesin Karda Erkeklerimiz

Kaynak: Hilmi Şahballı

Çocuk (Sabah Olur)

Çoban Yıldızı

Sabah olur çocuk gider oyuna
Oynar oynar taş doldurur koynuna
Günahlarım şu çocuğun boynuna
Naha çocuk evlenmeden öleydin
Ölüp ölüp deliklere gireydin

Yönümü kaybettim arar dururum
Bir umudum sende çoban yıldızı
Geceyi gündüze katar gezerim
Bir umudum sende çoban yıldızı
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Eline verdiler mısır darısı
Koynuma koydular kedi yavrusu
Bana dirler şu çocuğun karısı
Naha çocuk evlenmeden öleydin
Ölüp ölüp kabirlere gireydin
Ben giderken ekininiz gök idi
Şu görünen emmimgilin söğüdü
Yokmuydu mahallenin yiğidi
Naha çocuk evlenmeden öleydin
Ölüp ölüp mezarlara gireydin

Sayfa 810

Öteler ötesinden
Figan çığlık sesinden
Koparıp alınmasın
Çocuklar annesinden
(Bağlantı)
Gelin çocuklar gelin
El ele tutuşalım yarınlara koşalım
Savaşlar söndürülsün
Yaşama döndürülsün
Dünya esenlik olsun
Çocuklar güldürülsün

Elma değil elden ele atayım
Hayvan değil pazarlarda satayım
Güzel değil koynuma alıp yatayım
Naha çocuk evlenmeden öleydin
Yılan olup deliklere gireydin

Siyah beyaz sarısı
Bir elmanın yarısı
Şah Turna tüm çocukları
Birer çiçek arısı

Kaynak: Mevlüt Kertmen

Bağlantı

Çocuklar

Kaynak: Aşık Şahturna

Çocuktur bu ayrıcalık istemez
Çocuktur bu ne yağmur ne de yaş demez
Çocuktur bu neyin iyi kötü olduğunu bilmez
Doğruyu yanlışı anadan öğrenir çocuklar

Çocuklar Gibi

Dayak ile çocuk islah olur mu
Kötü sözle doğru yola gelir mi
Çocuktur bu dur demeyi bilir mi
Her an sevgi ilgi ister çocuklar
Nice körpe kuzu kalmış anasız
Nice masum çocuklar da vardır yuvasız
Kimisi yetim kalmış kimisi de öksüz
Geleceğimizin umudu olan çocuklar
Acep nasıl büyürler bu garip çocuklar
Bilinçsiz bilgisiz nerde kalırlar
Aç-susuz yuvasız nasıl yaşarlar
Çalan çarpan sokaklarda yatan çocuklar
Anası olanla anasız çocuk hiç bir olur mu
Körpe kuzu anasından ayrı kalır mı
Kasım der ki çile çeken çocuğun yüzü gülür mü
Ter telef perişan olan çocuklar

Bende hiç tükenmez bir hayat vardı
Kırlara yayılan ilkbahar gibi
Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı
Göğsümün içinde ateş var gibi
Bazı nur içinde bazı sisteyim
Bazı beni seven bir göğüsteyim
Kah el üstündeydim kah hapisteydim
Her yere sokulan bir rüzgar gibi
Aşkım iki günlük iptilalardı
Hayatım tükenmez maceralardı
İçimde binlerce istekler vardı
Bir şair yahut bir hükümdar gibi
Hissedince sana vurulduğumu
Anladım ne kadar yorulduğumu
Sakinleştiğimi durulduğumu
Denize dökülen bir pınar gibi

Kaynak: Kasım Karşı

Şimdi şiir bence senin yüzündür
Şimdi benim tahtım senin dizindir
Sevgilim saadet ikimizindir
Göklerden gelen bir yadigar gibi

Çocuklar Çiçektir

Sözün şiirlerin mükemmelidir
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Senden başkasını seven delidir
Yüzün çiçeklerin en güzelidir
Gözlerin bilinmez bir diyar gibi
Başını göğsüme sakla sevgilim
Güzel saçlarında dolaşsın elim
Bir gün ağlayalım bir gün gülelim
Sevişen yaramaz çacuklar gibi
Kaynak: Sabahattin Ali

Çocukların Türküsü
Doğduk ki yaşamalıyız
Dünya bizim dünyamızdır
Yıkılmasın istiyoruz
Dünya bizim dünyamızdır
Bombalar hiç patlamasın
Yürekler kan ağlamasın
çocuklara kıyılmasın
Dünya bizim dünyamızdır
Yıldızlara çiçeklerle
Bayramlara hep birlikte
Gitmeliyiz coşku ile
Dünya bizim dünyamızdır

Sayfa 811

Garanlıg gecemin ayı da sensen
Sevdamın harayı hayı da sensen
Gelbimin nalesi vayı da sensen
Seni itirmekden yaman gorhuram
Kaynak: Piruz Dilençi

Çok Ağladım Çok Sızladım
Çok ağladım çok sızladım
Yorulduğum bana kaldı
Kanlı felek gözün çıksın
Kötülüğün sana kaldı
Felek ile olmaz şaka
Bakarsın düşürür faka
Hedef oldum kanlı oka
Bir yaralı sine kaldı
Yorma kader beni yorma
Yarimin saçları sırma
Ela gözlerinde sürme
Ellerinde kına kaldı
Gülhai'yim görüşmemiz
Elaleme karışmamız
O yar ile barışmamız
Bilmem hangi güne kaldı

Kaynak: Ozan Nebyanlı

Kaynak: Gürünlü Aşık Gülhani

Çohtandır Yuhuma Gelmirsen

Çok Cehdettim Menzilime

Çohdandır yuhuma gelmirsen daha
Çohdandır bir sorag almırsan daha
Belke heç yerimi bilmirsen daha
Seni itirmekden yaman gorhuram

Çok cehdettim menzilime yetmedim
Bilmem yaralarım neden onulmaz
Gidem dedim nazlı yare gitmedim
Bilmem yaralarım neden onulmaz

Taleyin sınağı yohlayır bizi
Yohsa bu feleyin dönübdür üzü
Özüm de galmışam bilmirem düzü
Seni itirmekden yaman gorhuram

Katıymış feleğin yayı kılıcı
Bir dost bulamadım derdim yanıcı
Ah ü zarla bu dert beni alıcı
Bilmem yaralarım neden onulmaz

Gör neçe gün keçir neçe ay keçir
Günleri bilmirem özün say keçir
Fikrimden gorhulu bir haray keçir
Seni itirmekden yaman gorhuram

Sen de benim ah ü zarım duymadın
Çok çağırdım tamamına saymadın
Ya ben çağırmadım ya sen uymadın
Bilmem yaralarım neden onulmaz

Zülmetli zindanı görende gözüm
Bu çeni dumanı görende gözüm
Bele pis dünyanı görende gözüm
Seni itirmekden yaman gorhuram

Kimse bilmez yürekteki derdimi
Acep pirim etmen m'ola yardımı
Güzel dostum kestin m'ola virdimi
Bilmem yaralarım neden onulmaz
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Ey Veli derdini tabibe söyle
Gene bir tabipsin sen merhem eyle
Aşık yaralı mı ben gibi böyle
Bilmem yaralarım neden onulmaz
Kaynak: Aşık Veli

Çok Göresim Geldi Nazlı Nigarım

Sayfa 812

Çok Severim (Hak Yoluna Gidenleri)
Hak yoluna gidenleri
Çok severim çok severim
Her farzını bilenleri
Çok severim çok severim

Çok göresim geldi nazlı nigarım
Niçin söylemiyor bilmem dillerin
Bülbül gibi arttı ah u figanım
Niçin açılmıyor bilmem güllerin

Durmayıp da zikredeni
Çok severim çok severim
Varlığını fikredeni
Çok severim çok severim

Talihim bozuktur ne deyim sana
Tazeleme derdim yazıktır bana
Yolun mu uğradı yoksa yabana
Niçin tebdil olmuş bilmem hallerin

Kaynak: Sabit İnce

Muhabbet neşesi gitmiş yüzünden
Doyulmazken şive ile nazından
Aşk pınarı sel olurken gözünden
Niçin akmaz olmuş bilmem sellerin
Aldanma bu güzel fani cihana
Ecel camın içirirler her cana
Sarılırken beyaz kollar gerdana
Niçin kalkmaz olmuş bilmem kolların
Bu fakir Meluli sana duacı
Hayır görmem bundan ey başım tacı
O güleç yüzlerin ne kadar acı
Niçin zehir olmuş bilmem balların
Kaynak: Aşık Meluli

Çok Özledim Dersim Seni
Viran olmuş bizim köyler
Yalnız kalmış menevişler
Kurban olsun sana eller
Çok özledim Dersim seni
Munzurun soğuk suları
Serin olur yaylaları
Issız olur geceleri
Çok özledim Dersim seni
Buralarda yaşanmıyor
Kimse beni anlamıyor
Dersime hiç benzemiyor
Çok özledim Dersim seni
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Çok Susadım (Suyun Kurudu)
Çok susadım bir yudum su versene
Kızılırmak sanki sanki suyun kurudu
Sarardım ben ne haldayım görsene
Kızılırmak sanki sanki suyun kurudu
Ne yerim var ne yurdum var ne bağım
Bahar geldi açamadım yaprağım
Senelerdir kupkuru kaldı toprağım
Kızılırmak sanki sanki suyun kurudu
Ne yaptım ki zalım zalım beni sevmedin
Önünde durdum da yine görmedin
Akarsu'ya bir damlanı vermedin
Kızılırmak sanki sanki suyun kurudu
Kaynak: Muhlis Akarsu

Çok Şükür (Diyar-ı Gurbeti)
Diyar-ı gurbeti terk eyleyince
Babayı kardeşi gördüm çok şükür
Bana fırsat verdi gani Zül Celal
Hısım akrabaya erdim çok şükür
Gönül çok ağladı gurbet elinde
Sılaya kavuşmak fikrim dilinde
Diyar-ı gurbetin uzun yolunda
Eşimi dostumu sordum çok şükür
Gurbet ellerinde çok keder gördüm
Gözümde tütüyor vatanım yurdum
Elin siteminden bin oldu derdim
Kaçıp da sılaya vardım çok şükür
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Felek senin hangi suçun görmeli
Aradabir gidip köye varmalı
Diyar-ı gurbette çok mu durmalı
Gelip memlekete girdim çok şükür
Gönül bivefadır ezeli baştan
Vurgundur güzele kirpikten kaştan
Görmezdi gözlerim yolunu yaştan
Noksani sılada durdum çok şükür
Kaynak: Hodlu Noksani

Çok Şükür Açıldı
Çok şükür açıldı bize bugün meydan-ı Gerbela
Biz imamlar varisiyiz mirasımızdır bu bela
Anın için başımıza yezitler açtı bin bela
Acısın halimize o güzel mazlumlar şahı
Çıktı göklere dayandı yetim mazlumların ahı
Şekmetti işte felek göründü bize akıbet
Çevirdi her yanımız tükenmez derd-i mihnet
Yaralandı ciğerimiz kalmadı sabır ve takat
Acısın halimize o güzel mazlumlar şahı
Çıktı göklere dayandı yetim mazlumların ahı
Bu ah u figanımıza yatan şehitler uyandı
Ağladı gökte melekler ye's-i matem bağladı
Bir biz değil bunu duyan tüm insanlar ağladı
Acısın halimize o güzel mazlumlar şahı
Çıktı göklere dayandı yetim mazlumlann ahı
Meluli'yim bu ateşin dumanını gören yoktur
Allahın rızası için bir teselli veren yoktur
Acınıp halimize yetimleri soran yoktur
Acısın halimize o güzel mazlumlar şahı
Çıktı göklere dayandı yetim mazlumların ahı
Kaynak: Aşık Meluli

Çok Şükür Balım Çok Şükür
Görecek gözüm var imiş
Çok şükür Balım çok şükür
Sürecek yüzüm var imiş
Çok şükür Balım çok şükür
Çilehane beleninde
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Sayfa 813

Ab-ı zemzem akar orda
İçti gönül kandı burda
Çok şükür Balım çok şükür
Dedebağı'nda dervişler
Seherde ötüşür kuşlar
Müminin kalbinde kışlar
Çok şükür Balım çok şükür
Üçler kapısından geçtim
Ol Arslan Ağzı'ndan içtim
Bir ulu sultana düştüm
Çok şükür Balım çok şükür
Aşevi'nde kara kazan
Kızıl Deli dersin yazan
Küre başlarında gezen
Çok şükür Balım çok şükür
Secdem var Çatal Kapı'ya
Özümü verdim tapıya
İmamlar orda hepiye
Çok şükür Balım çok şükür
Kırklar Meydanı'na girdim
Yüzümü pirlere sürdüm
Atasın evlatta gördüm
Çok şükür Balım çok şükür
Meydanda duran babalar
Sineme vurdu cidalar
İçerler beyaz badeler
Çok şükür Balım çok şükür
Gökeşik'ten Şah-ı Merdan
On ikisi tamam orda
Kabe Kerbela hep orda
Çok şükür Balım çok şükür
Veli yüz sür imamlara
Bu dergahta tamamlara
Muhammet Ali onlara
Çok şükür Balım çok şükür
Kaynak: Aşık Veli

Çok Şükür Bugünü Gösterdi Felek
Mevlam aydın etti halkın özünü
İlçe teşkil etti Altınözü'nü
Albayrak güldürdü halkın yüzünü
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Sayfa 814

Çok şükür bu günü gösterdi felek
Bu Hatay'da Altınözü birinci
Taşları cevahir toprağı inci
Bir ilçe ki halka sefa verici
Çok şükür bu günü gösterdi felek
Yapılıyor binalar hükümet tamam
Ne kutlu bir gündür neşeli zaman
Doğru memurları adalet tamam
Çok şükür bu günü gösterdi felek
Mektup selam eyle Altınözü'ne
Milli sevgi esas geçmiş sözüme
Kul Selim'in kimse bakmaz yüzüne
Çok şükür bu günü gösterdi felek

Yüzümü Hakka eyledim türap
Cümleye yardımcı ol gani Yarap
Nice bin gölleri eylersin harap
İçinde turnası koy olmayınca
Birgün olur elin ermez dilbere
Genç iken kendine bir derman ara
Kim olursa olsun girer vebala
Ölçekle terazi düz olmayınca
Yar ile gördüm safayı demi
Gitmiyor başımdan dünyanın gamı
Ruhsatı zamane tutmaz adamı
Elinde kemani saz olmayınca
Kaynak: Aşık Ruhsati

Kaynak: Kul Selim Önalan

Çok Şükür Ki Bir İnsanım
Çok şükür ki bir insanım
Mezhep gibi pirim yoktur
Dört kitaba saygılıyım
Birinden haberim yoktur
Veli hoca Veli hoca
Benim hakka bağlı özüm
Kıblem dört taraftır gözüm
Hoca kılmasın namazım
Ahirette yerim yoktur
Veli hoca Veli hoca
Can bir güvercindir gelir
Gider geldiğini bulur
Beni veren geri alır
Benim bunda karım yoktur
Veli hoca Veli hoca
Mahzuni Şerif kör idi
Adı yolcuydu yürüdü
Zaten kemiğim çürüdü
Yüzülecek derim yoktur
Veli hoca Veli hoca
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Çok Şükürler Olsun
Çok şükürler olsun gani Mevlaya
Çoğu farketmezdik az olmayınca
Kışı cehenneme misal yaratmış
Cenneti bilmezdik yaz olmayınca
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Çok Uzak (Bu Bulanık Anıyı)
Bu bulanık anıyı anlatmak isterdim
Ama silinmiş nerdeyse bir şey kalmamış
Çok eskiden çok ta gençlik yıllarımdan
Bu bulanık anıyı anlatmak isterdim
Bir giysiydi sanki yaseminler
Ağustostaydı ağustosta bir akşam
Gözlerini hatırlıyorum biraz sanırım maviydiler
Ah evet maviydiler mavi gökyakuttan
Kaynak: Zülfü Livaneli

Çok Verdi Felek Bu Derdi
Çok verdi felek bu derdi
Dert verdi dermanı serdi
Dönüp dönüp yalvarsam da
Ağlasam da gelmez geri dönmez geri vay
Aman aman aman aman
Çok seviyorum ayrılamam ayrılmam vay
Gurbet acı geldi bana
Buna nasıl can dayana
Kuşlar döndü yuvasına
Ağlasam da gelmez geri dönmez geri vay
Aman aman aman aman
Çok seviyorum ayrılamam ayrılmam vay
Beni yakma gel sevgilim
Bu dünyanın sonu ölüm
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Yapma bana yeter zulüm
Ağlasam da gelmez geri dönmez geri vay
Aman aman aman aman
Çok seviyorum ayrılamam ayrılmam vay
Koyun kuzu meleşiyor
Herkes gülüp oynaşıyor
Benim bahtım ne karaymış
Dilden dile dolaşıyor dolaşıyor vay
Aman aman aman aman
Çok seviyorum ayrılamam ayrılmam vay

Sayfa 815

Çoktan beri çeker idim yasını
Doldurda içeyim dolu tasını
Ta bağdatta işitince sesini
Bir günde yanına varasım geldi
Bizde döndük mecnun ile leylaya
Yarim gelsin bir gidelim yaylaya
Çok şükürler olsun kadir mevlaya
İşte derdimizin çaresi geldi
Kul Zefil'em bir kez geldim cihana
Görmüşem ben yari etme bahane
Bir kapıda kavuşunca can cana
Henüz muhabbetin sırası geldi

Kaynak: Ziya Özdağ
Kaynak: Şaban Ünal

Çok Zaman Sabrettim
Çok zaman sabrettim tükenmez derdim
Gönül mihnet pınarında gam çalar
Dert yükünü yüklemiş çekmiş katarı
Tellal gibi nida edip ün çalar
Mevlam derde düşürmesin her kulun
Dert hicran elinden çekilmez olun
Kuzusun bağrına basmış bir gelin
Seher vakti avaz inen nen çalar
Said'im de der ki eylerim zarım
Yaralıdır ciğer akıyor kanım
Eğip kaşlarını bakınca yarim
Ela gözler ciğerimden kan çalar

Çoktan Beri Ben Dostumu
Çoktan beri ben dostumu görmedim
Gönül ister görüşmenin vaktidir
Fırsat bulup gonca gülün dermedim
Kelp irakip bilişmenin vaktidir
Ben de derdim taşımayım gussa gam
Yüze gülücü yar dahi gamdan kem
Bugünlerde leblerinden emmezsem
Yandı yürek alışmanın vaktidir
Aşkın atasından sinem oldu nar
Dünya merde gendir muhannete dar
Hoyrat ile atıştırdım beraber
Dostlar bize gülüşmenin vaktidir

Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Çoktan Beri (Geldi)
Çoktan beri hasiretlik çekerim
Gül yüzlü dostumu göresim geldi
Canım kurban olsun dostun yoluna
Serimi yoluna veresim geldi
Her adamı adem sanıp tanıma
Cemalini görem otur yanıma
Muhabbetin tatlı geldi canıma
Canını canıma sarasım geldi
Yedi yıllık yolu gezdim dolaştım
Yedinci makamda bir kapı açtım
Seni orda gördüm ileri geçtim
Yüzümü yüzüne süresim geldi
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Bir gün gel ederler ehil yanına
Biz de yete idik ulu düğüne
Gaziler birikmiş koç direğine
Herkes payın bölüşmenin vaktidir
Arslandan pay alır merd oğlu merd var
Bilir misin bu sinemde ne dert var
Veli'm der görürsen ehl-i hikmet var
Dost elinden dol'içmenin vaktidir
Kaynak: Aşık Veli

Çoktan Beri Yollarını Gözlerim 1
Çoktan beri yollarını gözlerim
Hatırım sormaya yar sen mi geldin
Gönlümün yemişi bağı bostanı
Ayva ile turunç nar sen mi geldin
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Gelip şu yanımda oturan mısın
Serimi sevdaya yetiren misin
Ağır yüklerimi götüren misin
Katar maya ile dür sen mi geldin
Yüzünde benlerin hindidir hindi
Bilmem melek midir arştan mı indi
Bir su ver içeyim yüreğim yandı
Ağustos ayında kar sen mi geldin
Bülbüller ötüyor hüsnün bağında
İntizarım kaldı göğsün ağında
Elim kelepçede cellat önünde
Derdimin dermanı car sen mi geldin
Ol nesl-i Adem'in belinden misin
Gülşen bahçesinin gülünden misin
Firdevs-i Ala'nın ilinden misin
Cennet-i Ala'dan hur sen mi geldin
Pir Sultan Abdal'ım sen seni döşür
Yarin sevdaları sere ulaşır
Türlü libasları giyer kuşanır
Çarşılar bezenmiş al sen mi geldin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Çoktan Geçti Senin Devranın
Çoktan geçti senin devir devranın
Has bahçesi viran eldesin gönül gönül
Som altından idi tahtın revanın
Revanın revanın revanın
Akibet kuru bir saldasın gönül gönül,gönül
Tükendi gençliğin geri vermezler
Azar yaraların sarı vermezler
Dağları delsende geri vermezler
Yari vermezler,yari vermezler
Ferhatı kandıran dildesin gönül,gönül,gönül
Yağtığın saraylar kalmış virane
Bacası tütmeyen garip bir hane,hane
Bir sevda peşinde deli divane,divane,
Divane,divane,divane,divane
Mecnunun düştüğü çöldesin gönül,gönül
Bir güzel peşinde deli divane,divane
Mecnunun düştüğü çöldesin gönül,gönül
Kaynak: Musa Eroğlu

Sayfa 816

Çoktur Efendim (Bizim Memleket)
Bizim memleketten haber sorarsan
Kimi açtır kimi toktur efendim
Koltuğu bulanlar bizi unuttu
Arada sürünen çoktur efendim
Avukat elinden hakim şaşırdı
Adalet sabrını böyle taşırdı
Soyguncu fakirde boza pişirdi
Akıl fikir vicdan yoktur efendim
Seneler geçse de onmaz bu yara
Fakir fukaraya güneş kapkara
Devrin peygamberi kesildi para
Hastaları çığ yer doktur efendim
Mahzuni Şerif'im kime darılır
Sazı koyar başka şeye sarılır
Bir gün her zalimden hesap sorulur
Çünkü Hak'kın yolu haktır efendim
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Çondo'nun Türküsü
Sabahınan ay ışığı
Işıdı beyim ışıdı
Beş adama bir demezdi
Herhalde eli boşuldu
Kale kaleye bakar
Ara yerde sular akar
Benim beyim çok yiğittir
Müfrezeye karşı kalkar
Pınarbaşı çifte direk
Kanlar attım kürek kürek
Vardım yiğidin başına
Buna hiç dayanmaz yürek
Yücenin otu kurusun
Engini sümbül bürüsün
Sana silah çevirenin
Kolları kökten kurusun
Pınarbaşı'dır elimiz
Sarız'dan geçer yolumuz
Bu zaman olmaz olaydı
Çift gelir bizim ölümüz
Gedik başından başına
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Yel yağmur gelir karşına
Ne de yaman bildirmişler
Karakolda yüzbaşıya
Bırak deli gönlüm bırak
Kayseri'nin yolu ırak
Nazlı büyüttüğün çocuğu
Ellere verirler çırak
Kırkısrak'ın önü yazı
Koyuna katarlar kuzu
Kapı kapı dolanıyor
Hemi oğlu hemi kızı
Elime aldım nacağı
Dolandım büyük bucağı
Yaktı beni kül eyledi
Çondo'nun batkın ocağı
Sabah ile kuşlar öter
Sesini sesime katar
Bilmem kimler beddua etmiş
Ocağında baykuş öter
Kaynak: Gülizar Doğan

Çorabı Çektim Dizime
Çorabı çektim dizime
İndim Eruh'un (ereğin) düzüne
Dizbediz otururken
Hasret kaldım yar yüzüne
(Bağlantı)
Belemidir zalimin kızı
Sen beni derde salıpsan
Gel otur gel yanıma
Belki de halımdan bilirsen
Kızım sen Türkmen kızısan
Sen beni derde salmışsan
Gel otur gel yanıma
Belki de halımdan bilirsen
Bağlantı
Kaynak: Özdemir Akşener

Çorabını Ördüğüm
Çorabını ördüğüm (oğlan oğlan ay oğlan)
Vay derdine yandığım (sana yandım ay oğlan)
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Sayfa 817

Seni hasta dediler (oğlan oğlan ay oğlan)
N'oldu gurban olduğum (sana yandım ay oğlan)
Oğlana bak oğlana
Boyu benzer fidana
O fidan bir gül açmış
Kokulatmaz adama
Oğlan destecik oğlan
Boyları gostacık oğlan
Sana nazar değmesin
Tak bir nazarlık oğlan
Çorapları yaşımış (oğlan oğlan ay oğlan)
Ayakları üşümüş (sana yandım ay oğlan)
Hadi gidelim yarim (oğlan oğlan ay oğlan)
Tan yerleri ışımış (sana yandım ay oğlan)
Gurşun atarım gurşun (oğlan oğlan ay oğlan)
Galeden aşırmaya (sana yandım ay oğlan)
Çok muskalar yaptırdım (oğlan oğlan ay oğlan)
Aklını şaşırmaya (sana yandım ay oğlan)

Çorabını Ördüğüm
Çorabını ördüğüm
Oğlan oğlan ay oğlan
Vay derdine yandığım
Hele yandım oğlana
Sana hasta diyorlar
Oğlan oğlan ay oğlan
N'oldu gurban olduğum
Hele yandım oğlana

Çoruh Nehri (Bahar Geldi)
Bahar geldi coştu yine
Akar gider Çoruh Nehri
Alıştı canlar almaya
Bakar gider Çoruh Nehri
Olmaz akışı dengeli
Herkese takar çengeli
Demirden yapsan engeli
Yıkar gider Çoruh Nehri
Ne yaşlı tanır ne sabi
Derindir görünmez dibi
Ağaçları peynir gibi
Büker gider Çoruh Nehri
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Kayaları yara yara
Bulamazsın her gün ara
Tohum gibi topraklara
Eker gider Çoruh Nehri
Kayaları oya oya
İnsanları soya soya
Karadeniz’de bir koya
Döker gider Çoruh Nehri
Yusufeli’n şakağından
İspir’in meyve bağından
Bayburt’un yeşil dağından
Çıkar gider Çoruh Nehri
Bir kaynağı Altıparmak
Gururlanıp akan ırmak
Buna yoktur zerre durmak
Çeker gider Çoruh Nehri

Sayfa 818

Çorum'da yaşamak ne mutlu olay
El ele tutuşup çekelim halay
Yaşlılar olgundur gençler ise şen
Evler şenliklidir bahçeler gülşen
Ayrılmaz çorumdan birkez yerleşen
Çorum hiç kimseye gurbet değildir
Çorum'da yaşamak ne mutlu olay
El ele tutuşup çekelim halay
Kaynak: İhsan Tombuş

Çökertme Zeybeği
Çökertme'den çıktım başım selamet
Bitez yalısına varmadan koptu kıyamet
Arkadaşım İbrahim Çavuş Allahıma emanet
Burası da Aspat değil Bitez yalısı
Yüreğime ateş saldı kurşun yarası

Özeri der seni tutsam
Baraj yapsam temel atsam
Susasam hepsini yutsam
Yakar gider Çoruh Nehri

Gidelim gidelim Çökertme'ye varalım
Kolcular görürse nerelere kaçalım
Teslim olmayalım yaylım ateş saçalım

Kaynak: Aşık Özeri

Burası da Aspat değil Bitez yalısı
Yüreğime ateş saldı kurşun yarası

Çorum'un Bağları Zümrüt Yeşildir
Çorum'un bağları zümrüt yeşildir
Her mevsim rüzgarı efil,efildir
Köylüsü kentlisi uz ve ehildir
Yiyecek içecek bol ve sebildir
Çorum'da yaşamak ne mutlu olay
El ele tutuşup çekelim halay
Bir ovaya bağdaş kurup oturmuş
Bağrında modern bir sanayi kurulmuş
Yiğitliği sevi ile yoğrulmuş
Barış ve dostluğu buna delildir
Çorum'da yaşamak ne mutlu olay
El ele tutuşup çekelim halay
Dayamış sırtını köse dağına
Bağlı tarlasına bahçe bağına
Tarihi uzanır hitit çağına
Ta ezelden beri uygar bir ildir
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Güvertede gezer iken kunduram kaydı
İpek de mendilimi Halilim ürüzgar aldı
Çakır gözlü Gülsüm'ü Çerkes kaymakam aldı
Burası da Aspat değil Bitez yalısı
Yüreğime ateş saldı kurşun yarası
Kaynak: Rüştü Gür

Çöktü Ha Çöktü
Bizim köyün kel ağası bir sabah
Çökmeye başladı, çöktü ha çöktü
Boğazından aldığını burnundan
Dökmeye başladı, döktü ha döktü
Vermezken fakire izbeyi, ini
Ta yerin dibinde buldu kendini
Topraksız yaşayan sular bendini
Yıkmaya başladı, yıktı ha yıktı
Gayrı, ne bir zulüm ne bir kolay kâr
Hiçbiri kalmadı ağayla bunlar
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Köyümüze ılık ılık kanunlar
Akmaya başladı, aktı ha aktı
Abdullah onardı kırık dişini
Kutnu ile sarmaladı döşünü
Hardallar'ın Rıza eğik başını
Dikmeye başladı, dikti ha dikti
Murtaza hapisten, Kevser dulluktan
Mehmet ömrü boyu kula kulluktan
Danalar, sıpalar boyunduruktan
Çıkmaya başladı, çıktı ha çıktı
Eğri Yusuf, Kırık Osman, Çil Mine,
Abdurrahman Amca, Gülbahar Nine
Herkes kendi emeğini kendine
Çekmeye başladı, çekti ha çekti
Söz: Aşık İhsani

Çölde Döne Döne Pervane Oldum
Mecnunlar misali düştüm çöllere
Çölde döne döne pervane oldum
Gözümün yaşını döktüm yollara
Çölde döne döne pervane oldum

Sayfa 819

Adil çözüm sundu herkese yargı
Şeffaflık olunca pes etti kurgu
Nefisleri eğdi çöle inen nur
Tanrıları çoktan bir'e indirdi
Zulümün tahtına tevhid bindirdi
Rahmet ve merhamet yaşı dindirdi
Tüm cihana sığdı çöle inen nur
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Çömdümün Uykusu Yoktur
Çömdümün uykusu yoktur
Kimseden korkusu yoktur
Hep söylenenler bana
Benim günahım çoktur
Hop çömdüm oyalı da Çömdüm
Hop Çömdüm boyalı da Çömdüm
Hop Çömdüm kınalı da Çömdüm
Kamayı vurdum yere
Yıkılsın Kanlı Dere
Çok yalvardım olmadı
Geldik bu kanlı yere

Bir yarin derdiyle çöllere düştüm
Başıma tükenmez dertler açtım
Pirimin elinde bir bade içtim
Çölde döne döne pervane oldum

Hop çömdüm oyalı da Çömdüm
Hop Çömdüm boyalı da Çömdüm
Hop Çömdüm kınalı da Çömdüm

Derdi Derya yolun düştü çöllere
Garip ördek gibi daldın göllere
Bir yar için düştüm dilden dillere
Çölde döne döne pervane oldum

Kamayı çek kınından
Yakından yakından yakından
Koynundaki memenin
Ben gelirim hakkından

Kaynak: Aşık Derdi Derya

Hop çömdüm oyalı da Çömdüm
Hop Çömdüm boyalı da Çömdüm
Hop Çömdüm kınalı da Çömdüm

Çöle İnen Nur
Çöl kanunu demek ne büyük hata
Karanlığı boğdu çöle inen nur
Vicdan kanat vurdu en yüce kata
Kalbimize doğdu çöle inen nur
Benlik meyillidir ikrama nama
Son model kıyafet kalplerde yama
Lisanlar yaralar sanki bir kama
Her hücreye değdi çöle inen nur
İnsan haklarına en yüce vurgu

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: Hasan Özlü

Çömüdüm (Ay Oğlan Yiğit Misin)
Ay oğlan yiğit misin
Dağlarda geyik misin
Selam verdim almadın
Allah'tan büyük müsün
Çömüdümü dümü çömüdüm çömüdüm vay
Derdinden çürüdüm vay
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Ay oğlan arsız oğlan
Dünyada yersiz oğlan
Kalaysız kaba benzer
Dünyada yarsız oğlan
Çömüdümü dümü çömüdüm çömüdüm vay
Derdinden çürüdüm vay
Ay oğlan imana gel
Dön dolan pınara gel
Hiç bahanen yok ise
Çevreni yumağa gel
Çömüdümü dümü çömüdüm çömüdüm vay
Derdinden çürüdüm vay
Kaynak: Sadık Türk

Çöngün Fatma
Çöngünün uykusu yoktur
Kimseden korkusu yoktur
Hep söylenenler bana
Benim günahım yoktur
Kalay'ı vurdum yere
Yıkılsın kanlı dere
Çok yalvardım olmadı
Geldik kanlı yere
Kaynak: Bilinmiyor

Çöz Aslı'm (İsfahan'dır Asl-ı)
İsfahan'dır asl-ı bizim elimiz
Ördek uçtu viran kaldı gölümüz
Sen gidersen nice olur halimiz
Çöz Aslı'm çöz göğsün düğmelerini
Seni bana verdi yaradan Huda
Seni ben arayıp gezerim hala
Bir canım var o da olsun sana feda
Çöz Aslı'm çöz göğsün düğmelerini
Kaynak: Bakır Yurtsever

Çöz Leyli Leyli (Yağmur Ol)
Yağmur ol göklerde yağ üzerime
Yeşersin gönlümde güz leyli leyli
Güneş ol ufkumda doğ yüreğime
Ağlasın sevinçten göz leyli leyli
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Sayfa 820

Hayalsin sevdiğim düşsün gördüğüm
Benliğim seninle olmuş kördüğüm
Bir kul sevgisidir sarıp ördüğüm
Tanrı aşkı için çöz leyli leyli
Savrulmuş umutlar tutulmuş yele
Gitmiyor hüzünler bitmiyor çile
Yıllardır yanarım ben bu dert ile
Sönmüyor sinemde köz leyli leyli
Gözümde hayalin ne yana baksam
Bir dertli türküdür gelen her akşam
Kırıldı çanağım tellerde bin gam
Durur garip garip saz leyli leyli
Dağlara mı çıktın çöle mi düştün
Güller açmaz oldu sümbüller üzgün
Ellere mi kastın bana mı küstün
Yeter eylediğin naz leyli leyli
Bir ömür beklettin yana yakıla
Yakışmaz sevdiğim böylesi kula
Eğer gelmiyorsan bir selam yolla
Arada bir mektup yaz leyli leyli
Kaynak: Nuri Can

Çözemedim Sevdiğim
Her bakışta gözlerinin içine
Fırtına var yüzemedim sevdiğim
Kime ait bilmediğim gönlünde
Neler gizli sezemedim sevdiğim
Çok yakınsın demiryolu ray gibi
Elim ermez uzaktasın ay gibi
Daim benden kaçar oldun tay gibi
Yine sana kızamadım sevdiğim
Yıllar yılı gözler oldum yolunu
Kokun bana alıp gelen yelini
Çok özledim fidan boyda belini
Doyasıya süzemedim sevdiğim
Ben Yiğit'im bir başkası olamam
Ölüm acı senin için ölemem
Bundan sonra ötesini bilemem
Bilmecesin çözemedim sevdiğim
Kaynak: Ozan Harun Yiğit
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Çubuğu Asma Yarim
Çubuğu asma yarim
Anadan yosma yarim
Bilsen yine huyundan
Selamın kesme yarim
Aman dayanamam
Sabah oldu uyan yar
Beni dertli koyan yar
Ellerin gözü için
Göze olam diken yar
Aman dayanamam
Elde fincana kurban
kolda mercana kurban
Alem mala maliktir
bende bir cana kurban
Aman dayanamam
Gidin bulutlar gidin
O yare haber edin
O yar uykuda ise
Uykusun haram edin
Aman dayanamam

Çubuğum Yok Aman
Çubuğum yok (aman) yol üstüne uzatam
Takatım yok (aman) yar yolların gözetem
Takatım yok yar yolların gözetem
Menedim yok (aman) seni kime benzetem
Ört yarim yazmayı boylu boyunca
Ben saramadım eller sarsın doyunca
Altı ay yollarda ağlayıp gezer
Sırma saçlarını bağlayıp çözer
Sırma saçlarını bağlayıp çözer
O güzel bağrımı dağlayıp geçer
Ört yarim yazmayı boylu boyunca
Ben saramadım eller sarsın doyunca
Kaynak: Bilinmiyor

Sayfa 821

Ört yarim yazmayı boylu boyunca
Ben saramadım sarsın eller doyunca
(<i>Farklı Bağlantı</i>)
Ya sen gel buraya ya ben varayım
Elmas kadehleri ben doldurayım
(<i>Ek</i>)
Bu yıl meyva çoktur dallar götürmez
Dağlar diken olmuş kervan oturmaz
Buna sevda derler sitem götürmez
Altı ay yollarda ağlayıp gezer
Sırma da saçların sallayıp gezer
O güzel bağrımı dağlayıp gezer
Ört yarim yazmayı boylu boyunca
Ben saramadım sarsın eller doyunca
Kaynak: Yaşar Deniz

Çubuğumu Saldım Ben Bir Dikene
Çubuğumu saldım ben bir dikene
Üzgün kızlar gibi kondum güllere
Demedim mi sana kız gülden gülesin
Kimlerden kız duydun sen de bu işi
Böyle mi olur mori bekar cümbüşü
Bir evler yaptırdım hamama karşı
Nasıl çıkacaksın kız babana karşı
Verdiğim altınları gerdana taktı
Kimlerden kız duydun sen de bu işi
Böyle mi olur mori bekar cümbüşü
Bir evler yaptırdım saman sarısı
Başına atmışım be kız buğday darısı
Babası veriyor vermez dayısı
Kimlerden kız duydun sen de bu işi
Böyle mi olur mori bekar cümbüşü
Kaynak: Süleyman Krüemal

Çubuğum Yok Yol Üstüne Uzatam

Çubuk Çayı Ağıdı

Çubuğum yok aman yol üstüne uzatam
Takatim yok yar yolunu gözetem
Menendin yok aman seni kime benzetem

Sen Çıbık Çayıdın da yoktur nazirin
Tabakhane Çayı da lalen vezirin
Cebeci salıncakları il Çıbık Çayı
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İncesu Çayı da keyhan gizirin
Yarimden ayrılmışım çok zor Çıbık Çayı
İrençberler senden alır dövleti
Gayet zeletlidir balığın eti
Ayının beddini çizer bir kötü
Şeker köpüklerin var Çıbık Çayı
Benim eğlencemi ver Çıbık Çayı
Al odadan da alıvirin eleği
Kabul oldu da düşmanların dileği
Ne ben gelin oldum ne sen güveyi
Hisarın içinde il oldun bana
Benim sevdiceğimde giriden bakma
Giceden gündüzün zor Çıbık Çayı
Bir giderim beş arkama bakarım
Gözümden kanlı yaşlar dökerim
Kah ayrılık kah hasretlik çekerim
Hasretlik gıyamete kaldı neyleyim
Kaderim böyle imiş ağlayım
Kaynak: Bilinmiyor

Çukurabanoz
Huniyi andırır bir köyden fazla
Halkı da alışmış yetinmiş azla
Haydi karakaçan geç kaldık gazla
Bizleri bekliyor Çukurabanoz
Kuzey yaka derler Hocantı adı
Sazak'ta olmanın bir başka tadı
İstemem olmayı şehirde kadı
Burnumda tütüyor Çukurabanoz
Yellice'den baksan görünür her yer
Çokumarmut ile yan yana Gökyer
Arama boş yere bulunmaz düz yer
Yamaçtan yamaca Çukurabanoz
Acıelma'dan İğdi'ye doğru
Yolları bakımsız yay gibi eğri
İnsanlar sağlamdı olmazdı sayrı
Hayat fışkırırdı Çukurabanoz
Pınarbaşı'nın bir hoştur suyu
Her yanı akarsu yoktur hiç kuyu
İstemem dostlarım ben başka köyü
Burnumda tütüyor Çukurabanoz

Sayfa 822

Deveci'den Öz'e doğru gidilir
Borcakbucağı'nda davar güdülür
Toprak damlarında sohbet edilir
Burnumda tütüyor Çukurabanoz
Dilkideliği'nden Arpayeri'ne
Gözlerin kararır bakma derine
Toprağı elverir her tür ürüne
Yaşam kaynağıdır Çukurabanoz
Beygiralanıyla komşu Sarıdaş
Ortabelen ile Köleler kardaş
Bin metre durmaz fırlarsa bir taş
Fazlaca eğimli Çukurabanoz
Tüleğinyeri'nde ötermiş keklik
Dağlarda geyicek can alıç çırtlık
Açıyor sümbülle kardelen çokluk
Yarpuzlu-kekikli Çukurabanoz
Bir başkadır Kay'ağılla Köyl'oğlu
Baba diyarını terk etmiş oğlu
Çakır dikenlidir aşılmaz dağlı
Garipler yuvası Çukurabanoz
Abanoz'un Şıhardıcı'n var senin
Akçamuar Çukurmuar Gır senin
Meteris'e kadar bunca yer senin
Yaylalar diyarı Çukurabanoz
Çaltılıyalak'tan gittik okula
Emirmehmet'te verirdik mola
Düşmemek için tutunduk dala
Anılarla dolu Çukurabanoz
Hayvanların yiyeceği gevendi
Harman makinesi dersen dövendi
Onun mobilyası tahta divandı
Çağlara direndi Çukurabanoz
Dere boyu hep çınarlar yükselir
Akşam olur çakallardan ses gelir
Çıralardan ışık gelir is gelir
Gizemli bir dünya Çukurabanoz
Dört bir yanı ormanlarla bezenmiş
Köylüler göç için yola dizenmiş
Doğanın bağrına yatmış uzanmış
Efsane gibidir Çukurabanoz
Kuşaktaş'tan Naldöken'e selam var
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Sanmayın yurtsuzum benim sılam var
Gurbet ilde çekilecek çilem var
Seni unutmadım Çukurabanoz
Köyümde her yerin başkadır adı
Ünlüdür Sazağın o kara dutu
Kızıleriği de Kocaarmudu
Dört mevsim gibidir Çukurabanoz
Bozburun'dan sonra görünür Maşat
Birlik ol köylüm de Köyümü yaşat
Siyasi gelirse çevresin kuşat
Sömürtme kendini Çukurabanoz
Otuz yıldır yol yaparlar köyüme
Daha bir kez varamadım evime
Kim çare bulacak bu kördüğüme
Sahibin yok mudur Çukurabanoz
Ozan Arif gurbettedir erinir
Köylülerim yıllar yılı sürünür
Ufukta yeni bir seçim görünür
Duysunlar sesini Çukurabanoz
Kaynak: Arif Gölge

Çukurova (Kurban Olam Toprağına)
Kurban olam toprağına taşına
Verimli toprağın var Çukurova
Az rastlanır benzerine eşine
Gariplere mesken yer Çukurova
Fabrikalar duman duman tütüyor
Aşıkların bülbül olmuş ötüyor
Ürünün bol şu aleme yetiyor
Gönlümüze oldun yar Çukurova
Her yanın çevrilmiş denizler dağlar
Seyhan Ceyhan nehrin akıp da çağlar
Şeyh Muhyittin Arab' derde devalar
Eshab-ı Kehf sende sır Çukurova
Karacaoğlan'ın aşıklar piri
Dadaloğlu'nun başımda var yeri
Seninle övünür Aşık Kederi
Al beni bağrına sar Çukurova
Kaynak: Aşık Kederi

Çuta Nusa (Türkçe)
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Sayfa 823

Akşam güneşi gibi
Küçük gelin nereye küçük küçük
Potin diktireceğim küçük gelin
Ayağın var küçücük
Fazla yaşın yok senin
Küçük gelin küçücüksün küçücük
Sen beni yaktın köz ettin küçük gelin
Bu halde nereye gideyim
Peçeden niye aydınlatırsın
Küçük gelin yeni ay gibi
Koynuma gir küçük gelin
Kuş yavrusu gibi
Ben isterim, vazgeçmem
Küçük gelin nereye gidersen git
O kadar çabuk gitme küçük gelin
Bana gel küçük küçük
Kaynak: Birol Topaloğlu

Çün Eriştim (Gazel)
Çün eriştim ben cananın izine
Yüzüm sürdüm ayağına tozuna
Can tutuldu zülfünün tuzağına
Dil bend oldu kaşı ile gözüne
Aşıkı bin can ile kurban olur
Aferin bu şiyve ile nazına
Zehi sadet zehi devlet mürüvvet
Vakıf ola kim gire razına
Muhittin bengilim kayıdı benden
Hayalim düşeli şeksiz yüzüne
Kaynak: Muhittin Abdal

Çürükkale Burnu Bir Uzun Burun
Çürükkale burnu bir uzun burun
Altın dişli Süriye'm M'aillime vurgun
Annem ile babam bir durgun durgun
(Bağlantı)
Ağla annem ağla sen bana ağla
Altın dişli Süriye'nin gitti yoluna
Çürükkale burnu bir delikli taş
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Kulağımdan kanlar akar gözlerimden yaş
İmdadıma yetiş Hayrullah kardaş

Sayfa 824

Gel güzel benden kaçma
Yedi yerde yaram var
Bir yarada sen açma

Bağlantı
Bağlantı
Limana çeşme yaptırdım su içemedim
Azgın dalgalara aman baş edemedim
Süriye'yi kendime eş edemedim
Bağlantı

Dabancam Karadağlı
Dabancam karadağlı
Kıratım damda bağlı
Kız ben seni alırım
Başım askere bağlı
Haydi haydi ağlatma beni
Karakolda yalvartma beni

Dabancamın demiri
Kaymakamın emiri
İnsan sevdiği yare
Çevresini gönderi
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Dadey Dadey Dad Aldı Meni
Kişmiri şalın olam dad aldı meni
Ağ üzde halın olam yad aldı meni
Anama yalvar oğlan dad aldı meni
Men senin yarın olam yad aldı meni

Dabancamın demiri
Kimden aldın emiri
Karakola gidiyor
Feride'nin gelini

Dadey dadey dadey dadey dad aldı meni
Almadı gonum gomşu yad aldı meni

Haydi haydi ağlatma beni
Karakolda yalvartma beni

Dağ Başında Değirmen

Dabancam atılmıyor
Pahalı satılmıyor
Şu gecenin uzunu
Yalınız yatılmıyor
Haydi haydi ağlatma beni
Karakolda yalvartma beni
Kaynak: Mustafa Tarım

Dabancam Karadağlı
Dabancam karadağlı
Damda kıratım bağlı
Gız ben seni alırım
Başım askere bağlı
(Bağlantı)
Elleri kolları kınalı
Geliyor keklik simalı
Dabancam dolu saçma
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Kaynak: Bülbül Memedov

Dağ başında değirmen
Ben kirmanı eğirmem
Eğil eğil öpeyim (mor fistanlı güzelim de)
Dişlerimi değirmem
Yücedağı geyik mi
Gız sana bir şey dedik mi
Al yanaktan öptükse (mor fistanlı güzelim de)
Gız biz seni yedik mi
Kaynak: Mehmet Kartal

Dağ Başında Kestane
Dağ başında kestane
Dökülür dane dane
Simav dolu yar olsa
Alacağım bir dane
(Bağlantı)
O da mı yalan
Bu da mı yalan
Hepisi yalan
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Sayfa 825

Bahçenizde gül var mı
Gül dibinde yol var mı
Yar size geleceğim
Annenden izin var mı

Göy buluddan gözü bağlı
Gülnigarın köksü dağlı
El ağlayır derd soraglı
Yer gösterin gedim ölüm

Bağlantı

Kaynak: Gülnigar Rehimli

Şu yerlerin söğüdü
Kimden aldın öğüdü
Şu benim sevdiceğim
Mahallenin yiğidi

Dağ Gibi Gönlüme Düştü Zelzele

Bağlantı
Kaynak: Mustafa Çağan

Dağ Başında Kuzuyum
Dağ başında kuzuyum
Ak gerdanda yazıyım
Verin bana yarimi
Dilenmeye razıyım
Çaya indim ağlarım
Gülü deste bağlarım
Birisi benim için
Birini yara yollarım

Dağ gibi gönlüme düştü zelzele
Bu gizli aşkımın cefasındandır
Bülbüller zar eder hep gonca güle
O gülün kokulu sefasındandır
Volkanlı dağ gibi yanıyor başım
Daha gencim yirmi yedidir yaşım
Ağardı saçlarım döküldü dişim
Yaramaz dostumun vefasındandır
Kader bizim yüzümüze gülmezse
Bizim derdimizi kimse bilmezse
Bir taraftan eğer yardım olmazsa
O kişinin kendi kafasındandır
Ezelden dumanın doğru tütmezse
İnsana talihi yardım etmezse
Dertler kenetlenip serden gitmezse
Civani bilinme safhasındandır

Kaynak: Yöre Ekibi
Kaynak: Aşık Civani

Dağ Da Yanır Derd Elinden
Dağ da yanır derd elinden
Alov çıhır dilim-dilim
Yanır döşde çeölüm deüzüm
Küle dönür çiçek gülüm
Cavab yohdu bu suala
Tanrıdandı gelen bela
Tabietde bele hala
Bahıb donur gözde gölüm
Bu yanğının çatmir bu suala
Şer el gazır heyre guyu
Bele olub ömrü boyu
Derdi kime deyim bölüm
Gah buluddan saler kölge
Gah güneşe vuruv leke
Görmür Tanrım bunu belke
Gan ağlayır derdden elim
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Dağ Gülüm
Virane gönül idim boşlukta
Güldün gün doğdu her akşama
Senle sevdalandım kırlara dağlara yollara
Dur gitme dağ gülüm gitme
Yollara düşme yar dur dinle
Yolda seni yorarlar dalın kırarlar
Yar terketme
Oy gurbet kırlara benzemez
Yar dur dinle
Yüreğimi ürperten o ayrılık
Ses ver dağ gülüm bana yazık
Dilimde o türkü yanık yanık oy dağlarda kırlarda
Dur gitme dağ gülüm gitme
Yollara düşme yar dur dinle
Yolda seni yorarlar dalın kırarlar
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Yar terketme
Oy gurbet kırlara benzemez
Yar dur dinle
Kaynak: Hülya Aksoy

Dağ Üstüne Dağı Goysam
Dağ üstüne dağı goysam dağ olmaz
Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz
Yüz yaram var heç birisi sağalmaz
Gonma bülbül gonma mezar daşıma
Bu genç yaşda neler geldi başıma
Nazlı yarim sen yarama bakarsın
Ey(i) olmazsa neşter alıp yarasın
Demedim ki aşk oduna yakasın
Gonma bülbül gonma mezar daşıma
Bu genç yaşda neler geldi başıma
Kaynak: Adnan Çilesiz

Sayfa 826

Gıdıley hoy hoy hoy gıdıley
Gezdik bir zaman ayrı
Gıdıley hoy hoy gırıley hoy hoy
Gıdıley hoy hoy hoy gıdıley
Pınar başında geçtim
Gıdıley hoy hoy gıdıley hoy hoy
Gıdıley hoy hoy hoy gıdıley
Eğildim suyun içtim
Gıdıley hoy hoy gıdıley hoy hoy
Gıdıley hoy hoy hoy gıdıley
Kurtları kovalarken
Gıdıley hoyhoy gıdıley hoy hoy
Gıdıley hoy hoy hoy gıdıley
Yar inen ayrı düştüm
Gıdıley hoy hoy gıdıley hoy hoy
Gıdıley hoy hoy hoy gıdıley
Kaynak: Ferman Baba

Dağa Hayladım Kurdu (Hoy Hoy)

Dağa Saldılar (Bağım Bostanım)

Dağa hayladım kurdu
Gıdıley hoy hoy gıdıley hoy hoy
Gıdıley hoy hoy hoy gıdıley

Bağım bostanım kururken
Selimi dağa saldılar
Ağzımda sözüm yürürken
Dilimi dağa saldılar

Atım terledi durdu
Gıdıley hoy hoy gıdıley hoy hoy
Gıdıley hoy hoy hoy gıdıley
Kız atımı gezdirin
Gıdıley hoy hoy gıdıley hoy hoy
Gıdıley hoy hoy hoy gıdıley
Atıma nazar değdi
Gıdıley hoy hoy gıdıley hoy hoy
Gıdıley hoy hoy hoy gıdıley
Dağ ayrı duman ayrı
Gıdıley hoy hoy gıdıley hoy hoy
Gıdıley hoy hoy hoy gıdıley
Kaş ayrı keman ayrı
Gıdıley hoy hoy gıdıley hoy hoy
Gıdıley hoy hoy hoy gıdıley
Sen orada ben burada
Gıdıley hoy hoy gıdıley hoy hoy
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Yanımda duran hekimdir
Sözümü dinleyen kimdir
Gönül sevdadan yetimdir
Gülümü dağa saldılar
Kah gündüz kahi geceydim
Dilde söylenen heceydim
Ben bu dağlardan yüceydim
Yelimi dağa saldılar
Özümü dertle dağlarken
Sözümü sözle sağlarken
Mendilim alıp ağlarken
Halımı dağa saldılar
Ferman Baba nedir halın
Rüzgara tutulmuş dalın
Bir türlü çıkmıyor falın
Yolumu dağa saldılar
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Kaynak: Ferman Baba

Dağda Darı Harmanı
Dağda darı harmanı (Lele)
Gelir yarim fermanı (Lele)
Kim okuya kim yaza (Lele)
Hepi yarin düşmanı (Lele)
Dağda darı ekerler (Lele)
Külüngünen sökerler (Lele)
Yari güzel olanı (Lele)
Mahkemeye tikerler (Lele)
Dağda darı bitirdim (Lele)
Akıl başa yitirdim (Lele)
Yari gören oldu mu (Lele)
Ben yarimi yitirdim (Lele)
Kaynak: Sırma Günaydın

Dağda Davar Güderim (Asiyem)
Dağda da davar güderim
Satıp altun iderim
Asiye de benim olursa
Evde de Hanım İderim
Ağlama Asiyem sar beni
Elimde gümüş nacak
Sandım bana varcak
Asiye de benim olursa
Evde hanım olacak
Ağlama Asiyem sar beni

Sayfa 827

Eminem Eminem çakır Eminem
Gözlerinin altı çukur Eminem
Kaynak: Çapan Işıldak

Dağda Duman Yeri Var
Baba bugün
Dağda duman yeri var
Vala
Kaşta keman yeri var
Baba bugün
Çöz göğsün düğmesini
Vala
Sende güman yeri var
Zalim yarim
Baba bugün
Dağ ayrı duman ayrı
Vala
Kaş ayrı keman ayrı
Baba bugün
Düşme gözün körolsun
Vala
Gezdik bir zaman ayrı
Hain yarim
Kaynak: Celal Güzelses

Dağda Küze Endirdim
Dağda küze endirdim bala
Süze süze endirdim
Altmış ayak merdiven bala
Yari bize endirdim

Kaynak: Yöre Ekibi

Dağda Davar Güderim (Eminem)
Dağda davar güderim
Emineme sela iderim
Eminem de gızını virmezse
Başımıda alır giderim
Eminem Eminem çakır Eminem
Gözlerinin altı çukur Eminem
Dağda da dibek olur mu
İplikten elek olur mu
El gızının goynunda
Uykuda dölek olur mu
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Harmandadır babası bala
Elindedir yabası
Kızın gönlü varımış bala
Vermez zalım babası
Harman yeri yaş yeri bala
Usul bas yavaş yörü
Şimdi buradan geçti bala
Güzellerden bir sürü
Kaynak: Hüseyin Şirin

Dağdan Keserler Meşeyi
Dağdan keserler meşeyi
Nenni nenni
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 828

Aha gelinin döşeği
Nenni nenni

Döşeksiz gelin olmaz
Amanın yandım beybaba

Dağdan keserler fıstığı
Nenni nenni
Aha gelinin yastığı
Nenni nenni

Dağdan kestim tutağı
Haniyada gelinin yatağı
Yataksız gelin olmaz
Hele hele yandım beybaba
Yataksız gelin olmaz
Amanın yandım beybaba

Dağdan keserler gürgeni
Nenni nenni
Aha gelinin yorganı
Nenni nenni
Kaynak: Yöre Ekibi

Dağdan Kestim Değenek
Dağdan kestim değenek
Ortası benek benek
Yeni bir yar sevmişem
Eskisi neyme gerek
Dağı duman olanın
Halı yaman olanın
Gece uykusu gelmez
Yari güzel olanın
Dağlara lale düştü
Güle velvele düştü
Yanarım ona gelin
Yar elden ele düştü
Dağdan attım ekini
Uçurttum eldekini
Soran gözümü sorar
Sormaz içindekini
Kaynak: Celal Güzelses

Dağdan Kestim Fındığı
Dağdan kestim fındığı
Haniyada gelinin sandığı
Sandıksız gelin olmaz
Hele hele yandım beybaba
Sandıksız gelin olmaz
Amanın yandım beybaba
Dağdan kestim meşeyi
Haniyada gelinin döşeği
Döşeksiz gelin olmaz
Hele hele yandım beybaba
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Dağdan kestim ardıcı
Haniyada gelinin sağdıcı
Sağdıçsız gelin olmaz
Hele hele yandım beybaba
Sağdıçsız gelin olmaz
Amanın yandım beybaba
Kaynak: Yusuf Şehirlioğlu

Dağdan Kestim Kereste
Dağdan kestim kereste
Kuş besledlm kafeste
Dediler yarim haste lo
Yetiştim son nefeste
Of of işlerim işlerim
Al yanaktan dişlerim
Seni bana verseler lo
Gece gündüz severim
Tepsi de nar isterim
Döşeği dar isterim
Döşeğimin içinde lo
Cilveli yar isterim
Of of işlerim işlerim
Al yanaktan dişlerim
Seni bana verseler lo
Gece gündüz severim
Kaynak: Zeki Duygulu

Dağdan Yuvarlandı Kayalarımız
Dağdan yuvarlandı kayalarımız
Gam ile yoğruldu mayalarımız
N'ola taş doğuraydı analarımız
Mektupların dizime de kaküllerin yüzüme
Ne dedim de darıldm hiç bakmıyon yüzüme
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Sayfa 829

Çarşıdan aldım da allı yaşmağım
Gelin olduğuma ben de pişmanım
Kayseri'nin bir yarısı düşmanım

Söyle bana nerelisen
Urfalı mı Suruçlu mu
Söyle bana nerelisen

Mektupların dizime de kaküllerin yüzüme
Ne dedim de darıldm hiç bakmıyon yüzüme

Kaynak: Necat Söylemez

Kaynak: Adnan Türközü

Dağı Taşı Aşaram

Dağı Boran Olanın

Dağı taşı aşaram
Derya olur coşaram
Kırk yıl bekar yaşaram
Seni bana verseler

Dağı boran olanın vay gülüm
Hali yaman olanın vay gülüm
Girmez uyku gözüne vay gülüm
Yari güzel olanın vay gülüm
Leyla, Leyla, Leyla yar yar Leyla
Her gün akşam böyle yar böyle yar
Küsülüsen söyle yar, söyle yar

(Bağlantı)
Verseler ah verseler
Seni bana verseler
Sırtımda taş taşıram
Seni bana verseler

Şu dağlar ulu dağlar
Gölgesi koyu dağlar
Derdimi ben söylesem
Gökteki bulut ağlar

Ekmek yemem aş yemem
Dünya malı istemem
Başka dilek dilemem
Seni bana verseler

Leyla, Leyla, Leyla yar yar Leyla
Her gün akşam böyle yar böyle yar
Küsülüsen söyle yar, söyle yar

Bağlantı

Kaynak: Muharrem Ertaş

Dağı Duman Olanın
Dağı duman olanın
Halı yaman olanın
Gece uykusu gelmez
Yari güzel olanın
Nerelisen nerelisen
Söyle bana nerelisen
Gaziantep Urfa Mardin
Söyle bana nerelisen
Urfalı mı Suruçlu mu
Söyle bana nerelisen
Saçındaki tellerine
Yanaktaki güllerine
Gerdandaki bellerine
Söyle bana nerelisen
Nerelisen nerelisen
Söyle bana nerelisen
Gaziantep Urfa Mardin
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Herşeyden vazgeçerem
Yalnız senden geçmerem
Başka dilek dilemem
Seni bana verseler
Bağlantı
Kaynak: Yıldırım Caner

Dağıdır Yar Dağıdır
Dağıdır yar dağıdır
Sinemde yar dağıdır
Başımda gam yuvası
Dağıtsa yar dağıdır
Aklım baştan alıpsan
Beni derde salıpsan
Aşk oduyla yakıpsan
Gel benim şehla gözlüm
Gül benzim sararıptı
Talihim kararıptı
Bir parça aklım vardı
Onu da yar alıptı
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Aklım baştan alıpsan
Beni derde salıpsan
Aşk oduyla yakıpsan
Gel benim şehla gözlüm
Urfalıyam yorgunam
Göller gibi durgunam
O şehla gözleriye
Çok ezelden vurgunam
Aklım baştan alıpsan
Beni derde salıpsan
Aşk oduyla yakıpsan
Gel benim şehla gözlüm
Kaynak: Abdullah Balak

Dağıtır (Gam Kasavet Keder)
Gam kasavet keder başa derildi
Ancak bu yarayı yazan dağıtır
Bu dert bize ta ezelden verildi
Sinemdeki olan yürek dağıtır
Gönül tutulmazdı her tuzak ile
Ahir tutup bent ettiler bağ ile
Dağ vurdular dağladılar dağ ile
Dediler ki bizim yozun dağıtır
Görmez misin şu Ferhat’ın işini
Kerem sevda ile çekti dişini
Ben de mesken edim bir dağbaşını
Desinler ki bu dağ Mecnun dağıdır
Dertli Kerem ile Behlül-i Dana
Onlar aşk elinden oldu divane
Agahi şuara olmuştur amma
Saçma sapan söyler sözü dağıtır
Kaynak: Aşık Agahi

Dağlar (Bahar Aylarında)
Bahar aylarında bülbül sesinde
Al kınalı olmuş ellerin dağlar
Arı inler gezer bal havasında
Kokar burcu burcu güllerin dağlar
Yel estikçe selvilerin naz verir
Soğuk sular temiz hava haz verir
Cümle çiçek tomur tomur göz verir
Zümrüt gibi olmuş bellerin dağlar
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Sayfa 830

Ak koyunlar kuzum diye melerken
Dertli çoban kavalını çalarken
Güzellerin süt sağmaya gelirken
Düğün bayram gibi yolların dağlar
Haydar Aslan çok severim dağları
Mor sümbülü bahçeleri bağları
Yel estikçe erir namlı karları
Cığıl cığıl akar sellerin dağlar
Kaynak: Aşık Haydar Aslan

Dağlar (Baltayı Almış Da)
Baltayı almış da gider ormana
Kesme gardaş kesme gıyma bu cana
Kaç yılda yetişir ağaç baksana
Kurumuş bozkıra benzemiş dağlar
Dağlar koyun olmuş insan kasabı
Kesilen ağacın yoktur hesabı
Görünce çekersin vallah vicdan azabı
Kurt girmiş sürüye benzemiş dağlar
Aşık Figani'yim kimden sorarsın
Baltayı almış da odun doğrarsın
Elbet bir gün gelir bunu ararsın
Doğal zenginliğini kaybetmiş dağlar
Kaynak: Aşık Figani

Dağlar (Başında Pare Pare)
Başında pare pare karın var senin
Yar ile yaylayacak zamanın dağlar
Seni çıkmaya ne mecalim var benim
Koymadın dermanımı amanın dağlar
Yağmur yağar her otları bitirir
Güz gelir de ireyhanı yetirir
Sarı çiçek pervaz kurmuş oturur
Karıştı laleye çimenin dağlar
Engininden yükseğine bakılmaz
Aslan gelse hoz meşeni sökemez
İpek yükle tor mayalar çıkamaz
Kaldı koyağında gümanın dağlar
Kaynak: Çekiç Ali

Dağlar (Benim Meskenim)
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Başım dağ saçlarım kardır
Deli rüzgarlarım vardır
Ovalar bana çok dardır
Benim meskenim dağlardır
Şehirler bana bir tuzak
İnsan sohbetleri yasak
Uzak olun benden uzak
Benim meskenim dağlardır
Kalbime benzer taşları
Heybetli öter kuşları
Göğe yakındır başları
Benim meskenim dağlardır
Yarimi ellere verin
Sevdamı yellere verin
Elleri bana gönderin
Benim meskenim dağlardır
Bir gün kadrim bilinirse
İsmim ağza alınırsa
Yerim soran bulunursa
Benim meskenim dağlardır
Kaynak: Sabahattin Ali

Dağlar (Bitmez Oldu)
Bitmez oldu şu gurbetin cefası
Sinen kebap oldu sızladı dağlar
Dokuz yıldır ben bu yolun kervanı
Dost ilini gönül özledi dağlar
Kamber kaldı deryaların coşunda
Aşkın pazarında yar telaşında
Akan çeşmelerde pınar başında
Mecnun'la Leyla'yı gözledi dağlar
Geçti civan ömrüm buldu kemali
Yitirdim ararım hüsn ü cemali
Gezer dolaşırım avcı misali
Kerem de Aslı'yı izledi dağlar

Sayfa 831

Dağlar (Boranın Kışı)
Boranın kışına kalmayan dağlar
Başından eksilmez dumanın senin
Eser ürüzgarın suların çağlar
Birgün kurur elbet sellerin senin
Viran olur yaylaların yurtların
Bozkır olur yamaçların sırtların
Bölük bölük gezer o aç kurtların
Başında kalmazlar elbette senin
Kış gelince yükseklerin ak olur
Ötmez bülbüllerin uçar yok olur
Şimdi seni sevenlerin çok olur
Zemheride artık görürüm seni
Papur bu dağlarda sefa sürülmez
Ölen ölür daha geri dirilmez
Güz gelen de ayazından durulmaz
Başındaki karlar bölüğün senin
Kaynak: Abdullah Papur

Dağlar (Bugün Sizin Gibi)
Bugün sizin gibi başım dumanlı
Çöktü içerime merağım dağlar
Kışın karla boran yazın çimenli
Yarden ve sizlerden ırağım dağlar
Açar çiçeklerin yellerin eser
Orman yeşil saçar toprak su kusar
Düşündükçe bana bir hüzün basar
Özledikçe çeşm-i çırağım dağlar
Yar sılada ele kına ezerken
Özeri’yim elim titrer yazarken
Eller sılasında gezip tozarken
Neden benim gurbet durağım dağlar
Kaynak: Aşık Özeri

Dağlar (Karşıda Süzülen)

Yorulma Ceyhani yoktur imkanı
Toroslarda kaldı Baba Ümmani
Ya nerdeler Hicrani'yle Sümmani
Toprağın bağrında gizledi dağlar

Karşıda süzülen boranlı dağlar
Sitem ettim size bin sitem dağlar
Seyyahi alem de hep diyar diyar
Bizi yadellerde koydunuz dağlar

Kaynak: Aşık Ceyhani

(Bağlantı)
Aramızda perde oldunuz dağlar
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Sayfa 832

Bizi yara hasret koydunuz dağlar
Bizi gurbet elde koydunuz dağlar

Nail olduk tülü türlü dertlere
Ahvalim kimlere diyeyim dağlar

Mesken tuttuk adsız sansız illere
Günleri ayları katıp yıllara
Gönül varmak diler gül yüzlü yara
Bizi yadellerde koydunuz dağlar

Kaynak: Aşık Larendeli

Bağlantı
Çağlarım coşarım efkarım neşem
Yol ver dağlar yol ver sılaya geçem
O yarin elinden bir tas su içem
Bizi yadellerde koydunuz dağlar
Bağlantı
Kaynak: Aşık Çağlari

Dağlar (Ses Verin Sesime)
Ses verin sesime ses verin dağlar
Doruğunuz öte aşan oldu mu
Bizim yoldaşlardan acep ne haber
Kavgada vurulup düşen oldu mu (Dağlar)
Hangi kurtlar kuzu yedi başında
Kaç yiğit saklandı karlı döşünde
Nice sır sakladın bunca yaşında
Kralın askerin paşan oldu mu (Dağlar)
Duyun dağlar sizden medet uman var
Çoğunun içinde acı güman var
Can Yoksul'um bölük bölük duman var
Yolunu kaybedip şaşan oldu mu (Dağlar)

Dağlar (Yüce Dağ Başını)
Yüce Dağ Başını Duman Almış
Yüce Dağ Başından Kanlar Akar
Yiğitlerin Meydanı Dağlar
Kötülükle Mücadele Ettiği Yerler
Dağlar Başında İnsanlar
Dağlar Başında Mezarlar
Dağlar Başında Ahıtlar
Hiç Dinmeyen Göz Yaşları
Hiç Dinmeyen Haykırışlar
İkiye Bölündü Canım Dünya
Sol Sağ Nedir Ayrım Yapanlar
Kudurmuş Köpek Gibi Sola Sağa Sardıranlar
Geriye Dönüp Bakacaklar
Kendi Öz Geçmişlerine
Ve Diyeceklerki Beni Af Edin
Anladım Hatamı
Göklere Yükselen Barış Şarkıları
Yağacak Yağmur Gibi
Açmayacaklar Şemşiyelerini
Sevginin Arasına Giremez Hiç Birşey
Kaynak: Grup Kardeş

Kaynak: Can Yoksul

Dağlar (Zalım Gurbet)

Dağlar (Şu Konya'nın Ovasından)

Zalım gurbet elinde
Hasret düştü gönlüme
Yolver dağlar gideyim
Ben babamın köyüne

Şu konyanın ovasından dağından
Ayırmasın mevlam kulu yarından
Melhem kar olmazmış gönül narına
Ahvalim kimlere diyeyım dağlar
Sizceleyin başım boranlı karlı
Neyleyim ki dost dünyayı ben gayrı
Yıllar yılıdır sunamdan ayrı
Ahvalim kimlere diyeyim dağlar
Larendeli şu diyarı gurbette
Tabib tabib gezdim çare hasrete
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Derdin dağdan yücedir
Hasret bitmez gecedir
Yar yolunu gözlerim
Haber gelmez nicedir
Dağlar dağlar oy dağlar
Başı duman buz dağlar
Karbeyazın içinde
Göğsü çimen mordağlar
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Engin olsam yücelir
Ferhat olsam direnir
Hasret ile sevdayla
Yıkılır zalım dağlar
Kaynak: Engin Aydın

Dağlar Ağlar İniler
Dağlar ağlar iniler
Derdi yarem yeniler
Yardan ayrı kalırsam
Yüreğime kor iner
Yol verin oy dağlar
Gurbette yarim ağlar
Yarimin gözün yaşı
Sinemi kor kor dağlar
Sevda kokar gülünüz
Hasret eser yeliniz
Yare giden yolunuz
Kar boran olur dağlar
Yol verin oy dağlar
Gurbette yarim ağlar
Yarimin gözün yaşı
Sinemi kor kor dağlar
Kaynak: Gülbahar Uluer

Dağlar Bana Geri Verin
Sabahtan esti de bir kanlı sazak
Felek bize kurmuş kötü bir tuzak
Bilmem derdimizi kimlere yazak
Dağlar bana geri verin gardaşı
Öle gardaş öle gardaş bacısı
Yüreğe işlemiş çıkmaz acısı

Sayfa 833

Zalim felek nasıl kıydın o cana
Dağlar bana geri verin gardaşı
Öle gardaş öle gardaş bacısı
Yüreğe işlemiş çıkmaz acısı
Di get gardaş di get ben acıyı gördüm
Sen kurtuldun gittin ben sağken öldüm
Kınamayın dostlar gardaşı gömdüm
Dağlar bana geri verin gardaşı
Öle gardaş öle gardaş bacısı
Yüreğe işlemiş çıkmaz acısı
Kaynak: Mustafa Kul

Dağlar Başı Karlı Olur
Dağlar başı karlı olur
Sevenler efkarlı olur
Beni gurbete saldın
Böyle seven yar mı olur
Ağlarım ağlarım (ah)
Ağlarım ağlarım (ah)
Kaldım bu gurbette eyvah
Kaldım bu dertle eyvah
Dağlar başı otlu olur
Sevenler umutlu olur
Sevip sevip ayrılan
En sonunda dertli olur
Ağlarım ağlarım (ah)
Ağlarım ağlarım (ah)
Kaldım bu gurbette eyvah
Kaldım bu dertle eyvah
Kaynak: Neşet Ertaş

Dağlar Başı Kışladı

Munzur Dağı senin karın erimez
Erise de akarsuyun yerimez
Bizde derler babasızlar büyümez
Dağlar bana geri verin gardaşı

Dağlar başı kışladı gülüm
Kar yağmaya başladı gülüm
Dediler yarin geli gülüm
Ağlamaya başladı gülüm

Öle gardaş öle gardaş bacısı
Yüreğe işlemiş çıkmaz acısı

Armut dalda dal yerde
Bülbül öter her yerde
Gariplik çok çetindir
Herbirimiz bir yerde

Yandım gardaş yandım ben yana yana
Derdine düştüm de oldum divane
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Sayfa 834

Kaynak: Bakır Yurtsever

Dağlar Başı Olaydım
Dağlar başı olaydım
Çağıraydım çalaydım
O yar bize gelende
Kol boynuma saraydım
Dağlar dağlar yar yaman dağlar
Eşinden ayrılan ağlar
Dağlar dağlar yar yaman dağlar
Bülbül gül için ağlar
Dağlar başı boran kar
Benzim sarı gönlüm nar
Her gelen benzi sorar
Bilmez yürekte ne var
Dağlar dağlar yar yaman dağlar
Eşinden ayrılan ağlar
Dağlar dağlar yar yaman dağlar
Bülbül gül için ağlar
Dağlar dağımdır benim
Gam ortağımdır benim
Söyletme çok ağlarım
Yaman çağımdır benim
Dağlar dağlar yar yaman dağlar
Eşinden ayrılan ağlar
Dağlar dağlar yar yaman dağlar
Bülbül gül için ağlar

Dağlar dağlar yar yaman dağlar
Gözel yariyçin ağlar
Dağlar dağlar yar yaman dağlar
Bülbül güliyçin ağlar
Dağlara septim ekin
Giderttim elimdekin
Ne dostum ne düşmanım
Olmasın menim tekin
Dağlar dağlar yar yaman dağlar
Gözel yariyçin ağlar
Dağlar dağlar yar yaman dağlar
Bülbül güliyçin ağlar
Kaynak: Abdurrahman Kızılay

Dağlar Benim Var mı Size Zararım
Dağlar benim var mı size zararım
Yar yitirdim içerimden yanarım
Eğer beni sevdiğime koymazsan
Ferhat olur taşlarını kırarım
Oy dağlarım oy ben ağlarım oy
Oy dağlarım oy ben dertliyem oy
Kuşlar öter, suyu çağlar dağların
Bir sevdaya ta gençlikten ağlarım
Kara sevda nedir, sen ne bilirsin
Kor ateşte hep yandıkça yanarım

Kaynak: Mustafa Demirci

Oy dağlarım oy ben ağlarım oy
Oy dağlarım oy ben dertliyem oy

Dağlar Başın Alaydım

Söz: Bilal Ercan

Dağlar başın alaydım
Çağıraydım çayladım
O yar burdan geçende
Kol boynuna salaydım
Dağlar dağlar yar yaman dağlar
Gözel yariyçin ağlar
Dağlar dağlar yar yaman dağlar
Bülbül güliyçin ağlar
Dağlar başı çemedi
Gemlı gülmeğ nemedi
Men burda kan ağlıram
Derdim köme kömedi
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Dağlar Dağımdır Benim
Dağlar dağımdır benim
Dert otağımdır benim
Yol verin yare gidem
Yaman dağımdır benim
Oy dağlar dağlar
Eteği karlı dağlar
Ben derdimi söylersem
Dost güler düşman ağlar
Dağlar başına felek

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 835

Gözüm yaşına felek
Sonunda kuşlar konar
Mezar taşıma felek

Su vermez çaylar bana
Gitti yarim gelmedi
Yıl oldu aylar bana

Alucra'da gördüm seni
Pazara mı geldin gelin
Saçlarına ak mı düştü
Nazara mı geldin gelin

Dağı duman olanın
Hali yaman olanın
Uyku girmez gözüne
Gönlü viran olanın

Çıktım Kümbet yaylasına
Dayanamadım ki havasına
İkimizi ayıranın
Ölüm girsin yuvasına

Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
Gitti yarim gelmedi
Yıl oldu aylar bana

İstedim de vermediler
Yoksul olmam baş bahane
Yar ber seni saramadım
Benim sonum hastahane

Kaynak: Neşet Ertaş

Dağlar Dağımdır Benim
Dağlar dağımdır benim
Gam ortağımdır benim
Ağlatma zalim felek
Yaman çağımdır benim
Oy nidem nidem nidem
Oy nidem nidem nidem
Gel seni alam gidem
Evi barkı terkedem
Bu dağlar olmasaydı
Gül benzi solmasaydı
Ölüm Allah'm emri
Ayrılık olmasaydı
Oy nidem nidem nidem
Oy nidem nidem nidem
Gel seni alam gidem
Evi barkı terkedem

Dağlar Dağladı Beni
Kalk gidelim dağlara
Dağlar yolumuz olsun
Gürgen, meşe yaprakları Hatice
Yorgan döşeğimiz olsun
Dağlarda kara üzüm
Ağlama iki gözüm.
Bende seni almazsam Haticem
Kör olsun iki gözüm
Kaynar kazan taşmaz mı
Yol buracıktan aşmaz mı
Silgözünün yaşını Haticem
Ayrılan kavuşmaz mı
Bağa gittim üzüme
Üzüm attım ağzıma
Yar geldikçe aklıma
Diziliyor bazıma
Şu dağlar olmasa
Çiçekler solmasa
Ölüm Allah'ın emri
Ayrılık olmasa

Kaynak: Celal Güzelses

Dağlar Dağladı Beni
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Ayırdı zalim felek
Derde bağladı beni
Vay bana vaylar bana
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Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Ben bu yoldan geçemeycem Haticem
Sevdan bağladı beni

Dağlar Dağladı Beni
Dağlar dağladı beni
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Gören ağladı beni
Gidi zalimin oğlu
İpsiz bağladı beni
Ayva yaprağı ensiz
Sako giymiş bedensiz
Koynuna yılan dolsun
Nasıl yatıyon bensiz

Dağlar Dağlar

Sayfa 836

Dağlar Daldadır (A Leylam)
Dağlar daldadır gözüm yoldadır
A Leylam
Senin bakışın beni aldadır
A Leylam
Mescitten çıktı elinde sazı
A Leylam
Elinde sazı gel bazı bazı
A Leylam

Ellerimle büyüttüğüm
Solar iken dirilttiğim
Çiçeğimi kopardın sen
Ellere verdin

Mescitten çıktı elinde fener
A Leylam
Elinde fener çark gibi döner
A Leylam

Dağlar dağlar
Kurban olam yol ver geçem
Sevdiğimi son bir olsun
Yakından görem

Kaynak: Şerafettin Ulusu

Kuşlar uçmaz güller soldu
Yüce dağlar duman oldu
Belli ki gittiğin yerden
Kara haber var
Dağlar dağlar
Kurban olam yol ver geçem
Sevdiğimi son bir olsun
Yakından görem
Kaynak: Barış Manço

Dağlar Dağlar Viran Dağlar
Dağlar dağlar viran dağlar
Yüzüm güler kalbim aglar
Yüreğimden kanlar damlar
Bir olaydı pir olaydı
Ne olur benim olaydı
Edirne köprüsü taştan
Sen çıkardın beni baştan
Ayrıldım eşten kardaştan

Dağlar Dik Çeşmeler Kuru
Dağlar dik çeşmeler kuru
Yarimin benzi çok sarı
Ölüm var dönülmez geri
Yürü yağız atım yürü
Dağlar geçilmiyor kardan
Aman yok candarmalardan
Ayrılamadım bu yardan
Yürü yağız atım yürü
Yarim bu gece yoruldu
Kaçırdığıma darıldı
Bak daha sıkı sarıldı
Yürü yağız atım yürü
Nasıl titriyor korkudan
Kaldırdım onu uykudan
Sesler geliyor doğudan
Yürü yağız atım yürü
Peşime düştü takipler
Boynumu bekliyor ipler
Zeybekler seni ayıplar
Yürü yağız atım yürü
Kaynak: Sabahattin Ali

Bir olaydı pir olaydı
Ne olur benim olaydı
Kaynak: Bilinmiyor
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Dağlar Gibi Dalgaları Ben Aşarım
Dağlar gibi dalgaları ben aşarım aşarım
Takamın içerisinde saray gibi yaşarım
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Ben kemençe çalamam da dayım darılır bana
Bir horon havası vur da kurban olayım sana

Sayfa 837

Bir yar yitirdim ben bugün
Dağlar hiç görmediniz mi
Kaynak: Köroğlu

Dağlar Girdi Aramıza
Atıp gittin diyar ele
Düşürdün sen beni dile
Bu nasıl ayrılık böyle
Dağlar girdi aramıza

Dağlar Kızı (Leyli Leyli)
Sen gideli sızım sızım sızlarım dağlar kızı
Ya sen çıkıpta gel ya ben geleyim dağlar kızı
Seni çalar seni söyler sazlarım dağlar kızı
Ya sen çıkıpta gel ya ben geleyim dağlar kızı

Baharımdın sen yazımdın
Gönüldeki bir nazımdın
Dillerimde avazımdın
Dağlar girdi aramıza

Leyli leyli leyli leyli gül leyli gülüm leyli
Leyli leyli leyli leyli can leyli canım leyli
Leyli leyli leyli leyli güzeller güzeli leyli

Bu da mı varmış kaderde
Düşürdün Süeri derde
Mekan nerde yuvan nerde
Dağlar girdi aramıza

Seferdeki gemiler hep döndüler dağlar kızı
Şehrin ışıkları tek tek söndüler dağlar kızı
Bir ben uykusuzum yangınlardayım
Ya sen çıkıpta gel ya ben geleyim dağlar kızı

Hasretim saçın teline
Gönülde açan gülüne
Sorarım seher yeline
Dağlar girdi aramıza

Kara tren dolu gidip boş geldi dağlar kızı
Senden gelen sefa geldi hoş geldi dağlar kızı
Bahar bitti bak yaz bitti kış geldi dağlar kızı
Ya sen çıkıpta gel ya ben geleyim dağlar kızı

Söz: Aşık Haşim Süeri
Kaynak: Mehmet Koç

Dağlar Hiç Görmediniz Mi
Hey ağalar behey beyler
Yitti yar görmediniz mi
Al karalı mor sümbüllü
Dağlar görmediniz mi
Aslı huridir sorana
Boyu benzer dal fidana
Cerana benzer cerana
Dağlar hiç görmediniz mi
Oturmuşlar hanım gibi
Kına yakmış kanım gibi
Yar yitirmiş benim gibi
Dağlar hiç görmediniz mi
Oturmuşlar oymak oymak
Hiç olur mu yare doymak
Dil şeker lebi kaymak
Dağlar hiç görmediniz mi
Övün Koç Köroğlu övün
Taşlar al bağrına dövün
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Dağlar Kızı Reyhan Reyhan
Dağlar kızı Reyhan Reyhan
Analar guzusu Reyhan Reyhan
Oldum sene heyran heyran heyran
Alem sene heyran heyran heyran
Ne gözelsen ay gız
Bir danesen ay gız
Dürdanesen ay gız
Bir danesen ay gız
Maral kimi özün Reyhan Reyhan
Baldan şirin sözün Reyhan Reyhan
Oldum sene heyran heyran heyran
Alem sene heyran heyran heyran
Ne gözelsen ay gız
Bir danesen ay gız
Dürdanesen ay gız
Bir danesen ay gız
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Gözeller gözeli Reyhan Reyhan
Sevdanın ezeli Reyhan Reyhan
Oldum sene heyran heyran heyran
Alem sene heyran heyran heyran
Ne gözelsen ay gız
Bir danesen ay gız
Dürdanesen ay gız
Bir danesen ay gız
Kaynak: Zeynep Hanlarova

Dağlar Kızı Reyhan Reyhan -Orj-

Sayfa 838

Düşmanlar çıktı karşıma
Kim dayanır savaşıma
Dağlar koynunda koynunda
Gahi durdum gahi estim
Beylerin yolunu kestim
Zalimlere benim kastım
Dağlar koynunda koynunda
Yola durdum vurdum kervan
Çekip soydum çok bezirgan
Zalimlere yutturdum kan
Dağlar koynunda koynunda

Dağlar kızı Reyhan Reyhan Reyhan
Parlakdır ulduzun Reyhan Reyhan Reyhan
Alem sene heyran heyran heyran

Sefer eyledim her yana
Beyleri getirdim cana
Kırat'ım benzer ceylana
Dağlar koynunda koynunda

Ne keşengsen ay kız
Gül çiçeksen ay kız
Birdanesen ay kız
Dürdanesen ay kız

Dağa çıktım serden geçtim
Meclis kurdum bade içtim
Çamlıbel'e konup göçtüm
Dağlar koynunda koynunda

Gözeller gözeli Reyhan Reyhan Reyhan
Sevdamın ezeli Reyhan Reyhan Reyhan
Alem sene heyran heyran heyran

Han Ayvaz benimle bile
Esir çektim Çamlıbel'e
Koç Köroğlu düştü dile
Dağlar koynunda koynunda

Ne keşengsen ay kız
Gül çiçeksen ay kız
Birdanesen ay kız
Dürdanesen ay kız
Zil karadır gözün Reyhan Reyhan Reyhan
Baldan şirin sözün Reyhan Reyhan Reyhan
Alem sene heyran heyran heyran
Ne keşengsen ay kız
Gül çiçeksen ay kız
Birdanesen ay kız
Dürdanesen ay kız

Kaynak: Köroğlu

Dağlar Oy Dağlar
Diledim ki nazlı yare gideyim
Her yandan çevirdi yolumu dağlar
Gurbet elde garip kaldım nideyim
Kırdı kanadımı kolumu dağlar
Ayrılan güler mi nazlı yarinden
Küle döndüm hasretinden narından
Kurtulmadım tipisinden karından
Perişan eyledi halimi karlar

Kaynak: Raid Behbudov

Dağlar Koynunda Koynunda
Nice yiğitler beslenir
Dağlar koynunda koynunda
Alıcı kuşlar seslenir
Dağlar koynunda koynunda
Dolandım dağlar başına
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Şimdi sevdiğimin gözü yollarda
Kalıp eğlenemem ıssız bellerde
Sadık Mıskini’ye yaban ellerde
Reva mı gördünüz ölümü dağlar
Kaynak: Sadık Mıskini

Dağlar Seni Delik Delik Delerim
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Sayfa 839

Dağlar seni delik delik delerim delerim
Kalbur alır toprağını elerim aman aman
Elerim aman aman dumanlı dağlar

Bağlantı

Sen bir kara koyun ben de bir kuzu bir kuzu
Sen döndükçe ardın sıra melerim aman aman
Melerim aman aman dumanlı dağlar

Dağlar Yüce Yüce Gel Gör

Dağlar senin ne karanlık ardın var
Lale sümbül boynun eğmiş derdin var
Derdin var aman aman dumanlı dağlar
El alemin vatani var yurdu var yurdu var
Benim yurtsuz kalışıma n’edeyim aman aman
N’edeyim aman aman dumanlı dağlar
Kaynak: Muhlis Akarsu

Dağlar Siz Ne Dağlarsız
Dağlar siz ne dağlarsız (Oy Dağlar)
Kardan kemer bağlarsız (Oy Dağlar)
Gül sizde bülbül sizde (Oy Dağlar)
Siz ne der de ağlarsız (Oy Dağlar)
Bu dağlar eze dağlar (Oy Dağlar)
Yar gele geze dağlar (Oy Dağlar)
Yar buradan geçerken (Oy Dağlar)
Ne dedi size dağlar (Oy Dağlar)
Kaynak: Mahir Türkistan

Dağlar Yeşil Boyandı

Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Dağlar yüce yüce gel gör ne yüce
Gönül eğlendiriyor göndermez yare
Dağlar dağlar oy dağlar yanasın dağlar
Yanasın yanasın bitesin dağlar
Sen de benim gibi olasın dağlar
Karlı dağlar karanlığın kalktı mı
Yol ver dağlar gideyim ayrılık vakti mi
Dağlar dağlar oy dağlar yanasın dağlar
Yanasın yanasın bitesin dağlar
Sen de benim gibi olasın dağlar
Kaynak: Serdar Kemal Sarak

Dağlara Gel Dağlara
Başına bir hal gelirse canım
Dağlara gel dağlara
Seni saklar vermez ele canım
Dağlara gel dağlara
Bu canım aşka düşeli canım
Aşk odu ile pişeli
Yeşil dağlar menekşeli canım
Dağlara gel dağlara

Baba bugün dağlar yeşil boyandı
Kim yattı kim uyandı
Kalbime ateş düştü
İçinde yar da yandı
Su serptim ateş sönsün
Serptiğim su da yandı

Gevheri düştüm dillere canım
Diyarı gurbet illere
Billahi vermem ellere canım
Dağlara gel dağlara

(Bağlantı)
Aman aman aman aman aman
Aman aman aman elinden
Digel otur o güzel boyuna
Ben de ölüm

Dağlara Küstüm

Baba bugün dağlar başı dolu kar
Benzim sarı hulkum dar
Her gelen benzim sorar
Bilmez kalbimde ne var
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Kaynak: Grup Yorum

Tozlu yollarına düştüm de geldim
Hartamiler kesmiş suyun başını
Yolların bacını verdim de geldim
Bilmem kim silecek gözüm yaşını
(Bağlantı)
Kendime kastım Ali
Dağlara küstüm Ali
Dar günde dostum Ali
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Sayfa 840

Kınama hallerimi
Bağlama kollarımı
Açık et yollarımı

Öter gider yaylalarda dağlarda
Irmaklar ses sese verip de çağlar
Akar gider yaylalarda dağlarda

Zalimin elinden kapına geldim
Kan gölü içinde bunaldım kaldım
Yetiş ya erenler canımdan oldum
Bilmem kim saracak yaralarımı

Çiğdem çiçek nevruz açar bağlarda
Leylekler yuvaya gelir baharda
Konuşurlar şak şak ederler tarda
Bakar gider yaylalarda dağlarda

Bağlantı

Kemal der ki bahar geldi çağlıyor
Koparma gülleri bülbül ağlıyor
Koyun kuzu berisinde meliyor
Yıkar gider yaylalarda dağlarda

Kaynak: Zülfü Livaneli

Dağlara Lale Düştü
Dağlara lale düştü
Güle velvele düştü
Yanarım ona gelin
Yar elden ele düştü
Dağdan attım ekini
Uçurttum eldekini
Soran gözümü sorar
Sormaz içindekini

Kaynak: Kemal Yıldız

Dağlarda Duman Gözeldi
Dağlarda duman gözeldi
Gaşların keman gözeldi
Sözüne hiç bir söz olmaz
Gözlerin yaman gözeldi
Alıpdın ağlımı başdan
Kişme yolmaz göz gaçdan

Kaynak: Celal Güzelses

Dağlara Sitem
Gurbet zindan bana hasretlik zincir
Dokunsan zülfüme her yanım incir
Aklıma geldikçe yüreğim sancır
Oy dağlar dağlar oy dağlar dağlar
Özburun'da anam yüreğim dağlar
Oy dağlar dağlar oy dağlar dağlar
Özburun'da babam yüreğim dağlar
Mustafa der her birimiz bir yerde
Yaban güller açmış bizim yörede
Hani o eski günlerim nerede
Oy dağlar dağlar oy dağlar dağlar
Özburun'da anam yüreğim dağlar
Oy dağlar dağlar oy dağlar dağlar
Özburun'da babam yüreğim dağlar

Seni ben yaman sevirem
Ürehten candan sevirem
Mene gel eyle vefa yar
Aşığa etme cefa yar
Alıpdın ağlımı başdan
Kişme yolmaz göz gaçdan
Söğütler başın eyende
Sene men canım deyende
Sanaram dünya menimdi
Gözüne gözüm deyende
Alıpdın ağlımı başdan
Kişme yolmaz göz gaçdan
Kaynak: Yöre Ekibi

Dağlarda Kış İncidir

Dağlarda (Bizim Yaylalar)

Dinle Sözüm Al Nasihat
Gözler de Yaş İncidir
Cahil ilen Etme Sohbet
Her Sözü Bir Baş İncidir

Bahar olur karlar eriyip akar

Mürşid ile Harş olmayan

Kaynak: Mustafa Avşar
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Dünyasını da ne bilir
Cahilde Boş Söz Çok Olur
Kendisini Derya Bilir
Hüküm der Ali Gevherdir
Yıkmam Boncuğun hanına
Sarraf olmayan ne Bilir
Zanneder Her Taş İncidir
Üçari Der Yar Elinden
Çektiğimi Mevla Bilir
Boynum Keskindir kılıca
Dağlarda Kış İncidir

Sayfa 841

Avcı gibi düştü Aslı peşine
Kerem'in sevdası bu dağlardadır
Burdadır Mecnun'un sitem yaşları
Başında uçuşan sevda kuşları
Leyla'nın çadırı ocak taşları
Yanıp da tütmesi bu dağlardadır
Poyrazoğlu dağlar benim diyarım
Sanmayın ki ikrarımdan cayarım
Ne zaman bir kulak versem duyarım
Emrah'ın saz sesi bu dağlardadır
Kaynak: Aşık Poyrazoğlu

Kaynak: Üçari

Dağlarda Meşelerde
Dağlarda meşelerde
(Leyli leyli leyli leyli dumanlı dağlar)
Gül suyu şişelerde
(Ah duman dağlar yol ver geçeyim)
Eller yarini almış
(Leyli leyli leyli leyli dumanlı dağlar)
Ben kaldım köşelerde
(Ah duman dağlar yol ver geçeyim)
Dağlar dağladı beni
(Leyli leyli leyli leyli dumanlı dağlar)
Gören ağladı beni
(Ah duman dağlar yol ver geçeyim)
Ben feleğe neyledim
(Leyli leyli leyli leyli dumanlı dağlar)
Çapraz bağladı beni
(Ah duman dağlar yol ver geçeyim)

Dağları Dağlasınlar
Dağları dağlasınlar da
Koy beni ağlasınlar
Sinemin yarasına da
Zülfünü bağlasınlar
Oy nazlım nazlım nazlım da
Can nazlım nazlım nazlım
Hesretim yar sesine de
Söyle bülbül avazlım
Dağlar siz ne dağlarsız da
Kardan kemer bağlarsız
Gül sizde bülbül bizde de
Hangi derde ağlarsız
Oy nazlım nazlım nazlım da
Can nazlım nazlım nazlım
Hesretim yar sesine de
Söyle bülbül avazlım

Kaynak: Düriye Keskin

Dağlardadır (Bilir Misin Yolcu)
Bilir misin yolcu sen bu dağları
Ferhat'ın sedası bu dağlardadır
Koyun melemesi çoban çağları
Kavalın nağmesi bu dağlardadır
Ayvaz'ın Hasan'ın burdadır günü
Döne'nin Şirin'in telli düğünü
Kırat kişnemesi koçaklar ünü
Köroğlu narası bu dağlardadır
Genç yaşta gurbeti bastı döşüne
Hasret girdi hayaline düşüne
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Dağları yol eyledim de
Dikeni gül eyledim
Bir zalimin uğruna da
Gönlümü kul eyledim
Oy nazlım nazlım nazlım da
Can nazlım nazlım nazlım
Hesretim yar sesine de
Söyle bülbül avazlım
Kaynak: Gülseher Parlak

Dağları Dağlasınlar
Dağları dağlasınlar
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Görenler ağlasınlar
Yarimin çevresiyle
Yaremi bağlasınlar
Dağların oylumuna
Kuş konar yaylımına
Görüşelim nazlı yar
Geldik yol ayrımına
Dağları delemedim
Yanına gelemedim
İzinim ellerinde
İzinsiz gelemedim
Kaynak: Kazım Büklü

Dağları Gırcı mı Dutdu
Dağları gırcı mı dutdu
Yolları sucu mu dutdu
Ben bir yar sevmeyinen de
Komşuyu sancı mı dutdu
Kiremit özüyünen de
Kim görmüş gözüyünen de
Adam yarinden geçer mi
Ellerin sözüyünen de
Çubuğun urganıyım ben
Üstünün yorganıyım ben
Sen hangi yola gidersen
O yolun kurbanıyım ben

Sayfa 842

Dağların bekçisi Evliya Dede
Yar elinden içeyidim bir bade
Kab'ardıç dibinde koyu gölgede
Çağrışır gelini kızı dağların
Kaynak: Hasan Karakaya

Dağların Başındayım
Dağların başındayım
On sekiz yaşındayım
On iki yaştan beri
Güzeller (kızların) peşindeyim
Haydindik haydan olur (da)
Güzeller soydan olur
Avluda kabak kökeni
Elime de battı dikeni
Çirkinlerin yanında
Ömürler mi tükenir
Haydindik haydan olur (da)
Güzeller soydan olur
Dam başına daş geldi
Sırmalı yağlık boş geldi
Yar bugün bize gelmiş
Safa geldi hoş geldi
Haydindik haydan olur (da)
Güzeller soydan olur

Kaynak: Ahmet Korkmaz

Kaynak: Ahmet Erik

Dağların (Kar Yağdı Gene)

Dağların Maralıdır

Kar yağdı gene ağardı yazılar
Sehil kuşu sılasını özüler
Eser deli poyraz dallar sızılar
Çalınır meyleri sazı dağların

Dağların maralıdır
Gözleri karalıdır
Gitme kurban olayım
Yüreğim yaralıdır

Engin baştan bak karların yatmaz
Virane bahçede bülbüller ötmez
Sıkılsan bir gece misafir etmez
Azdı konuşulmaz yüzü dağların

Aşığam neçe sayım
Ne sayım neçe sayım
Sensiz geçen günleri
Ömrüme neçe sayım

Uca dağbaşında can otu biter
Bir seda geldi de ölümden beter
Toplanmış kuşların döğüşü öter
Ötüşür ördeği kazı dağların

Kaynak: Bülbül Memedov
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Dağların Şarkısını Söylüyorum
Dağların şarkısını söylüyorum
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Günlerden sabah
Ülkelerden yalnızlık
Elimde acemi bir karanfil
Sıcak özlemlere bastırıyorum
Ölümün ikindisine uçuşan güvercinler
Tutuşturuyor çobançiçeği sevdalarını
Saçların şarap kokuyor ellerim tütün
Avuç avuç alıç topluyor karanlık gözlerin
Sessiz suskun yorgun
Bu kimin duvarları bu kimin
Penceresiz ışıksız soluksuz
Bu bağrımıza çöken çeki taşı
Bu balçık karası bu korku bu bizi ezen
Ben bu dilin oğluyum bu köylü dilin
Toprağın üstüne oturmuşum
Hayat deli yağmurlarda taşkın sularda
Yıkımlarda yeşeriyor gibi
Sırtımı bir ağaca dayıyorum
Ağaç kıpır kıpır toprak coşkulu
Ben hüzünlü bir şarkı söylüyorum
Hüzünlü
Kaynak: Aydın Hatipoğlu

Dağlarınan Taşlarınan
Dağlarınan taşlarınan
Uçam gidem kuşlarınan
Eller sılasına döndü
Ben kaldım gözyaşlarınan
Evlerinin önü direk
Suyu da nerden indirek
Yağdı yağmur yol kapandı
Selamı kimlen gönderek
Kaynak: Ali Seydi Adıgüzel

Daha Gelmedin
Aşkın hançerini soktun bağrıma
Kanım göl göl oldu daha gelmedin
İlaç bulamadı tabip ağrıma
Canım tel tel oldu daha gelmedin
Hasret ettin beni öyle üzdürdün
Mecnun gibi gurbet elde gezdirdin
Ayaklar altına attın ezdirdin
Tenim tül tül oldu daha gelmedin
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Sayfa 843

Gözlerimden kanlı kanlı yaş döktün
Boynum eğri kaldı belimi büktün
Günlerime yağlı tırpanlar çektin
Ruhum el el oldu dah gelmedin
Dost görünen düşmanlara kestirdin
Aramızda soğuk yeller estirdin
Kendini seveni zorla küstürdün
Anım yıl yıl oldu daha gelmedin
Devran Baba gönül sahipsiz kaldı
Vücudun şehrini ateşler aldı
Dudaklarım çatlak gözlerim doldu
Günüm kül kül oldu daha gelmedin
Kaynak: Devran Baba

Daha Gözleyim Mi
Daha gözleyim mi ey mavi donlu
İşte görüyorsun sunam yaz geldi
Kalmadı eridi dağların karı
Nice bir ah ile yanam yaz geldi
Kaba yel değdi de söküldü seller
Bülbül dile geldi açıldı güller
Herkes sevdiğine nameler yollar
Ben de Kerem gibi anam yaz geldi
Çekildi turnalar yurduna gitti
Açıldı laleler sünbüller bitti
Güller cuşe geldi bülbüller öttü
Bir bade vir içüp kanam yaz geldi
Kaynak: Aşık Ruhsati

Daha Ne İstersin
Daha ne istersin sevdiğim benden
Sen can istedin de vermedim mi ben
Evlenmek istersen razıyım dünden
Sen beni istedin gelmedim mi ben
Yaptığın naz ise fazla kaçıyor
Günler geçtik sıra tadı kaçıyor
Çok ayrılık sevenleri açıyor
Sen söz istedin de vermedim mi ben
Gençsin ama bu kadar da olmaz ki
Durdurun desen de dünya durmaz ki
İnsan sevdiğini böyle yormaz ki
Yoluna gülleri sermedim mi ben
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Yaptığına pişman olursun bir gün
Gidersem ararsın vallahi her gün
Sevmemin cezası belki de sürgün
Bana git dedin de gitmedim mi ben
Çok sabrettim artık sınıra geldi
Ne sen gülümsedin ne kader güldü
Talihsiz aşkımız gül gibi soldu
Sen su ver dedin de vermedim mi ben
Suçumuz sevmektir cezası ölüm
Ömür boyu hapis işkence zulüm
Sende de hiç insaf yok mudur gülüm
Zaten yaşar iken ölmedim mi ben
Yaşamak isterim kıyma canıma
Girdin damarıma girdin kanıma
Sen bendesin gelmesen de yanıma
Seni yüreğimde bulmadım mı ben
Bu kadar eziyet yakışmaz sana
Bir gün olsun gülmek yok mudur bana
Küllerim savruldu hep yana yana
Alev alev seni sarmadım mı ben
Arif der sevgilim gel barışalım
Bir sorunun varsa hep konuşalım
Dilerim Tanrıdan biz kavuşalım
Aylardır o günü sormadım mı ben
Kaynak: Arif Gölge

Daha Neyim Kaldı Dar-ı Dünyada
Daha neyim kaldı dar-ı dünyada
Elimden bir Mihri Hanım da gitti
Çok çalıştım eremedim murada
Devretti zamanım günüm de gitti
Bu ayrılık boynumuza takıldı
Bağrım büryan oldu yürek yakıldı
Hanem harap oldu evim yıkıldı
Servetim kazancım malım da gitti
Hasret kaldım yarin al yanağına
Değişmezdim güzellerin çoğuna
Hoyrat el uzatmış gulşen bağına
Nevruzum nergizim gülüm de gitti
Farıdı bu garip gönlüm farıdı
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Sayfa 844

Bağrım yandı tüm cesedim çürüdü
Üçyüz altmış damarlarım kurudu
Aktı gözlerimden kanım da gitti
Emsali der boşa geçti zamanım
Anar m'ola bizi kaşı kemanım
Ağyare yar oldu ruh-i revanim
Ayrıldı cesette canım da gitti
Kaynak: Aşık Emsali

Daha Senden Gayri Aşık Mı Yoktur
Daha Senden Gayri Aşık Mı Yoktur
Nedir Bu Telaşın Vay Deli Gönül
Hele Düşün Devr-İ Adem Den Beri
Neler Gelmiş Geçmiş, Say Deli Gönül
Şu Fani Dünyada Umudunu Yüz
İnanmazsan Var Kitaba Yüz Be Yüz
Evin Mezaristan, Malın Bir Top Bez
Daha Duymadınsa Duy Deli Gönül
Günde Bir Yol Duman Çöker Serime
Elim Ermez Gidem Kisbü Karıma
Kendi Bildiğine Doğrudur Deme
Var İki Kamile Sor Deli Gönül
Gördüm İki Kişi Mezar Eşiyor
Gam Gasavet Gelmiş, Boydan Aşıyor
Çok Yaşayan Yüze Kadar Yaşıyor
Gelde Bu Dünyayı Yor Deli Gönül
Mevlam Kanat Vermiş Uçamıyorsun
Bu Nefsin Elinden Kaçamıyorsun
Ruhsati Dünyadan Geçemiyorsun
Topraklar Başına Vay Deli Gönül
Kaynak: Nesimi Çimen

Dahneği Alır Davarları Güderim
Daha senden gayrı aşık mı yoktur
Nedir bu telaşın hay deli gönül
Hele bir düşünsen fani dünyayı
Neler geldi geçti say deli gönül
Baktım iki kişi mezar eşiyor
Gam kasavet dalgalanıp aşıyor
Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor
Topraklar başına vay deli gönül
Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun
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Bu nefsin elinden kaçamıyorsun
Neden bu dünyadan geçemiyorsun
Di gönül rüyaya doy deli gönül
Günde bin kez duman çöker serime
Elim yetmez gidem kısb-i karıma
Kendi bildiğine doğrudur deme
Var iki kamile uy deli gönül
Birgün bindirirler ölüm atına
Yarın iletirler hakkın katına
Topraklar susamış adam etine
Hep ağzını açmış hey deli gönül
Bu fani dünyadan umudunu üz
İnanmazsan var kitaba yüz be yüz
Hanm kabristandır malım bir top bez
Daha duymadıysan duy deli gönül
Bu nefsin elinden kaçamıyorsun
Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun
Ruhsati dünyadan geçemiyorsun
Topraklar başına vay deli gönül
Kaynak: Ahmet Öztürk

Daim Kış Olmaz
Daim kış olmaz ya devri alemdir
Hazer kıl sevdiğim yaz var ucunda
Elbet ayrı düşen bir gün kavuşur
İkrarımız kavi söz var ucunda
Yaralarım göz göz oldu elleme
Siyah zülfü gül yüzüne telleme
Bu gurbetin ardı gelmez belleme
Bir sebep halkolur az var ucunda

Sayfa 845

Daima böyledir dünyanın işi
Kişi ettiğini bulur demişler
İstersen eylik et istersen kemlik
Ettiğin başına gelir demişler
Çeken bilir daim derdi firağı
Söndürmek olur mu yanan çırağı
Sakın bir kimseye kurma tuzağı
Kişi ettiğine düşer demişler
Köroğlu düşmüştür gama savaşa
İster elli yaşa ister yüz yaşa
Her ne eder isen o gelir başa
Mukadder yerini bulur demişler
Kaynak: Köroğlu

Dal Boylum
Dağların ardındayım (Oy oy)
Garipler yurdundayım (Sana yandım dal boylum)
El gününü gün eder (Oy oy)
Ben senin derdindeyim (Sana yandım dal boylum)
Bu dağın yazı güzel (Oy oy)
Gün vurmuş yüzü güzel (Sana yandım dal boylum)
Varsın güzel olmasın (Oy oy)
Yarimin özü güzel (Sana yandım dal boylum)
Dağları yol eyledim (Oy oy)
Dikeni gül eyledim (Sana yandım dal boylum)
Yarim senin uğruna (Oy oy)
Gönlümü kul eyledim (Sana yandım dal boylum)
Kaynak: Erol Parlak

Dala Mendil Bağladım

Yavruyu sorarsan hilal kaşlıdır
Eşinden ayrılmış gözü yaşlıdır
Muhabbet dediğin iki başlıdır
Tahammül olunmaz göz var ucunda

Dala mendil bağladım aman aman
Gittim geldim ağladım oy oy oy oy
Ellerin yari gelmiş aman aman
Ben oturup ağladım oy oy oy oy

Bu sırrımız her adama denilmez
Böyle ömür geldi geçti sayılmaz
Hey Ruhsati bu dünyaya doyulmaz
Ve lakin on arşın bez var ucunda

Yüce dağlar başına aman aman
Neler geldi başıma oy oy oy oy
Ben bu dertten ölürsem aman aman
Yazın mezar taşıma oy oy oy oy

Kaynak: Aşık Ruhsati

Daima Böyledir Dünyanın İşi
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Ezmeyinen ezmeyinen aman aman
Yar bulunmaz gezmeyinen oy oy oy oy
Mezarımı kızlar kazsın aman aman
Altın saplı kazmayınan oy oy oy oy
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Sayfa 846

Senin kaderin benim tecellim
Kaynak: Zekiye Şan

Dalal (Bir Ay Doğdu Karşıdan)
Bir ay doğdu karşıdan
Yar bakıyor damdan (Dalal oy Dalal)
Bir kez yanımdan gel geç
Aklım al başımdan (Dalal oy Dalal)

Darılmaca yok yok
Barışmaca (Sarılmaca) çok
Seni seven yok yok beni seven çok
Uzaklara gitme sana küserim
Yakınlara gelir isen alır giderim
Kaynak: Bilinmiyor

Gözlerin badem içi
Sen gönlümün sevinci (Dalal oy Dalal)
Gözünden akan yaşlar
Sanki birer inci (Dalal oy Dalal)

Daldala Ben Olaydım

Şu Mardin'in gülleri
Öter bülbülleri (Dalal oy Dalal)
Değer dünya malına
Mardin güzelleri (Dalal oy Dalal)

Daldala daldala can temir ağa
Bir ayak üstünde dön temir ağa

Daldala daldal dal ben olaydım
Ela göz üstüne kaş ben olaydım

Daldala daldala daldan aşağı
Beline bağlamış acem kuşağı

Kaynak: Ömer Önderoğlu

Dalda Çıkmış Bir Elma
Dalda çıkmış bir elma
Elmalı yar cilveli yar
Aramızdan geçti de bir yar
Karabiberim top şekerim
Senin kaderin benim tecellim
Darılmaca yok yok
Barışmaca (sarılmaca) çok
Seni seven yok yok beni seven çok
Uzaklara gitme sana küserim
Yakınlara gelir isen alır giderim
Dalda çıkmış bir kiraz
Kirazlı yar Şiraz'lı yar
Aramızdan geçti de bir yar
Karabiberim top şekerim
Senin kaderin benim tecellim
Darılmaca yok yok
Barışmaca (Sarılmaca) çok
Seni seven yok yok beni seven çok
Uzaklara gitme sana küserim
Yakınlara gelir isen alır giderim
Dalda çıkmış bir ayva
Ayvalı yar cilveli yar
Aramızdan geçti de bir yar
Karabiberim top şekerim
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Daldala daldala dalım yok benim
Sineme saracak yarim yok benim
Kaynak: Sırma Günaydın

Daldalan Daldan Aşağı
Daldalan daldalan daldan aşağı
Saçların dökülür belden aşağı
Kapıda durmuşsan dandırdın beni
Bir buse vermedin yandırdın beni
Gelirim dedin de kandırdın beni
Daldalan daldalan kız ninen gelmiş
Kız ninen gelmeden gör neler olmuş
Kapıda durmuşsan sandım hanımsan
Evvel iki gözüm sonra canımsan
Evvel daldalanın ahır benimsen
Daldalan daldalan kız ninen gelmiş
Kız ninen gelmeden gör neler olmuş
Kaynak: Zurnacı Ramiz

Daldım Göllere Daldım
Daldım göllere daldım da
Ala balıklar aldım
Sen bu güzelliğini de yarim
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Nereden aldın
Gülüm nereden aldın oy oy
Evlerinin önünde de
Çituruk fidesi var
Hayde gidelim desen de
Benimle gidesi var
Benimle gidesi var oy oy
Haburadan aşağıya
Bi yol iner deriye
Derden geçemezsin de
Gel beriye beriye
Gel beriye beriye oy oy
Ağasarın balını da
Gel salın salını
Küçüğünden iyidir de
Büyüğünün çalımı
Büyüğünün çalımı oy oy
Kaynak: Mustafa Tahmaz

Dalın Var Üzümün Yok
Dalın var üzümün yok
Darılttılar yarimi
Kandırmaya yüzüm yok
Kız
Bir varuk yedi gardaş
Ben ayrı anadanım
Bize yardan hayır yok
Sen kayır Yaradanım
Oğlan
Kızılağaç fidesi
Çimenlerde bitesi
Almazsan alma beni
Cehenneme gidesi
Kız
Yaylanın çimeninde
Kaldı ayak karası
Vardır benim yarimde
Hâlâ gönül yarası
Oğlan
Masa üstünde pekmez
Pekmezi kimse yemez
Yeni bir sevda ettim
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Sayfa 847

Allah kulu bilmez
Kız
Sevdiğim ölmeyesin
Mezara girmeyesin
Cennet mekanın olsun
Cehennem görmeyesin

Dalında Güzelsin Kırmızı Gülüm
Dalında güzelsin kırmızı gülüm
Senin de benim gibi kısadır ömrün
Sulamayınca solar seninde gönlün
Sevgiye hasretim kırmızı gülüm
Dikenin yaprağın kırmızı yüzün
Beni de sarmıştı kocaman hüzün
İlk değil son değil baharım güzüm
Sevgiye hasrettir kırmızı gülüm
Vermem seni ellere değerin bilinmez
Sevgiye şefkate yüz çevrilmez
Güzeller sevdalının halinden bilmez
Sevgiye hasretim kırmızı gülüm
Verirsem seni birgün güzel birine
Emin ol o da sever seni delicesine
Değerin saklar sokar seni gönlüne
Sevgiye sevdalıyım kırmızı gülüm
Kaynak: Aşık Erdoğan

Dalından Kopmuş Gonca Gül
Dalından da kopmuş gonca gül gibi
Diyardan diyara attı bu gurbet
Ulu bir çınardım dostun bağında
Bir anda kökümden söktü bu gurbet
Gene bu gönlümü sardı bir kahır
Gezdim bu alemi kasaba şehir
Otuz yıllık ömrüm yarısı zehir
İçi boş ağaca çevirdi gurbet
Aşık Merali’yem böyleymiş yazı
Yuvadan ayrılmış körpe bir kuzu
Anam babam bekler sılada bizi
Yetim yavru gibi ayırdı gurbet
Kaynak: Savcı Adem Meral
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Dalike (Gidiyom Görmüyon Mu)
Gidiyom görmüyon mu
Amman amman dalike sen kız ben oğlan ike
Yanıyom görmüyon mu
Amman amman dalike sen kız ben oğlan ike
Gidiyom bende bende
Amman amman dalike sen kız ben oğlan ike
Bir ayvam kaldı sende
Amman amman dalike sen kız ben oğlan ike
Ayva gibi sarardım
Amman amman dalike sen kız ben oğlan ike
Din iman yokmu sende
Amman amman dalike sen kız ben oğlan ike
Gittim nane biçmeye
Amman amman dalike sen kız ben oğlan ike
Eğildim su içmeye
Amman amman dalike sen kız ben oğlan ike
Dediler yar geliyor
Amman amman dalike sen kız ben oğlan ike
Kanatlandım uçmaya
Amman amman dalike sen kız ben oğlan ike
Elma attım davula
Amman amman dalike sen kız ben oğlan ike
Vur davulcu davula
Amman amman dalike sen kız ben oğlan ike

Dalları Bastı Kiraz
Potinimin bağına
Düştüm gönül ağına
Yenile bir yar sevdim
O da gelmiş çağına
(Bağlantı)
Dalları bastı kiraz
Gel bize biraz biraz
Ben senin aşığın oldum
Kalbime gel gir biraz

Sayfa 848

Bağlantı
Kaynak: Rıfat Balaban

Dalma Gelin Dalma Çaylar Derindir

Dalma gelin dalma çaylar derindir
Yolu gurbetlere taze gelindir aman aman aman
Ben de bilsem kuzum Allah Kerimdir
Dertlerimden deli oldum sevdiğim aman aman aman
Çubuğum yok yol üstüne uzatam
Takatim yok yar yolunu gözetem aman aman aman
Emsalin yok seni kime benzetem
Yol verin geline dumanlı dağlar aman aman aman
Kaynak: Fadime Başaran

Dam Başına Asa Goymuş
Dam başına da asa da goymuş galbırı da
Aman galbırı,hele galbırı,gine galbırı
Bekarları da yatağından galdırı
Galdırı aman,aman hallerim yaman
Bu dert bizi de iflah etmez öldürü de
Aman öldürü,hele öldürü,gine öldürü
(Bağlantı)
Aman yadlarda evleriniz nerdolur
Eller sarar yüreğime aman derdolur
Aman aman ellere demen
Kapardına da asa da goymuş eleği de
Aman eleği,hele eleği,gine eleği
Anasının da möhür gözlü meleği
Meleği aman,aman hallerim yaman (Saz...)
Yiğitlerin de bir tanecik dileği de
Aman dileği,hele dileği,gine dileği
Bağlantı

Yanarım ben halime
Senedim yok yarime
Ne dedin de aldandım
Senin gibi zalime
Bağlantı
Giderim ben de ben de
Arzum kalmadı sende
Dilerim ben Allahtan
Gelin olasın sen de
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Kaynak: Abdullah Uluçelik

Dam Başına Çıksam
Dam başına çıksam saçım amman yellenir
Beyaz urba giysem üstüm aman kirlenir
El oğluyla gezsem ismim amman söylenir
Var git oğlan var git ben sana varmam
Annemden babamdan intizar almam
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Dam başına çıksam baksam amman ovaya
Kurban olam seni doğuran aman anaya
Mevlam kısmet etmez sana amman varmaya
Var git oğlan var git ben sana varmam
Annemden babamdan intizar almam
Kaynak: Sıdıka Şerbetçi

Dam Başına Çıra Kodum
Dam başına çıra kodum yanmadı
Yana yana külü kömürü kalmadı
Nereye varsam kara bahtım gülmedi
Kahba gurbet sende cavırlar dursun
Sayarının taşına da muskalar konsun
(Var ömürlerimi yok ettin sen benim)
Gurbet elde hastayım hasta
Kekliğim var altın kafeste
Başım yastıkdadır kulağım sesde
Acep beni arayan var mı
Kahba gurbet sende cavırlar dursun
Sayarının taşına da muskalar konsun
(Var ömürlerimi yok ettin sen benim)
Kader torbasına soktum elimi
Acem yasdığına koydum belimi
Sen Allah'dan satın m'aldın ölümü
Ölüm ilen ayrılık ergeç yolumdur
Kahba gurbet sende cavırlar dursun
Sayarının taşına da muskalar konsun
(Var ömürlerimi yok ettin benim)
Kaynak: Havana Ayhan

Dam Başında Batırak
Dam başında batırak
Akşam gelin oturak
Kahya senin dinin imanın kıtırak
Hay benim Cafer Ağam Cafer Ağam

Sayfa 849

Dam Başında Dudu Var
Dam başında dudu var
Dudu kızın adı var
Eğil eğil öpeyim
Sen de şeker tadı var
Oy canım gel bana
Sar kolların boynuma
Akdevenin uşgunu
Gelinlerin coşgunu
Gelinlerin coşgunu
Yalnız gezer gış günü
Oy canım gel bana
Sar kolların boynuma
Dam başında gezerim
İncik boncuk dizerim
Senin gibi güzeli
Nerde olsa sezerim
Oy canım gel bana
Sar kolların boynuma
Kaynak: Hüseyin Kural

Dam Başında Duran Kız
Dam başında duran kız
Bayram gelmiş dolan kız
Bayram kurbansız olmaz
Canım sana kurban kız
(Bağlantı)
Oy nedem nedem nedem
Yar nedem nedem nedem
Evi barkı terkedem
Yar seni alıp gidem
Su gelir taşa değer
Kirpikler kaşa değer
Etme bu kötülüğü
Birgün baş başa değer
Bağlantı

Bir gölüğüm var da sürerim gitmez
Üstündeki yükü de haneme yetmez
Kahyalar it olmuş da bizim kapıdan gitmez
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Kaynak: Hakkı Coşkun

Dam Başında Gezen Var
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Dam başında gezen var delilo delilo destane
Hezende bir gezen var delilo delilo destane
Hezen seni kırarım delilo delilo destane
Gezdiğimi sezen var delilo delilo destane

Sayfa 850

İçinden ilikleme
Beni sana vermezler
Boş kapıyı bekleme
Bağlantı

Dama çıkmış bir güzel
Damın etrafın gezer
Elinde bir deste gül
Kendisi gülden güzel

Dam Başında Hezen Var
Dam başında hezen var
Hezende bir gezen var
Erzurum'un içinde ağca dudum vay vay
Salınıp ta gezen var ince dudum vay vay
Erzurum'un içinde ağca dudum vay vay
Gün değmemiş güzel var ince dudum vay vay
Dam başında dam beri
Yine aldı gam beni
Dert için mi doğurdun ağca dudum vay vay
Garip anam sen beni ince dudum vay vay
Dam başında ne dane
Dökülür tane tane
Anan kimin gezirsen
O yane hem bu yane

Dam Başında Oturur (Oy Niye)
Dam başında oturur
Çıkmış kapı süpürür
Senin o bakışların
Beni bir gün bitirir
(Bağlantı)
Oy niye yandım niye
Nasıl aldandım niye
Hani sen benim idin
Sözünden döndün niye
Oturmuş oya örer
Sokuda bulgur döver
Dönüşte bakmıyordu
Çoktan unutmuş meğer
Bağlantı
Entarim var ekleme
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Kaynak: Emel Demiryürek

Dam Başında Sarı Çiçek
Dam başında sarı çiçek oy oy
Burdan kalkak Ürgüp'e göçek
Nenni de Feridem nenni
Ürgüp'e vardığımız gece oy oy
Hak yoluna kurban kesek
Nenni de Feridem nenni
Gidiyorum işte gör oy oy
Hayalde gör düşte gör de
Nenni de Feridem nenni
Kıymetimi bilmedin oy oy
Bir kötüye düş de gör de
Nenni de Feridem nenni
Odaları köşeli oy oy
Güli reyhan döşeli de
Nenni de Feridem nenni
Ne ağladım ne güldüm oy oy
Ben bu derde düşeli de
Nenni de Feridem nenni
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Dam Başında Yatıyo
Dam başında yatıyo
Yel yorganı vuruyo
Öte var guru gelin
Kemiklerin batıyo
Çırçır handa bu handa
Hep gözeller bu yanda
Ellerin yari gelmiş
Benim yarim ni'yanda
Dam üstünde pıtırak
Gelin gızlar oturak
Ne oturak ne durak
Satılak da kurtulak
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Çırçır handa bu handa
Hep gözeller bu yanda
Ellerin yari gelmiş
Benim yarim ni'yanda
Suya dalar ördekler
Birbirini yedekler
Şimdi diller döküyor
Kundakdaki bebekler
Çırçır handa bu handa
Hep gözeller bu yanda
Ellerin yari gelmiş
Benim yarim ni'yanda
Kaynak: Süleyman Sökmen

Dam Geceleri
Ne ay ışık verir ne de bir yıldız
Güzelim hazindir dam geceleri
Dışarıyı anımsatan bir albız
Durur durur gelir tam geceleri

Sayfa 851

(Loylu da yar leyli de yar loy loy loy)
Cihana bildirseler
(Halelim nenni de gınalım nenni de)
(Belalım nenni de nenni)
Gitsem yarin yanına
(Loylu da yar leyli de yar loy loy loy)
Sabahtan öldürseler
(Halelim nenni de gınalım nenni de)
(Belalım nenni de nenni)
Ağ taşı kaldırsalar
(Loylu da yar leyli de yar loy loy loy)
Yılanı öldürseler
(Halelim nenni de gınalım nenni de)
(Belalım nenni de nenni)
Küçükten yar seveni
(Loylu da yar leyli de yar loy loy loy)
Cennete gönderseler
(Halelim nenni de gınalım nenni de)
(Belalım nenni de nenni)
Kaynak: Ali Kızıltuğ

Dam Üstünde Kestane

Bazen inadına gecikir sabah
Hesapladım on yıl geçmiş eyvah
Hatıralar sanki canlanır vah vah
Gel de gözlerini yum geceleri

Dam üstünde kestane
Oğlan gider askere
Varın söylen zabite
Versin ona teskere

Arz ettim halimi hal böyle işte
Hiçbir işe yaramıyor görüşte
Başka şey istemem seninle düşte
Beraber geçirsek tüm geceleri
Karanlığa gömsem tüm geceleri

Oynasın top hanım da oynasın
Seni seven doymasın

Kaynak: İhsan Güvercin

Dam Üstünde Çul Serer
Dam üstünde çul serer
(Loylu da yar leyli de yar loy loy loy)
Bilmem bu kimi sever
(Halelim nenni de gınalım nenni de)
(Belalım nenni de nenni)
Bunun bir sevdiği var
(Loylu da yar leyli de yar loy loy loy)
Günde on çeşit giyer
(Halelim nenni de gınalım nenni de)
(Belalım nenni de nenni)
Onu (Şunu) bana verseler
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Karşımdan gelir oğlu
Serviye benzer boyu
Bakmayın çalımına
Heybesi saman dolu
Oynasın top hanım da oynasın
Seni seven doymasın
Kaynak: Haydar Macun

Dam Üstünde Oturur
Dam üstünde oturur
Zülüflerin kurutur
Gün vurmuş cemaline
Şavkı yürek durdurur
Cananım gel yanıma
Kıyarım bak canıma
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Sayfa 852

Yüreğinde yağ olur mu (Ağam çelebi çelebi)
Varım yoğum bir yana
Yazılısın alnıma
Burnumun da dibindesin
Varamıyom yanına
Cananım gel yanıma
Kıyarım bak canıma
Diken sarmış her yanı
Dolan da gel bahçeyi
Anan baban duymadan
Topla da gel bohçayı
Cananım gel yanıma
Kıyarım bak canıma
Kaynak: Kazım Birlik

Dam Üstünde Un Eler
Dam üstünde un eler
Tombul tombul memeler
Zalım oy gelin zalım zalım zalım
Memeler baş kaldırmış
Kavuşmuyor düğmeler
Zalım oy gelin zalım zalım zalım
Gökte yıldız ellidir
Ellisi de bellidir
Zalım oy gelin zalım zalım zalım
Sevilecek güzeller
Gülüşünden bellidir
Zalım oy gelin zalım zalım zalım
Bu yol Harput'un yolu
Hem kar yağar hem dolu
Zalım oy gelin zalım zalım zalım
Ben burada yar sevmem
Her yanım düşman dolu
Zalım oy gelin zalım zalım zalım
Kaynak: Bedri Karahan

Dama Attım Değnekleri
Dama attım değnekleri (Yar döne döne döne)
Kız ürküttün leylekleri (Ağam çelebi çelebi)
Taşlı bayır bağ olur mu (Yar döne döne döne)
Kara üzüm ağ olur mu (Ağam çelebi çelebi)
Komşu kızını sevenin (Yar döne döne döne)
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Kaynak: Adnan Türközü

Dama Bulgur Sererler
Dama bulgur sererler
Çıkma boyun görerler
Saçın eprişim teli
Sırmayınan örerler
Bulguru kaynatırlar
Sergide kuruturlar
Bizde adet böyledir
Güzeli oynatırlar
Dama çıkma başı açık
Arpalar kara kılçak
Eğer meylin var ise
Al bohçanı yola çık
Dama kurdum çatmayı
Çağırın gelsin Fatma'yı
Fatmam nerden öğrenmiş
Çarşaftan kol atmayı
Kutuda fıstık yağı
Kemer kuşak bel bağı
Şeftaliden ne olacak
Çözülsün uçkur bağı
Kaynak: Osman Pehlivan

Dama Bulgur Sererler
Dama bulgur sererler
Aman dama bulgur sererler
Çıkma da boyun görerler
Saçın ibrişim telli
Lüvere de kaytan örerler
Hançere kaytan örerler
Aman Şerif ne dersin
Suna suna boylum ne dersin
Asker oldum ben gidiyorum
Daha daha bana ne dersin
Dama çıkma üşürsün
Aman dama çıkma üşürsün
Güzellikde menşürsün
Meyil verdik aldandık
Ellerlen konuşursun
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Ellerlen konuşursun
Aman Şerif ne dersin
Suna suna boylum ne dersin
Asker oldum ben gidiyorum
Daha daha bana ne dersin

Sayfa 853

Sarışınsın sarısın gelin
Sen bir kavak dalısın canım
Sana çirkin demişler nidem
Sen gönlümün malısın canım
(Bizim köyün gülüsün)
Kaynak: İsmail Nar

Kaynak: Remzi Göksel

Dama Çıkma İz Olur (Emmoğlu)
Dama çıkma iz olur
Emmoğlu emmoğlu emmoğlu
Çuha şalvar toz olur
Emmoğlu emmoğlu emmoğlu
Gündüz gelme gece gel
Emmoğlu emmoğlu emmoğlu
Komşularda söz olur
Emmoğlu emmoğlu
Kalenin ardı bostan
Emmoğlu emmoğlu emmoğlu
Yıkılsın bu gülistan
Emmoğlu emmoğlu emmoğlu
Benim sevdiğim güzel
Emmoğlu emmoğlu emmoğlu
Giyinir gezer fistan
Emmoğlu emmoğlu
Dama çıkma üşürsün
Emmoğlu emmoğlu emmoğlu
Güzellikte menşursun
Emmoğlu emmoğlu emmoğlu
Ne de kötü huyun var
Emmoğlu emmoğlu emmoğlu
Yadınan konuşursun
Emmoğlu emmoğlu

Dama Koydum Yakacak
Dama koydum yakacak
(Ah kara gözlüm)
Şimdi tren kalkacak
Ben askere gidiyom
(Ah kara gözlüm)
Sana kimler bakacak
(Bağlantı)
Hop tara leylim havası
Yandı pilav tavası
Ergen kızlar kaçıyor
Vermeyince babası
Gidiyom gidemiyom
(Ah kara gözlüm)
Ben sensiz edemiyom
Yarim cahil ben cahil
(Ah kara gözlüm)
Koyup da gidemiyom
Bağlantı
Gidiyom sen de ben de
(Ah kara gözlüm)
Bir arzum kaldı sende
Derdinden oldum deli
(Ah kara gözlüm)
Din iman yok mu sende

Kaynak: İrfan Sezgin

Dama Çıkma Üşürsün
Dama çıkma üşürsün gelin
Güzellikte menşursun canım
Çok da çirkin huyun var nidem
Elinen konuşursun aman
Bir incecik boyun var gelin
Fındık çıbığı gibi aman
Eğil bir öpem yar aman
Öyle duruşun gibi gelin
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Bağlantı
Kaynak: Burhan Gökalp

Dama Vurdum Bir Depik (Meyrem)
Dama vurdum bir depik
Damın direği kepik
Kız ben seni alırım ley
Korkarım çoban öpük
(Bağlantı)
Hele Meyrem Meyrem Meyrem
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Eller kınalı Meyrem de
Gözler sürmeli Meyrem
Dam başında pıtırak
Gelin kızlar oturak
Oturmaktan ne çıkar ley
Gelin olak kurtulak
Bağlantı
Kaynak: Aslan Sazcı

Damardını Doleştim
Damardını Doleştim
Ot Yolmeye Buleştim
Meramım Ot Mot Deyil
Be O Yare Uleştim
(Bağlantı)
Hopdeyi Koca Kızım Hop Deyive
Şalvarını Topleyive
Mahkemeye Varınca ,
Kendim Gaçtım Deyive
Ak Derenin Ovesi
Bülbüllerin Yuvesi
Alcem Dedin Almadın
Allahından Bulesi
Bağlantı
İndim Vardım Oveye
Su Doldurdum Goveye
Bubeniz İmam Getirmiş
Hadi Goca Gızım Düveye
Kaynak: Özay Gönlüm

Damda Da Duran Bir Gelin
Damda da duran bir gelin
Kemere koymuş elin
Kızına pazarlık olmaz
Ah dinim imanım gelin
Dam başında durayım
Seni kime sorayım
Ah uyan uyan sar beni
Yar olduğun bileyim
Yeleğimi yaptırdım
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Sayfa 854

Serdim damın başına
Mor sümbüllü sevdiğim
Neler geldi başıma
Kaynak: Güngör Oflaz

Damda Puşi İşlerem
Damda puşi işlerem
Nazlı yari düşlerem
Ben o yari alırsam
Saç bağın gümüşlerem
Loy gel oy oy oy esmerim
Görmemişem eskerim
Kına yaktım elime
Düştüm alem diline
Nerden gönül bağladım
Ben zalimin birine
Loy gel oy oy oy esmerim
Görmemişem eskerim
Yarim giyinmiş şalvar
Yandan kuşağın bağlar
Halay başı çeken de
Yüreğimi kan ağlar
Loy gel oy oy oy esmerim
Görmemişem eskerim
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Damdan Dama Atlan Yar
Damdan dama atlan yar
(Osman'a yandım)
Püskülleri sarkan yar
(Bir danem)
El ettim de gelmedi
(Osman'a yandım)
Horozlardan korkan yar
(Bir danem)
Osman abim evde mi evde mi
Üç odalı yerde mi yerde mi
Ah gadifeli evde mi evde mi
Terliğimin tepesi
(Osman'a yandım)
Gül kokuyor nefesi
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(Bir danem)
Karşı köyden geliyor
(Osman'a yandım)
Nazlı yarimin sesi
(Bir danem)
Osman abim evde mi evde mi
Üç odalı yerde mi yerde mi
Ah gadifeli evde mi evde mi

Sayfa 855

Çok aradım bulamadım bu yanda
Aynam düştü cebimden
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere

Kaynak: Mehmet Akça

Ne yandasın basma donlum ne yanda
Çok aradım bulamadım bu yanda
Ne yandasın usul boylum ne yanda
Çok aradım bulamadım bu yanda

Damdan Dama İp Gerdim (Şirinim)

Kaynak: Mehmet Yüksel

Damdan dama ip gerdim
İpekli mendil serdim
Şu zalimin gızını
Candan yürekten sevdim

Damı Dama Çatarlar

Şirinim hele gel hele
Yanıyorum aman ne çare
Ağ yağlık gara yağlık
Söyle diline sağlık
Aziz bayramlar geldi
Ne kestirdin bayramlık
Şirinim hele gel hele
Yanıyorum aman ne çare
Kaynak: Sıdıka Şerbetçi

Damdan Dama Yörüdü
Damdan dama yörüdü
Yeşil atlas bürüdü
Öyle bir yar sevmişim
Günyüzünde bir idi
Ne yandasın basma donlum ne yanda
Çok aradım bulamadım bu yanda
Ne yandasın usul boylum ne yanda
Çok aradım bulamadım bu yanda
Damdan dama ip gerdim
İpekli mendil serdim
Şu zalimin kızını
Candan yürekten sevdim
Ne yandasın basma donlum ne yanda
Çok aradım bulamadım bu yanda
Ne yandasın usul boylum ne yanda
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Damı dama çatarlarda aman ay gelin
Damdan kurşun atarlar hele hele
Yalıhüyüğ'ün kızları da aman hay gelin
Bize çalım satarlar hele hele
Odaları sel aldı hele hele
Ayşe gelini el aldı hele hele
Havada bulut ağdı da aman ay gelin
Konya'ya dolu yağdı hele hele
Yalıhüyüğ'ün kızları da aman hay gelin
Bulanık suya daldı hele hele
Odaları tek camlı hele hele
Ayşe kadını el aldı hele hele
Ak burçak kara burçak da aman hay gelin
Amcam dükkan açacak hele hele
Evlenmeyin bekarlarda aman hay gelin
Naylon kızlar çıkacak hele hele
Odaları sel aldı hele hele
Ayşe gelini el aldı hele hele
Kaynak: Yöre Ekibi

Damımız Ardı Çöle (Öllem Öllem)
Damımız ardı çöle (Bala öllem öllem öllem nece)
Sunalar indi göle (Bala öllem öllem öllem nece)
Ayağıma kan indi (Bala öllem öllem öllem nece)
Yoluna gele gele (Bala öllem öllem öllem nece)
Başına dolanım bu gece

Kara çadır üstüyem (Bala öllem öllem öllem nece)
Bir esmerin dostuyam (Bala öllem öllem öllem nece)
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Kuran getir el basım (Bala öllem öllem öllem nece)
Sen gideli yaslıyam (Bala öllem öllem öllem nece)
Başına dolanım bu gece

Sayfa 856

Ritminde darbukanın kalbimin çıktığını
Hissederim ahından alevler çıktığını
Sedef kakmalı udun inleyişi an be an
Tanburun nağmesinde dönen bir anlık zaman

Kara çadır haraldan (Bala öllem öllem öllem nece)
Benzin seçmem maraldan (Bala öllem öllem öllem nece)
Ne derdim var ne belam (Bala öllem öllem öllem nece)
Bu bir anlık zamanda ruhlar kanatlanıyor
Sensin benzim saraldan (Bala öllem öllem öllem nece)
Ses olup mazi oku kalplere saplanıyor
Başına dolanım bu gece
Kaynak: Enver Demirbağ
Kaynak: Abdurrahman Kızılay

Damın Ardı Tandıram
Damın ardı tandıram
Maşa vuram yandıram
Gülüm uykuda kalmış
Kıymıyam uyandıram
(Bağlantı)
Hi gel di gel Güllücan
Sana kurbandır bu can
Di gel di gel Güllücan
Sana hayrandır bu can

Damlamasın Sarı Çamdan
Damlamasın da sarı çamdan gatıran
Gam yemesin de sılasında oturan
Talih midir de bizi böyle götüren ah
Bilmem talih kötü mü de bilmem kötü vay ömrüm
Sarı saman idim de savrulamadım
Köklü gaya idim de devrilemedim
Sılam kötüyümüş de eğlenemedim
Bilmem sılam kötü mü de bilmem kötü vay ömrüm
Kaynak: Bilinmiyor

Damın ardı kapkara
Gülüm gel beni ara
Saçına kumlar dolmuş
Tarak getirem tara

Dandini Dandini Analı Bebek

Bağlantı

Dandini dandini dasdana
Danalar girmiş bostana

Damın ardı aşmana
Nazlı yarim gel bana
Eğer seni vermezse
Kin güderim babana

Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı

Bağlantı
Kaynak: Bilal Ercan

Damla Damla Birikip
Damla damla birikip saza söze dönüşmüş
Ses verip asırlardan mızrap telle öpüşmüş
Meltemi nefes olup geçince gırnatadan
Harput bir başka özlem içimizi kanatan

Dandini dandini analı bebek
Elleri kolları kınalı bebek

Dana bağda salkım yer
Benim yavrum lokum yer
Dandini dandini bicili bebek
Elleri kolları ciclii bebek
Dandini dandini dadası gelsin
Akşama eve babası gelsin
Dandini dandini analı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Kaynak: Ganime Kızılateş

Parmaklar kuş misali üzerinde kanunun
Gezindikçe damardan çekildiği kanının
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Dandini Dandini Darıncı Bebek
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Dandini dandini darıncı bebek
Yatağı yorganı narinci bebek
Dandini dandini dedim doyunca
Uyusun yavrum gece boyunca
Dandini dandini uyusun bebek
Uyusun uyusun büyüsün bebek
Dandini dandini analı bebek
Elleri kolları kınalı bebek

Sayfa 857

Yaranı ateşle dağla gönül
Yalnızlık yaramış adama
Yarasın adama
Ağla gönül
Yıldızlara tutun ağla gönül
Böyle durmaz dünya yollar bulunur
Yaranı ateşle dağla gönül
Yalnızlık yaramış adama
Yarasın adama
Ağla gönül
Kaynak: Efkan Şeşen

Dandini dandini darıca bebek
Yatağı yorganı sarıca bebek
Kaynak: Ganime Kızılateş

Dane Dane Benleri Var Yüzünde
Dane dane benleri var yüzünde
Can alıcı bakışları yüzünde
Binbir dat var edasında nazında
Dünyada yardan datlı var m'ola
Sallanı sallanı giden yar m'ola
Küpeleri yar düşer kulaktan
Zülüfleri tel tel olmuş yanaktan
Ağzı seker bal akıyo dudaktan
Dünyada yardan datlı var m'ola
Sallanı sallanı giden yar m'ola
Ağır barhanası vardır elinde
Dallı kelam gelir yarin dilinde
Kemer olam sevdiğimin belinde
Dünyada yardan datlı var m'ola
Sallanı sallanı giden yar m'ola

Dar Köprüden Geçerken (Ben Seni)
Dar köprüden geçerken
Köprü salladı beni
Gidi zalimin kızı
İpsiz bağladı beni
Dar yerlerde gezdirmedim ben seni
Kötü söyleyip küstürmedim ben seni
Köprünün altı diken
Yaktın beni gül iken
Allah da seni yaksın
Üç günlük gelin iken
Dar yerlerde gezdirmedim ben seni
Kötü söyleyip küstürmedim ben seni
Köprünün altı yıldız
Nerden geliyon baldız
Sen git de bacın gelsin
Duramıyom yalınız
Dar yerlerde gezdirmedim ben seni
Kötü söyleyip küstürmedim ben seni
Kaynak: Nida Tüfekçi

Kaynak: Muharrem Ertaş

Dar Kapılar
Kapılar dar geçilmez oldu yar
Ağır ağır vuruldu bahar
Dökülen, yaprak değil insanlar
Gelen, zehirli zamanlar
Ah yar
Ağla gönül
Kendinle baş başa ağla gönül
Bir sende değil dumanlı ömür
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Dar Köprüden Geçerken (Oğlan)
Dar köprüden geçerken
Uy aman ayrim aman
Köprü salladı beni
Oğlan oğlan nar tanem oğlan birtanem oğlan
Ben ele varmaz idim
Uy aman yarim aman
Ağam yolladı beni
Oğlan oğlan nar tanesiyim yarin bir tanesiyim

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Dar köprüden geçerken
Uy aman ayrim aman
Elim değdi eline
Oğlan oğlan nar tanem oğlan birtanem oğlan
Altın kemer bağlamış
Uy aman ayrim aman
Yarim ince beline
Oğlan oğlan nar tanesiyim yarin bir tanesiyim
Dar köprüden geçerken
Uy aman ayrim aman
Geldik omuz omuza
Oğlan oğlan nar tanem oğlan birtanem oğlan
Benden sana fayda yok
Uy aman ayrim aman
Yarim sen gelme bize
Oğlan oğlan nar tanesiyim yarin bir tanesiyim
Kaynak: Soner Özbilen

Dar Sokaktan Geçemem

Sayfa 858

Dara Zülfün Sar Her Yana
Dara zülfün sar her yana
Gözleri benzer ceyrana
Bahdım galdım yana yana
Yar bize gonah gelecek balam
Bilmirem ne vaht gelecek balam
Söz verip sabah gelecek
Piyalalar ürehtedir
Her biri bir terefdedir
Görememişem bir heftedir
Yar bize gonah gelecek balam
Bilmirem ne vaht gelecek balam
Söz verip sabah gelecek
Gara gözün ağardıp yana
Elden gelip ta revana
Sene gurban menim cana

Dar sokaktan geçemem
Yare flstan biçemem
Fidan boylu Nazile'm

Yar bize gonah gelecek balam
Bilmirem ne vaht gelecek balam
Söz verip sabah gelecek

Nazile'm de Nazile'm
Oynatırım saz ilen

Kaynak: Bilinmiyor

Dar sokakta evi var
Gerdanında beni var
Fidan boylu Nazile'm
Nazile'm de Nazile'm
Oynatırım saz ilen
Arabam taşa geldi
Konağa paşa geldi
Fidan boylu Nazile'm
Nazile'm de Nazile'm
Oynatırım saz ilen
Çekilecek dert değil
Ne çare başa geldi
Fidan boylu Nazile'm
Nazile'm de Nazile'm
Oynatırım saz ilen
Kaynak: Ali Karageyik
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Daracık Sokakları Duman Bürüdü
Daracık sokakları duman bürüdü
Külhanbeyleri de yollarıma yürüdü
Benim yarim küçücüktü büyüdü
Sürüden ayrılan sürmeli koyun
Yataklar serdirdim gel yarim uyu
Yüksek minareden attım ben bir taş
Ne anam var ne babam var ne kardaş
Keskin bıçak olsun bana arkadaş
Sürüden ayrılan sürmeli koyun
Yataklar serdirdim gel yarim uyu
Yüksek minareden attım kendimi
Türlü çiçeklerde buldum ben beni
Çok aradım bulamadım dengimi
Sürüden ayrılan sürmeli koyun
Yataklar serdirdim gel yarim uyu
Kaynak: Bilinmiyor
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Daracık Sokakta Yare Kavuştum
Daracık sokakta yare kavuştum
Yar aşağı ben yukarı savuştum
Yare bir gül verdim yarnan barıştım
Bir tanecik bu dert yaralar beni
Beni beni beni ceylanım seni
Sürmedim sefanı neyleyim seni
Uy beni beni
Yüce dağ başında yayılır atlar
Yarimin koynuna girmesin yadlar
Mezarımın üstüne bir karış otlar
Bir tanecik bu dert yaralar beni
Beni beni beni ceylanım seni
Sürmedim sefanı neyleyim seni
Uy beni beni
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Daraman Köprüsü
Daraman köprüsü (Hasan) dardı geçilmez
Suları savığtı (neynim) bir tas içilmez
Anadan geçilir (yavrım) yardan geçilmez
(Hasan yardan geçilmez)
Atma seni (Debreli Hasan) dağlar bilmesin
Zamana döndihçe (yavrım) ismin söylensin
Daraman köprüsin (Hasan) gece geştim
(Aman Alla gece geştim)
Acel şerbetini (gülim) ölmeden iştim
Anadan babadan (yavrım) nasıl vazgeştim
(Aman Hasan nasıl vazgeştim)
Atma seni (Debreli Hasan) dağlar bilmesin
Zamana döndihçe (yavrım) ismin söylensin
Kaynak: Rakkas Bakıla

Darbukam Geri Geri
Darbukam geri geri
Açılsın kına yeri hey hey
Evli burada ne arar
Burası bekar yeri
Rinaynom rinna rinna
Rinaynom rinna rinnaynom
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Sayfa 859

Darbukamın ipleri
İbrişimdir ibrişim hey hey
Al yanaktan öperken
Kırıldı altın dişim
Rinaynom rinna rinna
Rinaynom rinna rinnaynom
Arabam ipek ister
O nine gülmek ister hey hey
Dolapçılar kızları
Davullan gitmek ister
Rinaynom rinna rinna
Rinaynom rinna rinnaynom
Arabamı ederim
Yele karşı giderim hey hey
Onbeş yavuklum olsa
En güzeli severim
Rinaynom rinna rinna
Rinaynom rinna rinnaynom
Kaynak: Mümin Veysel

Dardayım Ben Dardayım
Dardayım ben dardayım
Malum dört duvardayım
Dardayım ben dardayım
Malum dört duvardayım
Ne gelen var ne giden
Gece karanlıktayım
Ne gelen var ne giden
Hergün isyanlarındayım
Ne gelen var ne giden
Hergün isyanlarındayım
Üşürüm hava soğuk
Ranzalar kovuk kovuk
Kimse derdim bilmiyor
Ne bir haber ne dostluk
Kimse derdim bilmiyor
Ne bir haber ne dostluk
Kelepçe sıkar beni
Olmuşam ben bir deli
Kelepçe sıkar beni
Olmuşam ben bir deli
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Ömrüm burda çürüdü
Özledim o günleri
Ömrüm burda çürüdü
Özledim o günleri
Kaynak: Nezahat Saygın

Dardayım Yalanım Yok
Dardayım yalanım yok
Baskın yedim gün gece
Örselendi aşklarım üstelik
Bir uzak diyardayım
Günaydın anneciğim günaydın babacığım
Yine sabah oluyor
Evde sabah olmaz deme
Orda günler geçmez deme
İçime sancı doğuyor

Sayfa 860

Ağlarım yana yana
Ne çare vay
Karşıdan baktığına
Aynayı çaktığına
Komşularım gücendi
Beni bıraktığına
Edalı yar
Ağlarım yana yana
Ne çare vay
Saat kordonu gümüş
Minder üstüne düşmüş
Fidan gibisin yarim
Annen nasıl büyütmüş
Edalı yar
Ağlarım yana yana
Ne çare vay

Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım
Kahvelerde oturdum çocuklarla konuştum
Sıkıldım dertlendim dostlarımla buluştum
Bugün de ölmedim anne

Sandalye getireyim
Yarim oturur musun
Takmışsın gözlükleri
Sevda doktoru musun

Kapalıydı kapılar perdeler örtük
Silah sesleri uzakta boğuk boğuk
Bir yüzüm ayrılığa bir yüzüm hayata dönük
Bugünde ölmedim anne

Edalı yar
Ağlarım yana yana
Ne çare vay

Üstüme bir silah doğruldu sandım
Rüzgar beline dolandığımda bir dal
Korktum güldüm kendime kızdım
Bugünde ölmedim anne
Bana böylesi garip duygular
Bilmem neye gelir nereye gider
Döndüm işte
Acı yüreğimden beynime sızar
Bugünde ölmedim anne
Kaynak: Ahmet Kaya

Dareyi Çalamazsın
Dareyi çalamazsın
Bir işe yaramazsın
Karşılardan bakmayla
Sen beni alamazsın
Edalı yar
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Kaynak: Pembe Şahinel

Dargınım Sana
Küstüm kahırlıyım dargınım sana
Aşkımızı ele yaydığın için
Gözlerin kör ola ciğerin yana
Önce sevip sevip caydığın için
Dileğim Mevla'dan dert bürünürsün
Sanma ki kurtulur tez arınırsın
Daha iflah olman çok sürünürsün
Anayın sözüne uyduğun için
Kocan öle dul kalasın yaşında
Tufan bela eksilmesin başında
Yumruk gibi kanser çıksın döşünde
Gulfani'yi böyle koyduğun için
Söz: Aşık Gulfani

Darı Koydum Ambara
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Darı koydum ambara
Darıldın mı sen bana
Darıldınsa var darıl
Yalvaranlar var bana
Karşıda at harlıyor
Kundurası parlıyor
Sanki yarı yok gibi
Bana mendil sallıyor

Sayfa 861

Onsuz da yıhılmış evimi yıhma
Sevgilim darıhma gülüm darıhma
Bu dünya yamandır çoh gorhuludur
Yahşılıg bir zerre pislik doludur
Sonuncu yolumuz ölüm yoludur
Amandır sen mensiz bu yola çıhma
Sevgilim darıhma gülüm darıhma

Çıktın çıtır elmaya
Yaprağım yolmaya
Yıllarca ben bekledim
Muradımı almaya

Uzagda olsam da yanındayam men
Fikrinde, ruhunda canındayam men
Lap senin gelbinde ganındayam men
Özünü ele al gelbini sıhma
Sevgilim darıhma gülüm darıhma

Kaynak: İsmail Çoban

Kaynak: Piruz Dilençi

Darıhıram

Darıldım Darıldım Ben Sana Canım

Şeytan gedemini basdı
Hissim meni asdı kesdi
Ezabla tapdığım dostu
İtirende darıhıram

Darıldım darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktık
Vuruldum vuruldum bak sene kanım
Yerde mi kalacaktı

Düşündükce çaşır heyal
Al canımı dost kimi al
Gızılgüı yerine gangal
Bitirende darıhıram

Mapushane içinde minderim kana battı
Yahu bu ne haldir, ölüm yedi yıldır
Gardiyan çekti gitti, dağ gibi, bağ gibi Ömrüm benim
çabuk bitti gitti

Hudam bizi salma derde
Menzilim öldüyüm yerde
Merd olalı bir namerde
Yetirende dahıram

Darıldım darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktık
Vuruldum vuruldum bak sene kanım
Yerde mi kalacaktı

Ulduz diner öz sesinden
Ner biliner nefesinden
Ovçu ovu beresinden
Ötürende darıhıram

Yoruldum yoruldum hal bilmezden
Yaş geldi kırka çıktı
Dirildim dirildim sonra da öldüm
Dostlar beni bıraktı

Kaynak: Ulduz Sönmez

Mahzuni yine beyler bizim yaylada yaylar
Yahu ölü müyüm, yahu diri miyim
Her gelen bizi paylar
Ağlama sızlama anam benim
Bir gün biter yaralar

Darıhma (Haçansa Gayıdıb)
Haçansa gayıdıb geleceyem men
Bir daha danışıb-güleceyem men
Gözünün yaşını sileceyem men
Hesretle ağlama hesretle bahma
Sevgilim darıhma gülüm darıhma
Gözlerim dolubdur dindirme meni
Nisgilli sözlerle yandırma meni
Gürurum sınmayıb sındırma meni
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Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Darıldın Mı Gülüm Bana
Darıldın mı gülüm bana
Hiç bakmıyorsun bu yana
Darıldınsa barışalım
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Kumru gibi koklaşalım
Esmerim güzelim tuti dillim
Ben yanıyorum aman
Allah çok seviyorum

Sayfa 862

Çal kapımı kır gitsin
Yokluğun vurmasın kapıma
Sevmek zor çok zor
Darmadağınık

Her zaman üzersin beni
Yaramaz çapkın seni
Benim hiç günahım yoktur
Baştan sen çıkardın beni

Bekledim susarak
Kapılar dört duvar
Duyamadım sesimi
Feryatlar kör sağır
Sevmek zor çok zor
Darmadağınık

Esmerim güzelim tuti dillim
Ben yanıyorum aman
Allah çok seviyorum

Kaynak: Servet Kocakaya

Bir gün nadim olacaksın
Beni çok arayacaksın
Ah edip ben ağladıkça
Allah'ından bulacaksın
Esmerim güzelim tuti dillim
Ben yanıyorum aman
Allah çok seviyorum
Kaynak: Bilinmiyor

Darılma (Gönül Dostum)
Gönül dostum arasıra selamı
Kesiyorum diye bana darılma
Elime alınca kağıt kalemi
Susuyorum diye bana darılma
Yaşıyorum kafesteki kuş gibi
Gerçekleri görür oldum düş gibi
Arzuları yüreğime taş gibi
Basıyorum diye bana darılma
Sıkı tutunalım dostluk bağına
Düşmeyelim şu feleğin ağına
Sitem edip dostlarımın çoğuna
Küsüyorum diye bana darılma
Medine Çınar’ı görme el gibi
Kurudukça kuruyorum dal gibi
Bazen poyraz gibi bazen yel gibi
Esiyorum diye bana darılma
Kaynak: Medine Çınar

Darmadağınık (Sevmek Zor)
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Darü Zaman
İkimiz bir darü zaman içinde
Dünya mı yalancı ben mi yalancı
Kara toprak ile kucaklaşınca
Kervan mı yalancı han mı yalancı
Birbirine iki gönül yar olur
Bir zaman işleri figan zar olur
Çıkar çelişince nefret var olur
Sevgi mi yalancı kin mi yalancı
Kaplani'yim yola çıktım dost ile
Başımıza geldi bin türlü çile
Çok yürüyüp varamadık menzile
Hayat mı yalancı dünya yalancı
Söz: Hasan Kaplani

Daş Üstüne Daş Goydum
Daş Üstüne Daş Goydum Ben
Gül Yastığa Baş Goydum Ben
Yar Seni Geleceksin Aman Deye
Sol Yanıma Boş Goydum Ben
Daş Üstüne Daş Durur Mu
Yar Üstüne Yar Olur Mu
Yar Üstüne Yar Sevenin
İki Yakası Bir Olur Mu
Kaynak: Talip Özkan

Daşa Vurdum Bir Depme
Daşa vurdum bir depme
Gel yarim ele gitme
Dam ardında bekleyen
Yeter gayı naz etme
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 863

Goyun guzu garışık
Yağ bastım gaşık gaşık
Gaşları galem gibi
Zülüfleri sarmaşık

Çifte patlar bum bum bum bum bum alay yolunda
Güveyi şen gider gelin kolunda
Naralar hey hey hey hey hey sağdıç oyunda
Kim gülmez oynamaz böyle düğünde

Gıl çorap gara poçu
Yaylaya saldım goçu
İnciklerim dutuldu
Giderken yarin göçü

All'olur ball'olur Kıbrıs gelini
Gelinler söyleyin benim halimi

Kaynak: Hüseyin Karatürk

Davul Çalar Her Yanlar Çınlar

Daşda Da Fener Yanar Mı

Davul çalar her yanlar çınlar
Arslan kardaşlar ne güzel oynar
Şişeler tiriş her şeyler kaynar
Kızlar dizilmiş gelini tavlar

Daşda da fener yanar mı
Camlara bülbül konar mı
Karşıdan bakmayınan
Yangın da yürek söner mi
Oyna da sevdiğim oyna
Kayna be yüreğim kayna
A kız da senin yollarına
Düşsün de bin beşyüz gayma

Kaynak: Şevki Meteci

All'olur ball'olur Kıbrıs gelini
Gelinler söyleyin benim halimi
Çifte patlar alay yolunda
Güveyi şen gider gelin kolunda
Naralar hey sağdıç oyunda
Kim gülmez oynamaz böyle düğünde

Kaynak: Elmas Alyüz

Davarı Vurdum Dereye
Davarı vurdum dereye Leylam
Yeriye yeriye yeriye Leylam
Yeriye yeriye yeriye Leylam
Davarı vurdum sazlayamadım
Ben de bu gelini nazlayamadım
Ben de bu koyunu tuzlayamadım
Davarı vurdum kamışa Leylam
Bir su ver bir su ver yanmışa Leylam
Bir su ver bir su ver yanmışa Leylam
Kaynak: Süleyman Budak

Davul Çalar Güm Güm
Davul çalar güm güm güm güm güm herseler kaynar
Aslan kardaşlar ne güzel oynar
Şişeler tin tin tin tin tin ne güzel çınlar
Kızlar dizilmiş gelini tavlar
All'olur ball'olur Kıbrıs gelini
Gelinler söyleyin benim halimi
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All'olur ball'olur Kıbrıs gelini
Gelinler söyleyin benim halimi
Kaynak: Şevki Meteci

Davul Zurna Çalınıyor
Davul zurna çalınıyor
On beşliler alınıyor
On beşliden asker m'olur
Topluyorlar ölsün diye
Gene kavga sesleniyor
On altılı isteniyor
Gidenlerin biri gelmez
Silahları paslanıyor
On altıllı on yedili
Alayından Ali'm uşak
Kadan alım binbaşı bey
Belin yar'eylemiş kuşak
Şu görünen el değil mi
Bayrağımız al değil mi
On yedili dedikleri
Yeni açmış gül değil mi
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Kaynak: Emir Kalkan

Davullar Gümbür Gümbür (Lorke)
Bu ne güzel bir düğün
Allar giymiş sevinmiş
Lorke oyni baş çeki
Hasretinden öldüğüm
(Bağlantı)
Davullar gümbür gümbür
Yar yüzün biye öldür
Sinem aşkınla kandır
Gel bu ateşi söndür

Sayfa 864

Kısmet olsa bende dönsem
Lavaş ekmek pağaç yesem
Bu hasrete dayananmam
Diley diley diley güzel
Sen benimsin bekle beni
Kaynak: Kemal Yıldız

Dayanmaz (Demek Hu'kuklasın)
Demek hu’kuklasın ne olcak halım
Nerde çekilir ki hep bozuk falım
Bahçemiz talanda sırada dalım
Dayanmaz kusura diller zar olsa

Düğün mübarek ola
Gelin damat hamdola
Sevenler murat alsın
Ağacı bile oğlan

Terazi hep aynı taşlarsa oynak
Rüzgara göredir dağılır kaynak
Zahmetsiz servete olur mu doymak
Dayanmaz asıra yıllar kor olsa

Bağlantı

Koyunlar çobanı kendi seçemez
İnsanlar da seçtiğinden geçemez
Hür beyinler ektiğini biçemez
Dayanmaz nasıra eller kar olsa

Kaynak: Mahir Selman

Dayanamam (Yıllar Geçti)
Yıllar geçti gurbet elde
Bu hasrete dayanamam
Ben derdimi dökem kime
Bu hasrete dayanamam
Diley diley diley güzel
Sen benimsin bekle beni
Gurbet eli anlatamam
Daha fazla burda kalmam
Yaş döküyor yaşlı anam
Bu hasrete dayanamam
Diley diley diley güzel
Sen benimsin bekle beni
Saç ağardı bel büküldü
Gececik ömrüm söküldü
Ağzımda dişler döküldü
Bu hasrete dayanamam
Diley diley diley güzel
Sen benimsin bekle beni
Gam yüküyle dolu olsam
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Bir yandan zalimler peşinden gafil
Kaos ışınlıyor insanlar sefil
Vekalet şüpheli oyunda kefil
Yanmaz kesire gönüller kör olsa
Yaban aşı mayamıza karışmaz
Dost bildiğim hile ile yarışmaz
Malkoç Ali husumetle barışmaz
Konmaz kısıra bülbüller bar olsa
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

De Be Aslan Karam
Çarpmış
Paramparça etmiş
Kara sütü kara sevdayla seni
Ve kara memelerinde dişlerin asi
Karadır upuzun yattığın gece
Felek ah ettirir boynun kıl ince
Cihanlar çocuklar kuşlar içinde
Sızlar bir yerlerin
Adsız ve kayıp
Sızlar usul usul dargın
Ve kan tadında bir konca
Damıtır kendini mısralarınca
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De be aslan karam
De yiğit karam
Hangi kalemin yazısı
Zorlu yazısı
Belanda
Anadan doğma nişan mı
Sütlü barut damgası mı
Bir gece parçası mı kaburgandaki
Kız kakülü ne hal eylermiş teni
Ellerin deli hoyrat
Ellerin susuz yangın
Ellerin ooooy alarga
De be aslan karam
De yiğit karam
Hangi güzelin diş yeri
Mavi diş yeri
Sevdanda

Sayfa 865

Ez bume mina guleke li nav çole
Mame tene di nava zivistane de
Beje xorte sere çiyan tu dizani
Xeribiye lo malo
Walle mame li ber male ku çarek nebe
Kane mevan get kes tune
Beje xorte sere çiyan tu dizani
Ax baye germ
Hee, de bila beto de bila be
De bila beto rubaro
Hee, kes nehet ü kes ne çit
De bila beto rubaro
Pire go: "Lo ciwano
Tu bi xer hati."
Ciwan go:"Ez rebiwer im,
Ketim bey dü baye"
Kaynak: Vedat Yıldırım

Vurmuş
Demirlerin çapraz gölgesi
Alnın galip ve serin
Künyen çizileli kaç yıldız uçtu
Kaç ayva sarardı kaç kız sevişti
Gelmemiş kimselerin

De Bila Beto (Türkçe)

De be aslan karam
De yiğit karam
Hangi zehirin meltemi
Saran meltemi
Hülyanda

Issızlığın içinde bir gülüm
Kaldım kışın ortasında
Ey dağbaşındaki genç
Garipliğin ne olduğunu bir sen bilirsin

Hakikatli dostun muydu
Can koyduğun ustan mıydı
Bir uyumaz hasmın mıydı
Ooooof de bunlar olsun muydu
De be aslan karam
De yiğit karam
Hangi kahpenin hançeri
Saklı hançeri
Yaranda
Kaynak: Ahmed Arif

(Haydi Gelsin)
Gökyüzü gökyüzü
Rüzgar vursun uçsun mendil

Kaldım buralarda biçareyim
Kimseler yok nerede bekleyenlerim
Ey dağbaşındaki genç
Sen bilirsin sıcak yelin ne olduğunu
Hey, haydi aksın pınar
Kimse gelmedi gitmedi
Yaşlı dedi: "Delikanlı hoşgeldin"
Delikanlı dedi: "Ben yolcuyum
rüzgarın peşine düştüm geldim."
Kaynak: Vedat Yıldırım

De Bila Beto

De Get Bayburt

Ezmane, ezmane
Ba lexe, rake desmale

De get Bayburt de get Bayburt de get sende nem kald
Hasan Kalasında aman çaketim kaldı
O çakettir güzel eder adamı

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Ergen kızlar alsın benim kadamı
De get Bayburt de get Bayburt de get sende nem kaldı
Hasan Kalasında aman kömleğim kaldı
O kömlektir güzel eder adamı
Ergen kızlar alsın benim kadamı
De get Bayburt de get Bayburt de get sende nem kaldı
Hasan Kalasında aman şalvarım kaldı
O şalvardır güzel eder adamı
Ergen kızlar alsın benim kadamı
De get Bayburt de get Bayburt de get sende nem kaldı
Hasan Kalasında aman konduram kaldı
O kondura güzel eder adamı
Ergen kızlar alsın benim kadamı

Sayfa 866

Dede dede can dede
Tespihiv mercan dede
Yerim sal yastuğum koy
Odu öldüm men dede
Neneden olmasaydım
Dünyaya gelmeseydim
Yaşım beş haddim on beş
Bugüne kalmasaydım
Dede dede can dede
Tespihiv mercan dede
Yerim sal yastuğum koy
Odu öldüm men dede

Dede Dede Can Dede

(<i>TRT Repertuvarındaki hali</i>)
Yetimem vurulmuşam
Ben cigerden yanmışam
Gözüm onun çün ağlar
Çünkü yetim kalmışam

Dede dede can dede
Tespihiv mercan dede
Yerim sal yastuğum koy
Odu öldüm men dede

Dede dede can dede
Tesbihi mercan dede
Yerim sal yastığım koy
O dı ölürem dede

Yetimem vurulmuşam
Men ciğerden yanmışam
Gözüm onıyçın ağlar
Yardan ayrı kalmışam

Yetimler yavaş olı
Koynu dolu daş olı
Deyme yetim göynüne
Düşer hurd u haş olı

Dede dede can dede
Tespihiv mercan dede
Yerim sal yastuğum koy
Odu öldüm men dede

Dede dede can dede
Tesbihi mercan dede
Yerim sal yastığım koy
O dı ölürem dede

Yetimin sesi gelmez
Yığlar nefesi gelmez
Baş yastuğta göz yolda
Bekler kimsesi gelmez

Yetimin sesi gelmez
Yığlar nefesi gelmez
Baş yastıkta göz yolda
Bekler kimsesi gelmez

Dede dede can dede
Tespihiv mercan dede
Yerim sal yastuğum koy
Odu öldüm men dede

Dede dede can dede
Tesbihi mercan dede
Yerim sal yastığım koy
O dı ölürem dede

Kaynak: Yılmaz Kayral

Yetimler yavaş olu
Koynu dolu taş olu
Değme yetim gevline
Düşer hurdahaş olu

Kaynak: Fahrettin Ergeç

Dedecan (Tarih Binüçyüzondört)
Tarih binüçyüzondört senede
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Vardım diyarı gurbete Dedecan
Felek bir gün eyyamına getirdi
Çıldır'dadır ser suhana Dedecan
Vardım Suhara'ya garram kaharlı
Dört yani müzeyyen resmi şeherli
Ejderha gördüm zehmi zeherli
Vurdu yüreğime yare Dedecan
Yüreğim ki yandı ciğerim pişti
Başladı sohbete aklımda şaştı
Öyle bildim derya ummandı coştu
Tacüp kaldım o hünere Dedecan
Öyle hüner olmaz hünkarda beyde
Açıp bayrağını sancak önünde
Yüzbin pençe gördüm bir çobanında
Mansur'am çektiler dar'a Dedecan
Dar'a ki çektiler halime baktı
O nice mühürdü hattımı yaktı
Olanca metanım harice çıktı
Giyindim eynime kara Dedecan
Karaki giyindim düştüm amana
Keşke gide idim Hind'e Yemen'e
Bir serçe neylesin mürgi semene
Yel dokundu şem fenara Dadecan
Alıştı fenarım böyle yanarım
Gittiğime pişman oldum dönerim
Kendim vatanımda yiğit sanarım
Olmadı kimseden çare Dedrecan
Çare ki olmadı derdime lillah
Beni gibi aşıka etmez eyvallah
Zülali'ye yardım eyledi Allah
Düşürmedi imtihana Dedecan
Kaynak: Aşık Zülali

Sayfa 867

Hiç sabrın yok mudur piç dedi bana
Dedim kıskanırım seyre çıkarsan
Benim ile gezip ele bakarsan
Dedi ben böyleyim kahrım çekersen
Sen gönlüne göre seç dedi bana
Kırmızı gül olam dedim eline
İbrişim olayım dedim beline
Yüzbaş’oğlu kurban dedim yoluna
Öyleyse kolların aç dedi bana
Kaynak: Mihmani

Dedi Bir Pir Bana
Dedi bir pir bana pişman olursun
Razın açma hüdadan gayrı ferde
Vücudun şehrine sultan olursun
Sabredersen Eyyub misali derde
Sanma isteyenler murada ermez
Kimsenin ettiği yanına kalmaz
Zalimin zulmüne hak kail olmaz
Ya mazlumun ahı kalır mı yerde
İste muradını bari hüdadan
Bekle tevekkülü geçme rızadan
Yakar arş u kürsü geçer semadan
Feryad-ı garibe olur mu perde
Felek camlar sundu semler alırsın
Kurtulmaz ebedi gamda kalırsın
Namerde yar olma namert olursun
Mert olursan yar ol mert oğlu merde
Ömer köpeklerin olsun dil bağı
Tevekküle bend et can ile teni
Gam çekme murada erdirir seni
Biçare devletin var ise serde

Dedi Bana (Hayalime Geldi)

Kaynak: Aşık Ömer

Hayalime geldi ilham perisi
Doldurdu badeyi iç dedi bana
Türklü libas giymiş cennet hurisi
Benim için serden geç dedi bana

Dedi Geçti (Çevirdim Feleği)

Kolumu boynunu atmak istedim
Sütker dudağından öpmek istedim
Elma yanağından tutmak istedim
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Çevirdim feleği hesap sormaya
Çekil şu yolumdan dar dedi geçti
Başladı saçıma bakıp durmaya
Bunu benden bilme kar dedi geçti
Benim dertten başka yoktur bir anım
Bu kadar zulmetme dayanmaz canım
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Vurdu bin yerimden akıyor kanım
Açtığım yarayı sar dedi geçti
Adım başı ondan bir sille yedim
Çevirdi yolumu yıkıldı bendim
Bırak şu yakamı çekil git dedim
Daha çekeceğin var dedi gitti
Kemteri yüreğin acıyla pişmiş
Yırtılmış çarığı tabanı şişmiş
Meğer felek bile sevdaya düşmüş
Döne döne baktı yar dedi geçti

Sayfa 868

Gök eşikte yatan Ali dediler
Ledün kitabından okurum her dem
On iki imamlar cevherden nurdan
Ezeli kandilde kuranlar birden
Kuran da okunan Ali dediler
Hulüsi’yem okur dersin hecesi
Yapı birdir kırk tanedir bacası
Alim derler aşıkların hocası
Aşıklar okutan Ali dediler
Kaynak: Aşık Hulusi

Kaynak: Ozan Kemteri

Dedi Ki Yoh Yoh
Dedim kaşın Zülfikar mı (Dedi ki yay)
Dedim cemalin güzel (Dedi ki ay)
Dedim seni seviyorum (Dedi ki vay)
Dedim bende gözlün var mı (Dedi ki yoh yoh)
(Söyledi yoh yoh)
Dedim senin işin nedir (Dedi seyran)
Dedim sen de sevda mı var (Dedi püryan)
Dedim senin neyin vardır (Dedi üryan)
Dedim senin malın var mı (Dedi ki yoh yoh)
(Söyledi yoh yoh)
Dedim senin koynun nedir (Dedi cennet)
Dedim beni sever misin (Dedi elbet)
Dedim senin yarim kimdir (Dedi Kul Ahmet)
Dedim başka yarin var mı (Dedi ki yoh yoh)
(Söyledi yoh yoh)

Dediler (Çok Okumuş Cahillere)
Çok okumuş cahillere rastladım
Göze kirpik kirpiğe kaş dediler
Onlar ile gidemedim bir adım
Başa ayak ayağa baş dediler
İlim sahasında yarışlara bak
Bala zehir katan barışlara bak
Şu adamlardaki görüşlere bak
Taşa odun oduna taş dediler
Birkaç yılan hakim olmuş dünyaya
Zehir atıyorlar yıldıza aya
Yanıp kavrulursun girme araya
Savaşa sulh sulha savaş dediler
Alem aya gitti gelin yatmayın
Allah izan vermiş inat etmeyin
Deryami der hep geriye gitmeyin
Önce yavaş sonra savaş dediler

Kaynak: Kul Ahmet
Kaynak: Aşık Deryami Baba

Dediler (Cihana Gelen)
Bin bir ismi ile cihana gelen
Cihanda balkıyan Ali dediler
Engürü doldurup badeyi sunan
Hace Bektaş Veli Ali dediler
Bizde deriz peygamberdir ulumuz
Hak emretti bile geldi dolumuz
Cebrail önümüzde rehberimiz
Duy rehber olana Ali dediler
Horasan pirleri yürüyüp gelir
Kalbimin aynası gözümün nuru
İnsanın ümüdi cihanın varı
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Dediler (Ellerine Elvan)
Ellerine elvan kınalar yakmış
Kudret sürmesini gözüne çekmiş
Zannettim cennetten bir huri çıkmış
Gözleri dünyanın varı dediler
Diller aciz kalır vasfını diye
Şöhreti yayılmış gedaya baya
Mah cemali benzer ol doğan aya
Şevk verir aleme nuru dediler
Bir nevreste fidan bulmuş kemali
Doğan aya doğma diyor cemali
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Gezdim dört köşeyi yoktur emsali
Gılaman mı bu yok huri dediler
Sanırsın gözleri bir yavru ceylan
Şaşar hayran kalır bu kızı gören
Sordum dediler ki bir başı viran
Bazı bazı düşer zara dediler
Der Said'im çıkmış her yeri gezer
Nerde güzel görse methini yazar
Kırşehir bağında salınıp gezer
Sordum bir yiğidin yari dediler

Sayfa 869

Bana bırakmazlar kendi serimi
Nesimi misali yüzüp derimi
Sırtıma sararak sürü dediler
Her nereye gitsem adın anardım
Soğuk sular akan berrak pınardım
Ormanda dalları yeşil çınardım
Köklerimi kesip kuru dediler
Dik tuttum başımı açık alnımı
Af ettim aldatıp kaçan kanlımı
Beni derde salan deli gönlümü
Avucuma koyup eri dediler

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Dediler (Göre Göre Kara Taşa)
Göre göre kara taşa
Lal ü cevherdir dediler
Kürek çektirdiler boşa
Eski eserdir dediler
Altı katran üstü boya
Hep içtiler doya doya
Lağımdaki akan suya
Ab-ı Kevserdir dediler
Kendi yaptı kendi yuttu
Arada bizi uyuttu
Elimi dilimi tuttu
Ye iç dolan hür dediler
Dinlediniz ne diyorum
Biraz rahat ediyorum
Ağır ağır gidiyorum
Neden bana vur dediler
Deryami der bizim öre
Öyle değil idi töre
Gözlerimiz göre göre
Karanlığa dur dediler

Yiğit gibi kara bağrım açmazdım
Yanmasaydı içim yaram deşmezdim
Kıymetliydim her an elden düşmezdim
Bir kenara atıp çürü dediler
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Dediler Bir Suna Aştı
Hacı Bektaş tekkesinin dışından
Dediler bir suna aştı yalınız
Ayırmışlar yareninden eşinden
Dediler bir suna aştı yalınız
Eşinden ayrıldı Bektaş'a vardı
Kuru göllerde çok savaşlar kıldı
Ayrılık haberin Mucur'dan aldı
Dediler bir suna aştı yalınız
Geçti m'ola Kızılırmak boyunca
Çeken bilir ayrılığın doyunca
Ayırmışlar on'ki imam soyunca
Dediler bir suna aştı yalınız
Aştı m'ola Kırlangıc'ın belini
Avcı rast gelirse yolar telini
Arzulamış gider dostun ilini
Dediler bir suna aştı yalınız

Kaynak: Aşık Deryami Baba

Dediler (Yoluma Serdiler)
Yoluma serdiler çöğür dikeni
Çıplak ayağını sürü dediler
Yığdılar önüme olanca derdi
Bir kürek verip de kürü dediler
Araya araya bulsam yerimi
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Pir Sultan Abdal'ım gönlümüz paslı
Dudu kumru gibi kafeste besli
Hünkar Hacı Bektaş Veli'dir nesli
Dediler bir suna aştı yalınız
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Dediler Ki Gül Dikensiz Olmuyor
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Dediler ki gül dikensiz olmuyor
Gül için dikene konmak isterim
Yarin dudağından hayat meyini
İçip yudum yudum kanmak isterim
Dediler güzelin zülfü tor imiş
Tora düşüp kurtulması zor imiş
Dediler güzelin aşkı kor imiş
Düşüp cayır cayır yanmak isterim
Aşık Daimi'yim hile götürmem
Güzel sinesinde çirkin yatırmam
Çirkin ile saraylara oturmam
Güzelnen büyüyüp donmak isterim

Sayfa 870

Dedim hemen üçbin tümen yetmeli
Dedi sarraf beşbine de satmalı
Dedim şevkin ay güneşi tutmalı
Dedi ki şulemi asman diliyor
Dedim sırmaların bezenmek için
Dedi değil aşık uzanmak için
Dedim kimler ile gezinmek için
Dedi bilmem hengi gılman diliyor
Dedim Zülali'yi koyma zarına
Dedi benim Anadol(u) da birinci
Dedim sende vardır narı turuncu
Dedi bahçeye gel bağban diliyor

Kaynak: Aşık Daimi
Kaynak: Aşık Zülali

Dediler Yüksek Tahsilin Var Mı
Dediler yüksek tahsilin var mı
Böyle soru sual sordular bana
Hiç üstatsız pirsiz insan olur mu
Gereklidir bunlar bütün insana
Çalışırım ta çocukluğumdan beri
Hakikattan derim iş bu sözleri
Ne evlâ şeylerden hiç dönmem geri
Evvel devam ettim ilim irfana
Bir okudum iç yüzünü anladım
Gerçeği konuştum hiç usanmadım
Kader acı geldi mutlu olmadım
Takdirden kuşkuya hiç gelmem yana
Tarlaya giderim kitap koynumda
Kalemim elimde kürek yanımda
Okurum yazarım boş zamanımda
Tavsiyem böyledir dünya halkına
İç yüzünü bilmeyenler anlamaz
İyi çalışanlar geride kalmaz
Bu Müslim Seyrani der ki yorulmaz
Bıraktığın eser kâr olur sana

Dedim Bu Gözüme Bulunmaz
Dedim bu gözüme bulunmaz çare
Neden dinlemedin sözümü doktor
Bilmez isen yapma dedim bin kerre
Yaktın viran ettin özümü doktor
Zalimsin gözümü keser atarsın
Can alıcı azrailden betersin
Bu kıymetli malı belki atarsın
Zatınıza var mı lüzumu doktor
Madem ki bilmezsin kesme bağışla
Keserisen altın akıt gümüşle
Götür bir güzelin gözüne aşla
Kıymetten düşürme gözümü doktor
Eyvah gözümüzden kan irin akar
İlacın kokusu canımı yakar
Ne güzeller sever ne ciğer yakar
Bir hale getirdin' gözümü doktor
Zülali der hayıf gözüm kurusun
Gördüğüm dağları duman bürüsün
Yazık değil midir düşsün çürüsün
Erenköyün siyah üzümü doktor

Kaynak: Aşık Müslim Seyrani
Kaynak: Aşık Zülali

Dedim Ay Kız Bir Ok Vurdun
Dedim ay kız bir ok vurdun bu cana
Dedi aşık benden aman diliyor
Dedim layık mısın vezire hana
Dedi vezir değil sultan diliyor
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Dedim Dedi (Seherde Uyanmış)
Seherde uyanmış gözleri mahmur
Dedim sarhoş musun söyledi yok yok
Ağ elleri boğum boğum kınalı
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Dedim bayram mıdır söyledi yok yok
Dedim inci nedir dedi dişimdir
Dedim kalem nedir dedi kaşımdır
Dedim on beş nedir dedi yaşımdır
Dedim daha var mı söyledi yok yok
Dedim duman nedir dedi aynımda
Dedim zulüm dedi boynumda
Dedim gül memeler dedi koynumda
Dedim ver ağzıma söyledi yok yok
Dedim pişen nedir dedi zulümdür
Dedim zulüm nedir dedi ölümdür
Dedim Emrah neyin dedi kulumdur
Dedim satar mısın söyledi yok yok

Sayfa 871

Dedim kaküllerin olmuş perişan
Dedi olmuş ise sen mi tararsın
Dedim cana yeter çektim hicranın
Dedi hiç göğsünde yok mu imanın
Dedim eller sarar ince miyanın
Dedi elem çekme sen de sararsın
Dedim lebin sükker midir bal mıdır
Dedi bana edeceğin al mıdır
Dedim benden gayrı soran var mıdır
Dedi var mı yok mu sonra duyarsın
Dedim aşk ile yandı bu can ü ten
Dedi seni vaslımla ederim şen
Dedim Gevheri'ye hercayisin sen
Dedi bencileyin sen çok ararsın

Kaynak: Ercişli Emrah
Kaynak: Aşık Gevheri

Dedim Dedi (Söyledi Yoh Yoh)
Seherde uğradım ben bir güzele
Dedim Tatar mısın söyledi yoh yoh
Bu gönül dağında bahar ayında
Dedim biter mıdır söyledi yoh yoh
Dedim ala nedir dedi gözümdür
Dedim güneş nedir dedi yüzümdür
Dedim bülbül nedir dedi özümdür
Dedim öter misin söyledi yoh yoh
Dedim inci nedir dedi dişimdir
Dedim kalem nedir dedi kaşımdır
Dedim on beş nedir dedi yaşımdır
Dedim yeter misin söyledi yoh yoh
Dedim ölüm nerde dedi aynımda
Dedim zulum nerde dedi boynumda
Dedim ağ memeler dedi koynumda
Dedim tutar mısın söyledi yoh yoh
Dedim Erciş nedir dedi ilimdir
Dedim gider misin dedi yolumdur
Dedim sefil Emrah dedi kulumdur
Dedim satar mısın söyledi yoh yoh
Kaynak: Ercişli Emrah

Dedim Dilber Cemalin Eyle Ayan
Dedim dilber cemalin eyle ayan
Dedi aşık mısın ya ne sorarsın
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Dedim Dilber Didelerin Islanmış 1
Dedim dilber didelerin ıslanmış
Dedi çok ağladım sel yarasıdır
Dedim dilber yanakların dişlenmiş
Dedi zülüf değdi tel yarasıdır
Dedim dilber yanakların al olmuş
Dedi bugün bana başka hal olmuş
Dedim dilber yanakların gül olmuş
Dedi çiçek soktum gül yarasıdır
Dedim Emrah aklım başımdan aldın
Dedi bu cihanda beni mi buldun
Dedim dilber niçin sarardın soldun
Dedi çekticeğim dil yarasıdır
Kaynak: Aşık Veysel

Dedim Dilber Didelerin Islanmış 2
Dedim dilber didelerin ıslanmış
Dedi çok ağladım sel yaresidir
Dedim dilber ak gerdanın dişlenmiş
Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır
Dedim dilber dilin şeker bal olmuş
Dedi bugün sana bir hoş hal olmuş
Dedim dilber yanakların al olmuş
Dedi çiçek soktum gül yaresidir
Dedim dilber Emrah aklını aldın
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Dedi şu cihanda beni mi buldun
Dedim dilber niçin sararıp soldun
Dedi çekticeğim dil yarasıdır

Sayfa 872

Dedim geçenlerde kaş etmedin mi
Dedi sırlarımı faş etmedin mi
Dedim Ruhsati'yen eşitmedin mi
Dedi kurban olsun can sana vah vah

Kaynak: Aşık Veysel
Kaynak: Aşık Ruhsati

Dedim Dilber Didelerin Islanmış 3
Dedim dilber didelerin ıslanmış
Dedi çok ağladım sel yarasıdır
Dedim dilber ak gerdanın dişlenmiş
Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır
Dedim dilber sana yazılmış kanım
Dedi niçün böyle edesin sultanım
Dedim teşne vermiş ince miyanın
Dedi ben sarıldım kol yarasıdır
Dedim seni saran serini vermiş
Dedi beni saran murada ermiş
Dedim peri yanaklarının kızarmış
Dedi çiçek sokdum gül yarasıdır
Dedim dilber Emrah aklımı aldın
Dedi sevdiğine pişman mı oldun
Dedim dilber niçin sarardın soldun
Dedi hep çekdiğim dil yarasıdır

Dedim Dilber Senin Aslın Nereli
Dedim dilber senin aslın nereli
Konya tarafında Bor dedi bana
Dedim aşkın ile sinem bereli
Dermanı bulunmaz çor dedi bana
Dedim zülfün eyle boynuma zencir
Dedi var yıkıl git hey ihtiyar pir
Dedim talim edip ol sen muabbir
Bir rüya görmüşüm yor dedi bana
Dedim ruhun ahmer yoksa al mıdır
Dedi servi kaddim hub nihal midir
Dedim şirin lebin söyle bal mıdır
Şirin değil biraz şor dedi bana
Dedim bir busecik in'am edip ver
Dedi hışma gelip bu herif ne der
Dedim hem yanımda birdir simü zer
Derviş fakir sefil hor dedi bana

Kaynak: Erzurumlu Emrah

Dedim Dilber Seni Sevmek Niyetim
Dedim dilber seni sevmek niyetim
Dedi ki acırım ben sana vah vah
Dedim neremdedir söyle kusurum
Dedi demedim mi dün sana vah vah
Dedim yanağında bir gül dalı var
Dedi ahmak mısın işte alıver
Dedim dudağından bir şeftali ver
Dedi kaynamadı kan sana vah vah
Dedim bir ikrarlık dudu dilinden
Dedi boşa alıkalma yolundan
Dedim mecnun oldum senin elinden
Dedi tesella ver sen sana vah vah
Dedim mah yüzünü elbet açarım
Dedi zehir ise ben de içerim
Dedim vallah seni alır kaçarım
Dedi zulüm eder Han sana vah vah
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Dedim kemendimdir giyusu telin
Dedi Türabi çek sen benden elin
Dedim seyreyleyim gerdanda halin
İşte gözün görmez kör dedi bana
Kaynak: Aşık Turabi

Dedim Dilber Yanakların Kızarmış
Dedim dilber yanakların kızarmış
Dedi çiçek taktım gül yarasıdır
Dedim dane dane olmuş benlerin
Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır
Dedim dilber sana yazılı kanım
Dedi niçün dersin benim sultanım
Dedim kimler sarmış ince miyanın
Dedi kendim sardım kol yarasıdır
Dedim bu Ömer' in aklını aldın
Dedi sevdiğine pişman mı oldun
Dedim dilber niçün sararup soldun
Dedi hep çektiğim dil yarasıdır
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Kaynak: Aşık Ömer

Dedim Hani Selam Sebah
Dedim hani selam sebah zalim yar
Dedi benden cilve ile naz geçti
Ahu figanımı dinlersen ne var
Dedi dinlemezem gönül vaz geçti
Lanet olsun senin gibi haine
Vefasızlık devam eder boyuna
İkrar vermiş idin nisan ayına
Hani vade oldu turna kaz geçti
Zülali der yar senden geçilmedi
Kadehler devrildi mey içilmedi
Bu ne bahtsız bağdır gül açılmadı
Bülbül feryad eder bahar yaz geçti
Kaynak: Aşık Zülali

Dedim Kardeş Zaman Nasıl
Dedim kardeş zaman nasıl
Dediler bozuktur bozuk
Dedim alış veriş nasıl
Dedi hep kazıktır kazık
Dedim durmayın çalışın
Dedi var mı senin işin
Dedim İngiltere'ye koşun
Dedi yazık sana yazık
Bitmiyor artıyor bu gam
Çevremizde dolu yamyam
Bizi perişan etti zam
Bağrımız eziktir ezik
Dedim Derdi Derya'yı tanı
Ben görmedim hani hani
Dedim şu dünya medeni
Dedi çok uzaktır uzak
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Dedim Kız Adın Nedir
Dedim kız adın nedir dedi ki Ayşe
Dedim kız istediğin söyledi neşe
Dedim kız yolun nere dedi Güneş'e
Dedim kız gel birlikte dedi olmaz olmaz
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Dedim kız mor menekşe dedi gözümdür
Dedim kız sarı çiğdem dedi özümdür
Dedim kız buluşmamız dedi sözümdür
Dedim kız gel öyleyse dedi olmaz olmaz
Dedim kız şeker nedir dedi dilimdir
Dedim kız elimdeki dedi elimdir
Dedim kız sevda nedir dedi yelimdir
Dedim kız savur beni dedi olmaz olmaz
Dedim kız dudakların dedi mezedir
Dedim kız yanakların dedi tazedir
Dedim kız turunçların dedi müzedir
Dedim kız gel gezelim dedi olmaz olmaz
Dedim kız kaymak nedir dedi ki tenim
Dedim kız eriyen ne dedi ki canım
Dedim kız ya kaynayan dedi ki kanım
Dedim kız karıştırak dedi olmaz olmaz
Dedim kız ateş nedir dedi yüreğim
Dedim kız sevişmemiz dedi ereğim
Dedim kız gizlediğin dedi çöreğim
Dedim kız çöz yiyelim dedi olmaz olmaz
Dedim kız yaralısın dedi aşkınla
Dedim kız nerelisin dedi sakın ha
Dedim kız düğünümüz dedi yakın ha
Dedim kız sar boynuma dedi olmaz olmaz
Dedim kız inci nedir dedi dişimdir
Dedim kız Arif nedir dedi eşimdir
Dedim kız kavuşmamız dedi düşümdür
Dedim kız gerçek ola dedi olmaz olmaz
Kaynak: Arif Gölge

Dedim Kız Yaşın Nedi
Dedim kız yaşın nedi dedi başımdı
Dedim kız kalem nedi dedi kaşımdı
Dedim kız ondört nedi dedi yaşımdı
Dedim kız sümbül nedi dedi saçımdı
Dedim kız sar boynuma dedi olmaz olmaz
Olmaz olmaz olmaz olmaz
Muhabbet olsa olar
Yar nece olmaz olmaz
Ah nece olmaz olmaz
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Dedim kız ala nedi dedi gözümdü
Dedim kız lala nedi dedi özümdü
Dedim kız gonca nedi dedi lebimdi
Dedim kız şeker nedi dedi sözümdü
Dedim kız çare nedi dedi olmaz
Olmaz olmaz olmaz olmaz
Muhabbet olsa olar
Yar nece olmaz olmaz
Ah nece olmaz olmaz
Dedim kız uzah nedi dedi yolumdu
Dedim kız aze nedi dedi adımdı
Dedim kız baycan nedi dedi canımdı
Dedim kız gulaç nedi dedi kolumdu
Dedim kız sar boynuma dedi olmaz
Olmaz olmaz olmaz olmaz
Muhabbet olsa olar
Yar nece olmaz olmaz
Ah nece olmaz olmaz
Kaynak: İbrahim Yıldırım

Değil (Bu Yolun Yolcusu)
Bu yolun yolcusu olayım dersen
Yola bakıp sonra yatmalı değil
Derviş olup hırka giyeyim dersen
Gahi giyip gahi atmalı değil
Nadan bahçesinde gonca gül olmaz
Kamil ile yoldaş olan yorulmaz
İki mahluk vardır hakka kul olmaz
Mağrurluk kibirlik etmeli değil
Mağrurlar orada olurlar yalan
Kibir imiş yolda yorulup kalan
Eğer yolcu isen köprüyü dolan
Göz göre çamura batmalı değil

Sayfa 874
Kaynak: Şah Hatayi

Değil (Ey Azizim)
Ey azizim neden şişersin öyle
Sendeki hal akıl alır hal değil
Acı söz konuşma tatlı laf eyle
Sattığın zehirdir asla bal değil
Neden kibirlikte kılmışsın karar
Acı sirke verir küpüne zarar
Engelli değilsin aklın fikrin var
Gözlerin görüyor dilin lal değil
Kevseri ağlıyor hep için için
Yaratılanı sev yaradan için
Boş yere kalpleri kırdığın niçin
Yıktığın insandır kuru dal değil
Kaynak: Aşık Kevseri

Değil (Git İşine Tabip)
Git işine tabip boşa eğleşme
Bu bendeki kurşun yarası değil
Gül yüzlü cananı çağırın gelsin
Senin ilaçların çaresi değil
Suda gezsem belli olur izlerim
Gören göze aşikardır sözlerim
Daha ne durursun ağla gözlerim
Ağlamak herkesin töresi değil
Hal bilmeze yollarımı bağlatma
Dil sürüp de leblerimi dağlatma
Sabır bitti Emekçi'yi eğletme
Şimdi naz yapmanın sırası değil
Kaynak: Aşık Emekçi

Değil (Kara Taşa Su Koyarsan)

Koyun kuzusuna nasıl meledi
Sarı öküzün kulağın kimler imledi
Garip bülbül gül dalında tünedi
Her çalı başında ötmeli değil

Kara taşa su koyarsan
Elli yıl ıslatır isen
O taş yine kaskatıdır
Hünerli taş olur değil

Şah Hatayi'm imam Ca'fer’den beri
Hüda yarenidir yolun rehberi
Hakk’ın dergahdan gelen gevheri
Her olur olmaza satmalı değil

Taştan çıkar türlü sular
Ayağında neler pişer
Cahil gönül taştan beter
Yola gelmez gelir değil
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Boz yapalak devlengece
Ekmek verme gündüz gece
Onun işi köstebektir
Salıp ördek alır değil
Şah balaban şahin doğan
Doğru övmüş onu öven
Doğan zayıf olsa bile
Doğanlıktan kalır değil
Kaynak: Yunus Emre

Değil Mi (Ezelden Cesedim)
Ezelden cesedim gam turabiyle
Böylece yapılmış beden değil mi
Kaftan kafa hüküm verse faydasız
Bu dünyaya gelip giden değil mi
El kaldırıp divanında durayım
Aşkın hançerini cana vurayım
Ol yazılmış evrağımı göreyim
Okuyam harfini vadem değil mi
Ezelden ademin temelin bilen
Kader böyle imiş yerini bulan
Kurulu cennetten dünyaya gelen
Onlar da Havva'yla Adem değil mi
Sefil Heyran can içinden can olur
Temelden kurulan kızıl kan olur
Cefa zulmetinden gelene n'olur
Aşk ile hu çekip nidan değil mi
Kaynak: Aşık Heyrani

Değil Mi (Gel Bana Küfretme)
Gel bana küfretme bak beni dinle
Senin yüreğinde dert var değil mi?
Dinledikten sonra vur hançerinle
Ölülere bir yurt var değil mi?
Değil mi? Değil mi? Böyle değil mi?
Savcı, Hakim, Paşa, Vali insandır
Hamal, İşçi, Memur, Çifçi insandır
Tabiat sırrının da dili insandır
Sanki görülmeyen erk var değil mi?
Değil mi? Değil mi? Söyle değil mi?
Kapitalist, sosyalist, komünist inan
İnsandan başkası yalandır yalan
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Doğarken var mıydı gavur-müslüman?
Ayırt sende gavur-müslim-Kürt var değil mi?
Değil mi? Değil mi? Öyle değil mi?
Avrupa, İspanyol yurdun eseri
Müslüman değilse hiçbir serseri
O'nu sen mi yaptın beri gel beri
Sanki sende mühürlü kart var değil mi?
Değil mi? Değil mi? Söyle değil mi?
Bilmem ne imiş bu Alevi-Sünni
Bana vız geliyor perili cinli
Madem ki kardeşiz gel gelme kinli
Yumuşağın sonunda sert var değil mi?
Değil mi? Değil mi? Böyle değil mi?
Mezhepsel kavgalar bundan değil mi?
Mahzuni Şerif'im bitsin ayrımlar
Savaşta, kavgada ölmesin canlar
Barış gelsin tüm birleşsin insanlar
Ayrımlar ırklar, sınırlar var değil mi
Değil mi? Değil mi? Böyle değil mi
Silahlar, bombalar bundan değil mi
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Değil Mi (Senlik Benlik Güden)
Senlik benlik güden el insanoğlu
Bir tek Adem bunun kökü değil mi
Siyah beyaz erkek dişi ne varsa
Bunlar birbirinin eki değil mi
Balçıktır cesedin nurdandır başın
Bir mahlukta var mı benzerin eşin
Melekten üstünsün şöyle bir düşün
Canlılar içinde teki değil mi
Hasreti böyledir hakkın fermanı
Bir rüyadır bu cihanın meydanı
Yüz binlerce meşakkatin kurbanı
Kafasızlığının yükü değil mi
Kaynak: Aşık Hasreti

Değil Midir (Gözünü Sevdiğim)
Gözünü sevdiğim beni ağlatma
Aşığı ağlatmak ar değil midir
Şu sinemi aşk oduna dağlatma
Sinemdeki yanan nar değil midir
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Ela gözlüm kapınızdan eksilmem
Turap olup değme ağa basılmam
Varıp Mansur gibi dardan asılmam
Zülfün teli bana dar değil midir
Her nereye gitsem methin eylerim
Hayalinle cünun gönlüm eğlerim
Senden özge kisb ü karı neylerim
Didara baktığım kar değil midir
Senin muhabbetin cesetten candan
Gam çekme sevdiğim vaz gelmem senden
Ela gözlüm niçin kaçarsın benden
Dertli Kemter sana yar değil midir
Kaynak: Aşık Kemter

Değil Misin Değil Misin
Değil misin değil misin
Atıp tutan değil misin
Çakal mısın tilki misin
Çalıp yutan değil misin
Belki kilim belki halı
Belki villa belki yalı
Stok edip bunca malı
Alıp satan değil misin
Toprağıma tohum eken
Fidanımı kökten söken
Bir zehirli kuru diken
Olup batan değil misin
Dil uzatan pirimize
Göz koyupta yerimize
Yavuz iti sürümüze
Salıp katan değil misin
Her gün kıyan nice cana
Mikrop gibi giren kana
Bunca yıldır derdi bana
Bulup satan değil misin
Yoksul'umun derdinde
Satıp savan yurdunda
Dört kitabın dördünde
Yutup atan değil misin
Kaynak: Can Yoksul
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Değildir (Ozan Dostum Canbulat'a)
Ozan dostum dost Canbulat
Sizi üzen öz değildir
Küfe kaçkını canbazlar
İçimizde giz değildir
Üzmemeli boş laf seni
Bozuk bünye tarar geni
Alkışlarız yeni feni
Teknoloji az değildir
Ateş yanar gizli hardan
Uzaklaşmam edep ardan
Ayırırlar dostu candan
Gıybet eden söz değildir
Ozan Ezgini' nin aşkı
Bir hoş olur gönül meşki
Bazı laflar olur ekşi
Sözü üzen tez degildir
Kaynak: Ozan Ezgini

Değilim (Dostum Beni)
Dostum beni niçin zar incitirsin
Verdiğim ikrardan dönen değilim
Senden başkasına meyil vermedim
Uçup daldan dala konan değilim
Elif mim yazılı senin aşkına
Korkarım yad kimse çıkar köşküne
Yandı ciğer kebap senin aşkına
Senden başkasına yanan değilim
İvme deli gönül giden tez gelir
Maşuktan aşığa cilve naz gelir
Yıl yıl yüze saksan daha az gelir
Bin yıl daha baksam kanan değilim
Arifoğlu'm bilir benim halimi
Mevlam açık etsin cümle yolumu
Senden başkasına vermem elimi
Vallahi billahi sunan değilim
Kaynak: Aşık Kul Hasan

Değilim (Kerem Eyle)
Kerem eyle yürü ceran kuzusu
Kaçma benden ben yad avcı değilim
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Seni sevmek imiş alnım yazısı
Kaçma benden ben yad avcı değilim
Mecnun gibi dolanacak dağım yok
Bülbül gibi şakıyacak bağım yok
Tuzağıma ok kurul'cak ağım yok
Kaçma benden ben yad avcı değilim
Mecliste sevdiğim sine açarsın
Ağyarın elinden bade içersin
Şirin gözlüm benden niçin kaçarsın
Kaçma benden ben yad avcı değilim
Katibi kulunum yazı yazarım
Altın kalem ilen tarih yazarım
Kakülün teline inci dizerim
Kaçma benden ben yad avcı değilim
Kaynak: Aşık Katibi

Değirmen Başında Vurdular Beni
Değirmen başında vurdular beni (vuy)
Kirli tütünlüğe (oğul oğul oğul) sardılar beni

Sayfa 877
Kaynak: Hafız Osman Öge

Değirmen Tepesi
Değirmen tepesinde çaldığım sazlar
Sazların sesine toplanır kızlar
O gızlara beni yüreğim sızlar
Doğurmaz olaydın anam
Başım başım dumanlı
Felek hançer vurmuş
Sinem yaralı
Göynük köprüsünden kırat boşadı
Deste zülüflerim yere döşendi
Anne martinimi eller kuşandı
Doğurmaz olaydın anam
Başım başım dumanlı
Felek hançer vurmuş
Sinem yaralı
Değmen tepesinde çalınır sazlar
Ayaşlı Nuri'ye uğradı nazar
Anası duymasın aklını bozar
Kaynak: Yöre Ekibi

Vurma Ragıp vurma nar danesiyem (vuy)
Anamın babamın (oğul oğul oğul) bir danesiyem
Değirmen başında ana tepem (vuy)
Gaytan bıyıhlaran (oğul oğul oğul) gül suyi serpem
Vurma Ragıp vurma nar danesiyem (vuy)
Anamın babamın (oğul oğul oğul) bir danesiyem
Atımı bağladım nar ağacına (vuy)
Perçemim dolaştı (oğul oğul oğul) gül ağacına
Vurma Ragıp vurma nar danesiyem (vuy)
Anamın babamın (oğul oğul oğul) bir danesiyem
Kaynak: Mehmet Şaban Atakan

Değirmen Sala Benzer
Değirmen sala benzer anan öle
Kız dilin lala benzer
O senin boyun bosun canan köle
Körpe fidana benzer
Olmaz hatunum olmaz canan köle
Değirmene su gelmez
Senin buğdan un olmaz
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Değirmen Üstü Çiçek
Değirmen üstü çiçek
Oy kızlar naz eyleme
Orak getirin biçek
Ölürem kızlar naz eyleme
Ölürem kızlar göz eyleme
Değirmenin bendine
Oy kızlar naz eyleme
Döner kendi kendine
Ölürem kızlar naz eyleme
Ölürem kızlar göz eyleme
Değirmen üç dolanır
Oy kızlar naz eyleme
Suyu sarhoş dolanır
Ölürem kızlar naz eyleme
Ölürem kızlar göz eyleme
Kaynak: Ali Güler

Değirmen Yan Ağacı
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Değirmen yan ağacı (Yar ninnay ninnay)
Çift gezer iki bacı (Dost ninnay ninnay)
Büyüyü hele mele (Yar ninnay ninnay)
Küçüyü can ilacı (Dost ninnay ninnay)
Değirmennen evine (Yar ninnay ninnay)
Gelir Fatma Emine (Dost ninnay ninnay)
Biri arkadaşıma (Yar ninnay ninnay)
Biri menim özüme (Dost ninnay ninnay)
Değirmen sala benzer (Yar ninnay ninnay)
Gız dilin lala benzer (Dost ninnay ninnay)
Terlemiş yanakların (Yar ninnay ninnay)
Erimiş bala benzer (Dost ninnay ninnay)
Kaynak: Hediye Aktaş

Değirmenci
Değirmenci amanın
Yallah yallah değirmenci
Sırma gibi saçlar
Kalem gibi kaşlar
Hep senin olsun
Öğüt öğüt buğdayımı
Olmaz kadıncık olmaz
Oluklarda su durmaz
Arkadaşlar razı da olmaz
Al git buğdayını
Değirmenci amanın
Yallah yallah değirmenci
Elma gibi yanaklar
Kiraz gibi dudaklar
Hep senin olsun
Öğüt öğüt buğdayımı
Olur kadıncık olur
Oluklarda su durur
Arkadaşlar razı da olur
Senin buğday un olur
Kaynak: Bilinmiyor

Değirmende Döner Taşım
Değirmende döner taşım
Sevda değil bu bir hışım
Değirmenden fener aldım
Ben o yare neler aldım
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Değirmenin bendi miyim
Ben o yarin dengi miyim
Değirmenci döner taşı
Revan oldu gözüm yaşı
Dili bülbül dişi de inci
Geyinmiş allı turuncu
Kaynak: Sadi Yaver Ataman

Değirmende Döner Taşım
Değirmende döner taşım
Sevda değil bu bir hışım
Vuy amman amman
Vuy amman amman
Vuy amman amman hey
Değirmenden fener de aldım
Ah ben o yare neler de aldım
Vuy amman amman
Vuy amman amman
Vuy amman amman hey
Değirmenin bendi miyim
Ah ben o yarin dengi miyim
Vuy amman amman
Vuy amman amman
Vuy amman amman hey
Kaynak: Yöre Ekibi

Değirmenin Bendine
Değirmenin bendine
Taş dönmüyor dönmüyor
Döner kendi kendine
Benim yarim ata binmiyor
(Küçük hanım bize gelmiyor)
Değirmen boş dolanır
Suyu serhoş dolanır
Yari güzel olanın
Aman başı bir hoş dolanır
Kaynak: Muazzez Turing
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Değirmenin Bendine

Sayfa 879

A güzelim bas gidelim yola gel yarim yola
Dola beyaz kollarını dola boynuma dola

Keçeci baban geliyor
Sancısı tutmuş ölüyor
Arpa buğday çakıllı
Şimdiki kızlar akıllı
Güzeli nasıl severler
Şöyle böyle severler
Çirkini nasıl severler
Bardaklığa teperler
Aha şöyle teperler

Bahçalarda güllerim
Yaprağını yellerim
Konuşsan ya sen yarim
Tutuldu mu dillerin

Dama çıkma başa çık (Yar yareli gelin)
Arpalar kara kılçık (Yar yareli gelin)
Kız Allah'ın seversen (Yar yareli gelin)
Bohçan al da yola çık (Başı sevdalı gelin)

A güzelim bas gidelim yola gel yarim yola
Dola beyaz kollarını dola boynuma dola

Bağlantı

Değirmenin bendine
Döner kendi kendine
Yazık ettin a sevgilim
Hem kendine hem bana

Pencereden bakıyor
Açmış kitap okuyor
Güzen senin sevilerin
Can evimden yakıyor
A güzelim bas gidelim yola gel yarim yola
Dola beyaz kollarını dola boynuma dola
Kaynak: Mehmet Çelik

Değirmenin Bendine
Değirmenin bendine
Taş dönmüyor dönmüyor
Döner kendi kendine
Acar gelin arabadan inmiyor
Değirmene taş koydum
Taş dönmüyor dönmüyor
Ben bu yola baş koydum
Acar gelin arabadan inmi
Kaynak: Ekrem Çöke

Değirmenin Oluğu (Yareli Gelin)
Değirmenin oluğu (Yar yareli gelin)
Kavaktandır kavaktan (Yar yareli gelin)
Gelinlerin duvağı (Yar yareli gelin)
İpektendir ipekten (Başı sevdalı gelin)
(Bağlantı)
Çayır çimen kenarı
Kızlar yakar feneri
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Kaynak: Cevdet Türkay

Değirmenin Taşları
Değirmenin taşları
Dönüyor güldür güldür
Senin yarin domurcaksa
Benim ki gonca güldür
Fındık fındık fındık aman
Çifter çifter kırdık aman
Destileri alda gel
Gidelim değirmene
Benim yarim bellidir
Arkasında yeldirme
Fındık fındık fındık aman
Çifter çifter kırdık aman
Destileri alda gel
Gidelim bizim eve
Benim yarim bellidir
Dudağında ezdirme
Fındık fındık fındık aman
Çifter çifter kırdık aman
Kaynak: Osman Sami

Değirmenler Döner (Dost Deyü)
Değirmenler döner gözüm yaşından
Gönül çarka döner gider dost deyü
Yar dedikçe yarelerim sızılar
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Dertli sinem yanar gider dost deyü
Bir kişinin bir sultanı olmazsa
Garip kalır ha bir zaman gelmezse
Sevdakar olurum o yar gülmezse
Garip gönlüm sunar gider dost deyü
Rakip taan etmiş Ali zatına
Bilmem nice varır Hakk'm katına
Yar dedikçe gönül aşkın atına
Hemen durmaz biner gider dost deyü
İrakip la'l ile mercanı bilmez
Alım-satım edip her canı bilmez
Bu edna bin canda bir canı bilmez
Heman niyaz kılar gider dost deyü
Veli'm eyder ben dostu hak belleyi
Kelp irakip gelmiş dostu dilleyi
Ben ise uğruna koydum kelleyi
Baş meydanda döner gider dost deyü

Sayfa 880

Yüküm lal-i gevher mercan saçarım
Bir derdim var bin dermana değişmem
Cemi kuşlar dile gelir yazım der
Gövel turnam Şam'dan gelir güzüm der
Benim yarelerim tuzum tuzum der
Bir derdim var bin dermana değişmem
Garip bülbül gönlüm eğler ses ile
Nicelerin ömrü gitmiş yas ile
Aratıp bulduğum pir heves ile
Bir derdim var bin dermana değişmem
Mende eyder niyazım var özüne
Güzel pir ayıbım vurma yüzüme
Yarelerim hoş görünür gözüme
Bir derdim var bin dermana değişmem
Şah Hatayi'm muhabbete bakarım
Men doluyum men dolana akarım
Güzel pirim bir dert vermiş çekerim
Bir derdim var bin dermana değişmem

Kaynak: Aşık Veli
Kaynak: Şah Hatayi

Değişemezsin (Gurbet Elde)
Gurbet elde sefa sürsen
Bi de bizim köye gelsen
Yaylasından ayran içsen
Değişmezsin meşrubata
Durmadan gezersin orda
Bir de dön gel bizim yurda
Külekteki süt yoğurda
Değişmezsin süt tozuna
Doğru söze yazar kalem
Bunu bilir bütün alem
Burnumda tütüyor Göle’m
Değişemem ben Göle’mi
İzin al gel vatana
Minnettarım toprağıma
Garip kemal yazdı sana
Sözüm doğru kızma bana

Değişmiş (Arzeyledim)
Arzeyledim görem dedim sılayı
Toprağı değişmiş taşı değişmiş
Ne düğünü kalmış ne de halayı
Altınlı poşulu başı değişmiş
Türkülerin vardı oy Gürcüm Gürcüm
Al yeşil giyinip düzülen bercin
Yufka ekmek ile yemlik dürmecin
Sofrası değişmiş aşı değişmiş
Hüzünlü bakışlar eğilmiş kaşlar
Yıkılmış konaklar dökülmüş taşlar
İklim etkilemiş bentler barajlar
Baharı değişmiş kışı değişmiş
Hani nerde senin yeşilin alın
Neden ırgalanmaz yaprağın dalın
Bağrında büyüyen Mahmut Erdal'ın
Hayali değişmiş düşü değişmiş

Kaynak: Kemal Yıldız
Kaynak: Mahmut Erdal

Değişmem (Muhabbet Bağında)
Muhabbet bağında bir gül açıldı
Bir derdim var bin dermana değişmem
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Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
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Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım
Evvel bağban idim dostun bağında
Talan vurdu ayva nardan ayrıldım

Sayfa 881

El sözüne gülmez idim
Her dert ile ölmez idim
Cefadaydım bilmez idim
Vurdun da deldin sinemi

Gökyüzünde turna gibi dönende
(<i>Kumru gibi gökyüzünde dönende</i>)
Baykuş gibi viran yurda konanda
Çok ağladım Mecnun (<i>Ferhat</i>) gibi çöllerde
Şirin gibi nazlı (<i>zülf'ü</i>) yardan ayrıldım

Beyhani'yem hüzün ile
Öldürürsün nazın ile
Aldatıcı sözün ile
Vurdun da deldin sinemi

Kaynak: Abbas Öz

Kaynak: Aşık Beyhani

Delaley (Bağa Girdim Bağbanı Yok)

Delhadır Başındayım

Bağa Girdim Bağbanı Yok
Güle Sordum Figanı Yok
Sürüyü Kurtlar Dalamış
Bu Sürünün Çobanı Yok

Delhadır başındayım
Simav’ın kaşındayım
Bana Kadir Efe derler
Zeybekler başındayım

Ah Le Delale Delale
Nereye Başı Delale

Dumanlı dağlar
Karagözlüm ardımdan ağlar

Dere Kavuşur Dereye
Akar Gider Gemere’ye
Savaşı Girmiş Yüreğe
Yarası Yok Çıbanı Yok

Cezvenin sapı yeşil
Şekerli kahve pişir
Bugün baskın basanın
Aklın başına devşir

Ah Le Delale Delale
Nereye Başı Delale

Dumanlı dağlar
Karagözlüm ardımdan ağlar

Mahzuni’yim Doğrusunun
Dermanı Yok Mudur Bunun
Sevdaya Giden Yolcunun
Çarığının Tabanı Yok

(<i>Mahalli Güfteler</i>)
Efem armut yer misin
Dünyalarda bir misin
Kahvelerde saz çalan
Kadir efe sen misin

Ah Ley Delaley Delaley
Nereye Başı Delaley

Dumanlı dağlar
Karagözlüm ardımdan ağlar

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Deldin Sinemi
Bu dert haktan mı gelmiştir
Vurdun da deldin sinemi
Kirpiklerin ok eyleyip
Vurdun da deldin sinemi
Bu dert ile çok yaşamam
Derya oldum da taşamam
Sevdiğime kavuşamam
Vurdun da deldin sinemi

Karşıyakadan indin mi
Ot dibine sindin mi
Bana Kadir Efe derler
Yarenini bildin mi
Dumanlı dağlar
Karagözlüm ardımdan ağlar
Kaynak: Asım Simav

Deli (Çeşit Çeşit Deli Vardır)
Çeşit çeşit deli vardır dünyada
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Ala deli, kızıl deli, mor deli
Deli ile sohbet etmek kolay mı
Aksi deli, sakar deli, tor deli
Bir deliye sen delisin denilmez
Zehirler yenilir, deli yenilmez
Elden ele konulup ta alınmaz
Uyuz deli, yalaz deli, kör deli

Sayfa 882

Kuşlar gimi viranede ünleyen
Ecinnice deli Buranım nerde
Okula gidemedim bu dert benimdir
Hemi benim derdim hem Babamındır
Hemi Babam hemi öğretmenimdir
Garibim dersimi verenim nerde
Kaynak: Neşet Ertaş

Mahzuni şaşmıştır deli elinden
Sakın gitmen delilerin yolundan
Deliler ayırır Hak'kı kulundan
Canan deli, Merdan deli, Pir deli
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Deli Bekir'in Avlusunda
Deli Bekir'in avlusunda zincir de kuyu
Deli Bekir'in şimdi de öğrendim huyunu
Ah Deli Bekir vah Deli Bekir var git evine
Çok da yazık ettin Deli Bekir beş yıllık geline
Deli Bekir'in ak evleri seksen direkli
Deli Bekir'in ortan' karısı aslan yürekli
Ah Deli Bekir vah Deli Bekir var git evine
Çok da yazık ettin Deli Bekir beş yıllık geline
Deli Bekir'in avluları da taştan dikenden
Deli Bekir'in öldürdüler Balkan'dan gelirken
Ah Deli Bekir vah Deli Bekir var git evine
Çok da yazık ettin Deli Bekir beş yıllık geline
Kaynak: Cemil Şabanoğlu

Deli Boran (Bozlak)
Uzak yoldan geldim hasretim için
Hani nerde Babam Muharrem nerde
Yaralı Bülbül'üm ses vermez niçin
Yüreği yanığım o Kerem nerde

Deli Dağ Derler
Deli dağ derler yüksek bir yayla
Enginden yükseğe uçuşun kuşlar
Çıkıp o yaylaya göçünü eğle
Garip bülbül gibi ötüşün kuşlar
Deli dağ derler dumandır başı
Çıkıp o yaylada yarsiz neyleyim
Acep eksilir mi gözümün yaşı
Benden yare selam söyleyin kuşlar
Ceviz ile Ödek Köyün arası
Unutulmaz Deli dağın yarası
Olsa noğlur iki köyün merası
Kasım der eski dert yeniden başlar
Kaynak: Kasım Karşı

Deli Gönlü Bir Dilbere Bağladım
Deli gönlü bir dilbere bağladım
Düşündükçe için için ağladım
Ne dedimse kar etmedi anladım
Kimse bilmez benim de o güzele yandığım
Ellerin köyünde garip kaldığım
Küçük yaştan aldım sazı elime
Dertli dertli vurdum sazın teline
Uyma dedim uydun eller sözüne
Cihan da bilir benim sana yandığım
Kimse bilmez benim de o güzele yandığım
Ellerin köyünde garip kaldığım

O garib gönüllüm dertli bakışlım
Feleğin elinde sinesi daşlım
Yüreği yaralım gözleri yaşlım
Gönül evi yıkık viranım nerde

Suya gider su testisi elinde
Allar giymiş etekleri belinde
Benim yarim cümle alem dilinde

Fet olurdu feryadını dinleyen
Feryadı içinde derdini anlıyan

Cihan da bilir benim sana yandığım
Kimse bilmez benim de o güzele yandığım
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Ellerin köyünde garip kaldığım

Sayfa 883

Dünyada dost evi kuran
Ahrette içine geçer

Kaynak: Ali Ulvi Erandaç

Deli Gönlüm (Çok Dolaştım)
Çok dolaştım bu dünyada
Çok danıştım dosta yada
Olmaz ki bundan ziyade
Yetmiyor mu deli gönlüm
Sıhhat gibi devletin var
Evlat gibi servetin var
Cemiyette bir katın var
Yetmiyor mu deli gönlüm
Gezmek görmek nasip oldu
Yaş kırk üçe vasıl oldu
Her isteğin hasıl oldu
Yetmiyor mu deli gönlüm
Sefil Seyyah çok çalışır
Döner sılayı dolaşır
Birgün menzile ulaşır
Yetmiyor mu deli gönlüm

Korkulacak şey yok bundan
Kayalar kaçmaz yosundan
Mezarımın baş ucundan
Nice yüz bin sene geçer
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Deli Gönlüm Abdal Gönlüm
Nedir senden çektiklerim
Deli gönlüm abdal gönlüm
Gözyaşımı döktüklerim
Deli gönlüm abdal gönlüm
Düşünceler ömrüm aldı
Gitti geldi beni buldu
Yıkılacak neyim kaldı
Deli gönlüm abdal gönlüm
Akarsu'yum bilemedim
Bir kararda duramadım
Ben sırrına eremedim
Deli gönlüm abdal gönlüm

Kaynak: Sefil Seyyahi
Kaynak: Muhlis Akarsu

Deli Gönlüm (Gel Üzülme)
Gel üzülme deli gönlüm
Ömür döne döne geçer
Acı tatlı giden günler
Gene gelir gene geçer
Ömür gider dilme dilme
İstersen bil ister bilme
Giden günlere üzülme
Gene gelir gene geçer
Geçip giden yıllar aylar
Yatan deniz,akan çaylar
Gün olur koca saraylar
Ta yerin dibine geçer
Yiğid ölmez bir yaradan
Kaldır gümanı aradan
Sevgi denen sadakadan
Bir verirsen bine geçer
Der Mahzuni gardaş yaran
Hak deyip de Hakk'a varan
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Deli Gönül (Bana Cefa Çektirirsin)
Bana cefa çektirirsin
Usanmışım deli gönül
Neden boynum büktürürsün
Akar yaşın seli gönül
Mansur gibi sonun dardır
Yol kapalı yağmur kardır
Sende nice hikmet vardır
Ermişsin sen veli gönül
Değme Şahballı’ya gülsün
Sevda bağdır sen sümbülsün
O Yar bir gül sen bülbülsün
Alamadım gülü gönül
Gel şaşırma yolu gönül
Kaynak: Hilmi Şahballı

Deli Gönül (Bir Değil Beş Değil)
Bir değil beş değil senden çektiğim
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Gece sarhoş gündüz sarhoşsun gönül
Bilmiyon mu sevdasını çektiğim
Vay senin haline vay deli gönül
Kırkındasın hala sevda peşine
Aklım ermez oldu gitti işine
Gece gündüz beni aşk ateşine
Yaktın da ne buldun budala gönül
Kimi görsen ona aşık olursun
Bir anlık sevdada ne tat bulursun
Doğanay'ım hakkı seversen bulursun
Senin adam olman zor deli gönül
Kaynak: Seyfi Doğanay

Deli Gönül (Bir Su Bir Gölde)
Bir su bir gölde çok durursa kokar
Azar azar çağla ak deli gönül
Bulanık akma ki içmezler seni
Çeşmenin gözünden çık deli gönül
Ateş gibi birden parlayıp yanma
Yanıp yanıp çevre yanın yandırma
Kah karanlık kah aydınlık görünme
Meydanda mum gibi yan deli gönül
Kaba rüzgar gibi boşa dolaşma
Çalıya çırpıya değip ileşme
Toz toz olup topraklara karışma
Harman yeli gibi es deli gönül

Sayfa 884

Deli gönül dalga vurur coş gibi
Geçer gider ömrün hayal düş gibi
Can dediğin bu kafeste kuş gibi
Sen de bu kafesten uçarsın birgün
Ey dertli Daimi sen de gidersin
Şu yalan dünyayı ya sen nidersin
Helal haram demez alıp yutarsın
Emel defterini açarsın birgün
Kaynak: Aşık Daimi

Deli Gönül (Dağı Taşı Seke Seke)
Dağı taşı seke seke gezerdin
Tatlı dille türlü zoru yenerdin
Susma konuş yine büllbüller gibi
Gün bugündür çağla ey deli gönül
Bağında gonca gül bitti pespembe
Deva olacakmış sana derdine
Kokla misler gibi verme ellere
Kıskançlığı bırak ey deli gönül
Sümbül lale bırak yerinde kalsın
Mor menekşe arılara kur yapsın
Hepsi sana bakıp bir ilham alsın
Yonca ol da çağla ey deli gönül
Kaynak: Hande Caner

Deli Gönül (Dosttan Başka)

Kara toprak gibi sakin ol otur
Hak'tan ne gelirse kabul et getir
Bahar aylarının yemişin bitir
Herkese gönlünce ver deli gönül

Dosttan başka dost mu istersin
Hey divane deli gönül
Dosttan gayrısın nidersin
Hey divane deli gönül

Pir Sultan Abdal'ım bu sözüm haktır
Gaziler sözümün hatası yoktur
Aşıkın maşuktan dönmesi çoktur
Pirin eşiğine düş deli gönül

İnce dostun kollarında
Ölmek ister deli gönül
Şakıyıp gülün dalında
Ötmek ister deli gönül

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Kaynak: Sabit İnce

Deli Gönül (Birgün)

Deli Gönül (İşte Dünya Malı)

Deli gönül sana bir çift sözüm var
Göç eder kervanın göçersin birgün
Kimse bu mekanda edemez karar
Ecel şerbetini içersin birgün

İşte dünya malı dünyada kalır
Şu dünyanın sonu boş deli gönül
Kesildi takatım gücüm kalmadı
Oldu kara bağrım taş deli gönül
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Felek pençesini sineme taktı
Zehirli okunu beynime çaktı
Gizli gizli kanım içime aktı
Aktı gözlerimden yaş deli gönül
Bazen aşka gelip aşktan doğardın
Bazen bulut olur göğe ağardın
Bazen yağmur olup yere yağardın
İster çağla ister coş deli gönül
Eminiyim siyah saçım kalmadı
Şekiller değişti biçim kalmadı
Artık dayanacak gücüm kalmadı
Yenildin hayata tuş deli gönül

Sayfa 885

Yaz gelince gonca güller bitişir
Sefil bülbül gül dalında ötüşür
Ah çektikçe kara bağrım tutuşur
Ben o yari bulamıyom nideyim
Şuh didarı beni derde bıraktı
Yareli sinemi odlara yaktı
Aşkın hançerini bağrıma çaktı
Gözyaşımı silemiyom nideyim
Yeterim de ey Daimi yeterim
Bülbül oldum dost bağında öterim
Gece gündüz tutuşurum tüterim
Bu ne haldır bilemiyom nideyim

Kaynak: Aşık Emini
Kaynak: Aşık Daimi

Deli Gönül (Suna Oldu)
Suna oldu bin bir gölde dolaştı
Ummana takıldı şu deli gönül
Mızrap oldu bin bir telde dolaştı
Kemana takıldı şu deli gönül
Yine şahlanmıştır durmaz yerinde
Mutluluk arıyor bahar deminde
Gezerken serazat aşk aleminde
Canana takıldı şu deli gönül
Hoyrat eller nazlı gülü kırarken
Esen yelden Leylasını sorarken
Mecnun gibi aşık yolunu ararken
Kervana takıldı şu deli gönül
Koca ömür heba oldu yar diye
Gel insaf et bu halimi gör diye
Sakın geçme gençlimi ver diye
Zamana takıldı şu deli gönül

Deli Gönül Gezer Gezer Gelirsin
Deli gönül gezer gezer gelirsin
Arı gibi her çiçekten alırsın
Nerde güzel görsen orda kalırsın
Ben senin derdini çekemem gönül
Santur mu istersin saz mı istersin
Ördek mi istersin kaz mı istersin
Tomurcuk memeli kız mı istersin
Ben senin derdini çekemem gönül
Çıkıp yücelere bakmak istersin
Coşkun sular gibi akmak istersin
Her güzelle yatıp kalkmak istersin
Ben senin derdini çekemem gönül
Karacaoğlan der ki okuyam yazam
Keleş değilim ki kervanlar bozam
Giyinem kuşanam bir hoşça gezem
Ben senin derdini çekemem gönül

Kaynak: Salih Altun
Kaynak: Karacaoğlan

Deli Gönül Bir Güzele Bağlandı
Deli gönül bir güzele bağlandı
Dost iline gidemiyom nideyim
Aşk elinden ciğerciğim dağlandı
Derdim beyan edemiyom nideyim
Hub cemalin mahi taban misali
Kaldı dertli gönlüm gamlı gussalı
Gitmiyor serimden aşkı hayalı
Ağlıyom da gülemiyom nideyim
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Deli Gönül Gine Ah Ü Zar Oldu
Deli gönül gine ah ü zar oldu
Dostumun gülleri sararıp soldu
Hayat çeşmimize hasiret doldu
Sen de benim gez Leyla Leyla
Mecnun oldum gezdim Leyla dağında
Bülbül oldum öttüm dostun bağında
Arzumalım kaldı gül dudağında
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Sayfa 886

Kaynak: Nesimi
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Deli Gönül Hangi Dala Konarsın
Deli gönül hangi dala konarsın
Senin tutunacak dalın mı kaldı
Ah u feryat ile niye yanarsın
Senin ah edecek halın mı kaldı
Felek seni gafletinden uyuttu
Eşin dostun ne var ise unuttu
Esti sam yelleri gülün kuruttu
Bülbüller ötecek gülün mü kaldı
Yerin yok yurdun yok nerde kalırsın
Her yüze güleni dostun sanırsın
Bunca derdi sen üstüne alırsın
Senin dert çekmeye halın mı kaldı
Ateşlere yanan ey dertli Ekber
Bu dünyanın sonu yalanmış meğer
Bur yarin var idi almış yad eller
Candan başka senin varın mı kaldı

Deli Gönül Nedir Senden Çektiğim
Deli gönül nedir senden çektiğim
Bir kararda ikrar verip dursana
Yetmedi mi elaleme boyun büktüğün
Bir durakta stop deyip dursana
Arı gibi her çiçekten bal aldın
Ne güzeller gördün nicesine yalvardın
Neden tatmin olmadın niye doymadın
Şöyle oturup muhasebeni yapsana
Ne geçti eline şimdiye kadar
Kimbilir sırada daha kimler var
Yaşın geçti artık oldun ihtiyar
Yeter artık bir aynaya baksana
Kimi amca diyor kimisi dayı
Kimi de ayıp diyor kocaman ayı
Vallahi bir gün yersin ayvayı
Şu aklını bir başına alsana

Kaynak: Aşık Ekberi

Deli Gönül İnil İnil İnleme
Deli gönül inil inil inleme
Kadir Mevla'm hasretime sal beni
Viranlıkta görsen baykuş sanırsın
Bir hüma kuşuyum sen de bil beni
Ulu bezirganım kumaş satarım
Gökyüzünde uçan kuşu tutarım
Yetmiş iki dilden bilir öterim
Anın için fark edemez el beni
Akpınar'ın boz bulanık seliyim
Ol sebepten aklım yoktur deliyim
Naci derler dört güruhun biriyim
Ararsan Hak divanında bul beni
Gider idim ben de kendi işime
Aşkın doluları yağdı başıma
Ağu kattı benim tatlı aşıma
Ummanlara gark eyledi sel beni
Pir Sultan'ım ırak yoldan gelirsin
Gevherin kıymetin nasıl bulursun
Eksikliğim çoktur sen de bilirsin
Eksiklikle kabul eyle gel beni
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Ne utanmak biliyon ne ayıp görüyon
Nefesin kokuyor acından ölüyon
Deve kuşu gibi tek kafanı gömüyon
Şu sefil haline dön de baksana
En önde yarışıyon sıra hep sende
Donkişot askersin sen bu seferde
Ozan Güner diyor takat koymadın bende
Ağaran dökülmüş saçlarına baksana
Kaynak: Güner Kaymak

Deli Gönül Sen De Birgün Kocarsın
Deli gönül sen de birgün kocarsın
Kalkıp bir meclise varamaz olun
Gözleriyin gövherleri dökülür
Şöyle dört yanını göremez olun
Yine maraklandın düşünüp durun
Yaşın büyüdükçe ılıyıp erin
Şol dağı deviren kuvvetin zorun
Bir ufacık çöpü kıramaz olun
Şu dünyada hayır sevap edersen
El kurtulur sen buradan gidersen
Edepsizlik yapıp günah edersen
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Ellerin yanında yaramaz olun
Şu günahın o dünyada tartılır
Zebaniden her yerlerin yıtılır
Soluk tükenince gözün örtülür
Dışardan içeri giremez olun
Kemal Can'ım der de bu Dünya n'olur
Sanma kine böyle yerinde kalır
Şu tutan ellerin hiç dutmaz olur
Yarin ince belin saramaz olun
Kaynak: Aşık Kemal Can

Deli Gönül Senden Şikayetim Var
Deli gönül senden şikayetim var
Neden bir soysuza kul ettin beni
Gönül dağlarımdan eksik olmaz kar
İndirip düzede sel ettin beni
Hayali uzakta varamaz elim
Kesildi dermandan her iki kolum
Yanıma gelince açılan dilim
Pelteğe döndürdün lal ettin beni
Eloğlu anlamaz bendeki derdi
Felek bunca gamı hep bana verdi
Yalanım yok bunu her kişi gördü
Vurdun dalıma da deli ettin beni
Eroğlu'm Kemal'e ermeden yaşım
Büküldü bellerim döküldü dişim
Kesildi dünyadan ekmeğim asim
Yandırıp canımı kül ettin beni
Kaynak: Kemal Eroğlu

Deli Kız Sinin Geliyor
Deli kız sinin geliyor
Sinide neler geliyor
Sinide halhal geliyor
Hani ya niye gelmedi
Geldi de geri dönüyor
Ne kusurumu gördüler
Kolun çolak dediler
Kurbanız olim eyi bakın
Hayranız olim eyi bakın
Çolak bunun neresi
Kız anam bacım hani ya
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Sayfa 887

Deli kız sinin geliyor
Sinide neler geliyor
Sinide kumaş geliyor
Hani ya niye gelmedi
Geldi de geri dönüyor
Ne kusurumu gördüler
Beline kambur dediler
Kurbanız olim eyi bakın
Hayranız olim eyi bakın
Kambur bunun neresi
Kız anam bacım hani ya
Deli kız sinin geliyor
Sinide neler geliyor
Sinide beşlik geliyor
Hani ya niye gelmedi
Geldi de geri dönüyor
Ne kusurumu gördüler
Ayağın topal dediler
Kurbanız olim eyi bakın
Hayranız olim eyi bakın
Topal bunun neresi
Kız anam bacım hani ya
Kaynak: Remzi Cavıldak

Deli Kuşun Öttüğü
Hey Göklere Duman Durmuş Dağlar Hey
Değirmenin Üstü Her Gün Yel Olmaz
Dinle Ağa, Dinle Paşa, Dinle Bey
Sen Söylersin O Susar Mı Bel Olmaz
Kızılırmak Akar Suyun İçerler
Aç Karnına Yurttan Yurda Göçerler
Tarifeylen Köprüsünü Geçerler
Çamın Başı Yine Kar Mı Bel Olmaz
Olmaz Artık Olanlar Böyle Olsun
Yeni Çağda Mızrak Çuvala Girsin
Vergi Dersin, Ümük Dersin, Can Dersin
Verdiler Mi Aldılar Mı Bel Olmaz
Kaynak: Fazıl Hüsnü Dağlarca

Deli Misin Divane Mi Sevdiğim
Hergün başka bir taraftan esersin
Deli misin divane mi sevdiğim
Ne dedim de benden ayrı gezersin
Deli misin divane mi sevdiğim
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Yüreğimde açan gülümdün benim
Aşkın deryasında salımdın benim
Dünyada kanadım kolumdun benim
Deli misin divane mi sevdiğim
Akarsu'yu bilmem böyle mi sevdin
Aşkın ateşiyle sinemi deldin
Benim bu halıma sen sebep oldun
Deli misin divane mi sevdiğim
Kaynak: Muhlis Akarsu

Deli Olmak İşten Değil
Sen gibi zalime gönül veripte
Deli olmak işten değil birtanem
Benden başkasını senle görüpte
Deli olmak işten değil birtanem
Haberin yok gibi sanki halimden
Bir resmin kalmıştı aldın elimden
Ayrılık şarkısı düşmez dilimden
Deli olmak işten değil birtanem
Hangi kul ben gibi nazını çeker
Şikayetsiz her gün göz yaşı döker
Vazgeç bu sevdadan diyenler çıkar
Deli olmak işten değil birtanem
Kaynak: Nuray Hafiftaş

Deli Yüreğim
Koşuyorsun böyle hayli telaşla
Sen kimlerden aldın hel'i yüreğim
Engin ol ne olur biraz yavaşla
Acelen mi vardır deli yüreğim
Gidersin dörtnala kırbaç mı yedin
Serimden ne gördün çok içerledin
Dünyadan mı bıktın nedir ivedin
Böyle geçemezsin seli yüreğim
Kandırır aklını dünya hevesin
Sevinçte tasada aynı haldesin
İnan ki bu halde yanlış yoldasın
Terbiye etmeli dili yüreğim
Dosta uzan kendin teselli eyle
Halin ahvalini oturup söyle
Ok yaydan çıkmadan hızını eyle
Savurur bir poyraz yeli yüreğim
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Sayfa 888

İlhami der bir karada durmalı
Can sıhhatli olup canı sarmalı
Olur olmazlara niye yormalı
Her baba olmalı veli yüreğim
Kaynak: İlhami Arslantaş

Delik Deşik Yuvam Çok Gelmiş Gibi
Delik deşik yuvam çok gelmiş gibi
Tüylerim bitmeden uçurdun felek
Bir kuş bir dünyaya yük gelmiş gibi
Bağrıma pençeni geçirdin felek
Bir kuş bir dünyaya yük gelmiş gibi
Bağrıma pençeni geçirdin felek felek
Ne insafsız avcı oldun ardıma
Gizli gizli güldün zalim derdime
Doyup usanmadım baba yurduma
Gurbetten gurbete geçirdin felek
Doyup usanmadım baba yurduma
Gurbetten gurbete geçirdin felek felek
Biçare Mahzuni döküldü meyim
Parçalandı sofram zehroldu suyum
Hayal hayal oldu aşretim köyüm
Hayatıma zehir içirdin felek
Hayal hayal oldu aşretim köyüm
Beni diyar diyar kaçırdın felek felek
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Delisiyim (Bir Sadık Yar)
Bir sadık yar gördüm dalgam taşırdı
Kınaman gaziler dem delisiyim
Alıp aklım beni derde düşürdü
Aktı didem yaşı nem delisiyim
Sevdaya düşürdüm sevdasız seri
Beni Mecnun etti hubların biri
Hakikatta dört kapının haberi
Dediler lem Ali zem delisiyim
Sensin var eyleyip veren nasibim
Yürekte yaraya merhem talibim
Medet mürvet güneş yüzlü habibim
Seni görmeyeli gam delisiyim
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Sayfa 889

Nazar eyle şu bülbülün ötüşün
Kahpe felek niçe yıkmış örüşün
Eğer sorarsanız benzim sarışın
Mihrican dokunmuş sam delisiyim

Çorbe li terke kevçi li içe da daniye
Ki comerde para wi ye

Gel Esiri bi-bakayı yaptırma
Bu fena dünyaya gönül kaptırma
Doğru yürü Hak ırakı saptırma
Yürektedir yaram em delisiyim

Dem Ali Ye (Türkçe)

Kaynak: Aşık Esiri

Dellarınan Sarıova'nın Arası
Dellarınan Sarıova'nın arası
Pek mi koygun Sarı Hüseyin'in yarası
Yok mu dostlar yokmu bunun çaresi
Yetiş kardaş sağ yanıma kon benim
Kel Yörükten intikamımı al benim

Kaynak: Ali Murtaza Dede

(Dem Ali'nindir)
Ah demdir bu gelir geçer dünya gamı
Dem çekin gam çekmeyin
Dem Ali'nindir Ali demdir
Erenlerin göçtüğü yer dağların başındaki
Kırkpınardır Ali'dir önderleri
Atlarının terkisinde çorap kaynatıp
Kaşığı içinde bıraktılar
Ki çorba en cömerdin hakkıdır
Kaynak: Ali Murtaza Dede

Şu Dellar'ın sıra sıra söğüdü
Biz geçerken yaprakları göğüdü
Evvel küçük idi şimdi böğüdü
Yetiş gardaş sağ yanıma kon benim
Kel Yörük'ten intikamımı al benim

Deloy Deloy
Akşam oldu da gün dağından aşmıyor
Deli gönül de bildiğinden şaşmıyor
Aşağıdan da acın acın esmedim de
Tövbe olsun da ben o yare küsmedim
Gide gide de ben bu yari bulurum
Boynum eğer de yamacında dururum
Eğer o yar benden de canım isterse
Keser bu tatlı canırm kurban veririm

Dem Geldi Semahı 1
Dem dem dem dem Ali dem'i
Erenler sürüyor erkanı yolu
Ya hızır, ya hızır, ya hızır
Dem Ali dem dem
Hey erenler bir gül açmış Hicaz'dan
Yaprağı Muhammed, Deha'sı Ali
Gönül demden gezer, aşk ile nazdan
Menzili Muhammed, Pervazı Ali
Ya hızır, ya hızır, ya hızır
Dem dem dem, Ali dem
Tadına doymadım yeşil donunun
Vuran baglarının gonca gülünün
Erenler yolunda Allah çölünün
Mecnun'u Muhammed, Leyla'sı Ali

Kaynak: Ali Seydi Adıgüzel

Dem Ali Ye
Ax demme gelir geçer dünya gammı
Bikşin demme mekşin xamme
Dem Ali ye Ali demme
Sere çellan çil kaniye goça eran li ser daniye
Serfiraze wan Ali ye
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Ya hızır, ya hızır, Leyla'sı Ali
Dem dem dem dem Ali dem dem
Çark eyle çark eyle
Semah erenlerindir
Dogru görenlerindir
Bu yola eğri girmez
Hak'ka girenlerindir
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Sayfa 890

Kaynak: Mahmut Erdal
Kaynak: Kul Hüseyin

Dem Geldi Semahı 2
Ey şahin bakışlım bülbül avazlım
Bir eli kadehli bir eli sazlım
İşte gidiyorum kal ahu gözlüm
Ne sen beni unut ne de ben seni
Yolda harami çok engel arada
Unutma sevdiğim demde sırada
Özüm gider ama gönlüm burada
Ne sen beni unut ne de ben seni
Ta ezelden ezel sevgim sevginde
Şu iki cihanda kevn-ü mekanda
Nizam başlarında ulu divanda
Ne sen beni unut ne de ben seni
Kul Hüseyin'im der ki gül benzim soluk
Serimize yazılmıştır ayrılık
Vallahi sevdiğim gönüller birlik
Ne sen beni unut ne de ben seni
Kaynak: Aşık Daimi

Dem Geldi Semahı 3
Ey şahin bakışlım bülbül avazlım
Bir eli kadehli bir eli sazlım
İşte ben gidiyom kal ahu gözlüm
Ne sen beni unut ne de ben seni
Yolda harami çok engel arada
Unutma sevdiğim demde sırada
Kalıp gider amma gönül burada
Ne sen beni unut ne de ben seni
Ta ezeli ezel seven sevende
Şu iki cihanda kevn-ü mekanda
Nizam başlarında ulu divanda
Ne sen beni unut ne de ben seni
Çekilsin gülbenkler sürülsün devran
Görülsün kayıtlar açılsın meydan
Yolumuzu açsın ulu Yaradan
Ne sen beni unut ne de ben seni
Hüseyin'im söyler gül benzim soluk
Serimize yazılmıştır ayrılık
Vallahi sevdiğim gönüller birlik
Ne sen beni unut ne de ben seni
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Dem Vurar (Çok Görmüşem)
Çok görmüşem insanlığı olmayan
Marifetten merhametten dem vurar
Yahşı nedir yaman nedir ganmayan
İbadetten sehavetten dem vurar
Adam vaki pişman olur dindiren
Alçaklardır ucaları indiren
Bin ev yıkan binbir ocak söndüren
Adaletten hakikatten dem vurar
Çok alçaldı pula Allah diyenler
Haram yığıp helal hakkı yiyenler
Ay Azaflı hakkı haksız övenler
Hıyanetten cinayetten dem vurar
Kaynak: Mikayil Azaflı

Dem Vurup Dolaştı
Dem vurup dolaştı şem-e pervane
Kül eyledi vücudumu nar aldı
Bir bade içirdi çeşmi mestane
Aklımı başımdan nazlı yar aldı
Ebrular yay olmuş kaşları keman
Düş oldum aşkına el aman aman
Bağban oldum dost bağına bir zaman
Taze bitmiş goncalarım har aldı
Yeridir de deli gönül yeridir
Vefasız dost olan ömür çürüdür
Bir ah çeksem dağı taşı eridir
Şu dertli gönlümü ahuzar aldı
Coşunada deli gönül coşuna
Çok hal gelir aşıkların başına
Meğer dost demişim boşu boşuna
Güvendiğim dağları da kar aldı
Daimi'yim dönmez gider yolunca
Gönülde şad olur dostu bulunca
Mürşidi Kamile yakın olunca
İşte henüz bahçelerim gül aldı
Kaynak: Aşık Daimi

Demedi Yar Demedi
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Demedi yar demedi
Elinde gül demedi güzel
Ya ben nasıl güleyim
Yar bana gül demedi güzel
O yana dönder beni
Bu yana dönder beni
Sol yanımda yarem var güzel
Tabibe gönder beni
Güle naz yar güle naz
Bülbüle naz güle naz güzel
Bugün seyrana çıktım
Ağlayan çok gülen az güzel
O yana dönder beni
Bu yana dönder beni
Sol yanımda yarem var güzel
Tabibe gönder beni
Kaynak: İffet Gülgeç

Demedim Mi (Ala Gözlü)
Ala gözlü nazlı dilber
Vahtın geçer demedim mi
Gözlerinh cellad yağdırır
Ganim içer demedim mi
Bah bu gaşa bah bu göze
Canım gurban olsun size
Bir yahasız göynek bize
Felek biçer demedim mi
Garacaoğlan merd ilen
İşim yohdu namerd ilen
Felek meni bu fend ilen
Salıp geçer demedim mi
Kaynak: Tehmasib Ferzeliyev

Demedim Mi Haydar
Biz dağlarda keklik idik
Şimdi bu çöplükte bir karga olduk
Bizim de boyumuzu astı bu şehir
Yerlere serildik madara olduk
Demedim mi Haydar demedim mi sana
Bu İstanbul yutar adamı
Demedim mi Haydar demedim mi söyle
Bu şerefsiz geceler satar adamı
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Sayfa 891

Biz umutlar yolcusuyduk
Rakı sofrasında bir meze olduk
Bizimde harcımız değildi sevmek
Yosmalar içinde kepaze olduk
Demedim mi Haydar demedim mi sana
Bu İstanbul yutar adamı
Demedim mi Haydar demedim mi söyle
Bu şerefsiz geceler satar adamı
Kaynak: Ahmet Kaya

Demedin (Kanlı Zalim)
Kanlı zalim bir gün bana
Er demedin er demedin
Eller gibi candan sevip
Yar demedin yar demedin
Taşlara çaldın sen seni
Melamet eyledin beni
Kim öğretti bu düzeni
Ar demedin ar demedin
Hakk'a doğru edem özüm
Sana hoş varmadı sözüm
Yok dedim yok sende gözüm
Var demedim var demedim
İşitsem de sağır dedin
Sen kendine ağır dedin
Minhaci'ye şair dedin
Bir demedin bir demedin
Kaynak: Deliktaşlı Minhaci

Demektir (Hakkı)
İyiler kötüye muhtaç olursa
İnsanlık ayağa düştü demektir
Namus erbabına zeval gelirse
Rezalet haddini aştı demektir
Sarrafın cevhere aklı yetmese
Ehli kamil doğru yola gitmese
Alimler ilmini beyan etmese
Cahilin hevesi coştu demektir
Hakkı der tamahkar cömertten çoksa
Oğuldan babaya tahammül yoksa
Mazlumun al kanı boş yere aksa
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Sabır yatağından taştı demektir

Sayfa 892

Bir zaman baktım gönül aynasına
Ben kendimi bana sordum da geldim

Kaynak: Arif Tellioğlu

Demem O Ki (Hesap Kimindir)
Böyle ağır sevdaların
Yükü benimdir
Mecnun Kerem gönüllerin
Teki benimdir
Dağ gibiydim
Yoruldum duruldum toz oldum
Buğday gibiydim
Ezildim dövüldüm un oldum
Demem o ki karşındaki
Şu garibin bağrındaki
Acılardan kalan baki
Hesap kimindir
Kimin
Kaynak: Servet Kocakaya

Demez (İnsan Olan Her Cefaya)
İnsan olan her cefaya dayanır
Yüklesen çileyi çekemem demez
Ekmek için renkten renge boyanır
Ecel şerbetini içemem demez
Çelik gibi kuvvetlidir bileği
Kalbi temiz sevgi dolu yüreği
Çalışarak mutlu olmaktır dileği
Sir-at köprüsünden geçemem demez
Akıl fikir birbirinden üstündür
İlim irfan senin gerçek dostundur
Biçare insanlar niye küskündür
İnsan ektiğini biçemem demez
Hayatın cilvesi hiç belli olmaz
Çekersin çileyi tükenmek bilmez
Kasım der bu dünya kimseye kalmaz
İnsan ahirete göçemem demez
Kaynak: Kasım Karşı

Demi Devran
Bir zaman daldım aşkın deryasına
Bir zaman kandım onun hülyasına
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Bir zaman yerildim gahi seçildim
Bir zaman yenildim saki içildim
Bir zaman derildim reyhan biçildim
Dost bağından gonca yoldum da geldim
Bir zaman kaybettim beni kendimi
Bir zaman devirdim kadehi demi
Bir zaman seyreyledim şu alemi
Menzile bir hedef buldumda geldim
Bir zaman aldandım fani dünya ya
Bir zaman daldım renga renk rüyaya
Bir zaman sıvandım rahman mevlaya
Kendimi umman da buldum da geldim
Bir zaman semalarda hay hay döndüm
Bir zaman dergahlarda ay gündüm
Bir zaman yanar dağ bir zaman söndüm
Cehennem narına kondum da geldim
Bir zaman nida erdi can himmeti
Bir zaman doldu da taştı hikmeti
Bir zaman pak edip kini nefreti
Benlik şişesin yere çaldımda geldim
Kaynak: Aşık Larendeli

Demirc'oğlum Yerinde Mi
Gökten uçan telli turnam
Bizim beyler yerinde mi
Türlü tevri cenge giren
Demirc'oğlum yerinde mi
Suratı aslan suratlı
Görmedim öyle heybetli
Yedi çift camız kuvvetli
Demirc'oğlum yerinde mi
Belindedir altın divit
Cihana verirdi öğüt
Sözü merttir kendi yiğit
Demirc'oğlum yerinde mi
At yürütür eşkin eşkin
Zor düşmanı eyler şaşkın
Kendi yiğit özü pişkin
Demirc'oğlum yerinde mi
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Yalan Koç Köroğlu yalan
Ülkelere verdim talan
Dar günümde yoldaş olan
Demirc'oğlum yerinde mi
Kaynak: Köroğlu

Demirci Mehmet Efe
Tencerem dolu ayran
Ben gezerim seyran seyran
Demirci'nin arkadaşı
Ödemişli Kör Bayram
Bayram aman değil mi
Demircioğlu ceylan değil mi
Atın boynunda kayış
Atın önünden savuş
Canın kavga istiyorsa
Git Demircioğlu'na kavuş
Kal'a yaptım hanoldu
Demircioğlu Avrupa'ya şan oldu
Ödemiş'i bastılar
Çalıyı mavzer astılar
Demirci'nin kamasından
Yunanlılar kaçtılar

Sayfa 893

Demirciler Demir Döğer
Demirciler demir döğer tunç olur
Sevip sevip ayrılması aman güç olur
Sen gidersen benim halim nicolur
Niyanada niyana
On yedi benlim niyana
Sen ne yandeysen
Ben de mi varem o yana
Koyver oğlan koyver benim kolumu
Ben öğrendim evinizin aman yolunu
Görmesinler ikimizin halini
Niyanada niyana
On yedi benlim niyana
Sen ne yandeysen
Ben de mi varem o yana
Kaynak: Hediye Nahya

Demirciler Demir Döver 1
Demirciler demir döver tunç olur
Sevip sevip ayrılması güç olur
Sen gidersen benim halim nic'olur
Ah Hanife'm imdat senin elinden
İmdat değil kız senin o gül yanağdan

Tabancamın demiri
Kostak Adile'm bu da Allah emri

Demirciler demir döver tavında
Öpülmenin sevilmenin çağında

Ödemiş kavakları
Dökülür yaprakları
Bize de derler Demircioğlu
Yıkarız konakları

Ah Hanife'm imdat senin elinden
İmdat değil kız senin o gül yanağdan

Dağlar dumansız
Demircioğlu dinsiz imansız
Alçak yüksek yüksek tepeler
Kulağında elmas küpeler
Çam dibinde yaslanıyor
Eli mavzerli çeteler
Kal'a yaptım hanoldu
Demircioğlu Avrupa'ya sanoldu
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Kaynak: Osman Pehlivan

Demirciler Demir Döver 2
Demirciler demir döver tunç olur
Sevip sevip ayrılması güç olur
Sen gidersen benim halim nic'olur
Neredesin nerede on yedi benlim nerede
Yaktın yandırdın beni sen düşürdün bu derde
Şu dağların çiçekleri solmasın
Kavuşmamız kıyamete kalmasın
Beni senden ayıranlar onmasın
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Neredesin nerede on yedi benlim nerede
Yaktın yandırdın beni sen düşürdün bu derde
Evlerinin önü mermer döşeli
Deliler oldum yar sevdana düşeli
Bugün yari gördüm gönlüm neşeli
Neredesin nerede on yedi benlim nerede
Yaktın yandırdın beni sen düşürdün bu derde

Sayfa 894

Şöyle keserler böyle keserler
Şöyle mi şöyle
Böyle mi böyle
Var yare böyle
Sobacılar sobayı nasıl yaparlar
Şöyle yaparlar böyle yaparlar
Şöyle mi şöyle
Böyle mi böyle
Var yare böyle

Kaynak: Osman Pehlivan
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Demirciler Demir Döver Tuncolur
Demirciler (aman) demir döver tuncolur
Sevip sevip (aman) ayrılması
(Fidan boylum) Güç olur
Haydindik Çatalçam'da özger var
Benim yarimde halka gibi gözler var
İnme de durnam inme böyle susuz çöllere
Ben gidersem (aman) sen kalıyorsun
(Fidan boylum) Ellere
Haydindik al işlikte mor düğme
Cavırının kızı gine geldin göynüme
Oduncular (aman) kısa keser odunu
Canfes şalvar (aman) sıka da koymuş
(Fidan boylum) Budunu
Haydindik ovalarda gan yaşı
Yarim asker dinmez gözümün yaşı
Kaynak: Bahattin Koç

Demirciler Demiri Nasıl Döğerler
Demirciler demiri nasıl döğerler
Şöyle döğerler böyle döğerler
Şöyle mi şöyle
Böyle mi böyle
Var yare böyle
Kalaycılar kalayı nasıl kalaylar
Şöyle kalaylar böyle kalaylar
Şöyle mi şöyle
Böyle mi böyle
Var yare böyle
Oduncular odunu nasıl keserler
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Demirköy'e Geldi Tren
Demirköy'e geldi tren
Yok mudur yarimi gören
Salla yarim mendilini
Nerdeysen bende görem vay
Uzar gider demir yolu
Gözlerim yaş dolu dolu
Gece gündüz aklımdasın
Gözlüyorum sağı solu
Kara tren durmaz gider
Yüreğime çöktü keder
Hasretinle yanıyorum
Bu ayrılık bitsim yeter
Kaynak: Mehmet Uysal

Demishan'ın Yamacı
Demishan'ın yamacı
(Koluna kol bağına mercanına)
(Elim soğuk değdi yarin canına)
Çift gezer iki bacı
(Koluna kol bağına mercanına)
(Elim soğuk değdi yarin canına)
Büyüğü hele mele
(Koluna kol bağına mercanına)
(Elim soğuk değdi yarin canına)
Küçüğü can ilacı
(Koluna kol bağına mercanına)
(Elim soğuk değdi yarin canına)
Yüzük attım çeğile
(Koluna kol bağına mercanına)
(Elim soğuk değdi yarin canına)
Çeğilin çiçeğine
(Koluna kol bağına mercanına)
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(Elim soğuk değdi yarin canına)
İpek olim dolanım
(Koluna kol bağına mercanına)
(Elim soğuk değdi yarin canına)
Kızların göçeğine
(Koluna kol bağına mercanına)
(Elim soğuk değdi yarin canına)
Demishan su çatağı
(Koluna kol bağına mercanına)
(Elim soğuk değdi yarin canına)
İçi yiğit yatağı
(Koluna kol bağına mercanına)
(Elim soğuk değdi yarin canına)
Yar küsmüş dama yatmış
(Koluna kol bağına mercanına)
(Elim soğuk değdi yarin canına)
Ben olayım yatağı
(Koluna kol bağına mercanına)
(Elim soğuk değdi yarin canına)

Sayfa 895

Uzaktan selamın salmasın demiş
Baktım yola gelenlerle gelmedi
Verdim gönül nasihati almadı
Herkes güldü benim yüzüm gülmedi
Ağlatırsa beni gülmesin demiş
Şeyda bülbül gül dalına konmasa
Binde bir olsa da beni anmasa
Bayram gelmez cuma günü gelmese
Gitsin başka yere gelmesin demiş
Çok fazla eylemiş töhmetle mihnet
Gelse de eylemem onunla ülfet
Ülfet eylesem de eylerim minnet
Gurbette başka yar bulmasın demiş
Rahatım yerinde gönül yastadır
Çok bilir herkesten felek ustadır
Noksan burda kaldı gönlü yastadır
Felek fırsat vermez almasın demiş

Kaynak: Şinasi Hatunoğlu
Kaynak: Hodlu Noksani

Demiş
Hakkari'nin çopur yüzlü ağası
Hergün bana tavuk getirin demiş
Açıkgözün biri itiraz etmiş
Hemen falakaya yatırın demiş
Zavallının benzi beti sararmış
Vücudu simsiyah teni kararmış
Dudağı patlamış gözü morarmış
Küstahı karşımdan götürün demiş
Beş avradı varmış elli torunu
Nasıl olsa düşünmüyor yarını
Arpayı samanı yıllık ürünü
Şu atımın şu da katırın demiş
Bu haberi bize getirdi Mıstık
Gülhani'yim hemen küfürü bastık
Altıma çift döşek başıma yastık
Siz de kuru yerde oturun demiş

Demiş (Hakkari'nin Çopur Yüzlü)
Hakkari’nin çopur yüzlü ağası
Hergün bana tavuk getirin demiş
Açıkgözün biri itiraz etmiş
Hemen falakaya yatırın demiş
Zavallının benzi beti sararmış
Vücudu simsiyah teni kararmış
Dudağı patlamış gözü morarmış
Küstahı karşımdan götürün demiş
Beş avradı varmış elli torunu
Nasıl olsa düşünmüyor yarını
Arpayı samanı yıllık ürünü
Şu atımın şu da katırın demiş

Söz: Gürünlü Gülhani

Bu haberi bize getirdi Mıstık
Gülhani’yim hemen küfürü bastık
Altıma çift döşek başıma yastık
Siz de kuru yerde oturun demiş

Demiş (Bugün Yoldaşımdan)

Kaynak: Gürünlü Aşık Gülhani

Bugün yoldaşımdan bir haber geldi
Artık gurbet elde kalmasın demiş
Beklerim yolları hep leyl ü nehar

Demiş (Yara Haber Saldım)

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Yare haber saldım gidiyom diye
Giderse karayı bağlarım demiş
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Sayfa 896

Gelsin nazar etsin gözüm yaşına
Bahar suyu gibi çağlarım demiş

Sema meye tera çend qible rane
Riya me riya Dewdu

İşte suna boylum Allah'tan sağlık
Elbet verir mevlam bize de beylik
Dostumdan istedim bir ala yağlık
Bakarda gönlümü eylerim demiş

İmame Xizir hazir nazir li ser riya ne
Eme birati bikin re tevdir
Em nabin hesire ber zulumen mir
E ben zemamen beqeyd u binur
E rabe zemamen tari u zuxur

Yeter Said yeter söyleme galan
Komadın aklımı eyledin talan
Şu fani dünya da yalanmış yalan
Toklumen Köyüne bağlanma demiş
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Demişem (Hesretin Çekdiyim)

Demokrasi Nerde İse Ordayız
Dostlar bizim inancımız bellidir
Demokrasi nerde ise ordayız
Softaların sözlerine kanmayız
Demokrasi nerde ise ordayız

Hesretin çekdiyim gel gözlayirem
Zülmle hicrana qeher demişem
Men senin vesfini qerib ellerde
Her axşam oxuyub seher demişem

Bizim ölülerimiz geri dirilmez
İnsanlara boş fetvalar verilmez
Bizde sınıf bölücülük görülmez
Demokrasi nerde ise ordayız

Qaşların qelemdir gözlerin büllur
Dodağın meyinden badeler dolur
Yanağın qönçedir el deyse solur
Yüzüne alnına qemer demişem

Yollarımız ikilikle barışmaz
İnsanların inancına karışmaz
Benlik yoktur kimse ile yarışmaz
Demokrasi nerde ise ordayız

Dişlerin incidir dürdür zebercet
Dehanın şirindir - bal ile şerbet
Ol dilin damağın şekere nisbet
Sinenin üstüne mermer demişem

İnsak Hak'tır Hak insandır biliriz
Gönüllerde açar bizim gülümüz
Akarsu'yum bacı kardaş hepimiz
Demokrasi nerde ise ordayız

Yaxın dur boynuna qolum dolayım
Sinenin üstünde bihuş qalayım
Ol nazik canına köynek olayım
Servi tek qeddine er - er demişem

Kaynak: Muhlis Akarsu

Dolanım başınae buğda rengli yar
Tapmaram dünyada sene barabar
Cuma'yam eşqine oldum giriftar
Hansı gün ayrılsan mehşer demişem
Kaynak: Aşık Molla Cuma

Demme
Demme demme demme
Çi xveş e demme
Werin hev ra bigrin
He meşk u sem e
Cema me şuna Ehl-i Beytane
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Denerim Denerim Görünmez Oldu
Denerim denerim görünmez oldu
Kar duman çöktü başına dağlar
Çekilmez fırtınan karın tufanın
Dayanmaz sevdiğim kışına dağlar
Sakin eyle boranını karını
Duman çöker arttırırsan zarını
Eğer incidirsen nazlı yarimi
Bin belalar gelsin başına dağlar
Yaz gelipte pınarların akınca
Lale sümbül mor menekşe kokunca
Vakti gelip el yayla çıkınca
Ben de yüz süreyim taşına dağlar
Cirid oynar arap atlar harınan
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Cünbüş eder aşıkların yarınan
Çiçekler açılıp yaz baharınan
Çok güzeller konar döşüne dağlar
Sefil Molla'm arzularım dağlarım
Dağlar değil arzumanım evlerim
Gurbet elde ah ederim ağlarım
Sevdiğim giriyor düşme dağlar

Sayfa 897

Fukarayı baş köşeye sürmezler
İyi yere münasebet görmezler
Ak sakallı olsa bir yer vermezler
Fukara ayağa turap denilir
Fukara durmayıp hizmet yetirse
Yükselse de gam yükünü götürse
Zengin bir mahleden beygir getirse
Bu halis küheylan Arap denilir

Kaynak: Sefil Molla

Deneye Deneye
Kervan ile şu dağları
Aştık deneye deneye
Kim akıllı kim delidir
Şaştık deneye deneye
Kimi alim kimi softa
Şöyle bir toplandık safta
Kaplumbağaları çifte
Koştuk deneye deneye
Buharlandık bile bile
Gök yüzünden çıktık yola
Sel olduk dolduk bir göle
Taştık deneye deneye
Bakın hey erenler bakın
Ne işleri vardır Hak'kın
Kör gözünen ay'a yakın
Ulaştık deneye deneye
Deliler mum yakar buza
Yemek olsun diye
Biz kendi çukurumuza
Düştük deneye deneye
Mahzuni geçelim nerden
Belalar bitiyor yerden
Biz bizi sevenlerden
Kaçtık deneye deneye

Gülşani çekiyor aşk mihnetini
Kavukçu zenginin eder methini
Fukara çalkasa bal şerbetini
Bal değil yıllanmış şarap denilir
Kaynak: Aşık Gülşani

Deniz (Aşkın Kandilini Yaktım)
Aşkın kandilini yaktım yürüdüm
Esti poyraz yeli söndürdü Deniz
Hasretin içimde ağladım durdum
Bu ayrılık beni öldürdü Deniz
Sen benim içimde solmayan gülsün
Bırakın ne olur tomurcuk dursun
Ayrılığa sebep olan körolsun
Bu dert beni yaktı yandırdı Deniz
Ananın kalbini taştan yazdılar
Benim kaderimi baştan yazdılar
Yaşlarımı kanlı yaştan yazdılar
Bilmem yari kimler kandırdı Deniz
Destan yazdım ibret olsun kullara
Benden selam olsun ayrılanlara
Yetimler ağlaşır bakar yollara
Eller bana haksız saldırdı Deniz
Adliyede ne kalemler kırıldı
Aktı gözyaşlarım taşlar delindi
Anlamadım bu ne zalim gelindi
Düşmanları bana güldürdü Deniz

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Denilir (Bir Fukara Keşf-i Keramet)
Bir fukara keşf-i keramet olsa
Müzevir insana ahbap denilir
Zengin kapısında bir hayvan ölse
Eyvah yazık gönlü harap denilir
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Ben oldum peşinden boynunu büken
Ben mutluydum sen yanımda var iken
Yorganım ateştir yastığım diken
Hasret rahatımı kaldırdı Deniz
Kaynak: İsmail Türüt
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Deniz Dalgasız Olmaz
Deniz dalgasız olmaz ah gurban
Güzel sevdasız olmaz
Yiğit olan yiğidin ah gurban
Başı sevdasız olmaz
Sen nerdesin nerdesin
Kaldır camın perdesin
Alacağım seni de
Kalabalık yerdesin
Deli deli deli deli deli
Kalabalık yerdesin
Denize dalayım mı ah gurban
Bir balık alayım mı
Ay doğdu şafak attı ah gurban
Daha yalvarayım mı
Sen nerdesin nerdesin
Kaldır camın perdesin
Alacağım seni de
Kalabalık yerdesin
Deli deli deli deli deli
Kalabalık yerdesin

Sayfa 898

Aç kolların geleyim
Ben de Allah kuluyum
Ley ley ley şinanay nay
Makarada gülüm şinanay nay şinanay nay
Oynatansın oynatan şinanay nay
Kendi malımsın malım şinanay nay
Kaynak: Nail Aslanpay

Deniz Gibi Dalga İle Döğüşür
Deniz gibi dalga ile döğüşür
Akarım inanın Ali dost deyü
Sevme deyü ferman etse padişah
Severim inanın Ali dost deyü
Sevme deyü haber etse beğleri
Dahi ben severim andan yeğleri
Kerem gibi ah edince dağları
Yakarım inanın Ali dost deyü
Aşık isen maşukuna sen de yan
Dost dost için telef olur günagün
Evvel himmet ile arslan pençesin
Takarım inanın Ali dost deyü

Kaynak: Muharrem Ertaş

Deniz Dibi Tekneli
Deniz dibi tekneli
Güle reyhan ekmeli
Cahillikte yar seven
Biraz sevda çekmeli
Ley ley ley şinanay nay
Makarada gülüm şinanay nay şinanay nay
Oynatansın oynatan şinanay nay
Kendi malımsın malım şinanay nay
Denize dalayım mı
Bir balık alayım mı
Ay battı güneş doğdu
Daha yalvarayım mı
Ley ley ley şinanay nay
Makarada gülüm şinanay nay şinanay nay
Oynatansın oynatan şinanay nay
Kendi malımsın malım şinanay nay
Denizlerin kumuyum
Balıkların puluyum
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Aşık olan kelle verir yarına
Benim yarim çıka çıka salına
Keskin kılıç ile meydan yerine
Çıkarım inanın Ali dost deyü
Veli'm eyder koparırım tufanı
Yari dilleyenler gelsinler hani
Efendimin izni ile cihanı
Yıkarım inanın Ali dost deyü
Kaynak: Aşık Veli

Deniz İçi Balıklı
Deniz içi balıklı a canım
Üstü yelken kayıklı a canım
Şimdiki zamanın kızları a canım
Elma elma yanaklı a canım
Deniz içi billur'lur
Kızlar şeker dill'olur
Güzel seven aşıklar
Çalışından bell'olur
Deniz içi sazl'olur
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İçi dolu gazl'olur
Şimdiki zamanın kızları
Nazl'olur pozlu olur
Kaynak: Kadir Turan

Deniz Kenarında Bir Ev Yapmışam
Deniz kenarında bir ev yapmışam
Kerpicim tükenmiş naçar kalmışam
Bir yar için çok cefalar çekmişem
Ela gözlüm nazlı Şirvan'ım benim
Havuzun başında esmesin yeller
Bu gün efkarlıyım açmasın güller
Derdime katiandı sustu bülbüller
Ela gözlüm nazlı Şirvan'ım benim

Sayfa 899

Yana yana kül oluban sen ma'şukanın yolunda
Günde bin kez yanar isem dosttan yüzüm dönmez be
Canım aşkın külüngüne Ferhat olup tuttum başım
Daim dağları keserim Şirin'im hiç sormaz benim
Yunus eydur ey sultanım aşkın ile yandı canım
Gel kılar isen dermanım artık canım ölmez benim
Kaynak: Yunus Emre

Deniz Üstü Köpürür
Deniz üstü köpürür
Gemilere binsem götürür
Benim de bu diyardan gidişim
Bir güzelden ötürü

Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Deniz Kuşum
Deniz Kuşum Ne Gezersin Dağlarda
Senin Yurdun Masmavi Derya Deniz
Özgürlüğe Alişmış Kanatların
Güneş Senin, Deniz Senin, Ay Senin
Dağlar Yüksek Olur
Dağlar Soğuk Olur
Taşıyamaz Kanatların
Hasret Seni De Vurur
Deniz Kuşum Yolunu Mu Kaybettin
Hangi Dertle Başın Aldın Dağlara
Umudunu Taşı Öbür Bahara
Umut Senin, Bahar Senin, Gün Senin

Taş üstüne taş koydum
Ben bu yola baş koydum
Seni gelecek diye
Sol yanımı boş koydum
Kaynak: Şerafettin Civelek

Denizde Urganım Var
Denizde urganım var aman aman
Haydi de gümüşten yorganım var
Kız ben seni alırsam aman aman
Haydi de kara koç kurbanım var
Öyl'olsun da hanım kızlar
Öyl'olsun aman
Bizi seven arkadaşlar
Böyl'olsun aman

Kaynak: Hakan Kambay

Deniz Oldu Birkaç Kadeh
Deniz oldu birkaç kadeh susaslığım kanmaz benim
İniltilerim kesilmez gözüm yaşı dinmez benim
Gel varalım bizim ile ki giresin bahçelere
Daim öter bülbülleri gülistanım solmaz benim
Bizim ilin bahçeleri daim tazedir gülleri
Ma'muredurur bostanım ağyar gülüm üzmez benim
Mansur kadehin nice kez ma'şuka sundu elime
Dört yanımda od vurdular kimse hâlim bilmez benim
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Sıra sıra güveyler aman aman
Haydi de harman sonu düğün var
Açın da kapıları aman aman
Haydi de geliyor düğüncüler aman
Öyl'olsun da hanım kızlar
Öyl'olsun aman
Bizi seven arkadaşlar
Böyl'olsun aman
Kaynak: Sabri Çörek

Denize Dalmayınca
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Sayfa 900

Denize dalmayınca
Bir balık almayınca
Biz burdan kalkmayız
Gök kandil olmayınca

Kara saçın örmezler
Seni bana vermezler
Gel biraz konuşalum
Ay karanlık görmezler

Aman aman Alim nerdesin
Aman aman kaldır camın perdesin
Aman aman benim gibi dertli misin

Kaynak: Ahmet Altıntaş

Denizin Dibinde (Hatça)

Denize dalayım mı
Bir balık alayım mı
Ay battı güneş doğdu
Daha yalvarayım mı

Denizin dibinde demirden evler
Ak gerdanın altında çiftedir benler
O kınalı parmaklarda o beyaz eller
Yolcuyu yolundan eyleyen dilber

Aman aman Alim nerdesin
Aman aman kaldır camın perdesin
Aman aman benim gibi dertli misin

Ovalara duman inmiş göremedin mi
A kız kendi saçını öremedin mi
Alçaklara karlar yağmış yükseklere buz
Gel seninle gezelim ince belli kız

Söğüt altı serindir
Dibi pekte derindir
Ben sevdim eller aldı
Bunun sonu ölümdür
Aman aman Alim nerdesin
Aman aman kaldır camın perdesin
Aman aman benim gibi dertli misin
Kaynak: Ümit Yılmaz Arslan

Denize Vardır Kara
Denize vardır kara
Acaba kayık mıdur
Kaldık uzak uzağa
Ağlasam ayıp mıdır
Balık attım çekere
Güzel yarum yer misun
Ben seni seviyrum
Sen beni sever misun
Pencereden bak beni
Beğenursan al beni
Beğenmezsan beğenma
Beğenenler var beni
Pencere pervazına
Kim sürdü yeşil boya
Pencereden bakana
Sarılsam doya doya
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Arvalı'nın önünde pınarlar harlar
Hatçam çıkmış pencereye ay gibi parlar
Ben Hatça'yı yitirdim dumanlı dağlar
Gözlerimin pınarları durmadan çağlar
Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor
Hatça'yı görenler sevdalanıyor
Onu onu onu onu onu onuna
Ben de yandım Hatça'nın basma donuna
Yüce dağbaşında ekin ekilmez
Yağmur yağmayınca kökü sökülmez
Ellerin köyünde kahır çekilmez
Doldur doldur ağuları içelim Hatçam
Ovalara duman inmiş göremedin mi
A kız kendi saçını öremedin mi
Alçaklara karlar yağmış yükseklere buz
Gel seninle gezelim ince belli kız
Kaynak: Seyfettin Türkol

Denizin Dibinde (Hatça) -OrjEvlerinin önünde pınarlar harlar
Hatçam çıkmış pencereye ay gibi parlar
Ben Hatça’yı yitirdim de dumanalı dağlar
Gözlerimin pınarları durmadan çağlar
Ovalara duman çökmüş göremedin mi
A kız kendi saçını öremedin mi
Alçaklara karlar yağmış yükseklere buz
Gel sarılalım gaçalım ince belli kız
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Sayfa 901

Denizin dibinde Hatçam demirden evler
Ak gerdanın altında da çiftedir benler
O kınalı parmaklar da o beyaz eller
Yolcuyu yolundan eyleyen dilber

Mestetdinde on yedi bellim mestetdin
Sen kendine cüml'aleme dost ettin
Merdanesin hanım Zürhem merdane
Bal mı da sürdün al yanağına gerdana

Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor
Hatçayı görenler sevdalanıyor
Üçünü de beşini de Hatçam onuna
Ben de yandım Hatça’mın basma donuna

Deniz dibi saz olur
(Zürhem) Gül açılır yaz olur
Güle gülüm var deme
(Zürhem) Gülün ömrü az olur

Yüce dağ başına Hatçam ekin ekilmez
Yağmur yağmayınca Hatçam kökü sökülmez
Ellerin köyünde Hatçam kahır çekilmez
Doldur ağıları içelim Hatçam

Mestetdinde on yedi bellim mestetdin
Sen kendine cüml'aleme dost ettin
Merdanesin hanım Zürhem merdane
Bal mı da sürdün al yanağına gerdana

Varman kızlar varman kirli çobana
Çoban evde durmaz gider yabana
Ovalara duman çökmüş göremedin mi
Akız kendi saçını öremedin mi

Kaynak: Aydınlı Fatma

Arvallı dedikleri bir büyük şehir
Şehir oldu bana her zaman zehir
Çok dediler arkadaşlar yar senin değil
Doldur ağıları içelim Hatçam

Denizli'nin Adım Adım Yolları
Denizli'nin adım adım yolları
Açılıp sarmıyor yarin kolları
Bülbül gibi şakır gider dilleri
Armut dalda kız bahçede sallanır
Birgün olur güzel kızlar bollanır

Yüce dağ başında Hatçam harmanın mı var
Harmanı kaldırmaya dermanın mı var
Hatçam beni öldürmeye fermanın mı var
Doldur ağıları içelim Hatçam

Eser eser deli poyraz yel diye
Ben yarime mektup saldım gel diye
Çok istedim saramadım yar diye

Kaynak: Mehmet Erenler

Armut dalda kız bahçede sallanır
Birgün olur güzel kızlar bollanır

Denizin Kenarında Dönüyor Elek
Denizin kenarında dönüyor elek dönüyor
Çarşıda bir kız gördüm elinde fener yanıyor

Evlerinin önü bulgur kazanı
Herkes sever okuyanı yazanı
Kimse sevmez meyhanede gezeni

Giderim eyle beni zilfine bağla beni
Zilfin eylemez ise gerdana bağla beni

Armut dalda kız bahçede sallanır
Birgün olur güzel kızlar bollanır

Gidene bak gidene boyu benzer fidana
Hem sene gurban olam hem seninle gidene

Evlerine varamadım yalınız
Mendilimi ala koydu çalınız
Tenhalarda söz atmıştı oğlunuz

Kaynak: Ağa Taştan

Denizlerin Kumuyum
Denizlerin kumuyum
(Zürhem) Balıkların puluyum
Aç kolların Zürhecim
Ben de Allah'ın da kuluyum
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Armut dalda kız bahçede sallanır
Birgün olur güzel kızlar bollanır
Kaynak: Özay Gönlüm

Denizli'nin Horozları
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Tellidir yavrum anam tellidir tellidir amman
Denizli'nin horozları bellidir
Ötüver de gül ibiğim bir yol ötüver
Geniş olan gam zamanı değildir
Asmam çardaktan
Suyu bardaktan
Bir yol öpüverde gocman gız
İliman yanaktan amanın iliman yanaktan
Telli gelin tüllü gelin geliyor geliyor amman
Ganat açmış tüylerini beliyor
Ötüver de gül ibiğim bir yol ötüver
Telli gelin tasasından ölüyor
Asmam yıkıldı
Suyu sıkıldı
Bugün goca gızı görmedim
Canım sıkıldı amanın canım sıkıldı

Sayfa 902

Derdle dolub piyalesi
Küsüb gedib eşg neşesi
Derd ne yaman amansızsan
Hara getdim tapdın meni
Ateşlerde yahdın meni
Göyden yere çahdın meni
Derd ne yaman amansızsan
Seven ürek bir gul olub
Neğme deyen dil lal olub
O hoş günler nağıl olub
Derd ne yaman amansızsan
Gücüm çatmır vuram seni
Gatil deyib govam seni
Çoh kömeksiz goydun meni
Derd ne yaman amansızsan
Kaynak: Huraman Vefa

Kaynak: Özay Gönlüm

Denizli'nin Horozu
Denizli'nin horozu
Hiç bitmiyorki tozu
Pekte güzel oluyor maşallah
Denizli'nin de kızı
Denizli'nin de kızı
Gönül eder avazı
Düşlerim bazı bazı
Allah nasib eylesin inşallah
Denizli'li bir kızı
Denizli'den bir kızı
Kader bağladı bizi
Böyle yazılmış yazı
Allah nasib eyledi çok şükür
Denizli'li bir kızı
Denizli'den bir kızı

Derd ü Mihnet İle Geçti
Derd ü mihnet ile geçti bu ömrüm
Şimden sonra bana güç versen n’olur
Bir sevdiğim vardı aldın elimden
Bundan böyle ik’ üç versen n’olur
Gurbet ellerinde ömrüm söküldü
Takatim kalmadı belim büküldü
Ağardı saçlarım dişim döküldü
Akılsız başıma taç versen n’olur
Yaprağını dökmüş dalı budadım
Bedelini fazlasıyla ödedim
Ben kendimi dosta kurban adadım
İki koyun bir de koç versen n’olur
Özeri dünyadan çektim elimi
Yaradana arzeyledim halimi
Gece gündüz bekliyorum ölümü
Erken versen n’olur geç versen n’olur

Kaynak: Zekai Aşçıkoca
Kaynak: Aşık Özeri

Derd Ne Yaman Amansızsan
Yaşamağa hevesim yoh
Evvelkitek gur sesim yoh
Gelb isiden nefesim yoh
Derd ne yaman amansızsan

Derde Bakın
Baldan tatlı dillerinen
Uğurladım güllerinen
Çıktı gurbetin yoluna
Döndü bana kefeninen

Gözüm keder- gem çeşmesi
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Sayfa 903

Bağlantı

Kulu düşürmesin derde dermana

Derde bakın derde bakın
Gelin benle ağıt yakın
Mezarını kazmışlar oy
Üzerine toprak atın

Bin naz ile büyütmüştür anneler
Hasta düşer inil inil iniler
Arar da bulmaz derde çareler
Salı düşürmesin derde dermana

Anlatılmaz ki anlatam
Yaramı kime dağlatam
Tabut geldi can içinde
O can ile bende yatam

Attı kısmet Türkiye'de çok gezdim
Başımdan geçeni kalemle yazdım
Çekilmez kahrı var usandım bezdim
Eli düşürmesin derde dermana

Bağlantı

Gönül ister yuvasını bulmayı
Dileğimdir kurtar mevlam cümleyi
Zulüm derler gurbet elde ölmeyi
Ölü düşürmesin derde dermana

Durmaz yaşım durmaz yaşım
Yatan el değil gardaşım
Acısını kimler anlar
Kan ağlıyor içim dışım

Söz: Vedat Gündoğdu

Bu yalan dünyanın sonu ölümdür
Genç yaşında derde düşmek zulümdür
Kıyma mevlam Noksan senin kulundur
Hali düşürmesin derde dermana

Derde Derman

Kaynak: Hodlu Noksani

Badı sabah esme kaba
Yolumu düşürme ya da
Meyilde yatan mahmut dede
Derde derman sen olasın dost

Derde Tabi Oldum Derman Aradım

Bağlantı

Yüce dağların ardında
Aşık sözünün farkında
Aziz dedem var karkında
Derde derman sen olasın
Badı sabah esme kaba
Haktan geldi bize bade
Keçecide ahı baba
Derde derman sen olasın dost
Ne gezersin divane kardaş
Hızır senle olsun yoldaş
Nevşehir'de Hacı Bektaş
Derde derman sen olasın
Kaynak: Ali Özütemiz

Derde Dermana (Gayrı Veda Edem)
Gayrı veda edem hasta haneye
Yolu düşürmesin derde dermana
Sağda solda yaslı yatar hastalar
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Derde tabi oldum derman aradım
Vardım ki tabibin derdi benden çok
Her derdin dermanı sendedir bildim
Ne hikmet ki senin derdin binden çok
Dertli olan düşünmesin boşuna
Her iş gelir kul olanın başına
Tefekkür eyledim Hakk'ın işine
Cümle derdi bize reva görmüş Hak
Ne imiş tecellim nedendir suçum
Derdiniz var ise tabibe açın
Ehlibeyte gam yoldaş olduğuyçün
Âşık isen dertli sinen od'a yak
Hak böyle buyurmuş bina kurunca
Ağlamayı gülmeye eş verince
Tabipler tabibi dertli olunca
Besbelli ki şu dünyada dertsiz yok
Veli'm eyder işin ah ü zar ise
Hak sana yardımcı işin zor ise
Eğer bunda bir müşkülün var ise
Kerbela da İmam Hüseyin'e bak
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Kaynak: Aşık Veli

Derde Tabip Oldum
Derde tabip oldum derman aradım
Vardım ki tabibin derdi benden çok
Her derdin dermanı sendedir bildim
Ne hikmet ki senin derdin binden çok
Hak böyle buyurmuş bina kurunca
Ağlamayı gülmeye eş verince
Tabipler tabibi dertli olunca
Besbelli ki şu dünya da dertsiz yok

Sayfa 904

Derdi güzel ağlama
Ben deli değilim dostun sevdası
Derdi güzel ağlama
Kaynak: Akbabalar

Derdi Vardır (Ah Edip Ağlarım)
Ah edip ağlarım kimsem yok benim
Virane gönlümün yar derdi vardır
Korkarım işlerim çıkar meydana
Bilmezler garibin zor derdi vardır

Derdi Derunum

Sürmelidir gözler kalemdir kaşlar
Uzaktan uzağa cilveye başlar
Beni firkatlatır yakar ateşler
Kimse demez bunun nar derdi vardır

Derdi derunuma değme hey Lokman
Bu sevda serimden aralanmasın
Yürekteki derde olur mu derman
El vurma bu bağrım paralanmasın

Mahalle önünde bir büyük çınar
Bu ateş bağrımda durmayıp yanar
Tutsam yar elinden el beni kınar
O ince belinden sar derdi vardır

Kaynak: Aşık Veli

Tecellimiz böyle düştü gaziler
Bozulur mu takdirdeki yazılar
Gece gündüz durmaz yaram sızılar
Kimseler ciğerden yaralanmasın

Kaynak: Bekir Karadeniz

Derdim Bitmez

Derdi Güzel Ağlama

Döner dolap çevrilirim
Geçer ömür derdim bitmez
Diyar gurbet savrulurum
Geçer ömür derdim bitmez

Sarı çiçek sarartıyı dağları
Suna boylum ağlama
Kırmızı gül bezetiyi bağları
Derdi güzel ağlama

Misafiriz biz bu handa
Gah o yanda gah bu yanda
Can bedenden çıkmayanda
Geçer ömür derdim bitmez

İkimizin gün görecek çağları
Ben ölürüm ağlama
Çekerim ayrılık seni bir zaman
Derdi güzel ağlama
Ben deli değilim yarin sevdası
Ben ölürüm ağlama

Kimi gelir kimi gider
Gelmeyenler merak eder
Dertler bedenimi yutar
Geçer ömür derdim bitmez

Kaynak: İsmail Özden

Ben seni severim sen de seversen
Suna boylum ağlama
Kör olasın el sözüne uyarsan
Derdi güzel ağlama
Şah Hüseyni Kerbelayı seversen
Ben ölürüm ağlama
Ölene dek bana bir dert eyleme
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Merak edip sual sordum
Düşlerimi hayra yordum
Eroglu'nu hasta gördüm
Geçer ömür derdim bitmez
Kaynak: Kemal Eroğlu

Derdim Çoktur -OrjDerdim çoktur hangisine yanayım
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Yine tazelendi yürek yarası
Ben bu derde kimden derman bulayım
Meğer Şah elinden ola çaresi
Türlü libas giymiş gülden naziktir
Bülbül cevreyleme güle yazıktır
Çok hasretlik çektim bağrım eziktir
Güle güle gelir canlar paresi
Benim uzun boylu servi çınarım
Yüreğime bir od düştü yanarım
Kıblem sensin yüzüm sana dönerim
Mihrabımdır iki kaşın arası
Güzel ile muhabbete doyulmaz
Muhabbetten kaçan insan sayılmaz
Münkir üflemekle çırağ söğünmez
Tutuşunca yanar aşkın çırası
Pir Sultan'ım kati yüksek uçarsın
Selamsız sabahsız gelir geçersin
Dilber muhabbetten niye kaçarsın
Böyle midir yolunuzun töresi

Sayfa 905

Şükür dostun cemalini
Gördüm eyvallah eyvallah
El uzatıp güllerini
Derdim eyvallah eyvallah
Pervaneyim didarına
Yanarım aşkın narına
Enel Hak Mansur darına
Durdum eyvallah eyvallah
Gam çekerim yar elinden
Bülbül öter zar elinden
Vardır o didar elinden
Derdim eyvallah eyvallah
Muhabbeti i Hak pazarım
Söyler derdimi yazarım
Ruzü şeb dilde ezkarım
Virdim eyvallah eyvallah
Daimi'dir ehli iman
Eylenmez gönlümde güman
Özümü dosta tercüman
Verdim eyvallah eyvallah

Kaynak: Pir Sultan Abdal
Kaynak: Aşık Daimi

Derdim Dağlardan Yücedir
Eğer sevdiğime kavuşamazsam
Derdim şu dağlardan daha yüc'olur
Oturup dertleşip konuşamazsam
Ağalar o zaman halım nic'olur
Ayrılan gönüller çeker ıstırap
Baykuşun sarayı bülbüle harap
Seveni sevenden ayırma ya rab
Sevip sevip ayrılması güç olur
Gönül gülü solmaz imiş sevdiğim
Seven kalpler ölmez imiş sevdiğim
Aşkın yaşı olmaz imiş sevdiğim
Bazen erken başlar bazen geç olur
Garip Hacı'm der ki o yari bulsam
Bir gece yanında misafir kalsam
Dilim türkü dese elle saz çalsam
Sevgi harmanında sohbet güş olur
Kaynak: Aşık Hacı Karakılçık

Derdim Eyvallah Eyvallah
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Derdim Gizli Kimselere Diyemem
Derdim gizli kimselere diyemem
Bir derdi sevdaya saldı yar beni
Ben kendi halımla yanar dururken
Bir derdi sevdaya saldı yar beni
Yara doğru aktı gönül deresi
Sargı tutmaz imiş aşkın yarası
Böyle imiş bu dünyanın töresi
Bir derdi sevdaya saldı yar beni
Akarsu derdimi çekeyim dara
Neyimi söyleyim kör oğlu köre
Dünya düşman olsa sevdim bir kere
Bir derdi sevdaya saldı yar beni
Kaynak: Muhlis Akarsu

Derdim Var Benim
Dağların ayazında
Karların beyazında
Seni gördüm seni duydum
Kuşların avazında
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Kuşların avazında
Ötme garip bülbül, gülün kıskanır
Garip sevdalılar dağa yaslanır
Ötme garip bülbül ötme
Derdim var benim
Derdim var benim
Bulut bulut oldu dağlar
Hep çıkmaza girdi yollar
Yar hasreti bağrım dağlar
Küle döndürür
Küle döndürür
Kaynak: Kerim Bülbül

Derdimden Ölüyom Ben
Derdimden ölüyom ben yana yana
Her zaman senin derdin bak hale
Bağlanmışım özüm ile canana
Kanadım kolumu kırdı bak hale
Razıydım dayak sille köteğe
Hastalandım düşürdüler yatağa
Kalkmak istedikçe battım batağa
Felek bana yine vurdu bak hale
Elalem yaşıyo zevkli neşeli
Gulfani'yim karlı dağlar aşalı
Perişanım gurbet ele düşeli
Viran olmuş eli yurdu bak hale
Kaynak: Aşık Gulfani

Derdime Dermansın Dağlar
Dayadım sırtımı yamaçlarına
Gönlüm sevdalandı bakışlarına
Beni götürsünler yarin yanına
Derdimin dermanı olsana dağlar
Derdime dermansın dağlar dağlar
Gönlümde sevdamsın dağlar dağlar
Katlime fermansın dağlar dağlar
Sen beni anlarsın dağlar oy oy
Ağaçlar yeşerdi yaprağa düştü
Dereler çoğaldı ırmağa düştü
Nice koçyiğitler toprağa düştü
Gönlümün dermanı olsana dağlar
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Sayfa 906

Derdime dermansın dağlar dağlar
Gönlümde sevdamsın dağlar dağlar
Katlime fermansın dağlar dağlar
Sen beni saklarsın dağlar oy oy
Kaynak: Salih Soydemir

Derdimi Dökersem Derin Dereye
Derdimi dökersem derin dereye
Doldurur dereyi düzolur gider
Irakipler gelir girer araya
Korkarım yar benden yoz olur gider
Ilgıt ılgıt yeller eser seherde
Yar beni düşürdü onulmaz derde
Yar ile buluşsak bir tenha yerde
Duyar düşmanlarım söz olur gider
Pervane ateşten sakınmaz canı
Uğruna koymuşum başı bedeni
Doldur tüfengini hedef al beni
Yaram doksan dokuz yüz olur gider
Veysel der çıkalım karşıki dağa
Ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa
Zaman olur tenim düşer toprağa
Karışır çamura toz olur gider
Kaynak: Aşık Veysel

Derdimi Söylesem Kara Taşa
Derdimi söylesem ben kara taşa
Neler geldi geçti bu garip başa
Mektuplar yolladım sevdiğim eşe
Bendeki yaralar türlü türlüdür
Gitme güzel gitme nar tanesiyim
Anamın babamın bir tanesiyim
Atma bu taşları ben yaralıyım
Elalem al giymiş ben karalıyım
Ayda bir selamın gelse razıyım
Bendeki yaralar türlü türlüdür
Gitme güzel gitme nar tanesiyim
Anamın babamın bir tanesiyim
Yüce dağ başında otlar kuzular
Anayı babayı gönül arzular
Açma tabip açma yarem sızılar
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Bendeki yaralar türlü türlüdür
Gitme güzel gitme nar tanesiyim
Anamın babamın bir tanesiyim
Kaynak: Cahit Öztelli

Derdimin Dermanı (Bana Yeter)
Derdimin dermanı gönülde şahım
Senede bir olsun gel bana yeter
Görebilmem için o yüzü mahım
Biraz da yanımda kal bana yeter
Uçurdum dönmüyor gönül kuşumu
Sevdan yakar yüreğimin başını
Hasretinle akan gözüm yaşını
Çıkar yağlığınla sil bana yeter
Bir tatlı bakışın can katar cana
Gönül neden düştü senin sevdana
Altın tabaklarda neyleyim bala
Dilinden dökülen bal bana yeter
Gönlüm arar doğruyu ve gerçeği
Ömür çilesinde bağla bahçeyi
Neyleyeyim demet demet çiçeği
Sevginle verdiğin gül bana yeter
Kaynak: Cemal Durmuş

Derdimin Dermanı (Garip Bülbül)
Garip bülbül gibi figan ederim
Derdimin dermanı var mıdır benim
Tabip şifa bulsa gülmez kaderim
Derdimin dermanı yar mıdır benim
Yurdumun düzeni temelden bozuk
Bilinçsiz geçen ömrüme yazık
Yavana muhtacız gelmedi azık
Teleflikle geçiyor günlerim benim
Kasım der ki ben bir garip yoksulum
Acep ne olacak bu garip halım
Şu yalan dünyada eksilmez zülum
Dostumdan çok düşmanlarım var benim

Sayfa 907

Bülbül olup beni derde düşüren
Derdimin dermanı versin ya Ali
Beni pervaz edip yola düşüren
Derdimin dermanı sensin ya Ali
Pervaz edip yola düşüren sensin
Yine bu devranı döndüren sensin
Susuz olanları kandıran sensin
Derdimin dermanı sensin ya Ali
Derviş Muhammed'im yola gelince
Yol oğlu yoldadır darda durunca
Gurbet ellerinde dostlarım ölünce
Derdimin dermanı sensin ya Ali
Kaynak: Derviş Muhammed

Derdimin Dermanı Yaram İlacı
Derdimin dermanı yaram ilacı
Medet bu dert beni almadan yetiş
Yetişir ağlattın bu ben muhtacı
Derdimiz dağları delmeden yetiş
Derdimiz set hezar olmadan yetiş
Eridi damarda ilikte kanım
Hicri ile yanarım na giryanım
Vadem yetişmeden çıkmadan canım
Ecel peymanesi gelmeden yetiş
Azrail kapımı çalmadan yetiş
Elbet böyle olur takdirin işi
Akıttı gözümden kan ile yaşı
Aldı İrfani'yi aşkın ateşi
Hasret kıyamete kalmadan yetiş
Hasret kıyamete kalmadan yetiş
Söz: Aşık İrfani

Derdimin Ortağı Sinem Bülbülü
Derdimin ortağı sinem bülbülü
Andırırsın laleyi sümbülü vay vay vay
Yadlara demezdim bu gizli sırrı oy
Derdimi sizlere diyeyim dağlar oy oy oy oy oy

Kaynak: Kasım Karşı

Bana bir ziya ver zülfün telinden
Ne çare ki kader kötü elinden vay vay vay
Ben garibim kimse bilmez halimden oy
Derdimi sizlere diyeyim dağlar oy oy oy oy oy

Derdimin Dermanı Sensin

Kaynak: Orta Anadolu
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Derdin İle Ölsem Bile
Yar senden ayrı olmazsam
Dara layık olsam bile
Sırrını yad'a açmazam
Derdin ile ölsem bile
O yar bana nazı eder
Münkür olan bize nider
Yari görsem gamım gider
Sararuben solsam bile
Aşkın halinden bilirem
Ben bu dert ile ölürem
O yar var iken gülürem
Nice derde dalsam bile
Ah çeküben ağlamazam
Coş eyleyip çağlamazam
Yad'a meyil bağlamazam
Yardan uzak kalsam bile

Sayfa 908

Mevla'yı seversen hışm ile bakma
Korkarım cihanı yakar o gözler
Hüsnün kitabından kamil ders alır
Evliya buyruğun okuyan bilir
Cevahir madenin kıymeti olur
İnciyi mercanı tartar o gözler
Yaradan yaratmış usuldur boyu
Kemerbest bağlamış mülayim huyu
Mısır'ı Bağdat'ı Bedehşan ili
Acem İsfehan'ı değer o gözler
Gahi hiram gahi gönülü gamda
Sen oynar gülersin sevdalar bende
Zühre yıldızının nişanı sende
Ahiri Veli'yi yıkar o özler
Kaynak: Aşık Veli

Derdine Düşüp De Abdal Olduğum

Daimi gördüm vechini
O yar göç etti göçünü
Derim feleğin suçunu
Huzuruna gelsem bile

Derdine düşüp de abdal olduğum
Bir kaşları kara meralim geldi
Hasretiyle sararıp da solduğum
Hublar yakışığı ceranım geldi

Kaynak: Aşık Daimi

Kaşlarında kul eylemiş kendini
Eme idim leblerinin kandini
Bin çevrile yıktın gönül bendini
Hemi yıkıp hemi örenim geldi

Derdinden Del'oldum İnan Vallahi
Derdinden del'oldum inan vallahi
Ne yaman mestane bakar gözlerin
Derdi veren dermanını vermez mi
Ab-u revan olmuş akar gözlerin
Bazen güler bazen bu gönül gamda
Sen güler oynarsın sevdan var bende
Zühre yıldızının nişanı sende
Korkarım cihanı yakar gözlerin
Kaynak: Murtaza Kurt

Derdinden Deliyim İnan Billahi
Derdinden deliyim inan billahi
Nice mestaneler değer o gözler
Derdi veren dermanını vermez mi
Ab ü zülal olmuş akar o gözler
Gönül bir Kabe'dir sen onu yıkma
Oktur gamzelerin sineme çakma
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Dostu gören aşık olmaz mı hasta
Gözler mevalide kirpikler meste
Kaşların hub eğmiş yaradan usta
Bir melek simalı cananım geldi
Gaziler serimi sevdaya saldı
Beni abdal edip arkamca güldü
Şu garip başımdan aklımı aldı
Hemi alıp hemi verenim geldi
Hurinin gılmanın melektir zatı
Yoktur bu cihanda onun kıymeti
Bir hüsn-i melek ali züriyeti
Mısır'dan Yusuf-i Kenan'ım geldi
Veli'm eyder geldin gevher kanıma
Tığ-ı gamzen ile vurdun sineme
Dembedem mah dilber girme kanıma
Gene kend-eliyle saranım geldi
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Sayfa 909

Senin için ısmarladım gelir bakalım
Kaynak: Aşık Veli
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Dere (Niçin Bu Derenin)
Niçin bu derenin suları kara
Niçin böyle hırçın akıyor dere
Niçin deli gibi koşup kenara
Billurdan kancalar takıyor dere
Arzun tutunmaksa eğer sahile
Ey dere bu coşkun gayret nafile
Bu sahil ki savmış nice kafile
Seni tutar mı ey suyu mor dere
Ağlama ey dere gürültüsüz ak
Kader bu ne yapsan suyun akacak
Çok zordur çırpınıp tutunamamak
Fakat bir kere de bize sor dere

Dere Boyu Giderim
Dere boyu giderim
Koyun kuzu güderim
İkimizi görmüşler
Nasıl inkar edeyim
Ay anam ay bubam da nar yemeli
Sarı saçlı güzellere yar demeli
Atladım bağdan bağa
Elim değdi yaprağa
Gız ben seni almazsam
Girmem kara toprağa

Kaynak: Sabahattin Ali

Ay anam ay bubam da nar yemeli
Sarı saçlı güzellere yar demeli

Dere Boyu Düz Olur

Kaynak: Ümmet Balcı

Dere boyu düz olur
Güzellerde naz olur
Yad ele gönül verme
Hep ellerde söz olur

Dere Boyu Kavaklar

Dere boyu taşlıdır
Ağlayan göz yaşlıdır
Yenice bir yar sevdim
O da hilla kaşlıdır

Açtı yeşil yapraklar
Açtı yeşil yapraklar

Dere boyu kavaklar
Ah dere boyu kavaklar

Ben sana doyamadım
Doysun kara topraklar

Kaynak: Ali Sandal

Dere Boyu Gidelim (Naciye)
Dere boyu gidelim Naciye'm
Koyun kuzu güdelim
İkimizi görmüşler Naciye'm
Nasıl inkar edelim
İlimonum portakalım bizde kalalım
Senin için ısmarladım gelir bakalım
Sap benden keser benden Naciye'm
Gitmiyor eser benden
Keserse Allah keser Naciye'm
Kim keser seni benden
İlimonum portakalım bizde kalalım
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Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız jandarmadan
Dere boyunun düzü
Mevlam ayırdı bizi
Ah babanın aklı olsa
Evlendirirdi bizi
Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız jandarmadan
Gidiyom Giresun'a
Kızlar meyhanesine
Orda bir güzel ölmüş
Varam cenazesine
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Sayfa 910

Biri benim kendime
Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız jandarmadan

Dere Boyu Saz Olur
Dere boyu saz olur
Gül açılır yaz olur
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur
Hazal Hazal sen ettin dilimi lal
Hazal Hazal gel kırık gönlümü al
Dere boyu bahçalar
Yar oturmuş saz çalar
O yarin kaşı gözü
Ciğerimi parçalar
Hazal Hazal sen ettin dilimi lal
Hazal Hazal gel kırık gönlümü al
Dere boyu pıtırak
Minder getir oturak
Sen beni al ben seni
Bu sevdadan kurtulak

Kaynak: Tahtacılar

Dere Dibi Yol Mu Olur (Madımak)
Dere dibi yol mu olur
Di gel gel haydi gel
Yağmur yağar sel olur da
Benim ilen sen de gel
İki gönül bir olsa
Di gel gel haydi gel
Samanlık seyran ola
Benim ilen sen de gel
Koyulhisar yaylası
Di gel gel haydi gel
Ne hoş olur havası da
Benim ilen sen de gel
Güzeller horan tutmuş
Di gel gel haydi gel
Güzeller horan tutmuş
Benim sevdiğim güzel de
Haydi durma sen de gel
Kaynak: Yıldıray Tütüncü

Hazal Hazal sen ettin dilimi lal
Hazal Hazal gel kırık gönlümü al
Kaynak: Mehmet Seske

Dere Dere Gidelim
Dere dere gidelim
Gara goyun güdelim
İkimizi görmüşler
Haydın inkar edelim
Değirmenin bendine
Döner kendi kendine
Değirmende üç kız var
Biri benim kendime
Şu dere derin dere
Suları serin dere
Al dere götür beni
Yarin olduğu yere
Değirmenin bendine
Döner kendi kendine
Değirmende üç kız var
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Dere Gelir Kütükten
Dere gelir kütükten
İçilmiyor köpükten
Şu Kurcalı’nın kızları
Sevilmiyor ipekten
Pencereden baktırım
Elektriği çaktırım
Dikkatle akma çocuk
Öküzleri sattırım
Güle bindim gülmedim
Gülden düştüm ölmedim
Enim bir yarim var
Üç gün oldu görmedim
Kaynak: Kemal Altınkaya

Dere Geliyor Dere
Dere geliyor dere
Kumunu sere sere (oy gelin)
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Al dere götür beni
Yarin olduğu yere (güzelim)
Su gelir millendirir
Çayırı çimlendirir (oy gelin)
O senin güzel gözün
Dilsizi dillendirir (güzelim)
(Aşığı dillendirir güzelim)
Su akar kamış gibi
Durulur gümüş gibi (oy gelin)
Ben yarimi severim
Turfanda yemiş gibi (güzelim)
Su üstünde kayası
Geldi Dirmil'in yazı (oy gelin)
Derenin kenarında
Kıldım akşam namazı (güzelim)
Kaynak: Ahmet Yamacı

Dere Geliyor Dere
Dere geliyor dere yalelel yalelel
Kumunu sere sere yalelellim
Al dere götür beni yalelel yalelel
Yarin olduğu yere yalelellim
Amanın aman aman
Zamanın zaman zaman
Bizim düğün ne zaman yalelellim
Ben armudu dişledim yalelel yalelel
Sapını gümüşledim yalelellim
Ben yarimin ismini yalelel yalelel
Mendilime işledim yalelellim
Amanın aman aman
Zamanın zaman zaman
Bizim düğün ne zaman yalelellim
Armut dalda bir iki yalelel yalelel
Sayın bakın on iki yalelellim
On ikinin içinde yalelel yalelel
Birincisi benimki yalelellim
Amanın aman aman
Zamanın zaman zaman
Bizim düğün ne zaman yalelellim
Kaynak: Türkan Ebcioğlu
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Sayfa 911

Dere Geliyor Dere
Dere geliyor dere
Gumunu süre süre
Aman beni götürün yandım Türkmen oğlu
Gızın olduğu yere sallan bize doğru
Fadime boyun uzun
Alırım seni güzün
Gül sinenin üstünde yandım Türkmen oğlu
Çil para düzüm düzüm sallan bize doğru
Kaynak: Veli Öztürk

Dere Geliyor Dere
Dere geliyor dere (sevdiğim)
Dere geliyor dere (güloğlan)
Kumunu sere sere (güloğlan)
Kumunu sere sere (güloğlan)
Al beni götür dere (güloğlan)
Al beni götür dere (güloğlan)
Yarin olduğu yere (güloğlan)
Yarin olduğu yere (güloğlan)
Çayır ince biçilmez (güloğlan)
Çayır ince biçilmez (güloğlan)
Su bulanık içilmez (güloğlan)
Çayır ince biçilmez (güloğlan)
Bana yardan geç derler (sevdiğim)
Bana yardan geç derler (güloğlan)
Yar tatlıdır geçilmez (güloğlan)
Yar tatlıdır geçilmez (güloğlan)
(<i>Yeldirme</i>)
Yaylaya gidiyorum (sevdiğim)
Yollara kona kona (güloğlan)
Canım kurban ben kurban (sevdiğim)
Yarimin yollarına (güloğlan)
Kaynak: Aşık Veli Aydın

Dere Kenarında Anam
Dere kenarında anam
Kayık değilem neden
Yardan ayrılalı anam
Ayık değilem
Bir tek sevdalıya anam
Layık değilem neden
Yardan ağlamayım anam
Kimler ağlasın
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Sayfa 912

Şu garip gönlümü yandım
Kimler eylesin

Ağlama Fatmam sızlama Fatmam sen yeni gelinsin
On yedi kocaya varsan Fatmam sen yine benimsin

Yüce dağların başında anam
Bir taş değilem neden
Yardan ayrılalı anam
Sarhoş değilem
Bir tek sevdalıya anam
Ben eş değilem neden
Yardan ağlamayım anam
Kimler ağlasın
Şu garip gönlümü yandım
Kimler eylesin

Kaynak: Bilinmiyor

Kaynak: Hasan Rodoplu

Dere Kenarında Taş Ben Olaydım
Dere kenarında taş ben olaydım
Ela göz üstüne kaş ben olaydım
Senin gibi güzele eş ben olaydım
Nenni de nenni de neni de nenni
Al kolun üstüne ürgüle beni
Dere kenarından geçtim de geldim
Boyunu boyuma ölçtüm de geldim
Güzel seni güzel diye seçtim de geldim
Nenni de nenni de neni de nenni
Al kolun üstüne ürgüle beni
Dere kenarında yayılan taylar
Var mı benim gibi emeği zaylar
Sinemde yok mudur sılayı gözler
Nenni de nenni de neni de nenni
Al kolun üstüne ürgüle beni
Kaynak: Hasan Karakoç

Dere Kenarında Vişneler Açar
Dere kenarında vişneler açar aman vişneler açar
Kömürcü Hüseyin merağından konaklar yapar
Ağlama Fatmam sızlama Fatmam sen yeni gelinsin
On yedi kocaya varsan Fatmam sen yine benimsin
Dere kenarında çifteli kurna aman aman
Kömürcü Hüseyin çaldıramadı davullan zurna
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Dere Kenarından Geçtim
Dere kenarından geçtim
Soğuk sularından içtim
Ben bu derde nerden düştüm
Bilemem bilemem yar bilemem
Şu gönlümü aldı kaçtı
Başka yar ile dolaştı
Bana nisbet yaptı kaçtı
Gülemem gülemem yar gülemem
Aylar geçti hala gelmez
Gelip şu halimi görmez
Perişanım kimse bilmez
Diyemem diyemem yar diyemem
Kaynak: Hasan Özçivi

Dere Kumları Gibi
Dere kumları gibi
Balık pulları gibi
Benim yüreğim yanar
Cami mumları gibi
Yan Ayşem yan
Evimin arkaları
Çamdandır tahtaları
Yar benden ayrılalı
Sayarım haftaları
Yan Ayşem yan
Elmanın alına bak
Çevir de yanına bak
Yarim beni seversen
Harmanın yoluna bak
Yan Ayşem yan
Kiremitten su damlar
Bir kız verin adamlar
Bir kıza bize çok muydu
Köyünüzde yok muydu
Yan Ayşem yan
Mendili bura bura
Sandıkta dura dura
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Kız ben seni alacam
Başına vura vura
Yan Ayşem yan
Kamayı vurdum yere
Kurusun kanlı dere
Kız sen beni seversen
Al testiyi vur yere
Yan Ayşem yan
Kaynak: Mustafa Ödev Necipoğlu

Dere Kütük Götürür
Dere kütük götürür (kagelele yagelele yanıma)
Üstü köpük götürür (kagelele yagelele yanıma)
Nişanlı olmağilen (kagelele yagelele yanıma)
Adam olan götürür (kagelele yagelele yanıma)
Başına puşisina (kagelele yagelele yanıma)
Durmişam karşısina (kagelele yagelele yanıma)
Adam sevda eder mi (kagelele yagelele yanıma)
Kapıya komşisina (kagelele yagelele yanıma)
Parmağına yüzüğun (kagelele yagelele yanıma)
Takmalıdır takmalı (kagelele yagelele yanıma)
Oldun dünya güzeli (kagelele yagelele yanıma)
Hep sana mi bakmali (kagelele yagelele yanıma)
Kaynak: Gönül Salihoğlu

Dere Mi Bildim
Yine bir yel esti ömrüm bağına
Soldurdu gülümü dere mi bildim
Bir güzel avladım düştüm ağına
Çırpınıp tuzağı yola mı bildim
Hiç gitmiyor şu başımın dumanı
Kesemedim şu dünyanın gamını
Çok aradım bulamadım lokmanı
Derdime bir çare bula mı bildim
Ben dünyada muradıma ermedim
Geçti ömrüm demi devran sürmedim
Feleğin yüzünden vefa görmedim
Her zaman ağlarım güle mi bildim
Sağımda solumda hain gidiler
Beni aldattılar düşman kişiler
Güzelin kalesi sarptır dediler
Yardım olmayınca ala mı bildim
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Sayfa 913

İsmim Said mahlesimdir ilhami
Sürmedim dünyada devranı demi
Kendime eş ettim şu derdi gamı
Gelmedi ecelim öle mi bildim
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Derebey Türküsü (Türkmen Gızı)
(Kız)
Ben babamın evin yıkdım
Beşbin altın alıp gaçdım
Dönüp de ardıma bakdım
Bin gidelim paşam oğlan (aman ey)
(Oğlan)
Anan duyar baban duyar
Ardımızdan atlı goyar
İkimizin cana gıyar
Kalk gidelim Türkmen gızı (aman ey)
(Kız)
Anam duysun babam duysun
Arkamızdan atlı goysun
Gelen atlı beşbin olsun
Bin gidelim paşam oğlan (aman ey)
(Oğlan)
Türkmen gızı Türkmen gızı
Sen allar giy ben kırmızı
Doğuşun sabah yıldızı
Kalk gidelim Türkmen gızı (aman ey)
Kaynak: Feyzi Doğaner

Derede Davul Sesi
(Uy) Derede davul sesi var
Bugün gelinin yası var a gelin
Bir oğlandan gayrı nesi var
Alırlar seni elimden
Sararlar ince belinden a gelin
(Uy) Gölgelerde gabaçlar
Asbap yuğdumuz akdaşlar
Sarılıp yattığımız gardaşlar
Alırlar seni elimden
Sararlar ince belinden a gelin
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Kaynak: Osman Erdem

Derede Değirmenim
Derede değirmenim (Nazlı yar)
Kınalıdır taşları (Nazlı yar)
Yakına gel yakına gel
Yakına gel yakına gel sevdiğim
Öpem kalem kaşların (Sevdiğim)
Yaylanın çimeninde (Nazlı yar)
Ben böyle değilidim (Nazlı yar)
Ben biridim ben biridim
Ben biridim biridim sevdiğim
Sevdalıktan eridim (Sevdiğim)
İndim dere ırmağa (Nazlı yar)
Zeytin dalı kırmağa (Nazlı yar)
Geldim seni geldim seni
Geldim seni almağa sevdiğim
Başladın ağlamağa (Sevdiğim)
Kaynak: Cafer Horhoroğlu

Derede Değirmenim (Düz Horon)
Yaylanın çimeninde
Ben böyle değil idim
Ben biridim biridim
Sevdalıktan eridim
Arı konar güllere
Kına koymuş ellere
Sevdalıktan yanarım
Düştüm dilden dillere

Sayfa 914

Ağzım dilim lal olsun bağda gül
Başkasını sevmedim bağda gül
Dere buzsuz neylesin bağda gül
O yar bensiz neylesin bağda gül
Gidin deyin o yara bağda gül
Sevdiğini söylesin bağda gül
Kaynak: Fethi Siverekli

Dereden Duman Kalktı
Dereden duman kalktı
Girdi taşın altına
Yar yastığın yok ise
Kolum başın altına
Öyledir yar öyledir
Aşkın beni söyletir
Almış yari yanına
Hem sever hem söyletir
Karşı dağın dumanı
Çiçek açmış her yanı
Verdiğin ikrar hani
Sensin derdim dermanı
Öyledir yar öyledir
Aşkın beni söyletir
Almış yari yanına
Hem sever hem söyletir
Kaynak: Mustafa Zengin

Dereler (Endim Derelerine)

Kayalardan kayarım
Yoktur benim ayarım
Ben bu dertten ölürsem
Kaderime sayarım

Endim derelerine
Bilmem nerelerine
Beni doktor yapsınlar
Kızlar hastalarına

Kaynak: Bekir Karadeniz

Deniz dibi delinsin
Sen bir taze gelinsin
Dokuz kocaya varsan
Son nikahta benimsin

Derede Kum Gaynıyor
Derede kum gaynıyor bağda gül
Gaynadıkça oynuyor bağda gül
Nice güzeller sevdim bağda gül
Senin gibi olmuyor bağda gül
Derede gum eledim bağda gül
Ben sözümü söyledim bağda gül
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Deniz üstü tütüyor
Kız memelerin bitiyor
Memelerin biterken
Aklın baştan gidiyor
Derelerin inciri
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Sayfa 915

Saatimin zinciri
Dün akşam neredeydin
Koynumun güvercini

Konuşmamız be yarim (Çakırım)
Seneden seneye mi
Ah ah Çakırım ah

Endim dereye durdum
Turalı para buldum
Yedi köyün içinde
Ben bir kıza vuruldum

İndim dere başına (Çakırım)
Sabun koydum taşına
Kurban olayım yarim (Çakırım)
Senin kara kaşına
Ah ah Çakırım ah

Derelerin uzunu
Kıramadım buzunu
Aldım Çerkez kızını
Çekemedim nazını
Bahçalarda mürdüme
Çare bulun derdime
Ben bu dertten ölürsem
Tel vurun efendime
Armut daldan düşer mi
Günde yahni bişer mi
Sevip sevip ayrılmak
Şanımıza düşer mi
Elmanın irisine
Yağsıdım gerisine
Beni çoban tutsunlar
Kızların sürüsüne
Susadım su isterim
Bana çeşme gösterin
Ben çeşmeden kanamam
Al yanaktan isterim
Suya endim kamışa
Su ne yapsın yanmışa
Mevlam sabırlar versin
Yarinden ayrılmışa
Kaynak: İbrahim Dereli

Dereler Akmaz Oldu
Dereler akmaz oldu (Çakırım)
Yar bana bakmaz oldu
Yarin verdiği güller (Çakırım)
Kurudu kokmaz oldu
Ah ah Çakırım ah
İn dereye dereye (Çakırım)
Dereden dereyemi
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İn dereye dereye (Çakırım)
Dere düzlüklerine
Kaç para verdin yarim (Çakırım)
Güneş gözlüklerine
Ah ah Çakırım ah
Kaynak: Meryem Öztürk

Dereler Biçim Biçim
Dereler biçim biçim more
Sevdalar bizim için
Çok düşmanlar kazandım more
Seni sevdiğim için
Dereler biçim biçim more
Sevdalar bizim için
Dostum düşmanım oldu more
Yari sevdiğim için
Kaynak: Feride Ali

Dereler Buz Bağladı
Dereler buz bağladı
Avcılar iz bağladı
Beni bir gelin vurdu
(ah) Yaramı kız bağladı
Derelerin uzunu
Kıramadım buzunu
Aldım avşar kızını
(ah) Çekemedim nazını
Derelerin oylumu
Eğri koydun boynumu
Gine göresim geldi
(ah) Kara gözlü yarimi
Kaynak: Bilinmiyor
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Dereler Çağlar Oldu
Dereler çağlar oldu
Gözlerim ağlar oldu
Bir yare gönül verdim
Meskenim dağlar oldu
Yaktın yandırdın beni
Çapkın aldattın beni
Ağlarım yandığıma
Yanarım kandığıma
Dağlar taşlar dayanmaz
Benim dayandığıma

Sayfa 916

Eğer annem vermezse
El aç Allah'a yalvar
(Ah) Dereler salkım saçak
Alçak boylusun alçak
Benim yarim çok küçük
Bunun sonu n'olacak
Altın tabakda bal var
Oğlan annene yalvar
Eğer annem vermezse
El aç Allah'a yalvar

Yaktın yandırdın beni
Çapkın aldattın beni

(Ah) Dereler katar oldu
Başbaşa çatar oldu
Ela gözlü sevdiğim
Gözümde tüter oldu

Ayrılık yeter oldu
Halim pek beter oldu
Vefasızın hayali
Gözümde tüter oldu

Altın tabakda bal var
Oğlan annene yalvar
Eğer annem vermezse
El aç Allah'a yalvar

Yaktın yandırdın beni
Çapkın aldattın beni
Kaynak: Zeki Duygulu

Dereler Doldu Taşınan
Dereler doldu taşınan
Gözlerim doldu yaşınan
Ben nelere varayım
Bu gülmedik başınan
Acem şalı belinde
Bir ucu Halime'nin elinde
Halime de benim olmazsa
Durmam şu Bursa'nın köyünde
Kaynak: Hüsnü Ortaç

Dereler Gölgelendi
(Ah) Dereler gölgelendi
Güzeller suya indi
Bugün ben yari gördüm
Gene can tazelendi
(Vay) Gene can tazelendi
Altın tabakda bal var
Oğlan annene yalvar
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Kaynak: Mihrican Bahar

Derelerde Aluç Ağacı
Derelerde aluç aman ağacı
Dibinde keklik pilici
Dost değil de yüzlere pek gülücü
Ben seni derviş belledim
Yanıma yoldaş eyledim
Yürüsün de Alim aman yürüsün
Dağları duman bürüsün
Hani dilber sen kimin de yarisin
Ben seni derviş belledim
Yanıma yoldaş eyledim
Sektirir de atım aman sektirir
Tarlaya tütün ektirir
Elin kızı evi malı sattırır
Ben seni derviş belledim
Yanıma yoldaş eyledim
Kaynak: Hüseyin Dülgerhan

Derelerde Biter Söğüt
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Derelerde biter söğüt
Anasından almış öğüt
Araplar da olur yiğit
Ayvaz burdan kaçtı sandım
Kırat'ıma vurdum haşa
Dengime almam bey paşa
Ayvaz doldur yaldız şişe
Ayvaz dolu içti sandım
Ayvaz giyer dolama
Ayvaz'a durun selama
Bir nur doğmuş bu aleme
Ayvaz göğsün açtı sandım
Köroğlu meyinden içen
Ak yüzünden kara saçan
Ayvaz içmiş gelip geçen
Can bedenden uçtu sandım
Kaynak: Köroğlu

Derelerde Kamışlar
Derelerde kamışlar
Kamışı budamışlar
Yazık kırmızı güle
Söğüde aşlamışlar
Ben bir avuç kişnişem
Günden yana pişmişem
İster al ister alma
Alnına yazılmışam
Kar yağmış kar üstüne
Yar sevmiş yar üstüme
Varsın sevsin neyleyim
Turp yemişler üstüne

Derelerde Kum Savrulur
Derelerde kum savrulur
Dünya başıma çevrilir
Eğil gözlerin öpem
Yar yolu burdan ayrılır
Kuzum sen Türkmen kızısın
Sen beni derde salmışsın
Gel otur gel yanıma
Belki de halimden bilirsin
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Sayfa 917
Kaynak: Celal Aycan

Derelerde Kuşburnu
Derelerde kuşburnu
Kuşburnunu kuş yer mi
Beşyüz liralık gelin
Kaynanaya hoş der mi
Gelin ayağın kara
Kaynatan da çok para
Olmuş ne faydası var
Alıvermez kundura
Boralıyım boralı
Beni vuran buralı
Beş yıldır yanıyorum
Ben bir bahtı karalı
Kaynak: Neriman Gürpınar

Derelerde Olur Çamlı Söğüdü
Derelerde olur çamlı söğüdü
Anam babam yoktur versin öğüdü
Kıyman ağabeyler böyle yiğide
Açılın kapılar dosta gidelim
Bölük bölük olmuş dostun elleri
Aşıp aşıp gider çamlı belleri
Bize de karşı çıkar dost bülbülleri
Açılın kapılar dosta gidelim
Her nereye gitsem yolum dumandır
Kolum zencir sıkmış halim yamandır
Bizim çektiğimiz ikrar imandır
Açılın kapılar dosta gidelim
Güzel dedem çıkmış ulu köşküne
Can boyanır anberine miskine
Seni beni yaradanın aşkına
Açılın kapılar dosta gidelim
Kaynak: Ali Yılmaz

Derelerde Tavşanlar
Derelerde tavşanlar
Niye oldu akşamlar
O benim nazlı yarim sürmeli gözlü Hasanım
Nerelerde akşamlar
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Sayfa 918

Hasan gider oduna
Doyulmuyor tadına
Söyle komşu oğluna sürmeli gözlü Hasanım
Doğru gitsin yoluna

Sevdiğimin üstüne

Kızılcıklar oldu mu
Derelere doldu mu
Gönderdiğim çoraplar sürmeli gözlü Hasanım
Ayağına oldu mu

Derenin kenarına da sereceğim kilimi
Geçer yürek yangınu da sevdiğum
Alalum birbiruni da alalum birbiruni

Kaynak: Bilinmiyor

Dereleri Aldı Tüfek Yangısı
Dereleri aldı tüfek yangısı
Göster Allah göster yarim hangisi
Benim yarim güzellerin kendisi
Güzelim kibarım yollarımız ayrıdır
Seni de benden ayıranlar gavurdur
Engin derelerde kavak biter mi
Oğlansız evlerde duman tüter mi
İki güzel bir yiğide yeter mi
Doğan aylar doğuşundan bellidir
Güzel kızlar gidişinden belidir
Engin derelerin suyu çağlasın
Dengine düşmeyen kızlar ağlasın
Hem ağlasın hem gönlünü eğlesin
Güzelim kibarım yollarımız ayrıdır
Seni de benden ayıranlar gavurdur
Kaynak: Ömer Faruk Çeliktaş

Derelerin Soğuk Suyu
Derelerin soğuk suyu
Evlerinin ardı kuyu
Sevgilim geliyor bakın
Sanki bir fidan boyu

Derenin Kenarına Da Sereceğum

Dere kunduzumisun da sabah yıldızimisun
Geleceğüm peşina da beni alacağmisun
Kuş uçtu yavri kaldı da gökyüzü mavi kaldı
Anahtar yar koynunda da sevdiğum
Gönlüm kilitli kaldi da gönlüm kilitli kaldi
Yağmur yağayi yağmur da dereler akar durur
Ben sevdum eller aldi da acısı beni bulur
Kaynak: Sadık Aynacı

Derenin Kenarında
Derenin kenarında
Yılanın kemikleri
Gene düştü peşime
Domuzun enikleri
Haburası neresi
Ören obası Ören
Konuşurken yarimlen
Var mıdır bizi gören
Kızılağaç benimsin
Geleklerin delinsin
Nerede buluşalım
Sen bir güzel güzelsin
Karşıda gomar foli
Dolu yağayi doli
Sarılsın boğazına
Kemençeci Bic'oğlu
Kaynak: Osman Bicioğlu

Ah benim biriciğim
Çok geldi göreceğim
Şart ettim yemin ettim
Uğruna öleceğim
Bulut bulut üstünde
Bulut yağmur üstünde
Yağma yağmur yağma
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Dereye Aşağı Döktüm Söğüdü
Dereye aşağı döktüm söğüdü
Güzel nerden aldın sen bu öğüdü
Senin benden ayrılasın yoğudu
Esti deli rüzgar ayırdı bizi
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Yüksektir eyvanı yola karşıdır
Benim yarim oynadı mı ele karşıdır
Bakman benim eğlenip de gülmeme
Mecnun oldum yolum çöle karşıdır
Kaynak: Hacı Engüzel

Dereye Aşağı Gelir
Dereye aşağı gelir
Çil horoza selam verir
Tavuğun canını alır
Safa geldin tilki paşa
Emirlere sail idim
Ben bu işe mail idim
Beş tavuğa kail idim
Kökünü kesmeğe gelmiş
Haşeri tilki haşeri
Yedin üçeri beşeri
Postu ver de çık dışarı
Safa geldin tilki paşa
Geldin eşini eşini
Dolandın dağlar başını
Nettin feriğin eşini
Safa geldin tilki paşa
Narpuzun kırağı taşlık
Gel hele gel kardaşlık
Arkasında iki beşlik
Pazarlık görmeye gelmiş
Narpuzun kırağı dere
Bilmiyorum yerin nere
Şu çarşıyı yara yara
Tilki bey gezmeğe gelmiş
Şükür seni burda gördüm
Habınla hatırın sordum
Bir tavuk ta kurban verdim
Safa geldin tilki paşa
Ruhsatı kaptı küreği
Koptu tilkinin yüreği
Dolandı beş on direği
Postu verdi tilki paşa

Sayfa 919

Dereye İndim Dere Derindir (Mero)
Dereye indim dere derindir
Gölgeye girdim gölge serindir
Ağlama Mero mevla kerimdir
Allıdır Mero pulludur Mero
Osman Ağa'nın harcıdır Mero
Dereye indim taş bulamadım
Altın yüzüğe kaş bulamadım
Mero'ya göre eş bulamadım
Allıdır Mero pulludur Mero
Osman Ağa'nın harcıdır Mero
Kaynak: Ferruh Arsunar

Dereyi Aşağı Gelir Kurdizi
Dereyi aşağı gelir kurdizi
Aç kurdun ağzında bir körpe kuzu
Mevlayı seversen ağlatma bizi
Meleme koyunum vazgel kuzundan
Koyun sen kuzunu kuzulamadın mı
Sağında solunda gizlemedin mi
Aç kurt gelir deyi gözlemedin mi
Meleme koyunum vazgel kuzundan
Yüreğimin ince sızısı mısın
Alnımızın kara yazısı mısın
Abdal Pir Sultan’ ın kuzusu musun
Meleme koyunum vazgel kuzundan
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Derik Gilde Bir Kuş Var
Derik gilde bir kuş var
Kanadında nakış var
Toya derik gelmedi
Elbet bında bi iş var
Anay öle deriko
Babay öle deriko
Çoğ gözelsen deriko
Çoğ şırınsen deriko
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Kaynak: Aşık Ruhsati

Deriko Kaşlar Kara
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Derik saçın örmezler
Seni de bana vermezler
Deriko kaşlar kara
Deriko gözler ela hey
Gel seninle kaçalım
Ay karanlık görmezler
Deriko kaşlar kara
Deriko gözler ela hey
Derik saçın iki kat
Kes birini bana sat
Deriko kaşlar kara
Deriko gözler ela hey
Kız annenden izin al
Bir gece de bizde yat
Deriko kaşlar kara
Deriko gözler ela hey
Kaynak: Azmi Körmükçü

Deriko'nun Düzleri
Deriko'nun düzleri
Güzel olur kızları
Oğlan kızın derdinden
Yitirmiş öküzleri
Dere geliyor dere
Kumunu sere sere
Dere beni al götür
Yarin olduğu yere

Sayfa 920

Zikr ettiler erenlerin nefesin
Çüş ettiler taliblerin hepisin
Cümle gönüllerin sildiler pasın
Özlerin teslim ettiler dostuna
Pir Sultan'ım bahçesini zeyn eder
Üstat nazarında erkanın güder
Kırklar sema ile hak yola gider
Üçlerle yediler erkan üstüne
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Derin Uyku (Zaman Değil)
Bağırıp durma boşuna
Hi diyecek zaman değil
Taş vursalar başına
Yo diyecek zaman değil
Pis oturdu temiz posta
Evi çürük yaptı usta
Kağnı kırık öküz hasta
Ho diyecek zaman değil
Bizim hançer bize batar
Köklerden olur mu katar
Pınarda yılanlar yatar
Su diyecek zaman değil
Yürünecek yolu bekle
Yükü götürene yükle
Tükrüğün ağzında sakla
Tu diyecek zaman değil

Kaynak: Arif Sağ

Derildi Ayn-ı Cem Kuruldu
Derildi ayn-ı cem kuruldu erkan
Erenler oturmuş postu postuna
Niyaz edip Hakk'a açıldı meydan
Meydancılar çerağ aldı destine
Baş eğdiler erenlerin yoluna
Hü dediler ehlullah erkanına
Çağırdılar Tanrı'nın arslanına
Kevser getirdiler meydan üstüne
Erenlerin gazileri geldiler
Kabul edip cur'asından aldılar
İçip Ab-ı Kevser sermest oldular
Mail oldum gözlerinin mestine
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Menzile varılmaz yolsuz
Kovanlar sevilmez balsız
Kimi korkak kimi halsiz
Ha diyecek zaman değil
Eskimez gardaşın şalı
Gül donuna girdi çalı
Tekke viran derviş deli
Hu diyecek zaman değil
Söz: Hamdi Gardaş (Çorum'lu)
Kaynak: Adem Aslandoğan

Derino (Malatya'yı Baştan Başa)
Malatya'yı baştan başa çiçek bürüdü
Tanrı takmış alnına yeşil zümrüdü
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Sayfa 921

Bu ettiğin hal mı derler
Kaysı gibi al al olmuş benekli misin
Kernek'e gelmeye de (acap) yeminli misin
Gel anam gel bacım gelin olasın
Çarşamba gecesi bize gelesin

Deriz Biz (Güzeller Güzeli)
Güzeller güzeli güzel olana
Kem gözle bakmayız bacı deriz biz
Aşk uğrunda solup gazel olana
Gönlümüzün tahtı tacı deriz biz
Hünkar Hacı Bektaş Hazreti Ali
Onlardan öğrendik bizler bu hali
Ziyaret yerimiz dostun cemali
Oraya gidene hacı deriz biz
Kimi falcı kimi büyücü cadı
Onlardır gerçeğin yabanı tadı
Korktuğumuz şeyin cehalet adı
Ne cin peri ne de öcü deriz biz
Övünmedik geçmiş zaman varına
Çalışıp umutla baktık yarına
Yirminci asırın icatlarına
İlmin marifeti gücü deriz biz
Gönüllü Coşkun’um yalan bilmeyiz
Onun için ömür boyu gülmeyiz
İnsan olmayandan korkup yılmayız
Aslı keçi ise keçi deriz biz

Bağın bahçen koca narlık
Sana verilmiş tüm varlık
Sensiz bu dünya karanlık
Bu alemde kal mı derler
Bahçıvan'ın gülü açsın
kokusu her yana saçsın
Bırakın yar gelip geçsin
Sen hurisin kul mu derler
Kaynak: Orhan Bahçıvan

Derler (Haktan İnayet Olunca)
Haktan inayet olunca
Kulun etmez melil derler
İsmin diline alınca
Şeytan olur zelil derler
Mevlanın bir ismi Hadi
Zikredene olur dadı
Kendi birdir bin bir adı
Bir ismine Celil derler
Tutun hazretin sünnetin
Öksüz bırakmaz ümmetin
Eder o hakka minnetin
Bizim için delil derler
Bulunurken elde varlık
Çalış göster bir yararlık
Varacak er pek karanlık
Ömrümüze kail derler

Kaynak: Gönüllü Coşkun

Derler (Güzel Senin Bir Adına)
Güzel senin bir adına
Bağda açan gül mü derler
Hele gel bakam tadına
Arı tutan bal mı derler
Zülüflerin deste deste
sen eyledin beni hasta
Böyle aheste aheste
Yürüdüğün yol mu derler
Aç görem senin cennetin
Öksüz bırakma ümmetin
Kimseye yokmuş minnetin
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Cennet olsa mekanımız
Arzular onu canımız
Sual edersen şanımız
İsmimize Halil derler
Kaynak: Bursalı Halil

Derman Aramam Derdime
Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
Divane mi aşık neyim ben dahi bilmem
Emret öleyim gel sana var ise hayatım
Mahşerde dahi haşrolmaz yar
Kaynak: Celal Güzelses
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Derman Arardım Derdime
Derman arardım derdime
Derdin bana derman imiş
Bürhan arardım aslıma
Aslım bana bürhan imiş
Kaynak: Zeliha Hatun

Derman Götür (Seher Yeli)
Seher yeli benden sana emanet
Benden nazlı yare bir selam götür
Eğer hasta ise ol servi kamet
Saçın teli yara bir derman götür
Benim nasıl halim var yara söyle
Hasret kıyamete kalır mı böyle
Çeşmim yaşlarına saçını bele
Gözüm yaşım yara armağan götür
Eğer benim yarım gaflette ise
Dil alır dil verir sohbette ise
Bir kaç mahbub ile hicrette ise
Benden bir selamı tiz revan götür
Der Said'im kan ağlıyır bu canım
Yaralıyım kanlar döker bedenim
Yolabakar ağlar boyu fidanım
Benden bergüzer bir de reyhan götür
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Derman Sendedir (Vakt-i Seherde)
Vakt-i seherde
Düştüğüm yerde
Açılır perde
Derman sendedir
Düşmüşüm kaldır
Ağlarım güldür
Minnetim oldur
Derman sendedir
Benim biçare
Yürek pür pare
Kaldım avare
Derman sendedir
Nefs-i zalimi
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Sayfa 922

Sundum elimi
Gözle halimi
Derman sendedir
Derviş Himmet'e
Derdi firkate
Çare vuslata
Derman sendedir
Kaynak: Bolulu Aşık Himmet

Dermanın Biter
Bir dert yatar iken bir dert ayılır
Her dem felek kızağından kayılır
Ölmediysen boşver öldün sayılır
Otuzbeşten sonra devranın biter
Kara saça aklar düşmez mi sandın
Sırra kıdem basan dönmez mi sandın
Gözündeki ışık sönmez mi sandın
Kırktan sonra dizde dermanın biter
El üstünde senmi var eden eller
Elbet bir gün tatlı helvandan yerler
Her doğan güneşta nur vardır derler
Ellibeşten sonra hayranın biter
Yeşilden sarıdan türlü bahçeler
Ne bülbül kalacak ne de nağmeler
Azrail hançeri yürek parçalar
Altmışlarda sonra Kadir-in biter
Kaynak: Kadir Tanrıkulu

Dermanın mı Kaldı Yol Gözleyecek
Dermanın mı kaldı yol gözleyecek
Neredesin Şahı Merdan gel yetiş
Münkürin hakkından kimler gelecek
Neredesin Şah'ı Merdan gel yetiş
Hakk sende mevcuttur, sen Hakk'ın özü
Her zaman karadır cahilin yüzü
Dergahından mahrum eyleme bizi
Neredesin Şah'ı Merdan gel yetiş
Mahzuni Şerif'im vardır ama ahın
Çektim çilesini yahşı yamahın
İşte şimdi yetişecek zamanını
Neredesin Şah'ı Merdan gel yetiş
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Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Dersanenin Önünden
Dersanenin önünden doğruca geçtim
Sol yanımdan gurşun yedim bayıldım düşdüm
Ecel şerbetini genç iken içtim
Anacığım anacığım uyanamadım
Eniştemin gurşununa dayanamadım
Dersanenin önünde goyun guzular
Açman yorganımı yaram sızılar
Evde yetim galdı körpe guzular
Anacığım anacığım uyanamadım
Eniştemin gurşununa dayanamadım
Kaynak: Mehmet Usta

Derse İnanma (Şeriat Suyu)
Şeriat suyundan abdest almıyan
Tarikata yundum derse inanma
Hakikattan beş vaktini kılmayan
Marifete döndüm derse inanma
Bilmez misin yedi farzı sünneti
Ahsen-i takvimden bilmezsin zatı
Şikeste etmemiş Lat'ı Menat'ı
Lat-ı kazadan döndüm derse inanma
Turabi'm der etme bunun methini
Kabesinden arıtmamış bütünü
Ali ervahından bilmez zatını
Dört kitaba kandım derse inanma
Kaynak: Ali Murtaza Topal Dede

Dersim Bir Dağ İçinde
Dersim bir dağ içinde
Gülü bardağı içinde
Hak Dersim'i saklasın
Bir gülüm var içinde
N'oldu ağama noldu
Sararıp rengi soldu
Ağam burdan gideli
Bu yerler viran oldu
Dersim'in yazıları
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Sayfa 923

Meliyor kuzuları
Ben buraya gelmezdim
Alnımın yazıları
N'oldu ağama noldu
Sararıp rengi soldu
Ağam burdan gideli
Bu yerler viran oldu
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Dersim Dört Dağ İçinde
Dersim dört dağ içinde
Gülü var bağ içinde
Dersimi hak saklasın
Bir gülüm var içinde
(Bağlantı)
N'oldu ağama n'oldu
Sarardı benzi soldu
Ağam burdan gideli
Bu yerler viran oldu
Harput'un altı kelek
Dersim'e gidek gelek
Eli elimde olsun
Kapı kapı dilenek
Bağlantı
Dersim'in yazılan
Meliyor kuzuları
Ben buraya gelmezdim
Alnımın yazıları
Bağlantı
Elin elimde değil
Mavzer belimde değil
Yıkarım seni Dersim
Ferman elimde değil
Bağlantı
Kaynak: -

Dersim Toyu
Dağlarda Kerpiç Evlerde
Gözlerimiz Pencerede
Yanar Yanar Yüreğimiz
Sarı Tütün Gecelerde
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Sayfa 924

Dalda Bir Yaprak Düşende
Yârim Boynunu Bükende
Serde Sevdan Olmasaydı
Yürek Düşer Miydi Derde

Bağların üstünde bir ince duman
Çekilir Çamlığa aman ha aman
Güzel uykulara girdiğin zaman
Garip Oğlan sana türkü söylesin

Uzun İnce Selvi Boylu
Yiğitlerden Gelir Soyu
Halk Uğruna Verdi Canı
Kara Yağız Dersim Toyu

Kaynak: Garipoğlan

Kaynak: Emre Saltık

Dersini Almış Da Ediyor Ezber
Dersini almış da ediyor ezber
Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler
Aman aman ben yarelendim aman
Bu dert beni iflah etmez del'eyler
Benim dert çekmeye dermanım mı var
Aman aman sürmelim aman
Kaşın çeymelenmiş kirpik üstüne
Havada bulutun ağdığı gibi
Aman aman ben yarelendim aman
Çiğ düşmüş de gül sineler ıslanmış
Yağmurun güllere yağdığı gibi
Aman aman sürmelim aman
Yozgat'ı sel almış Soğluk'u duman
Sıtkınan severim billahi inan
Aman aman ben yarelendim aman
Ölünce mezara girdiğim zaman
Ben susuyum kemiklerim söylesin
Aman aman sürmelim aman
Kaynak: Nida Tüfekçi

Dersini Almış Da Ediyor Ezber
Dersini almış da ediyor ezber
Lele güzel sen her zaman böylesin
İnmiş de bağlarda yalınız gezer
Bağlar seni bir gececik eylesin
Yar oturmuş dut dalına yaslanmış
Çiğ düşmüş de gül memeler ıslanmış
Uyku gelmiş ela gözler uslanmış
Kiprik kaşı arar güzel neylesin
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Dert Bana Kaldı
Güvendim güvenmiş olmaz olsaydım
Taktir onun oldu suç bana kaldı
Nasıl bölüştüysek anlayamadım
Neşe onun oldu dert bana kaldı
Çek demesi kolay çekilir mi ki
Karataşa tohum ekilir mi ki
Kuru çölde çalı yeşerir mi ki
Bağlar onun oldu çöl bana kaldı
Musaib'im işin karma karışık
Kapanmış güneşim gelmiyor
Çekip gidem dedim yollar dolaşık
Düz yol onun oldu dağ bana kaldı
Kaynak: Müsayip Temuroğlu

Dert Bende
Ben de bu dünyaya geldim geleli
Ağlarım sızlarım dert bende bende
İçim kan ağlıyor yürek yaralı
Yüzüm güler amma dert bende bende
Hak darına durdum kırbaç vurdular
Dermansız bırakıp beni yordular
En çoğunu omuzuma sardılar
Çeker götürürüm dert bende bende
Salman'ım alıştım derdi çekerim
Kaderime küsüp boyun bükerim
Yağmur gibi gözyaşımı dökerim
Karışır sellere dert bende bende
Kaynak: Zeki Salman

Dert Bi Hesab İken
Dert bi hesab iken sıfırda kaldı
Bin derdi tarh ettik bire ulaştı
O bir dert cihanı gümana saldı
Gerçi bir dert amma bine ulaştı (binleri aştı)
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Yari gördüm zülüflerin tararken
Tül-i visal riştelerin sararken
Dane-i vechinde kısmet ararken
Pay-i mürg-i gönül zülfe dolaştı
Dil masva kaydın bir pula sattı
İkilik heybesin boynundan attı
Erenler Dertli'li bir yola kattı
Sürdüm ol yok kurb-i Hakk'a yanaştı
Kaynak: Şair Dertli

Dert Bir Değil Elvan Elvan
Dert bir değil elvan elvan
Takatsiz kalmışım yayan
Bir derdime bin dert koyan
O yar beni pareleyen
Biraz da bana gül kader
Yerden yere vurdun yeter
Bak tanınmaz hale geldim
Bitsin bunca elem keder

Sayfa 925

Dünya döner mevsim döner
Başım döner yar dönmez
Yollar biter yıllar biter
Ömür biter dert bitmez
Kaynak: Olcayto Art

Dert Deryası (Layık Değilim)
Dert deryasındayım anam kayık değilim
Çok içimişim baba bugün ayık değilim
Affet beni affet beni canım sevgilim
Ben senin aşkına gülom layık değilim
Ayrılığı alnımıza kara yazmışlar
En acı derteri bize reva görmüşler
Seni sevdim diye bana deli demişler
Ben senin aşkına gülom layık değilim
Kaynak: Halil Erkal

Dert Olur

Sevda yakar haşlar beni
Harab etti yaşlar beni
İyi günde dost olanlar
Kötü günde taşlar beni

Ağ pınar da güzelinen görgülü
Siyah saçlar sırmayınan örgülü
O kız bana küçücükten vergili
Saramazsam yüreğime dert olur

Biraz da bana gül kader
Yerden yere vurdun yeter
Bak tanınmaz hale geldim
Bitsin bunca elem keder

Karşıda görünen güzelin köyü
Koyudur gölgesi soğuktur suyu
O köyde sevdiğim güzelin soyu
Saramazsam yüreğime dert olur

Kaynak: İzzet Altınmeşe

Dert Bitmez (Gitti Yarim)
Gitti yarim gurbet ellere
Uzuyor zalim geceler gün olmaz
Razıyım görüpte canım vermeye
Yeller bile kokusunu getirmez
Dünya döner mevsim döner
Başım döner yar dönmez
Yollar biter yıllar biter
Ömür biter dert bitmez
Döküldü yaprağım kurudu dalım
Yandıkça kıyıya vuruyor salım
Umudum kesildi biçare halım
Söylerim gönlüme sözüm dinlemez
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Tıkır tıkır merdivenden enişi
Cığışdıyor altınınan gümüşü
İlkin sözverip de sonra dönüşü
Saramazsam yüreğime dert olur
Sabahınan vardım hamur kesiyor
Mor belikler efir efir esiyor
O güzel de bana niye küsüyor
Saramazsam yüreğime dert olur
Kaynak: Cuma Gürbüz

Dert Pınarı Oldu Çağlayan Gönlüm
Dert pınarı oldu çağlayan gönlüm
Nice esrar gizli akışlarında
Fermanlar yazılır aşk dile gelir
Bir ela gözlünün bakışlarında
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Sayfa 926

Sanki ben senden ey miyim
Sevgiyi öldürür kül eder sine
Arzular gönülde birleşir gene
Sanki ilmek ilmek halı üstüne
Sevdalar örülür nakışlarında
Güzel seven aşık gözden nem kapar
Bakışlar savrulur yürekler çarpar
Fırtınalar eser kıyamet kopar
Sessiz gözyaşların döküşlerinde
Osman Dağlı’m yaşam kutsal bir savaş
Hayali bir başka vuslatı bir hoş
Nice aman yatar nice yalvarış
Bir aşığın boyun büküşlerinde
Kaynak: Osman Dağlı

Dert Yağmuru Dert Yağmuru
Genç yaşta yağdı başıma
Dert yağmuru dert yağmuru
Kara bulut güneşime
Dert yağmuru dert yağmuru
Geceye kattı gündüzü
Yitirdim baharı yazı
Sanki okyanus denizi
Dert yağmuru dert yağmuru
Gizli yağdı bildirmedi
Meçhuli'yi güldürmedi
Boğdu suya öldürmedi
Dert yağmuru dert yağmuru
Kaynak: Aşık Meçhuli

Dert Yanıyor (Ey Miyim)
Gelmiş bana dert yanıyor
Sanki ben senden ey miyim
Gamsız birisi sanıyor
Sanki ben senden ey miyim
Dertlerini sıraladı
Yüreğini yaraladı
Ciğerimi paraladı
Sanki ben senden ey miyim
Bazıları onu kırmış
İncitmiş yıpratmış yormuş
Onu can evinden vurmuş
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Kul Kevseri budur yönüm
Diyor ne olacak sonum
Artık dayanmıyor canım
Sanki ben senden ey miyim
Kaynak: Aşık Kevseri

Dertleşme (Gel Kardaşım Seninle)
Gel kardaşım seninle dertleşek
Bu yıl da bahara çıkabildin mi
Zati değirmende ölmüştü eşek
Bir koca ineğe bakabildiz mi
Çamaşır diyerek çul yıkamıştız
Edep yerizi de zor kapamıştız
Pencere delikti ot tıkamıştız
Cam alıp yerine takabildiz mi
Döndü bacı hem kör hem de dişsizdi
Ev işleri ayarsızdı başsızdı
Büyük oğlan boş gezerdi işsizdi
Bari çobanlığa sokabildiz mi
Bina vergisi de konmuş yapıza
Çocuk sekiz idi çıkmış dokuza
Mihneti gardaşım gelmiş kapıza
Dost diyip derdizi dökebildiz mi
Kaynak: Aşık Mihneti

Dertli Bülbül (Kerem Güzellemesi)
Dertli bülbül olmuş deli
Güle dolana dolana
Bezirgan yolun şaşırmış
Yola dolana dolana
Çekme kulun davasını
Yıkma kulun binasını
Mecnun buldu mevlasını
Çöle dolana dolana
Çobanoğlu can çekildi
Sinem tarlası ekildi
Saç ağardı bel büküldü
Bele dolana dolana
Kaynak: Aşık Murat Çobanoğlu
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Sayfa 927

Dertli Cemo Yetim Cemo

Ağlayı ederim zar dertli dertli

Hele bakın şu sefile
Hele bakın şu yetime
Hele bakın şu garibe

Gel karşıma dal boyunu göreyim
Bir dolu ver muradıma ereyim
Sana bir yadigar mendil vereyim
Sil çeşmin yaşını var dertli dertli

Dertli Cemo yetim Cemo
Aş bile yok kursağında
Tuncelili sefil Cemo kimsesizo
Bedeni var başı yoktur
Koca yurtta eşi yoktur
Barınmaya işi yoktur
Dertli Cemo yetim Cemo
Aş bile yok kursağında
Tuncelili sefil Cemo kimsesizo
Çalıp yese hırsız olur
Çok harcasa arsız olur
Koca yurtta eşi yoktur
Dertli Cemo yetim Cemo
Aş bile yok kursağında
Tuncelili sefil Cemo kimsesizo
Kaynak: Aşık Ali Cemali

Dertli Dertli
Bizim elin diyarında
Öter durnam dertli dertli
Sevdiğimin efkarında
Öter durnam dertli dertli
Ağlamak gönül muradım
Avcılar kırmış kanadım
Arşa çıkmıştır feryadım
Öter durnam dertli dertli
Beyhani'yem budur halim
Kırıldı budandı dalım
Lâl oldu ötmüyor dilim
Öter durnam dertli dertli
Söz: Aşık Beyhani
Kaynak: Neriman Demet

Dertli Dertli (Ayrılık Zamanı)
Ayrılık zamanı geldi gaziler
Yakar bu sinemi nar derli dertli
Ah ettikçe ciğerlerim sızılar
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Geçen sohbetlerdi düşün hayal et
Sen de benim için ağla melal et
Ayrılık vaktidir hakkın helal et
Kuşlardan haberim sor dertli dertli
Çektiğim dertleri edemem beyan
Hasretinle oldu gözlerim al kan
Sevda-ı gamzenle bu tığ-i hicran
Eyledi bağrıma kar dertli dertli
Sefil Sıdkı çağırırım erlere
Aktı çeşmim yaşı döndü sellere
Düştü nasibimiz gurbet ellere
Gözle yollarımı yar dertli dertli
Kaynak: Aşık Sıdkı Baba

Dertli Dertli (Sene Geçer)
Sene geçer dolar yaşım
Gören yoktur dertli dertli
Ne eller ne de kardeşim
Soran yoktur dertli dertli
Yalnız yürüdüm yolumu
Kırdın kanadım kolumu
Birgün seçersin ölümü
Eren yoktur dertli dertli
Tatlı kelime diline
Başka ne geçer eline
Aşık ile sazın teline
Vuran yoktur dertli dertli
Bu alemi koy nizama
Artık razıyım cezama
Tabut gider cenazeme
Varan yoktur dertli dertli
Yalan dünyanın nesini
Perişan duyur sesini
Kara vicdan perdesini
Kıran yoktur dertli dertli
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Kaynak: Aşık Perişan

Dertli Fırat
Ah dertli fırat ah dertli fırat
Duydum ki hala efkarlanır çağlarmış
Fırat değil ardından içli bir kız ağlarmış
Hala o kanlı yaşlar yürekleri dağlarmış
Gül ömrünü kül ettin gurbetin hanlarında
Yar mı böyle hislenen çaresiz anlarında
Akşamların sularda damlayan kanlarında
Fırat değil ardından içli bir kız ağlarmış
Kaynak: Amir Ateş

Dertli Gönül Durmaz Söyler
Dertli gönül durmaz söyler
Dost ismini yar ismini
Demem kimselere beyler
Dostun ismini ismini
Delmeyen bana yanayım
Dodaklarında kanayım
Dilden gönülden anayım
Dostun ismini ismini
Duman duman oldu yolum
Der Seyit Meftuni kulum
Desem solar nazlı dilin
Dostun ismini ismini
Desem solar nazlı dilin
Desem solar nazlı dilin
Dostun ismini ismini

Sayfa 928

Mevlam irenk vermiş kırmızı güle
Sefil durna isen gon bizim göle
Yandım Kerem sen eyledin bu derdi
Kaynak: Yusuf Yorulmaz

Dertli Koyun
Dertli koyun dertli koyun
Dağdadır dertli koyun
Ben bu dertten ölürsem
Adamı dertli koyun
Ağamın elinden elinden
Yavrumun dilinden dilinden
Nere gidem elinden
Kaynak: Enver Demirbağ

Dertli Ne Ağlayıp Gezersin
Dertli ne ağlayıp gezersin burda
Ağlatırsa mevlam yine güldürür
Nice dertli kondu göçtü burada
Ağlatırsa mevlam yine güldürür
Bu dert benim munisimdir yarimdir
Arşa çıkan benim ah ü zarımdır
Seni ağlatan lutf ıssı kerimdir
Ağlatırsa mevlam yine güldürür
Daim Hakk'a cemalini dile dur
Zikr ile mevlayı dilden anadur
Kahrı kime ise lütfu onadır
Ağlatırsa mevlam yine güldürür

Dertli Kerem Der Ki Çalın Sazları

Sevdaya salma şu garib başını
Akıtır gözünden kanlı yaşını
Kerimdir onarır kulun işini
Ağlatırsa mevlam yine güldürür

Dertli Kerem der ki çalın sazları
Hatırımda galdı beyler sözleri
Cennet mekanında huri gızları
Çiğ düşmüş laleye benzer yüzleri

Yunus senin gözlerinde çok hal var
Önünde uğrayıp geçecek yol var
Gece gündüz dur da mevlaya yalvar
Ağlatırsa mevlam yine güldürür

Kaynak: Seyit Meftuni

Dertli Kerem der ki var ömür geçir
Elinizde kadeh onlara içir
Hey yaradan beni havadan uçur
Göreyim aslımı sen kerem eyle
Aşıklar ismini getirir dile
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Kaynak: Yunus Emre

Dertli'nin Eğini
Hazreti Hakka şükür kim dârul emândır Eğin.
Türkiye büldânı içre Sahi Sultandır Eğin.
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Baş tarafı Kadı gölünden hoş akar Mâi leziz.
Alt tarafı Nehri Fırat'ın Âbi helvandır Eğin.
Mâi cârisi mükemmel tatlı hem kardan soğuk.
Çok güzel âbi havası med'he şayandır Eğin.
Meyveli eşcarla nemlû çok müfarreh bahçeler.
Nağmesâzi bülbülandır gül gülüstandır Eğin.
Atlasü Hazrââ giyinmiş çok müferrâh bahçeler.
Bir mahali dilküşâdır kalbe ferhandır Eğin.
Hertaraf dağlarla mahdud, bir esaslu kal'adir.
Şeddi muhkemdir âdûyâ bir kûhistandır Eğin.
Eylemiş hüsnü teveccüh kâmil insan zümresi.
Himmet almış evliyadan dâri irfandır Eğin.
Hamdülillâh muntazam Cami, Cemâat cümlesi.
Ar ve namuslu, hâyâdâr yurda insandır Eğin.
Hüsnü hulki ittifakı var bu belde ehlinin.
İşgüzarlıkta zekâda, gayre rüçhandır Eğin.
Nisbeten emnü asayiş başka yer fevkindedir.
Halki münkâdi mutîydir dâri iskândır Eğin.
Alemin her canibinden gönderir Hak kısmetin.
Pay alır herbir taraftan cem'i evtandır Eğin.
Hercihet insani çok bitmez tükenmez lütfü Hak.
Aklı kasır münkirana nâri sûzandır Eğin.
Beldemiz sultan Eğin med'hin ederler sâdıkân.
Zem eder âmââi bedbin görmez ayandır Eğin.
Fehmü takdir eyler ancak ehli batın vasfını.
Gerçi zahir dar mahal mânâda meydandır Eğin.
Her nev'i erbabı san'at çok güzel işler yapar.
Muteber gââliççesi sanki İyrandır Eğin.
Köy, şehir halkı maârif her hünerde âşinâ.
Her sınıf insan yetişmiş sahibi şandır Eğin.
Âleme ermiş sadası nâmi sânı aşikâr
Bir Eğinli medheder ki, vasfa erzandır Eğin
Biz beğendik, Dertli'ya kim ki beğenmez durmasın
Bize hoş, hoş görmeyen eşhasa zindandır Eğin
Kaynak: Dertli Mustafa Efendi

Dertliden Dert Sorulur Mu
Sorma bu garip halımı
Dertliden dert sorulur mu
Ayrılık büktü belimi
Dertliden dert sorulur mu
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Sayfa 929

Bayramım yok allı güllü
Devranım yok uzun yollu
Garip duruşundan belli
Dertliden dert sorulur mu
Sağım solum olmuş tuzak
Her derdi söylemek yasak
Akarsu'ya şöyle bir bak
Dertliden dert sorulur mu
Kaynak: Muhlis Akarsu

Dertliyem Derdime Devaya
Mahitap hüsnüne mevtun olalı
Uğrayuben türlü sevdaya geldim
Sararuben soldum aşka dalalı
Dertliyem derdime devaya geldim
Bir didar seyrettim bezmi irfanda
O didarın şavkı kaldı bu canda
Selman ile bile Arşı Rahmanda
Yüz sürüp Kabeyi ülyaya geldim
Yar elinden müşkül hallere düştüm
Yazık genç ömrümde dillere düştüm
Ben de mecnun oldum çöllere düştüm
Bağlanıp da saçı leylaya geldim
Ak göğsüne inci mercan düzelim
Bir zaman da gurbet elde gezelim
Kerem kıl halime nazlı güzelim
Elindeki meyi sehpaya geldim
Gel Daimi al eline sazını
Aşık çeker maşukunun nazını
Ne çabuk güz ettin ömrün yazını
Elaman deyüp de dergaha geldim
Kaynak: Aşık Daimi

Dertliyim (Kınaman Komşular)
Kınaman komşular ağlıyor deyi
Bir muhannet yar elinden dertliyim
Kara bağrıma el saldı öl deyi
Yaktı beni kor elinden dertliyim
Göklere savurdu yanık küllerim
Ahraz etti dudu gibi dillerim
Hoyrat gibi yoldu attı güllerim
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Bülbül gibi har elinden dertliyim
Eski derdim bir ikene beş oldu
Yana yana ağlayacak iş oldu
Garip başım yaz ayları kış oldu
Dağlar gibi kar elinden dertliyim
Söylesem söylemez küsmüş kakınır
Yüzlerin azdırmış bel bel bakınır
Gel desem gelmiyor benden sakınır
Halden bilmez tor elinden dertliyim
Ali İzzet bir yar sevdim mert değil
Tatlı dilli güleç yüzlü sert değil
Çekemiyom çekilecek dert değil
Çirkinlerden hor elinden dertliyim
Kaynak: Aşık Ali İzzet

Dertliyim (Nedir Hey Erenler)
Nedir hey erenler benim yandığım
Halden bilmez yar elinden dertliyim
Bu aşkın ateşi yaktı sinemi
Pervaneyim nar elinden dertliyim

Sayfa 930

Bülbülüm uçarsam bir daha gelmem
Sararıp solarım bağlar gibi ah
Çok şeyler öğrendim dertten mihnetten
Ders aldım hicrandan yardan gurbetten
Sevdadan sevgiden aşktan hasretten
Var mıdır bir çekmiş Çağlar gibi ah
Kaynak: Sırrı Çağlar

Derule
Oynayın Kız Oynayın, Durmanın Ne Karı Var
A Bu Köyün İçinin, Acaip Bekarı Var
Derule Del Derule, Derule Del Derule
Oy Kemençeci Dayı, Soktun Gözüme Yayı
Kör Ettin Gözlerimi , Göremedim Dünyayı
Derule Del Derule, Derule Del Derule
Oy Kemençeci Dayı, Sokma Gözüme Yayı
Ben Gözümden Vaz Geçtim, Çevirsene Gaydayı
Derule Del Derule, Derule Del Derule

Bin bir niyaz edip eyledi beni
Bir kadim ikrara bağladı beni
Gül iken dikene dağladı beni
Kokulatmaz har elinden dertliyim
Virani'yim çeker yarin kahrını
Doldur ver içeyim aşkın zehrini
Muhabbete saldık gönül bahrini
Geçti zaman zar elinden dertliyim
Kaynak: Nesimi Çimen

Dertliyim Derdimden Bilen
Dertliyim derdimden bilen kimse yok
Her kahır kalbimi dağlar gibi ah
Hayrına yüzüme gülen kimse yok
Gezerim her zaman ağlar gibi ah
Mecnun'um ben aşkın sırrına erdim
Baktığım her yerde Leylamı gördüm
Yar olmuş olmamış bu onmaz derdim
Baş eğmez dumanlı dağlar gibi ah
Sevdim sevilmedim nedendir bilmem
Felek gül dememiş dünyada gülmem
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Kaynak: Cemile Cevher

Derviş Baba
Yaşadığın kırk yıl boşa
Bir doluya biri boşa
Salladığın kürek boşa
Uğraşma ey Derviş Baba
Demir gibi bileğimi
Taş gibi bu yüreğimi
Hiç yaşlanmaz bedenimi
Anlamadın Derviş Baba
Sözüm sana, bana bela
Düşlediğin hayal boşa
Ömrün dolu dolu yaşa
Bulamazsın Derviş Baba
Kaynak: Sinan Özbey

Dervişim Deyip De
Dervişim deyip de meydana geldin
Varlığın terkedip geçebildin mi
Bu meydana gelip erkana durdun
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 931

Bu erkanın sırrın seçebildin mi

Kaynak: Köroğlu

Hakikat ehlinin doğrudur yolu
Muhabbet gülünde bağın bülbülü
Hak Muhammet meşrep İmam-i Ali
Bu meşrebden dolu içebildin mi

Derya Coştu Ahımdan

Pire hizmet edip erkanın için
Bir amel kazanıp imanın için
Aşk ile çalışıp öz canın için
Muhabbet hırkasın biçebildin mi
Varlıkla yokluğa pazar eyleyip
Küfr ile imanın hemyar eyleyip
Kalbini arıtıp envar eyleyip
Gümansız perdeyi açabildin mi

Derya coştu ahımdan
Korkmisen Allahımdan
Sevmek seni suç ise
Bari geç günahımdan
Derdim dedim deryaya
Neşesi döndü aha
Kimse derdim almıyor
Sığınmışım Allah'a
Kaynak: Fahrettin Ergeç

Derya Kenarına Bir Ev Yapmışam

Bunda neler vardır bir nazar eyle
Yahşi yaman sakın alma sen dile
Nasihatim tutup Bosnavi dinle
Can gözünü bilmem açabildin mi

Derya kenarına bir ev yapmışam
Kerpicim tükenmiş naçar kalmişam
Bir yar için terk-i diyar olmuşam
Ela gözlü nazlı Şirvanım benim

Kaynak: Aşık Bosnavi

Havuzun başında esmesin yeller
Bugün efkarlıyım açmasın güller
Derdime katlandı sustu büller
Ela gözlü nazlı Şirvanım benim

Derya Altı Biner Demir Doludur
Derya altı biner demir doludur
Meydana girende aslan canlıdır
Özü bir han kendi İsfahanlı'dır
Şimdi koca beyim yanında gerek

Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Derya Kenarına Serdim Postumu

Ah dedi ben bu zevkimi artıran
Tek başına bir Halebi batıran
Beş dünya güzelin seçip getiren
Şimdi Celal Beyim yanımda gerek

Derya kenarına serdim postumu
Yeni bildim düşmanımı dostumu
Vadem yeter gurbet elde ölürsem
Açık koyun mezarımın üstünü

Gürcistan elinden amane kaldı
Şam ile Halep'ten bir şikar aldı
Aslı Polat oğlu Mısır'dan geldi
Bıyıklı Yusuf um yanımda gerek

Derya kenarında balık avlarım
Ben bahtımı altın tele bağlarım
Geldi geçti güzellerin sürüsü
Ellerin koynunda melul ağlarım

Kılıç çekip ordulara saldıran
Acem şahın bayrağını aldıran
Şeşber atıp bedenleri böldüren
Kizir Mustafa Bey yanımda gerek

Yüce dağbaşında harmanım mı var
İpliğin telinden yorganım mı var
Bunca kahırları yükledin bana
Benim götürmeye dermanım mı var

Köroğlu zındanda ne olur hali
Yurdumu görmezsem olurum deli
Cepken hezeranlı eli cidalı
Yiğit İsa Balı'm yanımda gerek

Kaynak: Adnan Binyazar
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Derya kenarında gemi yüzdüren
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Dalga vurup coşası var gönlümün
Ali Zülfikar'ı çalaldan beri
Kaynayıp da coşası var gönlümün
Deryanın bekçisi boz atlı Hızır
On sekiz bin alem olmuş muntazır
Mürşidin padişah mürebbim vezir
Üç tuğ çeker paşası var gönlümün
Halimiz ayandır ol efendime
Durmasa buyursa hizmet kendime
Kerbela'da yatan ol efendime
Çifte tatar koşası var gönlümün
Tecellamız şehitlerin cevrine
Urum eri Horasan'ın pirine
Yerde gökte evliyanın darına
Bir saatte düşesi var gönlümün
Veli'm haktır bilmeyene söz gelir
Dolanır dünyayı gönül tez gelir
Arşta kürste olan mahluk az gelir
Yed'iklim dört köşesi var gönlümün
Kaynak: Aşık Veli

Sayfa 932

Kim haber verecek
Zavallı Feride’nin annesine
Kim haber verecek
Bağlantı
Kaynak: Arif Şentürk

Deryanın İçinde Durma Yalınız
Deryanın içinde durma yalınız
Beri gel arkadaş ağı değiştir
Yarım asrı geçti emek verdiğin
Meyve yemediysen bağı değiştir
Bilirsin dağın başı dumandır
Tüm dağları devirecek zamandır
Yanında yatanı kaldır uyandır
Dikil karşısına dağı değiştir
Der zamani herkes kardeş olursa
Sevgiyi barışı ararsa bulursa
Eskimiş çürümüş nerde ne varsa
Düşünme at gitsin çağı değiştir
Söz: Zamani

Deryalar (Kırceliyle Arda Arası)
(Bağlantı)
Kırcaliyle Arda arası
Saat Sekiz Sırası
(Yusufum saat sekiz sırası)
Ardalılar ağlıyor (Yusufum)
Yoktur çaresi
Aman bre deryalar
Kanlıca deryalar
Biz nişanlıyız
İkimizde bir boydayız
Biz delikanlıyız
Çıkar aba poturunu
Dalgalar artacak
Demedim mi ben sana
Kayığımız batacak
Bağlantı
Kırcaliyle Arda boylarında
Kimler gidecek
Garip Yusuf’un annesine
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Destan Olmak
Destan olmak kolay değil dillere
Kurban olam koynunda ki güllere
Salını salını gideceğin yollara
Uzanıp önüne yol olacağım
İnan ki sevdiğim del'olacağım
Kaş eğipte bakar beni yakmaya
Ne çok heves eder hatır yıkmaya
Aşkın ateşine de beni yakmaya
Yanıp ateşine kül olacağım
İnan ki sevdiğim del'olacağım
Karacaoğlan derki güdem bir günü
Gözüm açık gider sarmassam seni
Amanın dostlarım kınaman beni
Varıp kapısına sel olacağım
İnan ki sevdiğim del'olacağım
Kaynak: Kamil Abalıoğlu
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Deşmeyin Derdimi
Deşmeyin derdimi yaram çok derin
Bu derdin elinden ağlar gezerim
Dert çekmektir benim kazancım karım
Yas tutup karalar bağlar gezerim
Döndükçe pervane yanıyor özüm
Bozuldu düzenim ötmüyor sazım
Ah ettikçe yükseliyor avazım
Akar sular gibi çağlar gezerim
Fikret de daima düştüm ben zara
Garip bülbül gibi düşmüşüm dara
Gittikçe artıyor bendeki yara
Taş basar sineme dağlar gezerim

Sayfa 933

Aman aman aman Develi
Sordum aslı nereli
Porutakal çeneli
Ah nerelerde bulursan
Oralarda yemeli
Çek deveci develeri sulansın
Sulansın da akan çaylar bulansın
Aman aman aman Develi
Sordum aslı nereli
Porutakal çeneli
Ah nerelerde bulursan
Oralarda yemeli
Kaynak: Aşık Seyrani

Kaynak: Aşık Fikret Ünal

Deveciler Getiriyor Üzümü

Deve Gelir İnişten

Deveciler getiriyor üzümü
Otururken bağladılar gözümü
Ben yandım efem

Deve gelir inişten
Çılbırları gümüşden
Yarim çerez yollamış (Fadimem)
Binbir türlü yemişden
Köprünün altı tarla
Parla altınım parla
Yanıma gelemezsen (Fadimem)
Karşıdan mendil salla
Yeşil kumaşı senden
Oyalaması benden
Al yarim tabancanı (Fadimem)
Ben usandım bu candan
Kaynak: Yöre Ekibi

Deve Yüksek Atamadım Urganı
Deve yüksek atamadım urganı
Üşüdükçe çek başına yorganı
Aman aman aman Develi
Sordum aslı nereli
Porutakal çeneli
Ah nerelerde bulursan
Oralarda yemeli
Çek deveci develeri yokuşa
Siyah perçem ak gerdana yakışa
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Deveciler getiriyor inciri
Gollarıma bağladılar zenciri
Ben yandım efem
Deveciler gide gide yol oldu
Bizim eller geride galıp yel oldu
Ben yandım efem
Kaynak: Ramazan Güngör

Develerim Gelir Yanaşmaz
Develerim gelir yanaşmaz
Düğmelerim dardır kavuşmaz
Vermen beni deveciye
Huyum ellere yakışmaz
Develerin gelir yanaşır
Düğmelerin boldur kavuşur
Verdik seni deveciye
Huyun ellere yakışır
Sofraya diktim kaşığı
Hopladım düştüm eşiği
Vermen beni deveciye
Bir gız evin yakışığı
Ok muyudu çok muyudu
Bir gız eve çok muyudu
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Yıkılı kalası elinizde
Bir menendim yok muyudu
N'oldu babam sana n'oldu
Sararıp gül benzin soldu
Bir gün duyan gızın öldü
Vermen beni deveciye
Gannede gan titirer
Yürekte can titirer
Gece üryamda gördüm
Bütün azem titirer

Sayfa 934

Ben vermem aylak
Demirciler demir döğer tunç olur
Sevip sevip ayrılması güç olur
Ehl-i narinsin Hüsn-ü Yusufsun
Badem şekersin ince nigarsın
Vişne fidansın ehl-i kibarsın
Develi daylak daylak
Ben vermem aylak
Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Naciye Duygulu

Deveyi Düzde Gördüm

Develi (Arı Gibi Her Çiçekten)

Deveyi düzde gördüm
Sürmeyi gözde gördüm
Şükür olsun Mevlama
Seni bu Güzde gördüm

Arı gibi her çiçekten alırım
İflah olmam ben bu dertten ölürüm
Ehl-i narinsin Hüsn-ü Yusufsun
Badem şekersin ince nigarsın
Vişne fidansın ehl-i kibarsın
Develi daylak daylak
Ben vermem aylak
Çek deveci develeri lemseye
Konya'lılar püskül salmış enseye
Ehl-i narinsin Hüsn-ü Yusufsun
Badem şekersin ince nigarsın
Vişne fidansın ehl-i kibarsın
Develi daylak daylak
Ben vermem aylak
Develinin acem şalı belinde
Develi kız hovardalar elinde
Ehl-i narinsin Hüsn-ü Yusufsun
Badem şekersin ince nigarsın
Vişne fidansın ehl-i kibarsın
Develi daylak daylak
Ben vermem aylak
Develi giderse bende giderim
O yar uğrunda kanlar dökerim
Ehl-i narinsin Hüsn-ü Yusufsun
Badem şekersin ince nigarsın
Vişne fidansın ehl-i kibarsın
Develi daylak daylak
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Di kız gel gel yanıma
Seni saram canıma
Seni görmezsem bu Güz
Kıyarım ben canıma
Deveyi düz öldürür
Sürmeyi göz öldürür
Yiğidi kılıç kesmez
Bir acı söz öldürür
Di kız gel gel yanıma
Seni saram canıma
Seni görmezsem bu Güz
Kıyarım ben canıma
Kaynak: Necmettin Palacı

Devlet Hümasını Tutayım Derken
Deveyi deveye çattım
Nenni nenni nenni nenni oy
Yuların boyuna attım
Nenni de nenni de nenni de nenni
Kaynanamdan hicap ettim
Nenni nenni nenni nenni oy
Yurt yerine varana dek
Nenni de nenni de nenni de nenni
Bebeğin beşiği bakır
Nenni nenni nenni nenni oy
Yuvarlardı takır tukur
Nenni de nenni de nenni de nenni
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Bebek değil bu bir fakir
Nenni nenni nenni nenni oy
Nenni küçüğüm nenni
Nenni de nenni de nenni de nenni

Sayfa 935

Tutuldu dillerim söyleyemedim
Devrent deresinde üç yiğit buydu
Musamın gözünü kargalar oydu
Musamın öldüğün anası duydu

Kaynak: Aşık Ömer

Devredip Gezersin Dar-ı Fenayı
Devredip gezersin dar-ı fenayı
Bağdat diyarına vardın mı durnam
Medine şehrinde Fadime anayı
Makamındadır gördün mü durnam
Medain şehrinde Selman'a varıp
Bağdat'da Kazım'ın kabrini görüp
Baş eğip hem eşiğine yüz sürüp
İkrar-ı bent olup durdun mu durnam
Hazreti Eyyüb'ün nikabın kaldır
Tende iki kurt var niye maildir
Biri ipek sarar birisi baldır
Bunların sırrına erdin mi durnam
Kul Hüseyin'im der ki Hakk'a varalım
Varıp dergahına yüzler sürelim
Can baş feda edip dostu görelim
Sen de o sultanı gördün mü durnam
Kaynak: Aşık Halil Yıldız

Devrent Deresi
Dervent deresine duman bürüdü
Yedi deveyinen Musa yürüdü
Musa'nın ciğeri mosmor oldu çürüdü
Devrent dereleri dar geldi bana
Vadesiz ölümler zor geldi bana
Devrent deresinde cıvgınlar esti
Elimi kolumu poyrazlar kesti
Feleğin bizlere bu mudur kastı
Ağlasın ağlasın anam ağlasın
Tülü mayaları Dudu bağlasın
Devrent deresinden biz de geçelim
Sılaya varmaya yollar açalım
Deve kirasından biz vazgeçelim

Ağlasın ağlasın anam ağlasın
Ötkün tüllerimi duda bağlasın
Evimizin önünde bir dönüm avlı
Avlının içinde kıratım bağlı
Musamı sorarsan bir evin oğlu
Yanmadık mı kaldı bu yiğitlere
Cennet mekan olsun bu şehitlere
Devrent deresinde kar bulamadım
Yıkıldı devemi kaldıramadım
Kalmışım ben tufanda kurtulamadım
Yatırdım devemi kaldıramadım
Tecellim böyleymiş ben bilemedim
Kaynak: Süleyman Uğur

Devrent Deresi -OrjDerbent deresine duman bürüdü
Yedi devesiyle Musam yürüdü
Musamın ciğeri mos mor oldu çürüdü
Derbent dereleri dar geldi bana
Vadesiz ölümler zor geldi bana
Derbent deresine çıvgınlar esti
Elimi kolumu poyrazlar kesti
Feleğin bizlere neyimiş kastı
Derbent dereleri dar geldi bize
Vadesiz ölümler zor geldi bize
Derbent deresinden biz de geçelim
Sılaya varmaya yollar açalım
Deve kirasından biz vaz geçelim
Yıkıldı develerim kaldıramadım
Tutuldu dillerim söyleyemedim
Derbent deresinde üç yiğit buydu
Musamın gözünü kargalar oydu
Musamın öldüğünü anası duydu
Ağlasın ağlasın anam ağlasın
Ötkün pesereyime duda bağlasın

Yıkıldı develerim kaldıramadım
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Derbent deresinde bir bölük koyun
Musamın elbisesini hamamda soyun
Musamın öldüğünü yolcuya sorun
Ağlasın ağlasın anam ağlasın
Ötkün tülülerimi duda bağlasın
Derbent'e varmaya mecal kalmadı
Yoldan geçen atlılar bizi almadı
Dünyanın malında gözüm kalmadı
Yatırdım devemi kaldıramadım
Tecellim böyleymiş ben bilemedim
Evimizin önünde bir dönüm avlı
Avlının içinde kır atım bağlı
Musamı sorarsan bir evin oğlu
Yanmadık mı kaldı bu yiğitlere
Cennet mekan olsun bu şehitlere
Arkamı dayadım sarı kayaya
Yükümü yüklettim tülü mayaya
Canımı değiştim kayma paraya
Ağlasın ağlasın anam ağlasın
Tülü besireğimi duda bağlasın
Derbent deresinde develer katar
Musamın ölüsü çaylarda yatar
Kulanın yolcusu gel bizi kurtar
Derbent dereleri dar geldi bize
Vadesiz ölümler zor geldi bize
Derbent deresinde kar gene bastı
Sağımdan solumdan tufanlar esti
Sılada kavuklum umudu kesti
Derbent dereleri dar geldi bana
Ecelsiz ölümler zor geldi bana
Derbent çayları da arpayla doldu
Musamın gözünü sansarlar oydu
Elim üşüdü de bedenim buydu
Derbent dereleri dar geldi bana
Ecelsiz ölümler zor geldi bana
Değirmenin bendine yükümü yıktım
Kaldırdım kafamı havaya baktım
Ben bu tatlı canı ucuza sattım
Kudretten karadır Musamın kaşı
Her daim böyledir feleğin işi
Derbent deresinde kar bulamadım
Yıkıldı devemi kaldıramadım
Kalmışım ben tufanda kurtulamadım
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Sayfa 936

Yatırdım devemi kaldıramadım
Tecellim böyleymiş ben bilemedim
Kaynak: Süleyman Uğur

Devretmedi Muradımca Zamane
Devretmedi muradımca zamane
Beni cananımdan ayırdın felek
Kaza tiri gibi attın yabana
Kaşı kemanımdan ayırdın felek
Gittikçe arardın ah ü figanım
Aleme şay oldu raz-ı nihanım
Ne yerim var benim ne hod mekanım
Nam ü nişanımdan ayırdın felek
Gözüme görünmez laleler güller
Mecnûnum mekanım sahralar çöller
Bana mekan oldu gurbetlik eller
Öz aşiyanımdan ayırdın felek
Korkarım gurbette derd ile ölem
Bir mahal bulamam açılam gülem
Haristana düşmüş garib bülbülem
Bağ- ı cananımdan ayırdın felek
Ey Ömer sinede artmada yare
Cünunum intizar olalı yare
Saye-veş ayakta kaldım ne çare
Serv- i revanımdan ayırdın felek
Kaynak: Aşık Ömer

Deyirler (Deyerem Eslimi)
Deyerem eslimi nişanbenişan
Eller meclisinde çalan deyirler
Aşığam şairem hem de bestekar
Elmi ariflerden alan deyirler
Riza-riza olsam demem yalanı
Taleyim kelbime salıb talanı
Gövher me'deniyem olsa alanı
Şe'rin servetinden kalan deyirler
Eslim Azerbaycan zerli hemayıl
Mahalım Tovuzdu dağlara mayıl
Kendim Azaflıdır adım Mikayıl
Tehellüs Azaflı olan deyirler
Kaynak: Mikayil Azaflı
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Dılo (Yüce Dağ Başının Karı)
Yüce Dağ Başının Dılo Dılo Dılo Karı Eriyor
Gözlerim Her Yerde Dılo Dılo Dılo Seni Arıyor
Şimdi Nazlı Yari Dılo Dılo Dılo Eller Sarıyor
Ya Ben Ağlamayım Dılo Dılo Dılo Kimler Ağlasın.
Şu Garip Gönlümü Dılo Dılo Dılo Kimler Eylesin
Yüce Dağ Başında Dılo Dılo Dılo Yayılan Taylar
Varmı Benim Gibi Dılo Dılo Dılo Emeği Zaylar
Vefasız Sevgiyi Dılo Dılo Dılo Bu Gönül Neyler
Ya Ben Ağlamayım Dılo Dılo Dılo Kimler Ağlasın.
Şu Garip Gönlümü Dılo Dılo Dılo Kimler Eylesin
Turnalar Dediğin Dılo Dılo Dılo Derinden Öter
O Yarin Hasreti Dılo Dılo Dılo Serinden Tüter
Ölüm En Kolayı Dılo Dılo Dılo Ayrılık Beter
Ya Ben Ağlamayım Dılo Dılo Dılo Kimler Ağlasın
Şu Garip Gönlümü Dılo Dılo Dılo Kimler Eylesin
Kaynak: Mehmet Koç

Dıv Dıv (Atlı Geliyor Atlı)
Atlı geliyor atlı
Altında kilim katlı
Benim sevgili yarim
Baldan şekerden tatlı
(Bağlantı)
Dıv dıv dıv dıv dıv
Dıv dıv dıv dıv dıv
Dıv dıv dıv dıv dıv dıv
Dallarda yeşil yaprak
Kirazlar tabak tabak
Kavuşalım sevdüğüm
Sonumuz kara toprak
Bağlantı
Rakı (Bide) iç benim için
Ölüyom senin için
Böyle sevda mı olur
Sen de öl benim için
Bağlantı
Ayakkabı isterim
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Sayfa 937

Üstü beyaz olursa
Ben kaynana isterim
Oğlu güzel olursa
(<i>TRT'de yer alan dörtlükler</i>)
Bahçelerde bal kabak
Dökülür tabak tabak
Beni koymuş yar sevmiş
Sevdiği adama bak
Kaynak: Selahattin Çil

Di Gel Kız Gel
Saçlarını Öresen
Yar Sen Bana Gelesen
Eğer Bana Gelmezsen
Sen Bir Gün De Ölesen
Di Gel Kız Gel Yanıma
Seni Saram Canıma
Bu Bağ Bizim Olaydı
Kuru Üzüm Olaydı
Ortaklık Malı Neylim
Hepsi Bizim Olaydı
Kaynak: Cemil Cankat

Dicle'ye Kurduk Çardak
Dicle’ye kurduk çardak
Su içtik bardak bardak
Cilvesine duyulmaz
Şu gelen Nazlı’ya bak
Ok değmiş yarasızlar
Dağlanan yürek cızlar
Ben aşığın halinden
Anlamaz yarasızlar
Burada tersine mi
Kan ağlattın sinemi
Felek çarkın sinemi
Her işin tersine mi

Didara Ağıt (Dayan Deme)
Kanıma saplanan bu çığlıkta ne
Bu deli bu acı apansız ölüm
Korkunç ve kanlı bir kapışma var içimde
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Sayfa 938
Kaynak: Niyazi Ateşli

Dayan deme dıuan deme
Bana yüreğim
Bu defalık aksın
Büyük gözyaşları
Bu rüzgar hep niçin hırçın esiyor
Kuşların sessizce bu oluşu ne
İçimi bir bıçak boydan boya kesiyor
Yüdürük bir ana sıcaklığıyla
Yürüdük elleri parmaklık izi
Kilitler ve kara bulutların üstüne
Kaynak: Ersin Ergün

Didarına (İsmi Pünhan)
İsmi Pünhan ol gözellik sende var
Şux qezel danışır dil didarına
Süsen-sünbül lale nergiz bağda var
Heç biri benzemez gül didarına
Dostdan dönmek layiqmidir şanına
Mehebbet heşiri dursun canına
Her yeten eğyarı qoyma yanına
Qrxuram deydire el didarına

Didem (Dağ Başlarında Dolanam)
Kar olam dağbaşlarında dolanam
Ben olam
Didelerinden dökülen yaş olam
Konuştuğun dillerinde bal olam
Sen olmazsan yaşayamam
Oy Didem Didem Didem Didem
Sensiz nerelere gidem
Oy Didem Didem Didem Didem
Sen olmazsan yaşayamam
Saz olam avuçlarında kıvranam
Ben olam
Konuşurum ömür boyu söz olam
Yüreğinde yanam yanam köz olam
Sen olmazsan yaşayamam
Sel olam gözlerinden damlayan
Yaş olam
Senin yanında uyanam
Ben olam
Senden nice ayrılayım
Kör olam
Kaynak: Ömer Danış

Serinde sövdadır hezar Cumaya
Yığıbsan derd-qemi azar Cumaya
Bir buse verginen bizar Cumaya
Bu mezlum aşiqdir bil didarına
Kaynak: Aşık Molla Cuma

Dideban Üstündeyim

Didou Nana (Türkçe)
Her sevili bir değil
Benim İverim başkasına
Beni sevdiğini biliyordum da
Sen beni başkasına değiştirdin

Dideban üstündeyim (Loy loy loy loy loy malım)
Dal boyun kastındayım (Loy loy loy loy loy malım)
Erenler dua edin (Loy loy loy loy loy malım)
Ben murat üstündeyim (Loy loy loy loy loy malım)

Titreyerek sabah günü
Senin çiftliğinde dolanıyorum
Başıboş şuursuzca
Böyle hareketin mümkün değil
Sensiz ben ne yapayım

Gidersen yolun olum (Loy loy loy loy loy malım)
Uzanım kolun olum (Loy loy loy loy loy malım)
Nerde konak edersen (Loy loy loy loy loy malım)
Orda yorganın olum (Loy loy loy loy loy malım)

Gece ile gündüz bir oldu
Senin yolunu gözlüyorum
Sen benim için öldün
Başkaların sevdiği geldi

Giderem Van’a doğru (Loy loy loy loy loy malım)
Yolum ihvana doğru (Loy loy loy loy loy malım)
Kes başım kanım aksın (Loy loy loy loy loy malım)
Kadir bilene doğru (Loy loy loy loy loy malım)

Ah sevgili seni iyi günlerimde
Yüreğimi nasıl dağıttın
Gece herkes için gece de
Günlerce uy
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Kaynak: Birol Topaloğlu

Dik Ayak (Cicim)
Altın yüzük var benim (Cicim)
Parmağıma dar benim
Kareysar'ın içinde (Cicim)
Orta boylu yar benim
Kareysar tası bende (Cicim)
Kumaşın hası bende
Çatlan patlan komşular (Cicim)
Yiğidin hası bende
Gökte yıldız kah gider (Cicim)
Kah eylenir, mah gider
Bugün ben yari gördüm (Cicim)
Sandım padişah gider
Altım yüzük möhreli (Cicim)
Eli gümüş dehreli
Ben sana yar mı derim (Cicim)
Hey hizmekker çehreli
İnce çitin incesi (Cicim)
Dağların yeşilcesi
Gene fikrime düştün (Cicim)
Gönlümün eğlencesi

Sayfa 939

Pencereden bakıver
Ayna mısın, can mısın
Elleme zülüflerim
Sen benim kocam mısın
Pencereden bakıyor
Kitap almış okuyor
Perçemine yağ çalmış
Yel estikçe kokuyor

Diken Arasında Bir Gül
Diken arasında bir gül açılmış
Bülbülüm bahçene ötmeğe geldim
Bezirganım yüküm gevher satarım
Ulu pazarına satmaya geldim
Bacım vermeyince yüküm satılmaz
Gevherin hasına hile katılmaz
İnkar topu ile şahin tutulmaz
Bir gerçek to'runa düşmeye geldim
Pir Sultan Abdal'ım yüreğim derin
Kırkların deminde bezendim bugün
İrehber pişirir talibim çiğim
Ahiri bu imiş pişmeye geldim
Kaynak: Aşık Halil Yıldız

Dik Ayak Horan

Dikenli Bahçaya Giremeyenler

Horandayım horanda
Kardaşımın kolunda
On beş lira yitirdim
Ben o yarin koynunda

Dikenli bahçaya giremeyenler
Bahçanın gülünü deremeyenler
Açmadan güllerin sararmış solmuş
Oda sevdiğini alamayanlar, saramayanlar

Ay ışıktır varamam
Varsam yari bulamam
Ay buluda girende
Bağlasalar duramam

Aşağıdan gelen bir kara yaylı
Durdurun yaylıyı binelim gayrı
Bu dünyada saramadım ben seni
Ahrette sineme sarayım bari

Horan oynamayınan
Horan yeri düz olmaz
Kadife geymeyinen
Dul karılar kız olmaz

Sevdiğim oturmuş taşın üstüne
Taramış zülfünü kaşın üstüne
Kurbanın olayım yarim ben sana
Yatırma kötüyü göğsün üstüne
Kaynak: Mihriban Türkmen

Horanın başındayım
On iki yaşındayım
On iki yaştan beri
O yarin peşindeyim
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Ülkemin üstünde dünyanın gözü
Çok oyunlar oynanıyor dikkat edelim
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Ufak farklılıklar bölmesin bizi
Planlar çiziliyor dikkat edelim
Atalarımız cephede bacı kardeşti
Bir karış toprak için şerrinden geçti
Vatan konu olunca hepsi birleşti
Tuzaklar kuruluyor dikkat edelim
Türk Kürt Laz Acem ve Çerkez
Akraba bunlar öz be öz kardeş
Asırlardır birlikte yaşıyor herkes
Bölmek istiyorlar dikkat edelim
Haysiyet onur namustur vatan
Eşsiz mücevherdir dünyada kitam
Ya istiklal ya ölüm haykırdı atam
Hafife alıyorlar dikkat edelim
Yıllar boyu sağ sol ile uğraştık
Kendi kuyumuzu kendimiz kazdık
Yaralarımızı yine kendimiz sardık
Başka dostumuz yok dikkat edelim
Ozan Güner canım kurban vatana
Hiç itibar etmem aleyhinde atana
Şehit evladıyım saygılıyım atama
Asimile ediyorlar dikkat edelim
Kaynak: Güner Kaymak

Diktiğimiz Fidanların
Diktiğimiz fidanların
Meyvasını yiyemedik
Ne suçu vardı onların
Dur be zalim diyemedik
Sana ne bana na hep diye diye
Böylece yem olduk ağaya beye
Tabip yaramı azdırdı
Tatlı canımdan bezdirdi
Beni bir yarin sevdası
Diyar be diyar gezdirdi
Yanmışım kör cahil dostun elinden
Bıkmış usanmışım acı dilinden
Der Divani senlik benlik
Bizi yıkan bu cahillik
Elele gönül gönüle
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Sayfa 940

Verelim olalım birlik
Yolcu yola gitmez yola bahane
Bundan kula sultana ne şaha ne
Kaynak: Dertli Divani

Dil İmiş Meğer
Yiğid olan doğru söyler susmazmış
Adam olan özbeninde küsmezmiş
İnsanları bıçak kılıç kesmezmiş
İnsanın celladı dil imiş meğer
Vücut kaşınırsa onu el bilir
Meyveyi taşıyan yükü dal bilir
Sen seni bilmezsen seni el bilir
Aslını bilmeyen kul imiş meğer
Alçaklanıp menfaata satılan
Maşa olup ateşlere itilen
Kaldırılıp bir köşeye atılan
Her zaman çiğnenir çul imiş meğer
Herkes ona aşık oldu vuruldu
Urgan oldu ellerine sarıldı
Kilid oldu ağızlara vuruldu
İnsanı susturan pul imiş meğer
Kaynak: Umut Sucu

Dil Uzatanın (Hak Peygamberime)
Hak peygamberime dil uzatanın
Dünyayı başına yıkanlarız biz
O soysuz o sopsuz Danimarka'nın
Yüzüne hınç ile bakanlarız biz
Namert'e yumruğu sıkanlarız biz
Selam olsun yüce Mevla dostuna
Her kim dil uzattı onun kastına
Bütün kinimizi kusup üstüne
Allah Allah diyen akınlarız biz
Namert'e yumruğu sıkanlarız biz
Bu senaryo ile kapanmaz perde
Haçlı zihniyeti yine seferde
Bilsinler ki her zaman ve her yer de
İslam ateşini yakanlarız biz
Namert'e yumruğu sıkanlarız biz
Bıçaklar kemiğe dayandığı gün
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Gök yüzü kızıla boyandığı gün
Ortalık kararıp bulandığı gün
Şimşek olup birden çakanlarız biz
Namert'e yumruğu sıkanlarız biz
Gözünü yıldırmaz bunlar bizlerin
Hesabını tuttuk kara yüzlerin
Ozan Şerafettin der ki sizlerin
İşlerini zora sokanlarız biz
Namert'e yumruğu sıkanlarız biz

Sayfa 941

Sinem üzre kane geçti
Kakülün kavs-i anber
Benzer giysuların ejder
Devşir zülüflerin dilber
Dökülüp gerdane geçti
Aklımı başımdan aldın
Ser'imi sevdaya saldın
Bağ-ı ruhsarında virdin
Açılmış gülşane geçti

Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Dilber (Kerem Zarinci Makamı)
Yazımı kışa çevirdin
Bak gözümden yaşa dilber
Mevlam ayrılık vermesin
Gökte uçan kuşa dilber
Hasretlik yaktı sinemi
Aldı gitti gitti benden beni
Viran eyledi hanemi
Vurdu taştan taşa dilber
Senden ayrı kalmak ölüm
Yel vurdu savruldu külüm
Böyle kader böyle zulüm
Gelir benim başa dilber
Gören gözüme perdesin
Nere baksam sen ordasın
Annacımda bir yerdesin
Yolum çıkmaz boşa dilber
Bir ok attın zernişana
Ok değdi gül-ü nişana
Alem güler perişana
Yazım döndü kışa dilber
Kerem Dede bu ne haldır
Senin işin daim zardır
Bu rüzgar başka rüzgardır
Yağmur taşır yaşa dilber

Şüphesiz bir melek sima
Yeryüzünde olmuş peyda
Hüsnün güzellikte yekta
Yusuf'u Kenane geçti
Didim ki ey kerem kani
Yeter cevreyledin beni
Figani ahı giryani
Çıkup asumane geçti
Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Dilber Hanemize Buyur Bu Sabah
Dilber hanemize buyur bu sabah
İşte senin ile sözü keserim
Bir binlik rakı al bir güzel kadeh
Ben de mezesine kuzu keserim
Bari beş yüzlük al binlik almazsan
Ağzına koy getir şişe bulmazsan
Sen de benim davetime gelmezsen
Ben de yollarından gözü keserim
Meyl-i muhabbetin gördüm beğendim
Böyle tedbir ettim kendime kendim
Davetime buyurmazsan efendim
Selamı sabahı nazı keserim
Gelirsen boş gelme göreyim sizi
Olursa çok olsun istemem azı
Beş yüzlüğün mezesine bir kuzu
Binlik olur ise öküz(ü) keserim

Kaynak: Ferman Baba

Dilber Atma Gamzen Okun
Dilber atma gamzen okun
Ta tenimden cane geçti
Tığ-ı müjganını sakın
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Kaba kaba laf atarsın Agahi
Öküz bulsam ben koşarım vallahi
Sade boş çıkarmam ol yüzü mahı
Tavuktan culuktan kazı keserim
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Sayfa 942

Kaynak: Aşık Agahi

Kaynak: Ozan Ezgini

Dilbere Arzettim Aşkın Badesin

Dile Beni Dile Beni

(Of yar ey)
Dilbere arzettim aşkın badesin
Naz eder efendim içmez üçgündür
(Yar ey)
(Ah)
Saçı Leyla beni Mecnun eyledi
Cevriden cefadan kaçmaz üç gündür
(Yar ey)
(Ömrüm hey anadan benlim hey)

Dile beni dile beni
Sen düşürdün dile beni
Kuldan dilek dilenir mi
Yaradandan dile beni

(Of yar ey)
Gözlerin şahı aklımı aldı
Durmayıp ikrarda feryada saldı
(Ah)
Ağlayı ağlayı kan ile doldu
Gözlerim dünyayı seçmez üç gündür
(Yar ey ey)
(Ömrüm hey anadan benlim hey)

Cevher taşı cevher taşı
Sevdiğim bir cevher taşı
Bu yüzüğü tak eline
Benden bir nişane taşı

Yolum gözler yolum gözler
Gelir diye yolum gözler
Uykusunu alamamış
Aygın baygın olmuş gözler

Al yazmayı al yazmayı
O yar giymiş al yazmayı
Merali sevdi öğrendi
Böyle türküler yazmayı

Kaynak: Necmettin Palacı
Kaynak: Savcı Adem Meral

Dilde Yare Var (Ülfetli Azizim)
Ülfetli azizim gönül mihmanım
Mızrapta perdede telde yare var
Bilim çağındayız tıp ilerledi
Lehçede lisanda dilde yare var
Bozulmuş dünyanın güzel havası
Bülbüller terk etmiş boştur yuvası
Kabul olur boynu bükük duası
Lalede sünbülde gülde yare var
Yiğitler eksilmez merdi bulamam
Örnek almak için ferdi bulamam
İnsanlık adına sohbet bulamam
Çıkarsız dolaşan kulda yare var
Didemde çağlayan şu coşa bakın
Gelin yarınlara bir ışık yakın
Bulanık olmayın hep berrak akın
Irmakta derede selde yare var
Nice muammalar yazdım okudum
İlmek ilmek çözdüm harfi okudum
Ozan Ezgini' yim sezdim okudum
İlimde irfanda elde yare var
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Dile Gel Anadolum
Neden dağlar karlı, bulutlar kara
Dile gel hey Anadolum dile gel
Bu mikrop saçan binlerce yara
Dile gel hey Anadolum dile gel
Kaldır Mevlana'yı, Hacı Bektaş'ı
Şahlandır zeybeği coştur dadaşı
Tüm sütçü imam et şanlı Maraş'ı
Dile gel hey Anadolum dile gel
Kaynak: Mustafa Yıldızdoğan

Dile Mı Sewda
Dıle dıle mı sewda
Mıne budelay xo re vengda
Venge mı şi Oli Diwan
Xızır mıde dı laj u zu zama
Sewt mala dangade qediya
Kınkore mal u gawan
Domonu tawigi guret
Bıra derera bi hıra
Xewera şaye ama m're
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Vake şıx ama çıxe hete ma
Sewo budela tora berdi
Dı laj u zu zama
Mı tomır kerd ve xo dest
Çıx sero kowto sema
Sewda mı şi Oli Diwan
Tıjı sılam da gıle kowara
Ezo dire gam bine hira
Vake çıko kokım budela
Mı va mıra berdi
Dı laj u zu zama
Kaynak: Geleneksel

Dile Mı Sewda (Türkçe)
Yüreğim, yüreğimin sevdası
Budala ben kendi kendime çağırdım
Sesim Ali Divaı'na gitti
Dedim:" Hızır ver bana
iki oğul bir damadımı"
Meret ağılda kalmadı
Davarın yemi
Çocuklar kızakları aldılar
Dereye doğru açıldılar
Kara haber bana geldi
Dediler: "Çığ gelmiş bizim o tarafın çığı
Onun için, budala, senden götürdü
İki oğul bir damat
Curamı aldım elime
Çığın üstünde semaya girdim
Sevdam gitti Ali Daivanı'na
Güneş dağların üstünden selam verdi
İki üç adım açıldım ben
Dedi: "Nedir yaşlı budala, söyle"
Dedim: "Benden götürdü
İki oğul bir damat"
Kaynak: Geleneksel

Dile Yaman Arevin Arer
Dıle yaman arevin arer Vana dzovun
Vay le danaver
Kez siretsi aşnan hovun
Ah yaman yaman hey
Dıle yaman kamin yagav gıragi bes
Vay le danaver
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Sayfa 943

Yegav ha sav çor dzovu gez
Ah yaman yaman hey
Dıle yaman lusnagin yelav sari dzerits
Vay le danaver
Garod mınatsi yes im yarin
Ah yaman yaman hey
Kaynak: Gomidas Vartabed

Dilek (Açan Güllerin Olsun)
Ölü evlerin değil düğün evlerin olsun
Kara kuşların değil uçan kuşların olsun
Kara kuşların değil uçan kuşların olsun
Gözüne ekecek sevgi beşikte gülecek yavru
Güneşli yağmurlu denizin açan güllerin olsun
Açan güllerin olsun
Terini serip toprağa kurutacak güneşin olsun
Terini serip toprağa kurutacak güneşin olsun
Türküler söyle dağlara gökyüzü kuşlarla dolsun
Türküler söyle dağlara gökyüzü kuşlarla dolsun
Gözüne ekecek sevgi beşikte gülecek yavru
Güneşli yağmurlu denizin açan güllerin olsun
Açan güllerin olsun
Kaynak: Ahmet Çuhacı

Dilek Pınarı
Dilek pınarından dilek diledim
Gece gündüz hayalinle eğlendim
Ben her zaman sebepleri kınadım
Dolandı çevrildi geldi başıma
Görünsünde bizim eller görünsün
Elin köyü görüneki bana ne
Salınsında benim sunam salınsın
Elin yari salınaki bana ne

Dilenci (Gönül İster)
Gönül ister gülün koklamasını
İzin vermez bağa giren bağbancı
Dedim bir gül alam kıyamet ile
Sanır ki bahçeye girdi talancı
Deli gönül yanıp yanıp ağlama
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Ciğerimi aşk oduna dağlama
Zaman güzeline meyil bağlama
Kimi dekbaz olur kimi yalancı
Güzel al giyinmiş başında vala
Beni mecnun ede çöllere sala
Cevlani ister ki yanındakala
Gitti kapından dönmez dilenci
Kaynak: Aşık Cevlani

Dilim (Zor Günlerimde Sığındığım)
Zor günlerimde sığındığım kale
Düşman'a karşı zırhım kalkanım
Ve dilim
Yolumu aydınlatan meşale
Dilim
Öksüz evladım
Bildiğim ama konuşamadığım
Ve yazamadığım
Unutmamağa yemin ettiğim alfabe
Zavallı dilim
Her gün biraz daha yitirdiğim
Kaynak: Ergun Yıldız

Dilim Varmıyor
Bu akşam yıldızlar bana misafir
Seni anlatmaya dilim varmıyor
Kadehler boşalır sözler tükenir
İsmini anmaya dilim varmıyor

Sayfa 944

Gel sen ol benim eşim
Ay doğar aşmak ister
Al yanak yaşmak ister
Benim divane gönlüm
Yarlan kavuşmak ister
Al ver getir var getir
Gelmezse yalvar getir
Bükülmemiş ocaktan
Kokulmamış gül getir
Oğlan oğlan üç oğlan
Sevilmesi güç oğlan
Beni sana vermezler
Bu sevdadan geç oğlan
Kaynak: Bilinmiyor

Dilinde Canan Olubdur
Dilinde canan olubdur
Sücudum sacidim insan olubdur
Vücudum şehrine Şahı-muhakkak
Bilin ki fazl-ı Hak Yezdan olubdur
Gönül didara karşı ol sebebden
Ayrılmaz Vallahi hayran olubdur
Virani dervişe lütfetti Haydar
Erişti üçlere Selman olubdur
Kaynak: Aşık Virani

Dilki (Sabır Eyle Kalsın Sana)

Nasıl da söylerim terkettiğini
Bu aşkı kalbime hapsettiğini
Ayları yıllara eklettiğini
Sevgilim demeye dilim varmıyor

Sabır eyle kalsın sana
Kuyruğu a sarı dilki
Evimi başıma yıktın
Ettin bana yörü dilki

Sensiz gecelerin sabahı olmaz
Perdemi açmaya elim varmıyor
Gelenler gidiyor boşluğun dolmaz
Özledim demeye dilim varmıyor

Zaten korkardım ününden
Bir kürk diktirdim gönünden
Ya dıkıl çıkma ininden
Ya bu elden fari dilki

Kaynak: Erhan Saka

Her gün gelip yokluyordun
Bana ken mi saklıyordun
Sen beni mi bekliyordun
Ta bıldırdan beri dilki

Dilin Dilime Uyar
Dilin dilime uyar
Boyun boyuma uyar
Ben sana gönül verdim
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Eli başıma derdiler
Bütün zehnimi yordular
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Onbeş gün höküm verdiler
Gel barıştır bizi dilki
Aşık Hacı'm der selefin
Hele hesap et telefin
İki gurk yirmi celfin
Tamam bölmüş yarı dilki

Sayfa 945

Gökte yıldız yiter mi
Bana yardan geç derler
Seven yardan geçer mi
Dillala dillala
Paraları verdim tellala
Tellal gözün kör olsun
Beni verdin ellere

Kaynak: Aşık Hacı
Kaynak: Münire Tarabuş

Dillala (Kırda Erik Ağacı)
Kırda erik ağacı
Etrafında alıcı
Oğluna meyil verdim
Darılma hanım bacı
Dillala dillala
Paralar verdim tellala
Tellal gözün kör olsun
Beni verdin dillere

Dillala 2 (Kırda Elma Ağacı)
Kırda elma ağacı
Etrafında alıc
Oğluna gönül verdim
Darılma hanım bacı
Tellala tellala
Paralar verdim tellala
Tellal gözün kör olsun
Beni verdin dillere

Kaynak: Adnan Şeker

Dillala 1 (Kırda Erik Ağacı)
Dillala dillala
Paraları verdim tellala
Tellal gözün kör olsun
Beni verdin ellere
Kırda erik ağacı
Etrafında alıcı
Oğluna gönül verdim
Darılma hanım bacı
Dillala dillala
Paraları verdim tellala
Tellal gözün kör olsun
Beni verdin ellere
Kırda şeker kamışı
Elvan olmuş güneşi
Öyle sevdim o yari
Dünyada yoktur eşi
Dillala dillala
Paraları verdim tellala
Tellal gözün kör olsun
Beni verdin ellere

Kırda şeker kamışı
Erken doğmuş güneşi
Öyle bir yar sevdim ki
Cihanda yoktur eşi
Tellala tellala
Paralar verdim tellala
Tellal gözün kör olsun
Beni verdin dillere
Elma dalda biter mi
Dumansız baca tüter mi
Bana yardan geç diyorlar
Seven yardan geçer mi
Tellala tellala
Paralar verdim tellala
Tellal gözün kör olsun
Beni verdin dillere
Kaynak: Münire Tarabuş

Dillerde Kaldım (Medet Allah)
Medet Allah ya Muhammet ya Ali
Başı boz dumanlı bellerde kaldım
Çetin olur şu alemin dilleri
Şimdi söyleniyor dillerde kaldım

Elma dalda biter mi
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Kaçma benden kaçma ey kaşı kalem
Ayrılık okudur sinemi delen
Bir dostum yoktur ki halimden bilen
Garibim ben gurbet ellerde kaldım
Her sabah her sabah bülbülüm ötmez
Ateşim yanar da tütünüm tütmez
Çalıştım çırpındım ellerim yetmez
Gemisi gark olmuş göllerde kaldım

Sayfa 946
Kaynak: Eyüp Ercan Sezer

Dillirga'dan Gece Geçtim
Dillirga’dan gece geçtim
Suyundan içtim
Badem gözlü bir yar gördüm
Kendimden geçtim

Deli gönül muhabbetten farır mı
Gönül abdal olmuş gezer yürür mü
Karşıki dağların karı erir mi
Akar boz bulanık sellerde kaldım

Lara lay la la li la li la lay
Lara lay la la li la li la lay
Lara lay la la li la li la
Lay la la li la li la
Lay la la li la li la lay

Garbi değmeyince karlar erimez
Sohbet olmayınca gönül karımaz
Silerim didemin yaşı kurumaz
Çiseli boranlı yollarda kaldım

Dillirga’nın tepeleri
Denize bakar
Köy kızları saçlarına
Çiçekler takar

Hüseyin Abdal'ım gülemez oldum
Gözümün yaşını silemez oldum
Nere gideceğim bilemez oldum
Kervanı kesilmiş çöllerde kaldım

Lara lay la la li la li la lay
Lara lay la la li la li la lay
Lara lay la la li la li la
Lay la la li la li la
Lay la la li la li la lay

Kaynak: Hüseyin Abdal

Dillerini Seve Seve
Hani ektiğin saksıda büberin kırmızı oldu mu
Yiyeyim desem acıma sakın bana dalları doldu mu

Çilek üzüm diyarısın
Nazlı bir yarsın
Mavi dalgalar boyunca
Sen uzanırsın

Bana bal gelir büberin acısı
Gönüle bacı güzelimin bacısı
Sana nar benim yüreğimin acısı sevdiceğim yarim

Lara lay la la li la li la lay
Lara lay la la li la li la lay
Lara lay la la li la li la
Lay la la li la li la
Lay la la li la li la lay

Seve ben senin dillerini seve
Bizi söyle yar ananlargile (bubanlargile)
Dile benden ah ne dilersen dile sevdiceğim yarim

Kaynak: Yöre Ekibi

Seni gönlümün korucusu yaptım gönülün oldu mu
Beni yar diye bağrına basıp yaban eli kovdum mu
Bana kar gelir yaban elin nar koru
Yüreğim senin narınla dolu
A benim gülüm gözlerimin nuru sevdiceğim yarim
Seve ben senin dillerini seve
Bizi söyle yar ananlargile (bubanlargile)
Dile benden ah ne dilersen dile sevdiceğim yarim
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Dinar Yolu Gide Gele Aşındı
Dinar yolu gide gele aşındı
Hediyeler çevre çevre taşındı
Benim yarim gurbet elde düşündü
Olmaz olsun kara yazı yazanlar
Yar bulamasın aramızı bozanlar
Hücremin de anahtarı gümüşten
Vallah billah haberim yok bu işten
Benim yarim şimdi gelir cümbüşten
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Sayfa 947

Olmaz olsun kara yazı yazanlar
Yar bulamasın aramızı bozanlar

Sensiz olmaz diye diye
Akşam oluyor bu şehirde

Şu Dinar'a vara gele yol ettim
Ben kendimi el kızına kul ettim
Annesine söylemeye ar ettim

Hiç söylemediysem
Şimdi söylüyorum
Seni her şeyden
Çok seviyorum dinle

Olmaz olsun kara yazı yazanlar
Yar bulamasın aramızı bozanlar
Kaynak: Zeki Yantaş

Dinek Dağı 1
Dinek Dağı yeni geldim gurbetten
Başım eksik olmaz kadadan dertten
Adama kemlik mi gelir merdoğlu mertten
Kötülerin dalı gölgesi olmaz olmaz
Yiğit olan ata biner atlanır
Yiğit olan her cefaya katlanır
Yiğit gölgesinde yiğit saklanır
Kötülerin dalı gölgesi olmaz olmaz
Kaynak: Muharrem Ertaş

Dinek Dağı 2
Çıka idim Dinek Dağı salına
At kataydım mal yemezin malına
Sıtkı bütün arkadaşın yoluna
Biz kelleyi verenlerdeniz
Belimizde kılıcımız kirmani
Taşı deler mızrağımız temreni
Düşmana yeke yek varmak zamanı
Hazır ol vaktine diyenlerdeniz
Bineyidim de kıratımın üstüne
Alaydım da martinimi bestime
Gafil varmak bir düşmanın üstüne
Hazır ol vaktine diyenlerdeniz
Kaynak: Neşet Ertaş

Dinle (Yüreğimde Yangın)
Yüreğimde yangın başlar
Gün dönünce akşama
Aklım başımdan gidiyor
Sen gelince aklıma
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Şu dağların ötesinde
Bir yol var ki sana gelir
Bu bedenim yok olsada
Bir tek senin sevdan kalır
Aşılar ölmez diye diye
Akşam oluyor bu şehirde
Sevdalar ölmez diye diye
Sabah oluyor bu şehirde
Hiç söyleyemediysem şimdi söyle
Seni her şeyden çok seviyorum dinle
Kaynak: Hakan Karaay

Dinle Beni Kulağın Aç
Dinle beni kulağın aç
Sev insanlığı sev gardaş
İnsan Kabe insan miraç
Sev insanlığı sev gardaş
İnsanlar Hakk'ın mekanı
İnanmazsan aç Kuran'ı
Sakın hor görme insanı
Sev insanlığı sev gardaş
Meleklerin secdegahı
Orda gördüler insanı
Bırak kusuru günahı
Sev insanlığı sev gardaş
Nesimi der her yaşında
İnsan sevdası başında
Kötü huylunun dışında
Sev insanlığı sev gardaş
Kaynak: Nesimi

Dinle Nizamettin Bir Bak Sözüme
Dinle Nizamettin bir bak sözüme
Yetişir vatanda fidan olursun
Ananın babanın görün gözüne
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Rutbe-i imzada insan olursun
Maarif mektebe edişin devam
Türkçe Fransızca lüzumlu kelam
Farisiye, fenne edersen devam
Mukaddes vatanda irfan olursun
Sorsalar Nihani sevdiğin kimdir
Sevdiğim dostumun delili Cimdir
Sevdiğim Eliftir sevdiğim Mimdir
Anlarsan gönülden kurban olursun

Sayfa 948

Bilmiş ol ki gönül haktır
Sakin ol ha kırma gardaş
Kerameti sende bilip
Bilmeden günahkar olup
İnsan doğup Hayvan ölüp
Cehenneme girme gardaş
Bak hayvanların halına
Gitmiş şeytanlık yoluna
Kaderin garib kuluna
Başka isim verme gardaş

Kaynak: Aşık Nihani
Kaynak: Neşet Ertaş

Dinle Sana Bir Nasihat Edeyim
Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan gönülden geçici olma
Yiğidin başına bir hal gelirse
Onu yad ellere açıcı olma
Mecliste arif ol kelamı dinle
El iki söylerse sen de bir söyle
Elinden geldikçe sen iy'lik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma
El arifdir yoklar senin fendini
Dağıtırlar tuzağını bendini
Alçaklarda otur gözet kendini
Katı yükseklerden uçucu olma
Pir Sultan Abdal'ım sözüm başarır
Aşkın deryasını boydan aşırır
Seni bir mecliste hacil düşürür
Kötülerle konup göçücü olma
Kaynak: Ali Yücer

Dinle Sana Bir Sözüm Var
Dinle sana bir sözüm var
Kimseyi hor görme gardaş
Kim nasıldır Allah bilir
Kötüleyip yerme gardaş
Tek Hakim'dir ulu gani
Bir yaratmış seni beni
Veren alır tatlı canı
Ötesini sorma gardaş
Gönül bilmeyenler çoktur
Bilmeyen de gönül yoktur
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Dinle Sözlerimi Han Oğlum Ayvaz
Dinle sözlerimi han oğlum Ayvaz
Yükletin kervanı dengine bakın
Erlik meydanına girdiğin zaman
Kuşanın kılıcı cengine bakın
Düşmanın üstüne eyledim akın
Geri dönüşüm yok zamanım yakın
Fakir fukarayı incitmen sakın
Mal yemez tamahkar zengine bakın
Köroğlu her zaman kurdu meydanı
Ben bilirim yahşi ile yamanı
Aman dileyenden kesme amanı
Dertli olanların derdine bakın
Kaynak: Köroğlu

Dinle Sözüm Al Nasihat
Dinle sözüm al nasihat
Gözlerinde yaş incidir
Cahil ile etme sohbet
Her sözü bir baş incidir
Mürşit ile haşrolmayan
Dünyasını da ne bilir
Cahilde kem boş söz çok olur
Kendisini derya bilir
Yükün de lalü gevherse
Yıkma boncuğun hanınan
Saraf olmayan ne bilsin
Zanneder her taş incidir
Düçari der yar elinden
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Çektiğimi mevla bilir
Boynum keskindir kılıca
Dağlarda taş incidir
Gözlerde yaş incidir
Kaynak: Aşık Düçari

Dinle Sözümü
Aç kulaklarını dinle sözümü
Yalan söz gerçeğe bir tuzak değil
Ehli irfan olan hakkın mekanı
İşte böylesinden hak uzak değil
İrfan meclisine girmeyen kişi
Pişmemiştir özüsünün ateşi
Yenilmez ekmeği zehirdir aşı
Lanet böylesine hiç yazık değil
İnsan haklarını hak bilen kişi
Özünde nur doğar yalan ateşi
Kamili taşlamak cahilin işi
Cahilden kötülük hiç uzak değil
Sakın ol Nesimi sen senden sakın
Meclis-i erkandır edep er hakkın
Özünü bilene hak olur yakın
Hak odağı demden hiç uzak değil

Sayfa 949

Kaynak: Aşık Kederi

Dinlesinler Ehl-i Kamil Olanlar
Dinlesinler ehl-i kamil olanlar
Kıyamet gömleği biçenlerdeniz
Bizde yoktur şu dinlerin gayrisi
Terkedip küffarı kaçanlardanız
Nideyim eriştim bu ahir zaman
Fitne ile fesat türedi hemen
Altı bin altı yüz ayeti tamam
Okuyup biz onu seçenlerdeniz
Bu fani dünyada hep benim deme
Fakirin malını kapıp da yeme
Üç yüz altmış beş gün kırk sekiz cuma
Virdedip biz onu geçenlerdeniz
Belli olur anda iyi kötüsü
Kurulmuş terazi Sırat Köprüsü
Cennet-i alanın sekiz kapısı
Bizler o kapıyı açanlardanız
Bir zaman sen yaşa Garip Esrari
Çekersin daima gamı efkarı
Huriler elinden Ab-ı Kevseri
Alıp kana kana içenlerdeniz

Kaynak: Nesimi Çimen
Kaynak: Ardanuçlu Esrari

Dinlersen Kardeşim Sözlerim Sana
Dinlersen kardeşim sözlerim sana
Hatırdan gönülden geçme ha geçme
İnsan olan değer verir insana
Sakın eri erden seçme ha seçme
Kamilin nişanı o güzel huyu
Ona ölçü olmaz bedeni boyu
Derde derman olsa namerdin suyu
Sakın bir damlayı içme ha içme
Derdin bedenini ağ gibi sarsa
Feryat ve figanın semaya varsa
O müşkül halini gelip de sorsa
Hal bilmeze sırrın açma ha açma
İnsan ol insana eyle ameli
Gerçek insanlığın budur temeli
Aşık Kederi de sevip sevmeli
Dost ile sohbetten kaçma ha kaçma
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Dinleyelim Dağ Başında Figanı
Dinleyelim dağ basında figanı
Görelim ne demiş o Leyla Leyla
İkimiz de oturalım diz dize
Bir de hu çekelim hu Leyla Leyla
Felek çakmağını üstüme çaktı
Beni bir onulmaz derde bıraktı
Vücudum şehrini odlara yaktı
Yandım ateşine su Leyla Leyla
Felek kemendini eyledi çengel
Yare varam diyom koymuyor engel
Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel
Çeşmin yaşı ile yu Leyla Leyla
Daim dilimizde Hakk'ın kelamı
Uğra dost yanına eyle selamı
İsmini sorarsan Emrah gulamı
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Sayfa 950

Daim aklımızda o Leyla Leyla

Kırarım belini bir gün olur ki

Kaynak: Erzurumlu Emrah

Ben yükümü dağ başına çözersem
Sıra sıra koç yiğidi dizersem
Yiğitler elinden bade süzersem
Ararım bunları bir gün olur ki

Dinleyin Ağalar (Hoy Günü Bugün)
Dinleyin ağalar meydan açıldı
Vurun yiğitlerim hoy günü bugün
Koç yiğitler bugün için seçildi
Vurun yiğitlerim hoy günü bugün
Bu meydana yalın kılıç inmeli
Naramızdan düşmanımız sinmeli
Kötü ağlamalı dost sevinmeli
Vurun yiğitlerim hoy günü bugün
Köroğlu der yurdum Çamlıbel dağı
Tutun yiğitlerim sol ile sağı
Düşmanın bağrına atın mızrağı
Vurun yiğitlerim hoy günü bugün
Kaynak: Köroğlu

Dinleyin Ağalar (Tebriz)
Dinleyin ağalar tarif edeyim
Açılır baharda gülü Tebriz'in
Düğünde bayramda atlas giyerler
Bozulmaz yeşili alı Tebriz'in
Tebriz'in etrafı dağdır meşedir
İçinde oturan beydir paşadır
Sekiz bin mahalle yüz bin köşedir
Çarşısı pazarı yolu Tebriz'in
Pehlivanlar kispet giyer yağlanır
Cümle bezirganlar anda eğlenir
Üç yüz altmış yükü birden bağlanır
Elden ele gezer mali Tebriz'in
Erenler dolusun içip gelmişsin
Aşkın deryasını geçip gelmişsin
Aşık Garip vatan methin etmişsin
Benim imdi Rüstem Zal'ı Tebriz'in
Kaynak: Aşık Garip

Dinleyin Ağalar Dinleyin Beyler
Dinleyin ağalar dinleyin beyler
Sorarım bunları bir gün olur ki
Adam olup koç Kırat'a binişim
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Al yanağım kızıl kana bulandı
Akan kandan coşkun sular bulandı
Düşman ne söyledi paşam inandı
Sorarım sizlerden bir gün olur ki
Ben Yusuf Bey idim kendi başıma
Düşürürdüm koç yiğidi peşime
Küçük Ali'm çıkar dağlar başına
Ararım sizleri bir gün olur ki
Kaynak: Köroğlu

Dinleyin Ağalar Millet Halini
Dinleyin ağalar millet halini
Cehenneme karşı gider yolumuz
Hep melekler rahmetini saçarken
Şeytan doldu derya deniz gölümüz
Ermiyor aklım cahil gezmeden
Fırkatli fırkatli yalan düzmeden
Melekler usandı günah yazmadan
Çok uzadı kırılası dilimiz
Dünyada yaşamak bize güç oldu
Bulunmaz açkemiz demir tunç oldu
Zamane azdı insan piç oldu
Sana malum yarap işte halimiz
Oturmuş malını engine satmaz
Zenginler fakirin elinden tutmaz
Bir metre astara gücümüz yetmez
Ne eyledik neye kaldı gücümüz
Çakallı'm der de destan düzerik
Günah deryasında böyle yüzerik
Korkarım ki daha üryan gezerik
Geçmez akçe pula döndü malımız
Kaynak: Mehmet Çakallar

Dinleyin Ağalar Zamane Azgın
Dinleyin ağalar zamane azgın
Yiğidin başında döner bin kuzgun
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Tohumu almış da tarlası bozgun
Yiğit de ne desin day'olmayınca
Söylerim söylerim sözümden almaz
Nideyim cahildir halimden bilmez
Bu dostluğun senin boyuna sürmez
Anadan atadan soy olmayınca
Amana da deli gönül amana
Kalmadı eyi gün devr-i zamana
Cevheri de denk ettiler samana
Yük masnıtı bulmaz tay olmayınca
Karac'oğlan der ki yiğitler över
Açılmış meyvanın dalını eğer
Güzelin kıymeti bin altın değer
N'etmeli güzeli huy olmayınca

Sayfa 951

Harcadım, evimi başıma yıktım
Temin-i idare bir tohum ektim
Yetmeden göğ iken yoldu fareler
Kazması küreği beş dişi de var
Çadırı direği şiltesi de var
Ordu komutanı binbaşı da var
Geldi bölük bölük kondu fareler
Nerde bir bozartı görse yetişir
Kimi hona gider kimi bölüşür
Geceyi gündüze katar çalışır
Kahraman tezgahı kurdu fareler
Gönül ne gezersin sıçan avında
Ellisi destede yüzü yığında
İki bölük koydu dört kulağında
Tarlayı ortadan böldü fareler

Kaynak: Karacaoğlan

Dinleyin Dünyadan Haber Vereyim
Dinleyin dünyadan haber vereyim
İnsan kalleş oldu sertte kalmadı
Hiç kimse verdiği sözünde duramaz
Kendi insan özde mertte kalmadı
Büyükleri bir tarafa seçtiler
Motor için ziraate koştular
Fukaralar bataklığa düştüler
Dağ taş felhan oldu yurtta kalmadı
Zengin isen hatırını sayarlar
Çul kötü ise dışarıya koyarlar
Bir söz desen gelir seni döverler
Aslı kurt oğlu kurt da kalmadı
Aşık Ali'm söyler arif olana
Ne mutlu da bizden sonra gelene
Ölmeyip de beş on sene kalana
Misafir olacak fert de kalmadı
Kaynak: Aşık Ali Vural

Dinleyin Efendim (Fareler)
Dinleyin efendim bir sohbetim var
Hep şayan-ı destan oldu fareler
İkamet-i dava şikayetim var
Belimi beş yerden kırdı fareler
Kıtlığın elinden çok çile çektim
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Gördüğü insana dalaşmak ister
Hemen karşı koyup söyleşmek ister
Mültezimler ile uğraşmak ister
İlkbahardan behi verdi fareler
Toplanıp bir meclis olur akşamdan
Durur konuşurlar ince makamdan
Ne Müdürden korkar ne kaymakamdan
Nizam defterini dürdü fareler
Bir gün keşf ederken ev eşyasını
Bulgur çuvalında duydum sesini
Güç ile öldürdüm bir tanesini
Kolorduya haber saldı fareler
Dinlen farelerin ferasetini
Çete başlarının cesaretini
Tamam kuşanmışlar cenk aletini
Geldi bizim eve doldu fareler
Gizlendi kediler tor da kalmadı
Bir karşı koyacak er de kalmadı
Kaçıp kurtaracak yer de kalmadı
Mal-ı ganimete daldı fareler
Önlerine bir taş atmadım hele
Yalınız bir yere gitmedim hele
Serbestçe uykuya yatmadım hele
Belki beni bile yerdi fareler
Emsali'm bundan da çektim çok elem
Bir diyecek söz kalmadı veselam
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Hasıl-ı şikayet hülasa kelam
Harap etti bizim yurdu fareler

Sayfa 952

Akıyor ırmak gibi
Şemsi kızın memesi
Balınan kaymak gibi

Kaynak: Aşık Emsali
Kaynak: Aşık İhsan

Dinleyin Yarenler Müşkül Halimi
Dinleyin yarenler müşkül halimi
Felek ile görülmüyor aramız
Daim muhabbeti başkalarıyla
Ne zaman gelir ki bizim sıramız
Çoklara vermiştir fazla serveti
Bize de göndermiş kahrı mihneti
Taksimde almışız derdi töhmeti
Birgün kurtulamaz clertten birimiz
Hayalle çok kere boşaldım doldum
Çektiğim bir değil sarardım soldum
Derdime dermanı dergahta buldum
Hakka helal olsun külli varımız
Geçiyor günlerim kahırla yasla
Ağlarım kendimce ağlamam sesle
Bir kuvvet çekemez derdimi asla
Zahir ondan dik durmuyor serimiz
Ne yandan bakarsan kenarda Noksan
Bulaman Lokmanı derdini döksen
Haklı olmaz onu ne yana çeksen
Belki belli olur bizim yerimiz

Diplomalı Cahiller
Çokça mürekkep yalamış
Ancak kendine iş bulmuş
Diplomalı cahil olmuş
Ah diplomalı cahiller
Halka yolları şaşırtan
Kendini bir pula satan
Kör gibi çamura yatan
Ah diplomalı cahiller
Kiminin çok diploması
Odur milletin belası
Mideye işler zekası
Ah diplomalı cahiller
Kimi köye ağa olmuş
Kimi köye boğa olmuş
Okudukça hayin kalmış
Ah diplomalı cahiller
Çağını görmeyen hayın
Kitap yuttu sara hayvan
Tersine işleyen layın
Ah diplomalı cahiller

Kaynak: Hodlu Noksani

Dinyaba'nın Taşları
Dinyaba'nın taşları
Düzgün öter kuşları
Dolanıyor boynumda
Şemsi kızın saçları
Dinyaba'ya vardın mı
Şemsi kızı gördün mü
Şemsi kızın saçını
Elin ile ördün mü
Dinyaba'nın köprüsü
Bastıkça sallanıyor
Şemsi kızın memesi
Öptükçe ballanıyor

Gör tarihin akışını
Halk fark eyledi taşını
Diploman yesin başını
Ah diplomalı cahiller
Diplomalı olan alim
Halkına hiç olmaz zalim
Ona karşı her dem lalım
Ah diplomalı cahiller
Nesimi, alime hayran
Cahilin köküne ayran
Okumuştu Yezit, Mervan
Ah diplomalı cahiller
Söz: Aşık Nesimi Çimen

Dirmil Dağı Meşeli

Dinyaba'nın deresi
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Dirmil dağı meşeli
Dibi mor menevşeli
Garşıda gızlar geliyor
Eli amber şişeli
Sürüm sürüm sürünsün sürmeli gızlar
Göğsü de çapraz düğmeli gızlar
Kuyu dibi daşl'olur
Öksüz gözü yaşl'olur
Ana baba yar emme
Yar kokusu başk'olur
Sürüm sürüm sürünsün sürmeli gızlar
Göğsü de çapraz düğmeli gızlar
Kaynak: Fevzi Burdurlu

Dirmilcik'ten Gider Yaylanın Yolu
Dirmilcik'ten gider yaylanın yolu
Benim sevdiceğim Dirmil'in gülü
Çıkma gelin yaylaya da yaz değil
Gelin iken ağlatanlar az değil
Saçları sırmalı dişleri inci
Sevdiceğim şu Dirmil'de birinci
Çıkma gelin yaylaya da yaz değil
Gelin iken ağlatanlar az değil
Yaylaların suyu soğuk içilmez
Bu zamanda Kırkpınar'a göçülmez
Çıkma gelin yaylaya da yaz değil
Gelin iken ağlatanlar az değil
Kaynak: Faik İnce

Dişlerin İncidendir
Dişlerin incidendir
Dürdendir incidendir
Üzün nece güzelse
Dilin can incidendir

Sayfa 953

Çöllere saldın meni
Dilin şahmar ilan tek
Ne dedin çaldı meni
Çaldı meni çaldı meni
Ne dedi çaldı meni
Dilin dilin dilin can incidendir
Kaynak: İbrahim Yıldırım

Divan (Azmile Bir Borç)
Azmile bir borç eyledim canların tüccarına
Faizi erdi ödedim faizi cananımmış
Erem dedim eremedim ademin esrarına
Hali haktan ayrı kişi dil bilen hayvanımış
Ben derdim ki sitem çekmek boş ömüre delildir
Meğer sitem çekmek er kişiye delili buhranmış
Bilmezdim ki şu dünyada herşey lütfü celildir
Her nereye nazar kıldım mevcudu sübhanımış
Ben güler dururdum neden çölün mecnunlarına
Dad-ı leyla için çöller tahtı süleymanimiş
Erem dedim eremedim ademin esrarına
Kendini okuyan kişi bir "ümmül kur'an" ımış
Ey Mahzuni kan kalesin yıkta tarümar eyle
Tahammül bir zülfükardır kullanan merdanımış
Eğer goncayı seversen durma ahuzar eyle
Goncayı gonca eyliyen bülbül-ü efganımış
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Divan (Hava Hoş)
Yıllardır sırtımda gezdi saza göre hava hoş
Ömür boyu kış yaşadım yaza göre hava hoş
Bu aşıklık kolay değil ömrüm çileyle geçti
Zorluğunu ben yaşadım size göre hava hoş
Fırsatları kaçırdıysan boşu boşa inleme
Saçını başını yolup eğri yola yönleme
Doğruları anlatırım ister dinle dinleme
Ben gerçekleri söylerim bize göre hava hoş

İncidendir incidendir
Dilin can incidendir
Dilin dilin dilin can incidendir

Kul Kevseri ozan oldum çıkmışım Göle de ben
Herkes zevki sefasında derdimle çilede ben
Her aşığın bir ahı var içinde ille de ben
Kerem aslı için yandı köze göre hava hoş

Sev dedin aldın meni

Kaynak: Aşık Kevseri
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Sayfa 954

Divan (Katiyen)

Divane Aşık Gibi 1

Bir daha dünyaya gelsem ozan olmam katiyen
Çileli gurbet elinde gezen olmam katiyen
Ozan odur kendi sözleriyle çıksın meydana
Başka bir ozan sözünü yazan olmam katiyen

(Erkek)
Divane aşık gibi de dolanırım yollarda
Kız senin sebebine kaldım İstanbullarda

Bakın beş vakit okunur ezanlar hastasıyım
Güler yüze tatlı dile lisanlar hastasıyım
Kibar ve mert anlayışlı insanlar hastasıyım
İki insan arasını bozan olmam katiyen
Kul Kevseri bazı evlat söz dinlemez babadan
Hiç hayır gelir mi kendini beğenmiş kabadan
Bazısı da dedikodu atar tutar cabadan
Arkasından kuyusunu kazan olamam katiyen

(Kız)
Anan seni babamdan da bir kerecik istesin
Allahın emri ile gelinim olsun desin
(Erkek)
Sar beline beline Trabulus kuşağı
A kız sen değil misin alsam ha bu uşağı
(Kız)
Yüksek dağın kuşuyum da selviye konacağum
İste beni babamdan vermezse kaçacağum

Kaynak: Aşık Kevseri

Divana Kalsın
Ben de şu dünyaya geldim giderim
Kalsın benim davam divana kalsın
Muhammet Ali'dir benim vekilim
Kalsın benim davam divana kalsın

(Beraber)
Al şalım yeşil şalım da dağları dolaşalım
Sen yağmur ol ben bulut Maçka&#65533;da buluşalı
Kaynak: Hasan Tunç

Divane Aşık Gibi 2

Yorulan yorulsun ben yorulmazam
Derviş makamından ben ayrılmazam
Dünya kadısından ben sorulmazam
Kalsın benim davam divana kalsın

Divane aşık gibi
Gözlerim hep yollarda
Kız senin sebebine
Kaldım İstanbullarda

Ben de vekil ettim bar-i hudamı
O da kulu gibi zulüm ede mi
Orda söyletirler bir bir adamı
Kalsın benim davam divana kalsın

Yüksek dağın kuşuyum
Selviye konacağım
İste beni babamdan
Vermezse kaçacağım

Dolanıp çevrilip birgün gelirsin
Ettiğin işlere pişman olursun
Orda da mı Hızır Paşa olursun
Kalsın benim davam divana kalsın

Aşalım yetişelim
Dünyayı dolaşalım
Sen yağmur ol ben bulut
Maçka'da buluşalım

Mümin müslim döşürür de cem olur
Anda sınık yaralara em olur
Kara taş erir de safi mum olur
Kalsın benim davam divana kalsın

Kaynak: Hasan Tunç

Pir Sultan Abdalım dünya fanidir
Giden adil beyler gelen ihvandır
Kırkların divanı ulu divandır
Kalsın benim davam divana kalsın
Kaynak: Pir Sultan Abdal
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Divane Ettin Aklımı
Divane ettin aklımı
Taştan taşa vura vura
Aradım can yoldaşımı
Baştan başa sora sora
Kimi yanar kimi söner
Kimi iner kimi biner
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Saraylar virana döner
Boştan boşa dura dura
Gir Mahzuni dost bağına
Kar yagmış dostluk bağına
Gençliğim ömrüm çağına
Baştan başa yara yara
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Divaneyim
Oldum bu yaraya düçhar
Perişanım halim naçar
Dost kardaşlar benden kaçar
Dert elinden divaneyim
Divaneyim divaneyim
Dert elinden divaneyim
Eller giymiş al yeşiller
Ben bir bahtı kareliyim
Kesti tabip akar kanım
Yaralandım akar kanım
Gurbet elde yandı canım
Yerlerde çürüdü yanım
Ben bir garip biçareyim
Biçareyim biçareyim
Ben bir garip biçareyim
Eller giymiş al yeşiller
Ben bir bahtı kareliyim
Ali Can der halım n'olur
Dert çekmek böyle mi olur
Bedenim gurbette kalır
Ben bir dert anayım kardaş
Dertanayım dertanayım
Kardaş ben bir dertanayım
Eller giymiş al yeşiller
Ben bir bahtı kareliyim
Söz: Ali Can Çelik

Diyar Diyar Dolaşanda
Diyar diyar dolaşanda
Neler gördüm neler gördüm
Meclislerde eğleşende
Çok münevver beyler gördüm
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Sayfa 955

Bağ ban olsam bağ yetirsem
Manen gölgede otursam
Bülbülle savaşa dursam
Dil beraber söyler gördüm
Gönül efkarlandı heman
Yol aşmıyor doğlar duman
Nice derya nice umman
Nice coşkun çaylar gördüm
Derdimend ayni zamanım
Kesmezem Hak'tan imanım
Pirler piridir Lokman'ım
Yörelerim bağlar gördüm
Kaynak: Aşık Derdimend

Diyarbakır Bu Mudur
Diyarbakır bu mudur elleri kınalı
Desti dolu su mudur gözleri sürmeli
Gittin ki tez gelesen elleri kınalı
Tez geldiğin bu mudur gözleri sürmeli
(Diyarbekir dört köşe elleri kınalı
İçinde billur şişe gözleri sürmeli
Allah sabırlar versin elleri kınalı
Yarinden ayrılmışa gözleri sürmeli)
Elma attım nar gedli elleri kınalı
Dar sokaktan yar geldi gözleri sürmeli
Sağ yanını öperken elleri kınalı
Sol yanından ter geldi gözleri sürmeli
Kaynak: Hamza Şenses

Diyarbakır Türküsü
Diyarbakır ortasında vurulmuş uzanırım
Ben bu kurşun sesini nerde olsa tanırım
Bu dağlarda gençliğim cayır cayır yanarken
Ay vurur gözyaşına ben gecede kalırım
Üzülme sen üzülme başını öne eğme
Gün olur kavuşuruz dert etme Diyarbakır
Aglama sen ağlama kanlı bezler bağlama
Bu yangın söner birgün ağlama Diyarbakır
Diyarbakır yolunda toz olmuş dağılırım
Bu hırçın depremlerle sarsılırım kanarım
Arkadaşların yüzü ağır ağır solarken
Gün dogar yaylalarda kahrımdan utanırım
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Sayfa 956

Yüreğim kaldı
Ey fırtınalı bayır ey mazlum Diyarbakır
Dağlarında kızıl ateş alnında kızıl bakır
Çigdemler solar gibi anneler yanar gibi
Dizlerine döküldüm ağlama Diyarbakır
Kaynak: Yusuf Hayaloğlu

Diyarbekir Dolar Şimdi
Diyarbekir dolar şimdi
Dolar dolar boşalır şimdi
Şu benim hasiret gönlüm
Dolar dolar boşalır şimdi
Digel digel
Eğirdim kelep ettim
Şam yolunu Halep ettim
Bir vefasız yar için
Genç ömrümü telef ettim
Digel digel

Kaynak: Servet Kocakaya

Diyarbekir Şad Akar
Diyarbekir şad akar hele yar zalim yar
Urfa Mardin'e bakar severem ben seni
Diyarbekir kızları hele yar zalim yar
Kibritsiz kandil yakar severem ben seni
Diyarbekir bedendir hele yar zalim yar
Suyu akmaz nedendir severem ben seni
Her gün burdan gecen yar hele yar zalim yar
Bugün geçmez nedendir severem ben seni
Ay karanlık gecedir hele yar zalim yar
Bilmem bu dert necedir severem ben seni
Yastık gurbanın olam hele yar zalim yar
Yar yatısı nicedir severem ben seni
Kaynak: Cemil Cankat

(<i>Farklı kaynak</i>)
(oğul oğul) Diyarbekir dolar şimdi
Dolar dolar boşalır şimdi
(di gel di gel havar di gel di gel)
(oğul oğul) Şu benim hasret gönlüm
(hele kurban) Dolar dolar boşalır şimdi
(oğul) Ya derdime derman ya katlime ferman
(oğul oğul) Yün eğirdim kelep ettim
Şam yolunu Halep ettim
(di gel di gel havar di gel di gel)
(oğul oğul) Bir vefasız yar için
(hele kurban) Genç ömrümü telef ettim
(oğul) Ya derdime derman ya katlime ferman
Kaynak: Aşık Hasan Hüseyin

Diyarbekir Surları
Gavur Dağı’nı geçerken
Gönül verdim bir güzele
Jandarmalar teslim aldı
Dayanamadım ben güzele
Diyarbekir bana küsmüş
Düştüm geldim yollarına
Jandarmalar teslim aldı
Varamadım Dağkapı’ya
Diyarbekir surlarında
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Diyeller (Bir Bağı Ki Guran)
Bir bağı ki guran şah da kurarsa
Dökülür gazeli soldu diyeller
Bir güzelin bahtı gara yazılsa
El toplanır hayıf oldu diyeller
Bir binanın temelini atarsan
Planlar dökdürüp bina yaparsan
Bir gün saltanattan elin çekersen
Akibet ne yerde galdı deyiller
Yandı gara bağrım yandı tuş oldu
Gezdim bu dünyanın sonu hiç oldu
Bir gün derler bu Gülistan nec'oldu
Kalmadı dünyada öldü diyeller
Kaynak: Aşık Gülistan Baba

Diyemiyom Hallarımı
Seni gördüm dün düşümde
Ağlıyordun yar döşümde
Uyandım kanlar içinde
Soramıyom hallarını
Oy benim dertli başım
Döktüğüm kanlı yaşım
Her yediğim zehir aşım
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Diyemiyom hallarımı
Yüzüm dönük el yüzüne
Bakamıyom yar yüzüne
Kanım akar hep içime
Soramıyom hallarımı
Gönlün bana uzak oldu
Halin sormak suç mu oldu
Hayallerin yakar oldu
Diyemiyom hallarımı

Sayfa 957

Kaleler yığıldı kesilen baştan
Ak gövdeler kana düştü diyesin
İki alay bir araya gelince
Ara yere çarkıcılar girince
Beş bin beş yüz elli atlı ölünce
Tokmak Han'da kana düştü diyesin
Haberimiz etsin dosta varanlar
Varıp destur divarını görenler
Şahin şahin paşaları soranlar
Din uğruna şehit düştü diyesin

Kaynak: Tokatlı Aşık Hicran

Diyerek (Sofu Sen Kendini)
Sofu sen kendini arif sanırsın
Benden özge arif yok yok diyerek
Sureti zahirde kafa sallarsın
Oturur kalkarsın hak hak diyerek
Güş eyle pendimi ey sofu zade
Sen bu gönül ile kalırsın dağda
Senin gibi gezer leylek havada
Geçirir ömrünü lak lak diyerek
Onda körsün eğer bunda kör isen
Rah-ı erenlerden bihaber isen
Yarın hakkın divanına varırsan
Kovarlar dışarı çık çık diyerek
Agahi’nin bu sözünde durmazsan
Ebedi kör kalın meydan görmezsen
Hacı Bektaş tarikine girmezsen
Sonra canın çıkar hık mık diyerek

Ne yaman olurmuş dert ile cefa
Çıldırlı görmedi zevk ile sefa
Allı turnam beni dinle son defa
Hayalı acıyla pişti diyesin
Kaynak: Ardahanlı Hayali

Diyorlar Bizde (Düzgün Mısmıldır)
Düzgün mısmıldır, baş örtüsü bürük
Lahana kelem, dağ armudu çördük
İştaha mada, azcığa eccük
Alkışa da çepik diyorlar bizde
Merdiven badaldır, sebze de zavzu
İğneye biz derler, dibeğe sohu
Sitil kovadır, ceket ise sahu
Sedire de makat diyorlar bizde
Behni yem yeridir, arazi yazu
Eme haladır, abla ise abu
Balçığa lığırt, ev duvarına çandu
Civcive de cücük diyorlar bizde

Kaynak: Aşık Agahi

Diyesin (Destan)
Turnam gider olsan bizim ellere
Vezir Ardahan dan kaçtı diyesin
Karşı geldi Kızılbaş'ın Hanları
Çıldır'da cepheler düştü diyesin
Al kana boyandı Çıldır dağları
Gaziler diktiler boy boy tuğları
Gözü kanlı Diyarbekir beğleri
Din yoluna şehit düştü diyesin
Çamur dize çıktı kan ile yaştan
Atlar dalmaz oldu serilen leşten
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Banyo yapmak yunmak, bol ise foltak
Hindi culluktur, sac ekmeği cızlak
Patatese gostil, sahiye essah
Kızılcığa zoğal diyorlar bizde
Takunya nalindir, çok bilmiş çepil
İçi boş küftür, çabuk kızan çitil
Şubat’a guçuk, yatağa mitil
Belkiye ellam diyorlar bizde
Biber issot, aceleci hetelek
Elbise urbadır, sırıksa herek
Fasulye çiğit, raf ise terek
Muşmulaya töngel diyorlar bizde
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Sayfa 958

Sıgana, Sıgana, Sıgana Pato Tı Gı
Koşmak seğirtmektir, boğaz ise ümük
Keh uçurumdur, kısa boylu gündük
Aşgana mutfak, pis boğaza sümsük
Çınara kavlağan diyorlar bizde
Ağleş dur demek, çirkin işe gaşmer
Ahacuk iştedir, göz etmek işmar
Yufkaya işkefe, salçaya pelver
Mandaya da kömüş diyorlar bizde
Azıcık bi dıhım, tatsıza sasuk
Boduç su kabıdır, ayran da katık
İşkembeye mimbar, çiviye de mıh
Bileziğe kol bağı diyorlar bizde
Kaynak: Necati Güneş

Dizilmiler Sıra Sıra
Dizilmiler sıra sıra
Nazik canlılar canlılar
Yiğitlerin bağrın ezer
Deve kinliler kinliler
Sırmaları ışıl ışıl
Gitmez düğünden yığlışır
Kimi aldır kimi yeşil
Mavi donlular donlular
Haktan sürme kaşlarında
İlvan iş var başlarında
Kimi onbeş yaşlarında
İlle onlular onlular
Telli Osman'ım sözüm sonlar
Ah çekince dağlar inler
Ak göğsünde çifte benler
Iğrar nenniler nenniler

Ah, To Pıres To Pedakı Mou
Tzıvaerı Mou
Kaı To 'Kanes Dıko Sou
Sıgana, Sıgana, Sıgana Keh Tapeına
Kaynak: Eleftheria Arvanitaki

Dodan Ahmed Türküsü
Daldan dala geremedi urganı
Gavur da kızı Dodan Ahmed'in yorganı
Dur diye dur diye durdurdun beni
Kendinden alçaklara vurdurdun beni
Arküstü'nün sıra sıra çamları
Sel gibi akıyor Ahmed'in kanları
Ahmed'im Ahmed'im Dodan Ahmed'im
Al kanlar içinde yatan Ahmed'im
Arküstü'ne uzatmışlar urganı
Damda da kalmış Huriye'nin yorganı
Dur diye dur diye durdurdun beni
Kendinden alçaklara vurdurdun beni
Damdan dama uzatmışlar sırığı
Damda da kalmış Huriye'nin gırığı
Dur diye dur diye durdurdun beni
Kendinden alçaklara vurdurdun beni
Olucak'ın kadimeli taşları
Hilal da olmuş Çakıcı'nın kaşları
Dur diye dur diye durdurdun beni
Kendinden alçaklara vurdurdun beni

Kaynak: Aşık Telli Osman
Kaynak: Mustafa Delikanlı

Djivaeri (Tzivaeri)
Ah, I Xenıtıa To Herete
Tzıvaerı Mou
To Mosholouloudo Mou
Sıgana, Sıgana, Sıgana Keh Tapeına
Ah, Panathema Se Xınıtıa
Tzıvaerı Mou
Ese Keh To Kalo Sou
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Dodurga'nın Yolları
Taşlı olur tozlu olur Ayşem Dodurga'nın yolları
Alır seni kaçarım da Ayşem aşarım bu dağları
(Bağlantı)
Sedef kaplı bağlamamın telleri sırmalıdır sırmalı
Gümüş kaplı martinim de elimde dolu hazır durmalı
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Karlı olur Keşiş Dağı Ayşem geçit vermez yolları
Şirin için yardı Ferhat Ayşem kayaları dağları
Bağlantı

Sayfa 959

Bu ses bizim sesimizdir
Ağlayan haykıran biziz
Kahkahayla gülen biziz
Her kavgada ölen biz

Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Doğa Bana Küsse Ben Ona Küsmem
Yıllar yılı acımasız davrandım
Doğa bana küsse ben ona küsmem
Ağaç alımına boşa mı yandım
Doğa bana küsse ben ona küsmem
İşim düştüğü an hep adını andım
İçimde ne varsa hep benim sandım
Günü birliğine onu kullandım
Doğa bana küsse ben ona küsmem
iyi baktıkça ben kötü baktım
Güzeli güzelden yoksun bıraktım
Çevreyi kirlettim ormanı yaktım
Doğa bana küsse ben ona küsmem
Elimde silahım gözlemi kurdum
Zamanlı zamansız avlandım durdum
Gerçeği söylersek ben beni vurdum
Doğa bana küsse ben ona küsmem
Kamu çıkarını çıkardım attım
Bülbülü susturdum gülü ağlattım
Yeşili darılttım dağı kararttım
Doğa bana küsse ben ona küsmem
Bırakın tertemiz olursa yörem
Dupduru olacak denizim derem
Ölürüm de ben doğasız edemem
Doğa bana küsse ben ona küsmem

Ondört haziranda onlar
Yanar hücre hücre yanar
Coşkun karanfiller gibi
Elde bayrak açtılar
Yürüyen hep yürüyen yürüyen
Çağlara çağlara
Ses veriyor sesimiz
Dağlara dağlara
Yükseliyor
Yürüyen hep yürüyen yürüyen
Kaynak: Grup Yorum

Doğan Güneş (Gecenin Matemi)
Gecenin matemi vurdu sevgiyi
Aşkların sevgisi aldı bedeni
Yalnızlık rıhtımı senin elinde
Gecenin matemi tuttu sevgiyi
Yalanmış her şey gibi aşklarda
Yalanmış gecenin tutsaklığıyla
Ruhların elinde tutsak kader
Arar mı seni son gecede
Aşkların son gecesi bu
Sonsuza doğan güneş bu
Rezalet bir aşk hikayesi değil
Günün geceye doğuşu bu
Kaynak: Adnan Eren

Kaynak: Hasan Akın

Doğar Yaz Ayları Çiçekler Açar

Doğacak Güneş Gibi

(Aman) Doğar yaz ayları çiçekler açar
Eller yaylasına da yavrular göçer
Acep bizim kuzuları da oy oy kimler seçer
(Aman) Ağlama anacığım ağlama oy oy buyumuş ka
Takdir böyleyimiş zalım of sabreyle peder

Doğacak güneş gibi
Halkın kara yazgısının üstüne
Hey hey hey
Doğacak güneş gibi
Karanlığın ortasına sesimiz
Yumruklar dalgalanıyor göklerde hehey
Gülümseyen şehitlerimize
Hey hey hey hey
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(Aman) Yarın bayram gelir alem dirilir
Ana baba da yavrusuna sarılır
Yetim olanların da oy oy boynu burulur
(Aman) Ağlama anacığım ağlama oy oy buyumuş ka
Takdir böyleyimiş zalım of sabreyle peder
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Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Doğdu'nun Düzüne
Doğdu'nun düzüne yağmaz mı dolu
Yarinden ayrılan olmaz mı deli
Günde üç beş kere gördüğüm yari
Şimdi alt'aylara katlandım gayri
Ah amanın a yarim
At olur da depmez mi
Yar olur da öpmez mi
Yarin öptüğü yerde
Mor menevşe bitmez mi
Karşı dağda badem gülüp duruyor
Yaprağı dalında solup duruyor
Bir iyiyi bir kötüye vermişler
Ağlayıp gözyaşı silip duruyor
Ah amanın a yarim
At olur da depmez mi
Yar olur da öpmez mi
Yarin öptüğü yerde
Mor menevşe bitmez mi
Şu dağın başında çalınır çakmak
Güzelin halinden ne bilir ahmak
Yalvarıp yakarıp gönlünü yapmak
O da her yiğidin karı değildir
Ah amanın a yarim
At olur da depmez mi
Yar olur da öpmez mi
Yarin öptüğü yerde
Mor menevşe bitmez mi
Kaynak: Etem Akkaya

Doğdukları Yerde Ölenler
Bozkırda bir kasabadan geçerken
Tozlu yolda iki sıralı kahveler
Öyle sakin kıpırtısız
Otobüsü süzerler
Doğdukları yerde ölenler
Sıcak öğle sonları, kan uykularda
Serinliği dipsiz kuyuların
Soğutulmuş testilerde sızıntı
Güneş birden devrilir gider
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Sayfa 960

Ve geceleri titrek fenerler
Hiç şıkayet etmezler
Doğdukları yerde ölenler
Dağ başında bir köyde
Kar altında dal gibi bir kız
Munzur dağı gibi köye yazgılı
Çeşme başındakı gülüşmeler
Dünya onlar için dönmez
Bilmezler yol yorgunluğunu
Sesleri yankı bulur
Hep aynı kayadan, aynı saat diliminden
Düşlerinde Çin-ü Maçin'e giderler
Doğdukları yerde ölenler
Kaynak: Zülfü Livaneli

Doğma güneş doğma
Doğma güneş doğma kara bahtıma
Yağmuru tükenmiş bulut gibiyim
Analı babalı öksüz misali
Susuz bir yolcuya umut gibiyim
Gelenler gelmiştir giden gidene
Canım kurban olsun haldan bilene
Toprağı sarmışlar kara yılana
Ben onun karşısı bir put gibiyim
Mahzuni Şerif'im hey gidi alem
Kıyamete kadar söylenir çilem
Bana akıl verme, saki ne bilem
İçmişem sarhoşum kibrit gibiyim
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Doğmadan Yazılmış Kader
Doğmadan yazılmış kader
Ele neşe bana keder
Dünyada benden derbeder
Var mı yarim var mı yarim
Aşk deryada gemim batmış
Yar gönlünü ele satmış
Benim gibi eşi yitmiş
Var mı yarim var mı yarim
Zalim var mı senin gibi
Ayrılığın ölüm gibi
Şu dünyada benim gibi
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Var mı yarim var mı yarim
Yaprakları gazel olan
Gönül bağı hazan olan
Senden daha güzel olan
Var mı yarim var mı söyle

Sayfa 961

Aşkı türküyle anlatan
Tel ise tel doğru söyler
Aşkın gömleğini giyen
İçten sevgiden söyleyen
Gönülden vicdandan diyen
Dil ise dil doğru söyler

Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Doğru Gider Kür
Beş koldan derlendi koca bir ırmak
Dost oluban cana doğru gider Kür
Sana yakışmaz mi eğlenip durmak
Dost elinden yana doğru gider Kür
Çayırlardan geçer etrafı dağlı
Dört yanı meşe zar bahçeli bağlı
Güzel Ardaha'a bak sollu sağlı
Çıldır çukur Van'a doğru gider Kür
Geçildikten sonra has Karabağ'dan
Kardaşın Aaraz'ı almışsın sağdan
Deryada yarın gördüğü çağdan
Aşk ile zamana doğru gider Kür
Kınamayın Kür'ü taşıp coşanda
Göle düzlerini basıp aşanda
Haber alıp yar peşine koşanda
Derdine Lokmana doğru gider Kür
Göleli Nalbant'ın ciğer paresi
Konuk gelsen acep yerin neresi
Gönül deryasında var mi çaresi
Aşk ile ummana doğru gider Kür
Kaynak: Ferman Baba

Doğru Söyler (Dostun Dosta)
Dostun dosta aşk ateşi
Kül ise kül doğru söyler
Sevginin görünen eşi
Gül ise gül doğru söyler
Aşk ise bağrını yakan
Dil yoluyla dışa çıkan
Gönülden gönüle akan
Sel ise sel doğru söyler
Aşıktır aşk alıp satan
Mayasına aşkı katan
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Gürani Doğan ver değer
Aşık olan aşkı över
Sevgi ırmak gönül eğer
Göl ise göl doğru söyler
Kaynak: Gürani Doğan

Doğru Söz Bağlar
Aşık olan düzen verir sazına
Halk için çalmazsa içi kan ağlar
Haksızlığı haykırmazsa haksızlıkların yüzüne
İçine dert olur içi kan ağlar
Aşık olan duymalı sözümü
Yiğit olan göstermeli gücünü
Dürüst kişi haksızlıklardan öcünü
Almadan ölürse ruhu kan ağlar
Vatandaşlar öncüsüne bel bağlar
Umduğunu bulamazsa üzülür ağlar
Haklının önünde eğilir dağlar
Aşığın dilini kılıç kesmez
Kaynak: Haşim Koç

Doğruya Nazar Eyleriz
Doğruya nazar eyleriz
Biz eğri nazar bilmeyiz
Nakd ile pazar eyleriz
Veresi pazar bilmeyiz
Biz ol mekanda oluruz
Emr ile bunda geliriz
Nakdi kamilden alırız
Ayba intizar bilmeyiz
Hak'tır sevdiğimiz bizim
Hak'tır öğdüğûmüz bizim
Boyun eğdiğimiz bizim
Hak'tır özge yar bilmeyiz
Biz bu mülke gelüptürüz
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Sayfa 962

Ölmeden ön ölüpdürüz
Yar ile yar olupduruz
Arada ağyar bilmeyiz

Bal yarar mı bana doktor
Ömür boyu hiç gülmedim
Gül yarar mı bana doktor

Sazımızı ele aldık
Koşmamızı çalageldik
Namusumuz yere saldık
Biz aşıkız ar bilmeyiz

Hastalığım nedir doktor
Uzmanı kim ise baktır
Ben Mecnun'um Leyla'm yoktur
Çöl yarar mı bana doktor

Aşk ile meydana geldik
Nazara divana geldik
Pervaneyiz yana geldik
Zincir ile dar bilmeyiz

Ben dilimi düğlüyorum
Çözüldükçe söylüyorum
Çocuk gibi ağlıyorum
Sel yarar mı bana doktor

Evvel ahır yar kuluyuz
Hayder-i Kerrar kuluyuz
Ezelden ikrar kuluyuz
Müminiz inkar bilmeyiz

Der Hüdai dinmez acım
Söyleyin nedir ilacım
Muhabete çok muhtacım
Dil yarar mı bana doktor

Muhittin Abdal coşunca
Dalga deryayı aşınca
Aşk önümüze düşünce
Hiç sabr u karar bilmeyiz
Kaynak: Muhittin Abdal

Doğum Günü
İnsanların yüzlerini göremiyorum
Boğazım düğüm düğüm çözemiyorum
İstesen de yanına gelemiyorum
Tutsam şu karanlığı
Tutsam da yırtsam
Ah elim tutuşmasa elini tutsam
Susmasan konuşsan sesini duysam
Tutsam güzel yüzünü bağrıma bassam
Doğum günüm bugünüm
Doğum günüm gülüm
Doğum günüm diyorsun
Doğum günün kutlu olsun
Mutlu ol senelerce
Sana boncuktan kuş yaptım
Konacak pencerene
Karakollar beni alır sorgular gecelerce
Hiç bekleme belki gelmem gelemem senelerce
Kaynak: Ahmet Kaya

Doktor (Diyet)
Nasıl hastayım bilmedim
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Söz: Aşık Hüdai
Kaynak: Aşık Hüdai

Doktor (Hasta Yüreğime El Vurma)
Hasta Yüreğime El Vurma Doktor
Eriyip Eriyip Gidiyor işte
Lokman Bile Olsan Devası Yoktur
Çürüyüp Çürüyüp Gidiyor işte
Yağmur ile Dolu Yağdı Yoluma
Gurbetlik Hasretlik Çöktü Dalıma
Felek Kelepçesin Taktı Koluma
Sürüyüp Sürüyüp Gidiyor işte
Ben Yardan Ayrıyım Yar Benden Ayrı
Bana Kendiminde Olmuyor Hayrı
Bağımda Güllerim Açmıyor Gayrı
Kuruyup Kuruyup Gidiyor işte
Kaynak: Hacı Yener

Doktor Benim Derdim
Doktor benim derdim bambaşka bir dert
Ağrıyan yerimi sorma boşuna
Yazdığın reçete der mi zahmet
Kağıtla kalemi yorma boşuna
Kerem eyle fayda vermez yardımın
Tıp ilminde çaresi yok derdimin
Her tarafı gurbet olmuş yurdumun
Düşünceme tuzak kurma boşuna
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Sayfa 963

Doktor civanım
Gönlüm yığın yığın hasret yüklüdür
İçimde tarifsiz keder saklıdır
Sökemezsin yarelerim köklüdür
Merhem sürüp sargı sarma boşuna
Aşk koymuşlar ızdırabın adını
Alamadım yaşamanın tadını
Yapacaksan eğer bana yardımı
Öldür kurtar ilaç verme boşuna

Doktor doktor civanım
Ah şuram ağrıyor canım
Ne istersem alıyor
Doktor civanım
Elinde iğne
Gel sözümü dinle
Eğer aklın varısa
Veresiye gelme

Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Doktor Bey (Çok Derdim Var)
Çok derdim var teker teker söyleyim
Şöyle biraz gelir misin doktor bey
Lokman sensin ben gayriyi neyleyim
Derde derman bulur musun doktor bey
Gör halimi hele gel de şöylece
Günüm zindan bir yıl bana her hece
Oturmazsan ayaküstü böylece
Bey dakika kalır mısın doktor bey
Kör cahil mi yutmuş mudur ilimi
Mecnun mudur sevdalı mı deli mi
Alim midir evliya mı veli mi
Kimde ne var bilir misin doktor bey
Savaşım var bu hayatla başa baş
Yalnız kuşa gelen geçen vurur taş
Desem sana derdime ol arkadaş
Kabul edip olur musun doktor bey
Aşık Yener yakışır mı saraya
Kader bizi sürükledi buraya
İlaç neyler yürekteki yaraya
Neşter vurup alır mısın doktor bey

Aman Nesli hanım
Ne istiyor canım
Ne istersem alıyor
Doktor civanım
Doktor doktor civanım
Ah şuram ağrıyor canım
Ne istersem alıyor
Doktor civanım
Kaynak: Gazi Ayhan

Dokun Ki Yansın Yüreğin
Ey sevdiğim bir çiçeğe
Dokun ki yansın yüreğin
Aşka yanmış bir yüreğe
Sokul ki yansın yüreğin
Usul usul ince ince
Yapraklara kar düşünce
Aç kolların bütün gece
Sarıl ki yansın yüreğin
Mor dağları aşa aşa
Ay doğunca baştan başa
Yanakta bir damla yaşa
Dokun ki yansın yüreğin

Kaynak: Aşık Yener

Doktor Civanım (Elinde Sazı)
Elinde sazı
Çalar bazı bazı
Sen babanın gönlün yap
Annen dünden razı
Aman Nesli hanım
Ne istiyor canım
Ne istersem alıyor
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İster sümbül boyun eğsin
İster dallar yere değsin
Seviyorsan nerden bilsin
Sokul ki yansın yüreğin
Sabah seher yellerince
Coşan bahar sellerince
Sazın sarı tellerince
Dokun ki yansın yüreğin
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Can düşerken al toprağa
Hayat gelir bin yaprağa
Aşka susuz bir dudağa
Dokun ki yansın yüreğin
Aşk denilen bir ummana
Düşer isen yana yana
Nuri Can gibi bir cana
Sokul ki yansın yüreğin
Kaynak: Nuri Can

Dokunma Dokunma
Eğer bülbül değil isen
Güle dokunma dokunma
Yaprağını yaralarsın
Dala dokunma dokunma
Mansur isen çekil dara
Can bağışla güzel yara
Kusuru kendinde ara
Ele dokunma dokunma
Kaşların yay çatıyorsa
Kirpiğin ok atıyorsa
Yüzün sirke satıyorsa
Bala dokunma dokunma
Dost cemine gelmiyorsan
Gelip öğüt almıyorsan
Saz çalmayı bilmiyorsan
Tele dokunma dokunma
Mıskini’yim geçer çağlar
Hasretlik bağrımı dağlar
Dokunursan Kerem ağlar
Küle dokunma dokunma

Sayfa 964

Mahzuni bu nasıl yazı Mahzuni
Bazı şerif olur bazı mahzuni
Yurdunda anasız kızı mahzuni
İnsanlık ardından melemiş gider
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Dokunmayın
Dokunmayın bana yaram derinde
Yaramı çöğürle deşer ağlarım
Fırtınalar kopar garip gönlümde
Garibim düz yolda şaşar ağlarım
Gülmeye el vermez gözümün yaşı
Yel değse sızılar bağrımın başı
Yar içimde yanar aşkın ataşı
Sinem püryan olmuş pişer ağlarım
Giydim karaları küstüm allara
Çaresiz el attım çürük dallara
Acırım mazide yiten yıllara
Bir hayal içinde yaşar ağlarım
Söz: Kul Duran

Dokunur (Ey Melek Yavrusu)
Ey melek yavrusu ahu bakışlım
Kirpiklerin ok mu cana dokunur
Sıra sıra benler göğsü nakışlım
Zülüflerin ak gerdana dokunur
Görünce kaçarsın nedir suçların
Taze kınalanmış parmak uçların
Topuğa uzanmış siyah saçların
Bir oyana bir bu yana dokunur

Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın

Kiraz dudakların renk verir kana
Gözlerinin rengi benzer ummana
Çatıp kaşlarını bakınca bana
Onurum kırılır şana dokunur

Dokunma keyfine yalan dünyanın
İpini beline dolamış gider
Gözlerimin yaşı bana gizlidir
Dertliyi dertsizi sulamış gider

Elma yanakların ayın on beşi
Kurulu yay gibi simsiyah kaşı
Dili badem içi incidir dişi
Sanırsın ki lal mercana dokunur

Kimi hızlı gider uzun yol tutar
Kimi altın satar kimi bal tutar
Kimi soğan bulmaz kimi bal yutar
Kimi parmağını yalamış gider

Özeri kimedir naz u niyazın
Bir gülse açılır baharın yazın
Şahin bakışların bülbül avazın

Kaynak: Sadık Mıskini
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Sayfa 965

Ta zemin ü asumana dokunur
Kaynak: Aşık Özeri

Dokuz Altı Yollarında
Çocukluğum henüz sıcak
İnananın sonrası yok
Sabah akşam çalışırım
Bakmayın tantanaya çok
Umutlar bir kasada
Sıkışmış bir masada
Dokuz altı yollarında oy
Bir ömür geçer buralarda

Çiğ yağar tekerlenir
Öptükçe şekerlenir
Çiğ (düşer) yerde kalmaz
Güzellik sende kalmaz
Kaynak: Rüştü Eriç

Dolama Yar Dolama
Dolama yar dolama
Ben seni vermem aleme
Kaşların benzer kaleme
Ağzı da şeker kehribar akar
Yar gül kokar yar sana kurban

Sanki yarın dünden uzak
Bitmeyen bir ızdırap oy
Dokuz altı yollarında
Bir zincir boğazımda

Dolama giyer ilikli
Vardım kapısı kilitli
Yar gelir burma bıyıklı

Sıkar sıkar gevşetemem
Ağlayamam

Ağzı da şeker kehribar akar
Yar gül kokar yar sana kurban

Ayda yılda bir kaçamak
Kaçsak bile yaşama bak
Dokuz altı yollarında
Gülmek yasak

Dolama giyer buz gibi
Ben seni sevdim kız gibi
Parlıyorsun yıldız gibi

Savrulmuşuz odalara
Bahara ve dağlara hasret
Şu gördüğün dönerkoltuk
Sanki ömür törpüleyen rulet
Kaynak: Efkan Şeşen

Dolama Dolamayı
Dolama dolamayı
Getirin bağlamayı
Nerden öğrendin hanım
Sen oyun oynamayı

Ağzı da şeker kehribar akar
Yar gül kokar yar sana kurban
Kaynak: Şinasi Önal

Dolambaç Dolambaç
Dolambaç dolambaç yolun olayım
Kurulmuş bahçende gülün olayım
Kız sen güzel ben çirkin yarin olayım
Gel bana gel gel güzelim
Doldur kadehleri süzelim
Bu yaz da böyle gezelim
Düşmanların bağrını ezelim

Çiğ yağar tekerlenir
Öptükçe şekerlenir
Çiğ (düşer) yerde kalmaz
Güzellik sende kalmaz

Yağmur yağar su birikir göllere
Kurban olam tatlı tatlı dillere
Kız ben seni benzetirim güllere

Akşam ben uyumadım
Uykuma doyamadım
Gasavet bastı beni
Yar gelmiş duyamadım

Gel bana gel gel güzelim
Doldur kadehleri süzelim
Bu yaz da böyle gezelim
Düşmanların bağrını ezelim
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Kaynak: Halime Tunç

Dolana Ay Dolana
Bağa girdim nar için
Gül kopardım yar için
Diyar diyar dolaştım
Kara gözlü yar için
Dolana ay dolana
Dolana gül dolana
Şirin canım vereyim
Bana yari bulana
Kebaba köz istersin
Güzelsin naz istersin
Bir canım vereyim
Bilmem ki ne istersin
Dolana ay dolana
Dolana gül dolana
Şirin canım vereyim
Bana yari bulana
Kaynak: Bedri Çağlayan

Dolanam Şemine Pervane
Dolanam şemine pervane gibi men senin
Olurum yoluna dîvâne gibi men senin
Cemen-i hare giyüp salınma
Sevilir dilber olan alınma
Bir bûse ver begüm yanağından
Bir bûse ver kiraz dudağından
Aman aman gel ki bu gönlüm
Şâd-edeyim seninle
Gel ki Nesim'i yad edeyim seninle
Aman aman yar yar aman aman dost dost
Kiraz dudağından yad ellerde zülfün gibi perişan
Pervane olur bu gönlüm menim vay

Sayfa 966

Dolandım dalandım gezdim dolandım
Dertleri deftere yazdım dolandım
Çok çalıştım sana ben ulaşmaya
Çok çalıştım sana ben ulaşmaya
Beni mecbur kıldın sen dolaşmaya
Beni mecbur kıldın sen dolaşmaya
Dolandım dalandım gezdim dolandım
Dertleri deftere yazdım dolandım
Bu gurbeti senin için dolaştım
Bu gurbeti senin için dolaştım
Genç yaşımda beyazlara bulaştım
Genç yaşımda beyazlara bulaştım
Dolandım dalandım gezdim dolandım
Dertleri deftere yazdım dolandım
Kemal Yıldız geçen günü sayarım
Kemal Yıldız geçen günü sayarım
Böyle yazılmıştır benim kaderim
Böyle yazılmıştır benim kaderim
Dolandım dalandım gezdim dolandım
Dertleri deftere yazdım dolandım
Kaynak: Kemal Yıldız

Dolandım Da Attım Böyreğe
Dolandım da attım böyreğe bir daş
Ne ana goydum ne bacı gardaş
Dolandım dolaşdım yol bulamadım
Elimi dutacak dal bulamadım
Derdimi dökecek el bulamadım
Hasta düştüm de gurbet elde yatırın
Sağıma soluma yasdık getirin
Ben ölürsem beni sılama götürün
Alanları ak merdinli gayaları mor sümbüllü sılama

Dolandım (Senin İçin)

Ana desem anam yok
Baba desem babam yok
Düştüm gurbet ellere
Bir yudum su verenim yok

Senin için dertten derde bulandım
Senin için dertten derde bulandım
Seyyah oldum şehir şehir dolandım
Seyyah oldum şehir şehir dolandım

Ağladım gülemedim
Gözyaşım silemedim
Düşdüm gurbet ellere

Kaynak: Kara İsmail Ağa
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Sayfa 967

Ne oldum bilemedim

Yine bir çıkmaza düşürdün beni

Kaynak: Elif Fatma

Deli gibi diyar diyar gezdirdin
Bu İrfani sen canından bezdirdin
Seni sevdiğimi ele sezdirdin
Yine bir çıkmaza düşürdün beni

Dolanı Dolanı Gelir
Dolanı dolanı gelir
Ölüm yavaşça yavaşça
Kalem alıp yaz derdimi
Gülüm yavaşça yavaşça
Soyunmuyor bir dem nârım
Sevda oldu öz diyarım
Güz dedi geçti baharım
Selim yavaşça yavaşça
Garip gönlüm durmaz oldu
Gözüm ırak görmez oldu
İşe güce varmaz oldu
Etim yavaşça yavaşça
Sevdiğim bu yana bakmaz
Kaş eğip kirpiğin yıkmaz
Kırıldı kanadım kalkmaz
Kolum yavaşça yavaşça
Şu dünyaya güvenilmez
Ölmeyince kan kesilmez
Mesleki'm artar eksilmez
Zulüm yavaşça yavaşça
Kaynak: Aşık Mesleki

Dolanı Dolanı Yolun Olayım
Yürü güzel derde düşürdün beni
Dumansız ataşta pişirdin beni
Madem niyetinde ayrılık vardı
Niye doğru yoldan şaşırdın beni
Dolanı dolanı yolun olayım
Adını söyleyen dilin olayım
Hani yerin yurdun nasıl bulayım
Yine bir çıkmaza düşürdün beni

Dolanı dolanı yolun olayım
Adını söyleyen dilin olayım
Hani yerin yurdun nasıl bulayım
Yine bir çıkmaza düşürdün beni
Söz: İrfan Dolaş, Adem Aslandoğan

Dolanıp Boynuma Halkalanmayı
Gönül bir canana ikrar eyledi
Ötüp dost bağında şeydalanmayı
Siyah zülfün beni berdar eyledi
Dolanıp boynuma halkalanmayı
Bahtımı bir kara baht eylediler
Gönlümü o yare taht eylediler
Cümle aşıkanlar aht eylediler
Cananın yolunda cefalanmayı
Uçtu şeyda bülbül gitti yaz elden
Deli gönlüm vazgeçmiyor güzelden
İkrar etmedin mi bana ezelden
Meyvayı hüsnünle vefalanmayı
Aşık olan ahenk eyler saz eyler
Muhabbetin can mülkünü yazeyler
Dertli olan talep eyler arzeyler
Tabip kapusunda şifalanmayı
Kim ki özün aşka etti ise kul
Hakkın huzurunda oldular makbul
Daimi Hak için eyledi kabul
Leyla Leyla deyip nidalanmayı
Kaynak: Aşık Daimi

Dolanır (Hiç De Kabül Etmez)

Başına bağlamış oyalı yazma
Bana nisbet edip elinen gezme
Zaten yaralıyım bir de sen vurma
Yine halden hale düşürdün beni

Hiç de kabul etmez nasihat gönül
Bilmez efkarını nerde dolanır
Bir dem seyyah olur gezer alemi
Bir dem uçar semalarda dolanır

Dolanı dolanı yolun olayım
Adını söyleyen dilin olayım
Hani yerin yurdun nasıl bulayım

Bir dem siyinerek döner ayaza
Bir dem her hesabın çeker beyaza
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Bir dem sofu olur başlar namaza
Bir dem gözü daim şerde dolanır
Bir dera molla olur üstün esreye
Bir dem şair olur başlar mısraya
Bir dem tacir olur Bağdat Basra'ya
Bir dem gider Kandahar'da dolanır
Bir dem kar'şık olur keşmekeş gibi
Bir dem tembel olur yerli taş gibi
Bir dem hava bozuk karlı kış gibi
Bir dem de boranda karda dolanır
Bir dem günü geçer ah ile zarla
Hiçbir demde vuslat bulmadı yarla
Bir Müdami n'etsin bunca efkarla
Bir yar sevdasıdır serde dolanır

Sayfa 968

Ahlaksa yıkıldı vurun payanda
Söylemin karadır çirkef beyanda
Doldurun kadehi için şerefe
Önce özendirip sonra vahladın
Kendi eserini kendin yuhladın
Gençlik ayyaş olmuş bir de tühledin
Doldurun kadehi için şerefe
Din deyince hortlak gibi bakındın
Manevi değeri sembol yakındın
İstakozdan bıktın havyar tıkındın
Doldurun kadehi için şerefe
Halk suya hasrettir testisi harap
Fikrinin sembolü bir yudum şarap
Kabirde özlemin konyaklı turab
Doldurun kadehi için şerefe

Kaynak: Aşık Müdami

Doldur Meyhaneci Bir Daha Doldur
Doldur meyhaneci bir daha doldur
Beş lira borç aldım paralıyım ben
Dolusunu getir boşunu kaldır
Bugün sabahçıyım buralıyım ben
Alem zevkten içer ben de kederden
Bu yoksulluk miras kaldı pederden
Dosttan ayrılmak da varmış kaderden
Ne kadar talihi karalıyım ben
İçip içip sarhoş olmak istiyom
Sızıp bir köşede kalmak istiyom
Ağlamayı değil gülmek istiyom
Şu düzen elinden yaralıyım ben
Aman meyhaneci doldur ver bana
Bugün içeceğim ben kana kana
İsmim Kaçıran'dır söyleyim sana
Bütün dertlilerin kralıyım ben
Söz: Hüseyin Kaçıran

Doldurun Kadehi İçin Şerefe
Medeni bilincin aklı atmaksa
Doldurun kadehi için şerefe
Kalkınma çağdaşlık barda yatmaksa
Doldurun kadehi için şerefe
Din magazin oldu senin sayende
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Kamusal alanda serbesttir içmek
Adam olmaktır içmek ve uçmak
Yiğitlik midir ki halkından kaçmak
Doldurun kadehi için şerefe
Su katmadan için derdi unutun
Senin bağın budur fikri kanıtın
Halk medet bekliyor kadeh yanıtın
Doldurun kadehi için şerefe
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Dolma Gazanına Vardım
Dolma gazanına vardım dolması eksik
Dolmaya dadanmış bir sarı pisik
Taze gelin senin kısmetin eksik
Taze gelin hep mi yedin dolmayı hep hep
Eyşili mayahoş sarmayı lop lop
Birer birer aldım tükenmez sandım
Dolma için adam dövülmez sandım
Anamın evine kovulmaz sandım
Taze gelin hep mi yedin dolmayı hep hep
Eyşili mayahoş sarmayı lop lop
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Doludizgin (Şu Dünyada)
Şu dünyada gerçeğinin peşinde
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Koşar doludizgin ömür dediğin
Üç gün gibi geçer altmış beşinde
Koşar doludizgin ömür dediğin
Seven sevdiğine bazen darılır
Yarılır toprağın göğsü yarılır
Her yaşayan umuduna sarılır
Koşar doludizgin ömür dediğin
Üç mevsim geçer de sadece kışla
Şaşarsın yıllara şaşkın bakışla
Azıcık mutluluk bir dolu yaşla
Koşar doludizgin ömür dediğin
Küreler canını sonsuzluklara
Zenginmiş yoksulmuş bini bir para
Bilgiyle gömülmek en büyük yara
Koşar doludizgin ömür dediğin
Kabrin ne yapacak ilmin irfanın
Bedenden çıkınca o güzel canın
Olanca servetin hepsi dünyanın
Koşar doludizgin ömür dediğin
İçindeki miras varlıktan derin
Maddiyatın değil gönül defterin
İlhami der bırak bütün cevherin
Koşar doludizgin ömür dediğin
Kaynak: İlhami Arslantaş

Doludur Çal Dağı (Aman Gelin)
Doludur Çal dağı dolu
Hemi kar yağar hemi dolu
Üstüme bir gölge düştü
Ben sandım yarin golu
Aman gelin bu ne imiş
Sevda başa bela imiş
Ayrılık sen ile bana
Ceza imiş (Cezaymış)
Pınarın başı yeşil
Dibinde kumlar oynaşır
Sunam gelin
Zülüfleri değişir
Gece boynuma dolaşır
Kaynak: Ramazan Güngör
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Sayfa 969

Dolusu Yok Günlerimin
Dolusu yok günlerimin
Boşlarından sorun beni
Bu dünyanın cefa dolu
İşlerinden sorun beni
Gecedeyim yok seherim
Belli olmaz oldu yerim
Dört mevsimde yok baharım
Kışlarımdan sorun beni
Gidiyorum yoktur izim
Kime bağlasaydım özüm
Dert ortağım oldu sazım
Tellerinden sorun beni
Kaynak: Muhlis Akarsu

Domaniç Dağlarında
Domaniç dağlarında yıldız ışılar
Sol yanımdan vuruldum kanım fışılar
Duydular gelmediler zalim komşular
Kıyma Celal kıyma nar tanesiyim
Annemin babamın bir tanesiyim
Domaniç dağlarında düğün kuruldu
Sahat üçten sonra güvey vuruldu
Sahat beşten sonra geline duyuldu
Kıyma Celal kıyma nar tanesiyim
Annemin babamın bir tanesiyim
Kaynak: İhsan Kaplayan

Dombayı Bağladım
Dombayı bağladım ben bir ipek dalına
Kırdı da ipini deli deli dombay saldı da geline
Uğratmasın Allah seni dombay şerrine
Kanım akıttın deli deli dombay öldürdün beni
Üç günlük gelin idim dombay soldurdun beni
Dombayı bağladım ben bir çeşme başına
Kırdı da ipini deli deli dombay sardı da eşine
Uğratmasın Allah seni dombay şerrine
Kanım akıttın deli deli dombay öldürdün beni
Üç günlük gelin idim dombay soldurdun beni
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Kaynak: Aydın Özkan

Domdom Kurşunu
Kaşların arasından domdom kurşunu değdi
Bir avcı beni vurdu bin avcı beni yedi
(Bağlantı)
Ah dedim ağladım
Yaremi bağladım
Eğdi yar boynum eğdi
Mevlam kerimsin dedi
Hançer yarası değil
Domdom kurşunu değdi
Gel gel gümle gel gel gel gümle gel
Gel gel gümle gel böğrüme domdom kurşunu
Bugünüm harap oldu dünden iyi midir ki
Doktor hasta ben hasta benden iyi midir ki

Sayfa 970

Dondurmacı top attı
Bin lira borca battı
Kaymak gibi dondurmam
Yok mu tadına bakan
Ala vişneli dondurmam
Mini mini hanımlara
Sevdalı beylere
Parasını almadan tattırmam
Kaynak: Vedat Altıngediz

Doru Kuşudum (Gurbet Havası)
Doru da kuş idim doğru inmezdim
Dengimi bulmayınca dallara konmazdım
Gabiristanın alt yanında bir kapısı
Açıverin gelsin cennet kokusu

Bağlantı

Benim korkacağım Sırat Köprüsü
Geçmeyip de kalışıma yanarım

Mahzuni yar benim halımı anlasaydı
Bütün dertliler gibi inleyip dinleseydi

Çeşmeler başında altın tas mısın
Güzeller içinde gayet has mısın

Bağlantı

Irak da gidiyon a sevdiğim küs müsün
Yakın da gel barışalım bayramlar geldi

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif
Kaynak: Şinasi Uslu

Dondurmam Buz Gibi
Dondurmam buz gibi buz
Şeker mi yoksa karpuz
Ala çiçekli dondurmam
Yok mu tadına bakan
Ala vişneli dondurmam
Mini mini hanımlara
Sevdalı beylere
Parasını almadan tattırmam
Dondurmam kaymaklı
Yiyin bakın pek tatlı
Kaymak gibi dondurmam
Yok mu tadına bakan
Ala vişneli dondurmam
Mini mini hanımlara
Sevdalı beylere
Parasını almadan tattırmam
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Dost (Benim Sevdalarım)
Benim sevdalarım yeni filizlenir
Doymasa da toprak can can içinde
Şu kara günlerim yeni beyazlanır
Doymasa da yürek can can içinde
Gül yüzlü gül destim
Pirim ben sana küstüm
İnan değil sana kastım
Cahille sohbeti kestim
Dost dost
Filizlerim kokar gül deste gibi
Bülbül figan eder sanki yasta gibi
Benim deli gönlüm yine hasta gibi
Artar eksilmiyor can can içinde
Gül yüzlü gül destim
Pirim ben sana küstüm
İnan değil sana kastım
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Sayfa 971

Cahille sohbeti kestim
Dost dost

Diz çöktüm önünde yüzüm sürmeğe
Aldı yerden yere çaldı dost beni

Kaynak: Hüseyin Karakuş

Cehalet bir perde çekti önüme
Yazık oldu baharıma ömrüme
Teselli ararken garip gönlüme
Aşkın girdabına saldı dost beni

Dost (Sevdiğim Binbir Naz İle)
Sevdiğim binbir naz ile
Bu sevdaya saldı beni
Düzen tutmaz bir saz ile
Pençe vurup çaldı beni dost
Bazı umman bazı çöldüm
Bir lokmayı dörde böldüm
Aşk bağında açan güldüm
Dost eliyle yoldu beni

Dertli Daimi'yim gurbet ellerde
Türkümüz söylenir esen yellerde
Sessiz vadilerde ıssız çöllerde
Aradı sonunda buldu dost beni
Kaynak: Aşık Daimi

Dost Beni (Her Ne Halde İsem)

Aşk yarası yar elinden
Çaresi didar elinden
Mansur yanar dar elinden
Bir ummana saldı beni dost

Aşıkını bu menzile erdiren
Her ne halde isem bilir dost beni
Bir noktada bin bir hikmet gördüren
Her ne halde isem bilir dost beni

Kaynak: Ali Haydar Timisi

Çekip katarını yola gelene
Canım kurban olsun halden bilene
Şu gönlüm yar olmaz yüze gülene
Her ne halde isem bilir dost beni

Dost Bağının Meyvaları Erişti -OrjDost bağının meyvaları erişti
Ayva benim alma benim nar benim
Çeşmim yaşı ummanlara karıştı
Cefakarım sitemkarım var benim
Yedi derya boz-bulanık selinden
Halk-ı alem aciz kaldı dilimden
Ben bülbülüm ayrı düştüm gülümden
Efgan benim matem benim zar benim
Mail oldum kisvesine tacına
Bend'olmuşum siyah zülfün ucuna
Mansur gibi asılırım saçına
Kakül benim perçem benim dar benim
Gevheri der kime gönül katayım
Gevherimi nadanlara satayım
Dost bağında bülbül gibi öteyim
Gülşen benim güller benim har benim
Kaynak: Aşık Gevheri

Dost Beni (Arzuladım Ben De)
Arzuladım ben de dostu görmeğe
Çekti huzuruna aldı dost beni
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Mümin olan muhabbeti hal eyler
Özünü alemde türap yol eyler
Nadan olan ismimizi pul eyler
Her ne halde isem bilir dost beni
Kerem eyle kurtar ulu yaradan
Ayırma bizleri cemden sıradan
Cahil olan seçmez akı karadan
Her ne halde isem bilir dost beni
Daimi eriştim seyran çağıma
Kumru dudu konar dal budağıma
Ben bağban olmuşum kendi bağıma
Her ne halde isem bilir dost beni
Kaynak: Aşık Daimi

Dost Bildiğim Ele Döndü
Ömrüm acı ile geçti
Gülemedim amman amman
Anlamadım nasıl geçti
Bilemedim amman amman
Bağlantı
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Dost bildiğim ele döndü
Ahım yandı küle döndü
Gözüm yaşı sele döndü
Silemedim amman amman
Yare bağladım özümü
Seyreyledim gül yüzünü
Yarin gözünden gözümü
Alamadım amman amman
Bağlantı
Hüseyin özlerim seni
Her daim gözlerim seni
Aradı gözlerim seni
Göremedim amman amman

Sayfa 972

Düştüm mürşit kemendine sardım özümü
Verdim özümü
Mürşit bana ayna oldu gördüm özümü
Serdim özümü
Dost diye diye
Tutuştu gönlüm elinden sönmez bir daha
Dönmez bir daha
Dosttan başka gerek mi var bir kıblegaha
Girdin dergaha
Dost diye diye
Oturmuş gerçek erenler sohbette sazda
Demde niyazda
İçirdi deminden saki bize birazda
Gönlüm avazda
Dost diye diye

Bağlantı
Kaynak: Hüseyin Aslan

Dost Cemalin Göremezsem
Dost cemalin göremezsem
Hayalin gördüğüm yeter
Tavaf edip eşiğine
Yüzümü sürdüğüm yeter
Ah o dostun firakına
Kalmışam hasret çağın
Dost elin hüsnü bağına
Bir ömür verdiğim yeter
Gelip halimi sormazsa
Yaralarımı sarmazsa
Niyetle gönül vermezse
Ben gönül verdiğim yeter
Turabi der dem yerine
Derdini çekem yerine
Zakkumu merhem yerine
Sineme sürdüğüm yeter

Daimi'yim her an arar gözlerim seni
Özlerim seni
Alır gönül köşesine gizlerim seni
İzlerim seni
Dost diye diye
Kaynak: Aşık Daimi

Dost Dost Diye (Yahyalı Kerem) 1
Dost dost diye hayaline yeldiğim
Dost ise ayırmış özünü benden
Çatık kaşı benlerini saydığım
Çevirmiş nicedir yüzünü benden
Hani dost uğruna can baş verenler
Hasbeten söylesin gözle görenler
Şimdi bizden yüz çevirir yarenler
Evvel sektirmezdi gözünü benden
Gözüm yaşı döner m'ola sellere
Bu ayrılık har düşürür güllere
Evvel aşna idim herbir hallere
Şimdi sakınıyor sözünü benden

Kaynak: Aşık Turabi

Dost Diye Diye
Ben gönlümü kul eyledim ehli irfana
Kamil insana
Dost elinden çekmem eli gitmem yabana
Durdum divana
Dost diye diye
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Sadık gerek dost yoluna soyuna
Gönül kail haktan gelen oyuna
Besbelli ki oynayamam yayına
Anın çün kaldırmış nazını benden
Her sabah naz ile gelip geçerken
Doldurup da al badeler içerken
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Sayfa 973

Veli'm eydür ak göğsünü açarken
Şimdi nikaplamış yüzünü benden

Benden selam söyledin mi
Dosttan selam söyledin mi

Kaynak: Aşık Veli

Eğlen dur turnam turnam
Söylen dur turnam turnam

Dost Dostu Arzularsa
Dost dostu arzularsa
Irak yakın farkı olmaz
Gönül güle bağlanırsa
Irak yakın farkı olmaz
Dosttan dosta cidal gelmez
Sevgisine payan olmaz
Yolun ortasında dönmez
Irak yakın farkı olmaz
Dostluğu başa baş sürer
Gül bitirir bülbül türer
Dost dostun gönlüne girer
Irak yakın farkı olmaz
Berat dost için yazdığın
Dosttan dostluğu sezdiğin
Yetmez mi artık gezdiğin
Irak yakın farkı olmaz
Kaynak: Aşık Berati

Dost Elinden Gelen Turnam
Dost elinden gelen turnam
Bizim ele uğradın mı
Orada bir garip yatar
Benden selam söyledin mi
Dosttan selam söyledin mi
Eğlen dur turnam turnam
Söylen dur turnam turnam
Bizim el garip ozan diyarı
Pir Sultan`la Veysel`leri
Niyaz edip erenleri
Benden selam söyledin mi
Dosttan selam söyledin mi
Eğlen dur turnam turnam
Söylen dur turnam turnam
Dost Kenani aşiretten
Destur eyle Bakır Tepe
Bir ahtım var ziyarete
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Söz: Kenan Koçkaya

Dost Eline Giden Turna
Dost eline giden turna
Bekle kelamı kelamı
Uğrar isen yar yanına
Eyle selamı selamı
Kement olmuş zülfün bize
Ela gözler süze süze
Yazılmıştır alnımıza
Hasret kalemi kalemi
Hey ağalar hey gaziler
Yürekte yaram sızılar
Gönül yarini arzular
Bilmez ırağı ırağı
Sefil bülbül dalda ötmez
Dost hayali serden gitmez
Yarama hiç melhem tutmaz
Gezek alemi alemi
Emrah der ki burdan gitsem
Birgün evvel yare yetsem
Yar elinden bade içsem
O gün ola mı ola mı
Kaynak: İbrahim Emici

Dost Eline Varam Dedim
Dost eline varam dedim
Bilmem nereden nereden
Yorgunum ben varsam bile
Engel arada arada
Gönül bağım veran oldu
Sarardı gülleri soldu
Dostu görmek hayal oldu
Başka yörede yörede
Fedayi başlar feryada
Halim arz edemem yara
Son durağımız ıssız ada
Kaldım burada burada
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Söz: Aşık Fedayi
Kaynak: Metin Öztem

Sayfa 974

Haşimi'ye merhamet kıl
Kaynak: Aşık Haşimi

Dost Gülleri (Engelleri)
Engelleri bir hamlede
Yıkar gider dost gülleri
Arkasına nice dostu
Takar gider dost gülleri
Bakınmadan sağa sola
Durmaz yürür vermez mola
İnsanları dürüst yola
Sokar gider dost gülleri
Söker atar tasalan
Aydınlatır kafaları
Aşktan yoksun insanları
Sıkar gider dost gülleri
Açar zemheride kışta
İzi vardır her nakışta
Hamı hası bir bakışta
Çakar gider dost gülleri
Kulak ver Derviş Kemal'e
Düşmeyesin kötü hale
Her kafada bir meşale
Yakar gider dost gülleri
Kaynak: Derviş Kemal

Dost Hasreti (Merhamet Kıl)
Dost hasreti beni yaktı
Beni bu hala bıraktı
Ahım asumana çıktı
Kaşı yayım merhamet kıl
Leyl ü nehar intizarım
Tatlı canımdan bezarım
Ben o yara tövbekarım
Kaşı yayım merhamet kıl
Gel gönlümü ahir ettin
Beni aşka esir ettin
Tecellamı kusur ettin
Kaşı yayım merhamet kıl
Sabretmeye yok kararım
Sen bilirsin herbir halım
İnsaf eyle behey zalim
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Dost İle Hasbihal
Tükenmiş umutlara kıvılcımdır marifet
Hızlı mi gittik nedir ruhlar kaldı geride
Hüzün misafir olsun sen neşeyi tarif et
Göçene hayır dua endişe var diride
Heyecanlar tam olsun aşkını da dahil et
Beklentiler kollektif benlik kalsın geride
Mercek derde odaklı israfı toptan terk et
Dostunu gözden tanı bakıp görmez körü de
Kahpe rüzgar devirsin dönsün de estireni
Az lokmaya doymayan gözleri de sürüde
Tek bir ağaç dikmeyip kökünden kestireni
Aleme ibret için resmedelim beride
Malkoç Ali sebepler sonuca bir yol bulur
Basiret ehli olan izi sürer derinde
Çok azlardan var olur akar akar göl olur
Sabır azim cesaret dirilmeli yerinde
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Dost İlinden Gelen Sail
Nereden gelişin böyle
Dost ilinden gelen sail
Gül yüzlümden haber söyle
Dost ilinden gelen sail
Uğradın mı Amasya'ya
Yüz sürdün mü kaşı yaya
Vakıf oldun mu herşeye
Dost ilinden gelen sail
Sultan Bay'zıt'a vardın mı
Cuman namazın kıldın mı
Gül yüzlü piri gördün mü
Dost ilinden gelen sail
Vardm mı Ferhat taşına
Nazar kıl çeşmim yaşına
Sorguç sokunmuş başına
Dost ilinden gelen sail
Yandı ciğer döndü köze
Sürme çekmiş ela göze
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Sayfa 975

Bir hayırlı haber bize
Dost ilinden gelen sail

Ben toprağın tohumuyum
Ekmeyiniz taşa beni

Veli'm eydür arttı zarım
Gece gündüz intizarım
Amasya'da kaldı yarim
Dost ilinden gelen sail

Vursa ateş çam dalına
Demir döner at nalına
Kızgın hasret mangalına
Yapmayınız maşa beni

Kaynak: Aşık Veli

Kimler düşüme girdiler
Dal misali devirdiler
Gam yüküydüm çevirdiler
Gözden akan yaşa beni

Dost Kıyılardan
Dost kıyılardan mercandan
Ben de geçtim bu candan
Dam başında duran kız
Bayram geldi donan kız
Yılda kurban bir olur
Canım sana kurban kız
Dost kıyılardan mercandan
Ben de geçtim bu candan
Ayna aldım bakındı
Kına aldım yakındı
Nazlı yarin yoluna
Zincirleri takındı
Dost kıyılardan mercandan
Ben de geçtim bu candan
Kaynak: İfakat Yaykar

Dost Nazarı
Ettiler dost nazarında
Esir göze kaşa beni
Sorgusuz can pazarında
Yazdılar en başa beni
Başım yüce arşa değin
Gücünüz yeterse eğin
Meyil vermiş bellemeyin
Acı pişmiş aşa beni
Efkarım zor gelir dile
Sözüm sohbetim merd ile
Nice onulmaz derd ile
Koydunuz başbaşa beni
Yok bu işte sayım suyum
Gönülce olmalı uyum
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Kaynak: Feyci Halıcı

Dost Yarası
Çok yaralar gördüm çok parelendim
Eyvah dost yarası bitirdi beni
Çok sitemler gördüm çok karalandım
İlle dost yarası bitirdi beni
Eyvah dost yarası bitirdi beni
Yıktılar bendimi kesildi suyum
Kurudu pınarım akmıyor çayım
Cahiller elinden çok oldu zayım
İlle dost yarası bitirdi beni
Eyvah dost yarası bitirdi beni
Çekmiyor yükümü yorgun dizlerim
Yar gelmezse açık gider gözlerim
Küsmüş konuşmuyor artık dillerim
İlle dost yarası bitirdi beni
Eyvah dost yarası bitirdi beni
Kaynak: Aşık Ummani Erden

Dost Yoluna Gidenlerin
Dost yoluna gidenlerin
Bir gül olsam ellerine
Dostun metin edenleri
Kurban olam dillerine
Torunuyuz bir dedenin
Tohumuyuz bir bedenin
Yezidinen cenk edenin
Kılıç olsam ellerine
Bir üstada olsam çırak
Bir olurdu yakın ırak
Kemiğimi yapsalar tarak
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Yar zülfüyün tellerine
Yönüm dosta çevirseler
Vücudumu kavursalar
Harman gibi savursalar
Muhabbetin yellerine
Seyrani kaldır parmağı
Vaktidir Hakk`a varmağın
Deryaya akan ırmağın
Damla olsam sellerine

Sayfa 976

Bir türkü dilimi içerdekine
Çeyiz sandığında oyalı yazma
Memeye süt ve baharın toprağabereketidir
Sığmaz dört duvarın yanına dikenli tele
Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu
Önü kıtlık-kıran zemheri
Ardı ateş gülü kızılcık ve menekşedir

Dosta Doğru

Bir teli asuri vurur bir keldani ve
Yeşile çalar her mevsim
Petrol mavisini kan kızılını
Kavruk dudakların tuzunda tadı
Fırat'ı Dicle'yi vurur

İçimde uzayan her yol
Çıkar gider dosta doğru
Menekşe nergis ıtır gül
Kokar gider dosta doğru

Heyy bree
Şahin gagasında can suretidir
Gül benizlim sevdiğim
Bu türkü mor dağların emanetidir

Zamanım yoğrulur gamla
Birleşir sabah akşamla
Ilık kanım damla damla
Akar gider dosta doğru

Gün kar yanığı yüze vuranda
Derbeşir gökçe yürek
Kasketi kederde gömleği kan
Sevdası bir uçurumdur

Gel bende gör sen gel beni
Durduramaz engel beni
Görmediğim bir el beni
Çeker gider dosta doğru

Gözleri kar tanesi gözleri hançer
Gözleri cesarettir
Krizantem çiçeğidir emeği gülüm
Elleri cesurdur ve de hünerli
Mor dağların ardında

Söz: Aşık Seyrani

Beynim fırın bağrım tandır
Yanarım hayli zamandır
Sevgim bir yavru ceylandır
Seker gider dota doğru
Ne saklarım ne gizlerim
Yalnızca onu özlerim
Tabutta bile gözlerim
Bakar gider dosta doğru
Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Dosta Düşmana Karşı

Üç koca destan üç koca dünya
Üç denklem üç şifre
Üç atom çekirdeği ve bir çakmak
Bir kıvılcım bir de dinamit
Gün kar yanığı yüze vuranda
Mor dağların türküsü gelir
Onlar güneşin bağrında ateş
Yeryüzünde bir taze çiçektiler
Namluda namusun fişengi
İsyanda yürek kara düşte

Zindanlardan taşa taşa kar beni
Mamak'lardan Metris'lerden sor beni
Diyarbekir'e kanla bastım mührümü
Ceset ceset kefen kefen sar beni

Bembeyaz gerçektiler
Bin yılların sevdası
Nazlım sabır kıyısında
Kin köpüğü al almada

Bu türkü mor dağların emanetidir
Firari mahpuslara bir avuç su

Başaklarda gül dudaklarda hasret
Söyle türkünü sen erinme nazlı bacım
Ağlamadan karalar bağlamadan
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Kına gecelerinin sevincinde
Lurke'de Göven'de Temirağa'da

Sayfa 977

Vefasız birisi demeyin dostlar
Sessiz sedasız veda edersem
Ardımdan gözyaşı dökmeyin dostlar

Kaynak: Ahmet Kaya

Dosta Gidelim (Kendi Bildiğine)
Kendi bildiğine gitme oy
Gel dosta gidelim gönül oy
Beni yad ellere atma
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana hayranım oy
Beni yad ellere atma
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana hayranım oy
Nazların kahire benzer oy
Dostsuz gün zehire benzer oy
Dost ise mavire benzer
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana hayranım oy
Dost ise mavire benzer
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana hayranım oy
Gönül fermandan bilir mi oy
Dost kazananlar ölür mü oy
Dostlar hiç kemlik gelir mi
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana hayranım oy
Dostlar hiç kemlik gelir mi
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana hayranım oy

Sevgisiz hayata alışmalıyım
Küsmüşüm kendime barışmalıyım
Kalbimde acıyla savaşmalıyım
Ardımdan gözyaşı dökmeyin dostlar
Bırakın gideyim onsuz yerlere
Dargınım kendime birde kadere
İnancım kalmadı beni sevene
Ardımdan gözyaşı dökmeyin dostlar
Kaynak: Erhan Saka

Dostlar (Ne Oğluna Güven)
Ne oğluna güven ne de kızına
Düşersen bakmazlar inan senin yüzüne
Yalan diyen var mı bilmem sözüme
Başıma geldi de söyledim dostlar
Ne güçlükle evlendirdim oğlanı
Elimi öpmeden alıp gitti gelini
Sağlığında bağışlarsan malını
Senede bir selam gönderir dostlar
Eğer varsa hazırda birazcık malın
Bir ağaç misali çok olur dalın
Paran yoksa ortada kalmışsın kalın
Gördünüz mü dünyanın halini dostlar
Kaynak: Ali Ercan

Dostlar Beni Hatırlasın

Meftuni ışık vermeye oy
Has bahçede gül dökmeye oy
Güzeli orda görmeye
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım

Ben giderim adım kalır
Dostlar beni hatırlasın
Düğün olur bayram gelir
Dostlar beni hatırlasın

İnan ben sana kurbanım oy
Güzeli orda görmeye
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana hayranım oy

Can kafeste durmaz uçar
Dünya bir han konan göçer
Ay dolanır yıllar geçer
Dostlar beni hatırlasın

Kaynak: Seyit Meftuni

Dostlar (Bir Gün Buralardan)

Can bedenden ayrılacak
Tütmez baca yanmaz ocak
Selam olsun kucak kucak
Dostlar beni hatırlasın

Bir gün buralardan geçip gidersem
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Ne gelsemdi ne giderdim
Günden güne arttı derdim
Garip kalır yerim yurdum
Dostlar beni hatırlasın
Açar solar türlü çiçek
Kimler gülmüş kim gülecek
Murat yalan ölüm gerçek
Dostlar beni hatırlasın
Gün ikindi akşam olur
Gör ki başa neler gelir
Veysel gider adı kalır
Dostlar beni hatırlasın
Kaynak: Aşık Veysel

Dostlar Bizi Hatırlasın
Unutmuşlar hep dostlarım
Gün be gün arttı yaslarım
Çalmaz sazım paslandım
Dostlar bizi hatırlasın
Ozanlar söyler susmazlar
Beni arayıp sormazlar
İşe yararım bilmezler
Dostlar bizi hatırlasın
Vefalı bir yar görmedim
Yanar aşkım hiç sönmedim
Asla yönümden dönmedim
Dostlar bizi hatırlasın
Selam olsun saz tutana
Aşkın hapını yutana
Nur ile göz kapatana
Dostlar bizi hatırlasın
Zeynelim Yetimim Alim
Filizlensin dursun dalim
Ayrı koydu yokluk zalim
Dostlar bizi hatırlasın
Mevlevi durur devranda
Çalışır durmaz harmanda
Hatırlar toplum zamanla
Dostlar bizi hatırlasın
Duacıyım her gün size
Yer ayırın dostlar bize
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Sayfa 978

Ayrılık benzer köze
Dostlar bizi hatırlasın
Ölmedim daha diriyim
Bir güzelin dost piriyim
Bir garip Aşık Nuriyim
Dostlar bizi hatırlasın
Kaynak: Aşık Mevlevi

Dostlar Bizi Safa İle Gönderin
Geldim gider oldum illerinize
Dostlar bizi safa ile gönderin
Doyamadım tatlı dillerinize
Dostlar bizi safa ile gönderin
Şöyle bir güzelden ahd alamadım
Bir ahdine bütün yar bulamadım
Bir daha ya geldim ya gelemedim
Dostlar bizi safa ile gönderin
Himmet eylen şu dağları aşalım
Pir aşkına kaynaşalım coşalım
Gelin birer birer helallaşalım
Dostlar bizi safa ile gönderin
Çıkalım yaylaya inelim düze
Himmet eylen yaran ahbaplar bize
Bir selam göndersem gelir mi size
Dostlar bizi safa ile gönderin
Pir Sultan Abdal'ım Hakk'a yakındır
Edebi erkanı hemen takın dur
Ölüm uzak derler hemen yakındır
Dostlar bizi safa ile gönderin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Dostlar İle Sohbetim Var
Arzeyleyip bu meclise gelene
Dostlar ile sohbetim var bu gece
Kamil olup aşk meyinden içene
Dostlar ile sohbetim var bu gece
Uzak yolu yakın eden erenler
Gönül verip cem evine girenler
Kırklar meydanında kendin bilenler
Dostlar ile sohbetim var bu gece
Hasretmişim cananıma canıma
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Uzak durma benden otur yanıma
Ancak bu yakışır senin şanına
Dostlar ile sohbetim var bu gece
Felek attı bizi elden ellere
Kaptırdık kendimiz coşkun sellere
Sümbül dertli dertli vurur tellere
Dostlar ile sohbetim var bu gece
Kaynak: Müslüm Sümbül

Dostlar Merhaba Merhaba
Senede bir görmediğim
Dostlar merhaba merhaba
Deste deste dermediğim
Güller merhaba merhaba
Canlar merhaba merhaba
Dostlar merhaba merhaba
Umutlarım oldu yalan
Pınar değil engin talan
Başın taştan taşa çalan
Seller merhaba merhaba
Canlar merhaba merhaba
Dostlar merhaba merhaba
Yetimi'yem belim büken
Ne gül kaldı ne de diken
Bülbülü sineye çeken
Dallar merhaba merhaba
Canlar merhaba merhaba
Dostlar merhaba merhaba

Sayfa 979

Şimşekoğlu erenlerden
Haber alın görenlerden
Şimdi gidip gelenlerden
Dostlar sora sora dursun
Kaynak: Sabri Şimşekoğlu

Dostları Görmeye Geldik
Bizler Avustralya'ya
Dostları görmeye geldik
Anavatandan buraya
Dostları görmeye geldik
Bedia Akartürk bülbül
Mediha Şen bir deste gül
Hep bir sevgi hep bir gönül
Dostları görmeye geldik
Canan Canhoş kekik gibi
Sekişi var keklik gibi
Emmi gardaş dayı gibi
Dostları görmeye geldik
Candan bağlan onuruna
Gerçekliğin gururuna
Ta Sydney'a Melbourn'a
Dostları görmeye geldik
Daimi aşıktır size
Sevginiz şifadır bize
Hürmetim var hepinize
Dostları görmeye geldik

Kaynak: Aşık Yetimi
Kaynak: Aşık Daimi

Dostlar Sor Sora Dursun
Ferhat yara ulaşmıyor
Dağı yara yara dursun
Bende yara iyleşmiyor
Tabip sara sara dursun
Gurbet oldu son durağım
Artıftı derdim merağım
Zaten kurumuş yaprağım
Dolu vura vura dursun
Ben kendimi yaktım nara
Daha bulamam ki çare
O vefasız arkam sıra
Boynun bura bura dursun

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Dostlarım (İşte Geldim Gidiyorum)
İşte geldim gidiyorum dünyadan
Neler umdum neler buldum dostlarım
Anladım ki farkı yokmuş rüyadan
Bir acayip halde kaldım dostlarım
Kargalar besledim oydu gözümü
Hiç bir zaman tartamadım sözümü
Ne bahrı gördüm ne de güzümü
Mevsimden mevsime geldim dostlarım
Hergün oflar çeker bakar dururum
Gözlerim bağlıysa nasıl görürüm
Elbet birgün o menzile varırım
Dünya yalan imiş bildim dostlarım
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Sayfa 980

Dertler bitsin ama dostluk bitmesin
Hey bire Bahtiyar çal hele sazın
Sardı yüreğimi gam ile hüzün
İçimde yananı varın siz çözün
Gizli gizli yaşım sildim dostlarım

Karadağdan yıkıldım Hozakpur’a aşağı
Alçak damda çırpar yünden döşeği
Hozakpur’lu çifte koşmuş eşeği
Yollar bitsin ama dostluk bitmesin

Kaynak: Bahtiyar Aksoy

Dostlarım Hep Bende Kusur Aradı
Dostlarım hep bende kusur aradı
Gerçek yanlarımı göremediler
Yar dediğim yad ellere yaradı
Sevdiklerim bana eremediler
Saflar kandı fitnelerin sözüne
Körler düştü kalleşlerin izine
Dinamitler kondu suyun gözüne
Yine de farkına varamadılar

Öğlen ezanında Ağın’a vardım
Çınarın dibinde bir mola verdim
Dostların çayıyla kendime geldim
Yollar bitsin ama dostluk bitmesin
Kaynak: Mustafa Özdem

Dostluklar (Sevincimiz Taşkınca)
Sevincimiz taşkınca
Üzüntümüz yapmacık
Öfkemiz namertlik kokuyor

Kalmadı sevdiğim lezzetim tadım
Devrildi seneler bak adım adım
Yıllarımı insanlara adadım
Bir günümü geri veremediler

Zeka ve gönül testinden sınıfta kalmışız
İttifaklarsa ringdeki boksör selamı gibi
Ve biz hala farkında değiliz erimenin
Molekül yapımızı bozmuşuz burkulmuşuz

Göz koydular varlığıma malıma
Kurtlar çoban oldu kuzularıma
Zalimi koydular mazlum yerine
Haklının hakkını aramadılar

Özlemlerimiz de vefasızca
Denizler ayağımıza gelsin
Köy kokusu yel ile
Dağ havası seher ile
Çalsın kapımızı istemişiz

Hüdai'nin yaraları döşünde
Duman eksik olmaz garip başında
Yar yari pişirir aşk ateşinde
Yarsızlar yarasın saramadılar
Kaynak: Aşık Hüdai

Dostluğa Yolculuk
Aldım atımı heybe terkimde
Dolaştım şöyle bir memleketimde
Hasta tökel varmı sorayım kimde
Yollar bitsin ama dostluk bitmesin
Havna’da uğradım güllü bibime
Yaş kuru ne varsa koydu cebime
Kara petek balı yığdı önüme
Yollar bitsin ama dostluk bitmesin
Cigaram bitmeden Küzneye geçtim
Aşağı pahardan soğuk su içtim
Pornekte oturup biraz dertleştim
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Yollar yürümekle aşınmalı
Ve dost kapısının tokmağı eskimeli vurmaktan
Sarılan saran kollar yorulmalı
Güneş kıskanmalı sevginin sıcaklığını
Ve tadı çıkmalı hayatın
Oksijen çadırından kurtulmalıyız
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Dosttan Ayrılmanın Değildir
Dosttan ayrılmanın değildir ahdı
Gaul ü laden bizi yardan ayırdı
Eyliğe çalışmak erenler cahtı
İnkar sırrımızı ele duyurdu
Öğüt verip anlamanın çağıdır
Sinemde koylanan aşkın dağıdır
Şimdiki çekilen gam sancağıdır
Balım Sultan sevenleri kayırdı
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Gel de bir nasihat edelim kardeş
Dost deyi sevdiğim çıkıyor kalleş
İş dikkate bindi sanmayın yavaş
Özü sağ olanı hamdan ayırdı
Ham garışmaz ehl-i aşkın işine
Seller gam çağlıyor didem yaşına
Bilmezdim ki hangi aylar başına
Bize dost elinden destur buyurdu
Kul Fakır ciğerin közlemesin mi
Sırrını yad elden gizlemesin mi
Dost işin sonunu gözlemesin mi
Taze uyardılar çoktan uyurdu

Sayfa 981

Hocamın talibi çoktur
Hiç bundan kemteri yoktur
Şunun mürşidi Hak'tır
Uymaz nasın allarına
Nefsine muhalif kişi
Durmaz akar gözü yaşı
Burda nefse uyan kişi
Dalmaz kevser göllerine
Kevser havzına dalanlar
Ölmezden önce ölenler
Nefsini düşman bilenler
Konar tuba dallarına

Kaynak: Kul Fakır

Dosttan Gelen Sitem
Sermaye-i aşkı sorarsan Zahid
Aşığın çektiği yar cefasıdır
Bade içtiğimi sorarsan Zahid
Harabat ehlinin dem gıdasıdır
Ne çare çekmeli aşkı serencam
Dosttan gelen sitem ikramdır ikram
Coşkun seda ile çalıp çağırmam
Meyl-i dünya değil aşk dalgasıdır
Hakikat bahrine dalgın Cemali
Hakikat şehrine dalgın Cemali
Uslandı zannetme Derviş Cemali
Üç nokta beş harfin bu davasıdır
Kaynak: Derviş Cemal

Dosttan Haber Kim Getirdi
Dosttan haber kim getirdi
Sorun seher yellerine
Hak Çalab'ım bititmesin
Ayrılığın kullarına
Vay bu ayrılık firakı
Dünya kime kaldı baki
Hak Çalab'ım olmuş saki
Kadeh sunar kullarına
Ol kadehin içi dolu
Onu içen olur deli
Ol hocanın talibleri
Bel bağlamış yollarına
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Tuba dalından uçanlar
Yüce makamlar geçenler
Şaraben tahur içenler
Banmaz dünya ballarına
Bu manadan kimse almaz
Anda varan yine gelmez
Bu dünyaya kimse kalmaz
Gelen göçer illerine
Ey miskin Yunus n'eylesin
Derdini kime söylesin
Bir dem tecrübe eylesin
Bu dünyanın hallerine
Kaynak: Yunus Emre

Dostu Görmeye Geldim
Arzeyledim dostu görmeye geldim
Ne keremdir dostum cemalin gördüm
O güzel cemalin seyran eyledim
Ne keremdir dostun cemalin gördüm
Mail oldum dostun tatlı diline
Hayran oldum bağda biten gülüne
Selam verdim onun güzel iline
Ne keremdir dostun cemalin gördüm
Her dem arzeyledim dostu görmeyi
Yanyana oturup hatır sormayı
Doldurup doldurup dolu sunmayı
Ne keremdir dostun cemalin gördüm
Hüseyin'im eydür ben dostu gördüm
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Açılmış bahçeden gonca gül derdim
Arzulayıp dostun evine geldim
Ne keremdir dostun cemalin gördüm
Kaynak: Kul Hüseyin

Dostum (Seni Reftarına)
Seni reftarına intizar iken
Yad ellere karşı salınma dostum
On sekiz bin alem aşikar iken
Gizleyip sırrını bilinme dostum
Beni çektin gami hicran dağına
Gönül arzu çeker yeğli yeğine
Rast geldim güzellerin çağına
Oyunbazsın desem alınma dostum
Kul edip özünü pazarda sattın
Necef deryasına Zülfikar kattın
Ezelden benimle ahd aman ettin
Olur olmaz yerde bulunma dostum
Kan ederim kalbi rakip bakarsa
Acepleme fırak beni yakarsa
Mürg ü hasret sineme el takarsa
Güç olur sensiz ben olunma dostum
Esiri'yi çaker etsen kapında
Arzum kaldı dergahında tapunda
Noksan yoktur hiç yaptığın yapında
Aşkile malamat gülünme dostum

Sayfa 982
Kaynak: Karacaoğlan

Dostum Deme Bana
Dostum deme bana sen çek şu varını
Sevda bu düzende (yar yar) sağlara yakışır
Varsa üzerinde sil alın terini
Terim terim dostum deme toprağa karışır
Benim terim dostum deme toprağa karışır
Di gel gel benim yarim
Beni derdinden etme
Aşka giden kervanım
Beni yolundan etme
Gem vurma duyguma sen öğüt alırsan
Sen de bir adam gibi (yar yar) dağıt bulursan
Kamil kemal olur bunu bilirsen
Attığın her adım (yar yar) yere yapışır
Di gel gel benim yarim
Beni derdinden etme
Aşka giden kervanım
Beni yolundan etme
Dara düştüm ama beni dardan bilirler
Avare olanlar bunu kardan bilirler
Varsa sermayeleri beni kürdan bilirler
İşte zulüm ancak o beylere yakışır

Kaynak: Aşık Esiri

Di gel gel benim yarim
Beni derdinden etme
Aşka giden kervanım
Beni yolundan etme

Dostum Beni Niçin Zar İncitirsin

Kaynak: Hüseyin Karakuş

Dostum beni niçin zar incitirsin
Verdiğim ikrardan dönen değilim ey
Senden başkasına meylimi vermem
Uçup daldan dala konan değilim ey

Dostum Yandım Ateşine

Dostum gönüllenme giden tez gelir
Herkes sevdiğine cilve naz gelir ey
Yar yüzüne yüz yıl baksam az gelir
Yüz dahi baksam kanan değilim ey
Karacoğlan bilir benim halimi
Kadir Mevlam açık etsin yolumu
Senden başkasına vermem meylimi
Vallahi billahi veren değilim ey
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Dostum yandım ateşine
Suyun ile söndür beni
Düşmüşüm aşkın peşine
Gel bu dertten çevin beni
Yar dedim yarana düştüm
Kudret ateşinde piştim
Kanatlanıp gökte uçtum
Elin uzat indir beni
Dertliyim derdime lokman
Köleyim değilim hakan
Yoktur şu yarama bakan
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Merhem ol da sağla beni
Bu derdi çekemem yeter
Varlığım burnuma tüter
Dostun metaını satar
Derdinden azat et beni
Şah'merdan düştüm peşine
Karışmam senin işine
Mecnun'um kara kaşına
Gel ağlatma güldür beni
Sevenin budur ahvali
Nedir bu dostumun halı
Kalkmıştır gönlümün kah
Gel katara aldır beni
Berat'ın sinesi yara
Çok düşürdün beni zara
Elek yap da beni ele
Ham var ise pişir beni
Kaynak: Aşık Berati

Dostun Bahçasına Girsem
Dostun bahçasına girsem
Tomurcuk güllerin dersem
El göğüste selam versem
Durur da nazlanı nazlanı
Bak şu dilberin nazına
Sürmeler çekmiş gözüne
Ziliflerin yüzüne
Döker de nazlanı nazlanı
Dönmeli nazlanı nazlanı
Benim yarim merdane
Güller içinde bir dane
Ziliflerin gerdane
Döker de nazlanı nazlanı
Dönmeli nazlanı nazlanı
Kaynak: Aşır Sirke

Dostun Bahçasına Girsem -OrjSabahleyin tan yüzüne
Sürmeler çekmiş gözüne
İk'elin almış yüzüne
Güler nazlanı nazlanı
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Sayfa 983

Dostun bahçesine girdim
Tomurcuk güllerin derdim
El bağlayıp selam durdum
Alır nazlanı nazlanı
Karacaoğlan der merdane
Güzel içinde bir dane
Zülfünü dökmüş gerdane
Tarar nazlanı nazlanı
Kaynak: Karacaoğlan

Dostun Bahçesinden (Nazlı Dilber)
Dostun bahçesinden yad el geçmesin
Kurutur ha nazlı dilber kurutur
Senin sevdan yüreğimde yağ komaz
Eritir ha nazlı dilber eritir
Yüksek olur Arap atın kaytağı
Eşsiz kalmaz koçyiğidin yatağı
Korkarım kötüye değer eteği
Geri dur ha nazlı dilber geri dur
Arap at üstünde olsa postumuz
İkrarından döndü m'ola dostumuz
Birgün kara toprak örter üstümüz
Çürütür ha nazlı dilber çürütür
Dadaloğlu'm der ki ben ne yapayım
Hangi din hak ise ona tapayım
Eğil de bir al yanaktan öpeyim
Beri dur ha nazlı dilber beri dur
Kaynak: Dadaloğlu

Dostun Bahçesine Bir Hoyrat 1
Dostun bahçesine bir hoyrat girmiş
Korudur hey benli dilber korudur
Gülünü dererken dalını kırmış
Kurudur hey benli dilber kurudur
Hangi dinden isen ona tapayım
Yarın mahşer günü bile kopayım
Eğil bir yol ak gerdandan öpeyim
Beri dur hey benli dilber beri dur
Dervişe ne olsa kendi tacından
İrakibe ölüm yare gecinden
Benim benzim bir güzelin ucundan
Sarıdır hey benli dilber sarıdır
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Sayfa 984

Yaradan kim bu yer kimden sayılır
Bu meydanda serilidir postumuz
Çok şükür Mevla'ya gördük dostumuz
Bir gün kara toprak örter üstümüz
Çürüdür hey benli dilber çürüdür

Kaynak: Sadık Mıskini

Dostun Gül Cemâli Cennettir Bana

Kendisi okur da kendisi yazar
Hak hilal kaşına eylemiş nazar
Senin akranların cennette gezer
Huridir heyhey benli dilber huridir

Dostun gül cemâli Cennettir bana
Ne çare ayrılık zamanı geldi zamanı geldi
İstemem ayrılmak senden Sultanım
Ne çare ayrılık zamanı geldi

Pir Sultan Abdal’ım başından başlar
İyisini alır kötüsün taşlar
Bin çiçekten bir kovana bal işler
Arıdır hey benli dilber arıdır

İstemem ayrılmak senden Sultanım
Gül cemâle âşkın ile nalânım yâr yâr nalanım
Çıkarma gönülden dinim imanım
Ne çare ayrılık zamanı geldi

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Dostun Cemali

Kul Fakirim âşık âşka yanandır
Hâk Erenler birbirinden kanandır yâr yâr kanandır
Dosta doymak olmaz kanan erkândır
Ne çare ayrılık zamanı geldi

Sabah seherinde gülün dalında
Öter dertli dertli gördüm eyvallah
Cennet bahçesinde firdevs bağında
Dostun cemalini gördüm eyvallah

Söz: Kul Fakir
Kaynak: Hacı Bayrak

O güzel dost benim tenden canımdır
Canımdan içeri candan canımdır
Daima ben kulum dostum sultandır
Dostun cemalini gördüm eyvallah

Aşık olan aşk libasın kuşanır
Dostun muhabbeti cana gelince
Mümin olan yeryüzüne döşenir
Zenbur olup bahri kana gelince

Güneş gibi mahın bir cemal olmuş
Kaşların vechine bir hilal olmuş
Allah dost eyvallah bir zeval olmuş
Dostun cemalini gördüm eyvallah

Gel ey deli gönül eyleme efkar
Her şeye üzülmek ömüre zarar
Bunda belli olur yar ile ağyar
Dökülüpte iş bu ana gelince

Söz: İsmail Özden

Dostun Dergahı
Dostun dergahına tövbeyile giren
Doğru iman eyler pirden sayılır
Körletip nefsini zincire vuran
Eline beline emin sayılır
Bulunmaz değeri cevher daşının
Tadına doyulmaz dostluk aşının
İyilik nişanı iyi kişinin
Kötülük nişanı kimden sayılır
Sadık Miskini der Hakkı zikreyle
Yiyip içtiğine bin şükür eyle
Derin düşün hele bir fikir eyle
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Dostun Muhabbeti Cana Gelince

Gönül gel gezelim biçare naçar
Hak kuluna elbet bir kapı açar
Kimisi bend olur kimisi kaçar
Hüseyn gibi can kurbana gelince
Bulduk hak cevherin öz kanımızdan
Kesmeyiz zikrini dillerimizden
Bir himmet diledik bağbanımızdan
Bülbül olup gülistana gelince
Dembe dem süzüldüm sulbü pederde
Hak çaldı kalemi rahmi maderde
İriza gösterdik her bir kaderde
O cihandan bu cihana gelince
Coştu gönül dost cemalin özledim
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Avcı olup izlerini izledim
Suretimi cahillerden gizledim
Var mekandan La Mekana gelince

Sayfa 985

Yandı ciğerciğim pare paredir
Yüreğimde olan derttir yaredir
Rakip münkürlerin yüzü karedir
Mahşer günü o divana gelince

Doy doy doy doy doy
Doymadım Urfa'ya
Doy doy doy doy doy
Doymadım Mardin'e
Doy doy doy doy doy
Doymadım Kilis'e
Doy doy doy doy doy
Doymadım Antakya'ya

Ağladı dideler kan ile yaştan
Bende çok dert çektim yar için baştan
Tayladım yükümü türlü kumaştan
Katar düzüp bezistana gelince

Elazığ Malatya'dan
Diyarbakır'la Van'dan
Hoyrat ile ayrıldım
Erzurum Erzincan'dan

Aşık olan destin Pire yetirir
Bağban olan taze gonca bitirir
Daimi mest olur aklın yitirir
Karşıma dilberi rana gelince

Dostun Sana Selamı Var Kınalı

Doy doy doy doy doy
Doymadım Urfa'ya
Doy doy doy doy doy
Doymadım Mardin'e
Doy doy doy doy doy
Doymadım Kilis'e
Doy doy doy doy doy
Doymadım Antakya'ya

Şimdi ağ ellere kına yakılır
İnce bele Tarabulus dökülür
Eski nala acar mıhı çakılır
Dostun sana selamı var Kınalı

Sivas'tan çıktım yola
Antep'de verdim mola
Güzeli menşur olan
Acep Urfa mı ola

Yetdi mo'la Şam elinin hurması
Gitti m'ola ala gözün sürmesi
Mısırın Bağdadın telli turnası
Dostun sana selamı var Kınalı

Doy doy doy doy doy
Doymadım Urfa'ya
Doy doy doy doy doy
Doymadım Mardin'e
Doy doy doy doy doy
Doymadım Kilis'e
Doy doy doy doy doy
Doymadım Antakya'ya

Kaynak: Aşık Daimi

Açıldı mı bağcamızın gülleri
Uzun olur Siveyişin yolları
Şimdi alard alard değner yolları
Dostun sana selamı var Kınalı
Çerçi Yusuf der de oldum şivara
Ulunun işini mevlam onara
Öksüz Yakup gördüm ağlar pınara
Dostun sana selamı var Kınalı
Kaynak: Çerçi Yusuf

Doy Doy (Adana Mersin Maraş)
Adana Mersin Maraş
Dur gitme hele kardaş
Aşıksan benim gibi
Olurum sana sırdaş
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Kaynak: Mehmet Ödük

Doyamam Sana Arapgir Ana
Göldağından baksam görsem yüzünü
Hezeneği Cömertliyi Tekke düzünü
Bağlarından dersem salkım üzümü
Doyamam sana Arapgir Ana
Gozluk Vadisinden akan çayını
Eskişehir'de ki gözden içsem suyunu
Yeşil Koru Köyde yesem nefis üzümü
Doyamam sana Arapgir Ana
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Dumanlı dağlarında keklik avlasam
Yeşil yaylalarında kekik toplasam
Rüyamda görsem hayalimde yaşatsam
Doyamam sana Arapgir Ana
Gurbetten dönüp sana misafir olsam
Bağda, bahçede gezip hayal kursam
Mazimden çocukluğumdan anı bulsam
Doyamam sana Arapgir Ana
Haşim yazdı Arapgir seni
Sormaz oldu kimse ne ahval ne hatır
Kursam gönül ovasında dostlara çadır
Doyamam sana Arapgir Ana

Sayfa 986

Aynı baba dölü ölen öldüren
Ölenle öldüren iti güldüren
Yokmuyudu bunu size bildiren
Vur diyenler burda görülmüyor ki
İşçiyi işçiye düşüren zalim
Boynumuzda boza pişiren zalim
Bu kadar bardağı; taşıran zalim
Gözümüz önüne serilmiyor ki
Yeni adı çıkmış sağ ile sol'un
Tarihte borcu yok kullara kulun
İki yanı birdir yaptığın çulun
Bilirsin ölenler dirilmiyor ki

Kaynak: Haşim Koç

Doyum Olmaz Himmetine
Ovaları dağları aşıp geçerken
Uzak yakın konaklayıp göçerken
Kevser ırmağından şerbet içerken
Doyum olmaz nimetine Allahım
Aşkın ile tutuşup yanar iken
Badeler içip nara kanar iken
Vücudu şehrim sana çınlar iken
Doyum olmaz hiç sevgine Allahım
İki gözüm iki çeşme ağlarım
Deli çaylar gibi coşar çağlarım
Divanına secde eder bel bağlarım
Doyum olmaz hiç aşkına Allahım
Koklar iken aşkın gonca gülünden
Yüzer iken derya umman gölünden
Mevlevi korkmaz asla ölümden
Doyum olmaz hikmetine Allahım

Mahzuni der nedir hak'kın davası
İnsana benzer mi köpek mayası
Ah tükenip bitsin sınıf kavgası
Sınıfsız bir okul kurulmuyor ki
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Dön (Yine Düştün Aklıma)
Yine düştün aklıma sen
Sensizliği bir bilebilsen
Yanan yürek kor olmuşken
Yanmayı da bir bilebilsen
Ellerin bomboş kalınca
Gözlerin yaşla dolunca
Sevdan yürekten taşınca dön
Dön yaralarım tükensin
Kor olan alev yücelsin
Sevdamı alemler bilsin dön
Kaynak: Sezgin Aydın

Nail olsam cemaline nuruna
Kanılmazki eşsiz yüce varına
Komşular eyle sadıklar yanına
Doyum olmaz himmetine Allahım
Kaynak: Aşık Mevlevi

Döğüşmeyin Yiğitler
Boşa doğüşmeyin bizim yiğitler
Sizi vurduranlar vurulmuyor ki
Kim bilir nerde hangi koltukta
Kömürde tarlada yorulmuyor ki
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Dön Beri De Yüzün Göreyim
Dön beri dön beri de yüzün göreyim
Yüzün görenlere kurban olayım
Bir emanetim var sana vereyim
Giden yar eğlene belki gelmeye
Gel gülüm gel di gel gel
Gel şirin gel ha gel gel
Di gel di gel haline kurban
Di gel di gel şanına kurban
Di gel di gel kaday ben alım
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Evlerinin önü paşa makamı
Çıkmaz kalim ile yazdım vefamı
Ben sürmedim eller sürsün sefanı
Gidem yar eğlene belki gelmeye
Gel gülüm gel di gel gel
Gel şirin gel ha gel gel
Di gel di gel haline kurban
Di gel di gel şanına kurban
Di gel di gel kaday ben alım
Kaynak: Bakır Yurtsever

Dön Beri Yüzün Göreyim
Dön beri dön beri yüzün göreyim
Bir dakika karşımda durda öyle git
Eyledin cismimi hep kızıl yara
Derin yaralarım sar da öyle git
Sevdiceğim ben karında ötüştüm
Şirin dudu gibi lisan konuştum
Göründün gözüme elimden kaçtın
Bana bir teselli ver de öyle git
Bir telini vermem yüz bin liraya
Neylerim ki perde geçti araya
Cismimi düşürdün kızıl yaraya
Yarama bir derman sar da öyle git
Pervani'nin elden gitti cananı
Gönül feryat eder eyler figanı
Sevdiceğim bulam nerede seni
Bari bir nişane ver de öyle git
Kaynak: Aşık Pervani

Dön Dön Ne Gezersin
Dön dön ne gezersin
Bu dağlarda deli memo
Yorulmuş kuşa benzersin
Kanadı yaralı memo
Bu düzen böyle kurulmuş
Bu yola giden yorulmuş
Doğduğu yere kırılmış
Bilmem ki nereli Memo
Saçları hareli Memo
Uydu uydu kime uydu
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Havadan bir ses mi duydu
Daha dün bizim köylüydü
Şimdi de Koreli Memo
Bu düzen böyle kurulmuş
Bu yola giden yorulmuş
Duydu göğsünden vurulmuş
Ah nasıl yaralı Memo
Vah bahtı karalı memo
Der Mahzuni vara vara
Vardık gördük dalavara
Bey saraya sen davara
Kırmızı bereli Memo
Saçları hareli Memo
Gönlünden yaralı Memo
Dertleri sıralı Memo
Kaderi karalı Memo
Bu düzen böyle kurulmuş
Bu yola giden yorulmuş
Parmak izleri sorulmuş
Günahi sıralı Memo
Kaderi karalı Memo
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Dön İki Gözüm
Kaybeden ben oldum aşk kumarında
Yıkıldım ömrümün ilkbaharında
Teselli kalmadı dünde yarında
Yalvarırım artık dön iki gözüm
Ne olursun artık bana dön iki gözüm
Neredeysen nerelerdeysen gel iki gözüm
Ecel yastığına başım koyanda
Gözüm açık öldüğümü duyanda
Bir gece yarısı tatlı rüyanda
Benim için ağla yan iki gözüm
Bari son nefesimde gel dön iki gözüm
Neredeysen nerelerdeysen gel iki gözüm
Kaynak: Fatih Kısaparmak

Döndüm (Bulandı Hava)
Yine yelken kalktı hava bulandı
Semaya ser çeken yellere döndüm
Felek şivekarım aldı elimden
Kervanı kesilmiş bellere döndüm
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Feleğin elinden şekvalanırım
Ayrılık elinden sevdalanırım
Çalkanı çalkanı dalgalanırım
Ördeği gelmedik göllere döndüm
Bayram gelmiş ağ ellerin kınalar
Bizim ilden göç eylemiş sonalar
Harab oldu yaptıcağım binalar
Akar bozbulanık sellere döndüm
Elimden kuşumu dumana saldım
Şu yalan dünyada ne murad aldım
Kınaman ağalar pek naçar kaldım
Ayrıldım eşimden dullara döndüm
Minhaci'yim gelin bakın yarıma
Dağlar aciz kaldı ah u zarıma
Gene bir yalnızlık çöktü serime
Söylemez dillerim lallara döndüm
Kaynak: Deliktaşlı Minhaci

Döndün Mü Benden 1
Döndün mü benden yüzü dönesi
Verdiğin ikrara saldım ben seni
İkrarı boynuna kement olası
Verdiğin ikrara saldım ben seni
İkrar verir ikrarından dönücü
Arayıp da kendi gibisin bulucu
Batunundan değsin Hakk'ın kılıcı
Verdiğin ikrara saldım ben seni
İkrar verdim ikrarıma güderim
Senin gibi ikrarsızı niderdim
Varır bir ikrarlıya hizmet ederim
Verdiğin ikrara saldım ben seni
Uzun Yayla'nıza çıhmayım derdim
Soğuk sularınızı içmeyim derdim
Serden geçip sizden geçmeyim derdim
Verdiğin ikrara saldım ben seni
Pir Sultan Abdal'ım imandır iman
Münkirin kalbinden gitmesin güman
Şefaat etmesin ol ahir zaman
Verdiğin ikrara saldım ben seni
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan
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Sayfa 988

Döndün Mü Benden 3
Döndün mü benden yüzü dönesi
Ben seni Ali'nin yoluna saldım
İkrarı boynuna kement olası
Ben seni Ali'nin yoluna saldım
Yürü bre yürü yüze gülücü
Bizi görüp de yad elleri sevici
Boynuna uğrasın şahin kılıcı
Ben seni Ali'nin yoluna saldım
Pir Sultan Abdal'ım dertlere derman
Ayrılık elinden halim pek yaman
Şefaat etmesin On İki İmam
Ben seni Ali'nin yoluna saldım
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Döne Döne (Haftalar Devrolur)
Haftalar devrolur yıllar devrolur
Çevrilir bu dünya boş döne döne
Dünya bir han yeri her gelen gider
İnsan döne döne kuş döne döne
Herkesin emanet vardır hanesi
Dünya emanettir toprak anası
Hayat bir değirmen insan danesi
Herkesi öğütür taş döne döne
Sayısı bilinmez devreden çağlar
Çiçekli ovalar dumanlı dağlar
Topraklar güldükçe insanlar ağlar
Akar gözlerinden yaş döne döne
Sen Mevlüt İhsan'a bak neler vardır
İnsanın çektiği feryattır zardır
Sevinme bahara sonrası kardır
Gelir insanlara kış döne döne
Kaynak: Aşık Mevlüt İhsani

Döne Gelin Türküsü
Döne suya gidiyor
Tıngır mıngır ediyor
Biraz parlak görünce
Yarı canım gidiyor
Aman Döne Döne
Gelin mi oldun gine
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Gelin olduğun gece
Oynarsın döne döne
Gökte uçar akbaba
Kanadını dök baba
Kızın gönlü olunca
Ne yapar ana baba
Aman Döne Döne
Gelin mi oldun gine
Gelin olduğun gece
Oynarsın döne döne
Şu dağların bayırı
Döne kahve kavırı
Kayınnanın gavırı
Canı candan ayırı
Aman Döne Döne
Gelin mi oldun gine
Gelin olduğun gece
Oynarsın döne döne
Karanfilim ek beni
Susuz yere dik beni
Ben bir tomurcuk gülüm
Al koynuna sok beni
Aman Döne Döne
Gelin mi oldun gine
Gelin olduğun gece
Oynarsın döne döne
Kaynak: Mehmet Okur

Döne Zülüflerin Deste Deste
Döne zülüflerin deste deste
Aman sen eyledin beni hasta
Şeker şerbet altun tasta
Aman içmez misin gelin Döne
Zalim Döne yar yar
Döne Halep'den geldik şükür
Aman aklımızda kalmadı fikir
Aman uzun boya kutnu diktim
Aman giymez misin gelin Döne
Zalim Döne yar yar
Kaynak: Ahmet Döner
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Döne'm Oturmuş Da Gine
(aman) Döne’m oturmuş da gine taşın üstüne
Döne gelin oturmuş taşın üstüne
(aman) Saçlarını taramış dökmüş kaşın üstüne
Döne gelinim aman
(aman) Döne gelin her ne diyorsan da gine
Başım üstüne başım üstüne
Canım kurban olsun canım kurban olsun
Senin yoluna yoluna aman

(aman) Gine Barak ellerinde kurşun atılır
Benim aşkım pazar olmuş da gine
Buralarda satılır satılır
(aman) Gine Döne gelin aman Döne gelin
Gelin olmuş da gine benim
Boynum bükülür bükülür
(aman) Gine canım kurban olsun canım kurban olsun
Döne gelin senin yoluna yoluna aman
Kaynak: Halit Arapoğlu

Döneceğim Birgün
Sen kendini bahtı kara, yalnız bulmuşken
Bu toprakta son bir yağmur unutulmuşken,
Düşte umut, yürekte güç vurulmuşken
Döneceğim birgün, kimse beklemezken
Hey dağlar hey
Başardım kalbim
Büyük bir suç işledin
Bağışlamamı isteme sakın
Aldanma ölgün yıldızlara
Başka bahar bekleme artık
Yolun sonundasın
Başardın kalbim
Güzel bir suç işledin
Limansız karasulara çık
Ne sirenlerin ezgili sesi
Ne bir gemici feneri
Göğsünde ay fotoğrafları
Ufkun kalbindesin
Başardın kalbim
Şarkılar söyle sulardan
Şiirler yaz
Ferhat kıskansın seni
Kerem seni
Başardın kalbim
Yelken aç yeryüzünün kirpiğine
Dönersen şiirle döneceksin
Dönmezsen şarkılarla gömüleceksin
Başardın
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Hey dağlar dağlar hey
Son söz yürekte hey
Çocuğum utanmayacak
Döneceğim sana hey

Sayfa 990

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
Yolumdan dönüp de mahrum mu kalayım
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Döneği Sevmem

Benim pirim gayet ulu kişidir
Yediler ulusu kırklar eşidir
On İki İmamın servet başıdır
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Halkın özgürlüğüne gardaş musallat olan
Babam bile olsa simayı sevmem
Her kimin elinde dost dost olursa olsun
İnsanlara inen inen çomağı sevmem

Kadılar müftüler fetva yazarsa
İşte kement işte boynum asarsa
İşte hançer işte kellem keserse
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Bir insan ki kendi kendisini bilmeli
Seven yüz değilsen belli olmalı
Her zaman çizgisi dost dost belli olmalı
Kalitesi bozuk bozuk döneği sevmem

Ulu mahşer olur divan kurulur
Suçlu suçsuz gelir anda derilir
Piri olmayanlar anda bilinir
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Ülke birliğinde gardaş buluşmak gerek
Ulus yararına gardaş konuşmak gerek
Vatan millet için gardaş çalışmak gerek
Parazit geçinen sineği sevmem

Pir Sultan'ım arşa çıkar ünümüz
O da bizim ulumuzdur pirimiz
Hakka teslim olsun garip canımız
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Kaynak: Efkan Şeşen

Bu ülkenin toprakları asla satılmaz
Böyle konularda gardaş şaka yapılmaz
İktidar uğruna gardaş çanak tutulmaz
Dibi görünmeyen göleği sevmem
Söz: Aşık Ali Doğan

Dönen De Oldu
Sırat-i müstakim bu menzil kardaş
Varamayıp geri dönen de oldu
Hakikat yolunda olmuşken sırdaş
Nefsine yenilip sönen de oldu
Dört kitabı dört satırla okuyup
Çulha olup türlü bezler dokuyup
Bülbül gibi gül dalında şakıyıp
Varıp necasete konanda oldu
Gel Dertli Divani gafletten uyan
Sıtkı sadakatla pirine dayan
Helalı gözetir gerçek er olan
Harama elini sunan da oldu
Kaynak: Dertli Divani

Dönen Dönsün Ben Dönmezem
Koyun beni hak aşkına yanayım
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Kaynak: Pir Sultan Abdal

Döneriz Birgün
Teslim oldum Foça'ya yüreğim sızlar
Her gece rüyama giriyor kızlar
Gel teskere diye çalıyor sazlar
Aldırma arkadaş döneriz birgün
Nizamiye kapısından içeri daldım
İhtiyaçlarımın hepsini İzmir'de aldım
Çuval elbiseyi karşımda buldum
Üzülme arkadaş döneriz birgün
Yanaşık düzenmiş çöküp kalkması
Herhalde marifetmiş takla atması
Bayağı güzel olurmuş tüfek çatması
Merak etme arkadaş döneriz birgün
Birgün gelip bu askerlik bitecek
Susmuş o diller bülbül gibi ötecek
Emir komuta denen nesne bitecek
Dert etme arkadaş döneriz birgün
Kaynak: Güner Kaymak

Dönmek Zor (Üç Günlük Dünya)
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Üç günlük dünyada bir demlik ömür
Altın olsa kapısı zor olur
Mazlumun kanını yiyip içenler
Gün gelince sürünür de kör olur
Birleşen arılar yılanı boğar
Balın peteğinden akrebi kovar
Bir yiğit anadan bir defa doğar
Her yiğidin özü sözü bir olur
Mahzuni bir şahin uçtu kolumdan
Uçtu gitti Elbistan'ın solundan
İnsan sevgisinden hakkın yolundan
Bundan geri dönmek bana kir olur
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Dört Aza'ya (Yaşa Şaşkın)
Yaşa şaşkın Nure yaşa
Ne dedin de geçtin başa
Ağu kattın pişmiş aşa
Şu sözümde yalan var mı
Mustafa Şimşek ninni ninni
Ne sallanın lelli lelli
Heyet içinde yerin belli
Konuşmaya ağzın var mı
Nasıl yaratmış sizi yaratan
Hüseyin Kılıç çık aradan
Başımız kurtulmaz beladan
Şu sözümde yalan var mı
Yüreğimde yoktur yara
Sanki bulunmaz mı çare
Dört elli geçtiğimiz eder
Derenizde köprü var mı
Ayağımda yoktur papuç
Gözünüze dursun popuç
Türkü değil bu bir kakıç
Köyünüzde cami var mı
Ali Tuna salahana
Her yerde gezer seysana
Yuh çekiyor Yeter Ana
Mencilis’te söğen var mı
Kaynak: Yeter Ana

Sayfa 991

Dört Bir Yana Haber Salsam
Dört bir yana haber salsam
Öldü desem inanırmı
Dağlar bana geri verin
Kadir'imi Sinan'ımı
Candarma kurşunu çaldı
Canını teninden aldı
Nurhaka abide kaldı
Dağlar aldı selamını
Nurhak sana güneş doğmaz
Uçan kuşlar yuva kurmaz
Dökülen kan yerde kalmaz
Soracağız hesabını
Böyle kalır sanma devran
Yola devam eder kervan
Öldü Sinan doğdu Sinan
Omuzladı silahını
Kaynak: Ali Asker

Dört Kapıdan Kırk Makamdan
Dört kapıdan kırk makamdan olmayan
Dede derviş sultan desek yalandır
Ettiği hizmetin aslın bilmeyen
Faydası yok yalan yere dolandır
İbtida rehbere yetür elini
Mürşit bul da arzede gör halini
İndirir kisvetin bağlar belini
Bilmezse yorulup yolda kalandır
İrehberden pirden bir el tutmazsa
Mürşide özünü teslim etmezse
Sırrını meydana koyup satmazsa
Bilin ki Hak ona hasım olandır
İrehberin eleğinden geçmezse
Mürşit bulup müşkülünü seçmezse
Balı zehirden ayırıp içmezse
Mahşerde bir yüzü kara olandır
İrehber buyurmuş doğru yolu bu
Zulumattan kurtarmazsa talibi
Buyruk tutmaz değişirse kalıbı
Bu cihana dört ayaklı gelendir
Veli'm eyder bu sözlerim sakidir
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Yalan değil hocam böyle okutur
Kulun azrail'e bir can borcudur
Mürşit önünde ol eda kılandır

Sayfa 992

Akşamdan bir eder hepisi sözü
Çekilir Dörtler'e gelini kızı
Kimi cümbüş çalar kimisi sazı
Zevk ile sefası teli Dörtler'in

Kaynak: Aşık Veli

Dört Yol Oldu Bizim Köye
Dört yol oldu bizim köye
Geldi de unuttu bizi
Yarim yanloş bir de selam
Verdi de unuttu bizi
Unuttu bizi unuttu bizi
Yalan dolan bu aralar
Neylesin ki fukaralar
Utanmaz yüzü karalar
Unuttu bizi unuttu bizi
Çok düşündük ince ince
Yürüdük onlar önünce
Zalım koltuğu görünce
Unuttu bizi unuttu bizi
Mahzuni zamanı gözler
Yaralarım derin sızlar
Velhasılı vefasızlar vefasızlar
Unuttu bizi unuttu bizi
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Dörtler Destanı (Dörtler'in)
Dörtler dediğiniz bilmem neresi
Belli ki cennettir yolu Dörtler'in
Murabbası mıdır ölçü karesi
Bağda hurileri kulu Dörtler'in
Hayat babhanesi kardeş orası
Arzularım gelmek olsa çaresi
Tazelendi bu gönlümün yaresi
Derde derman olur balı Dörtler'in
Oraya yazarım okunsun ferman
Soğuktur sulan dertlere derman
Süslenmiş çiçekler hur' ile gılman
Ne kadar hoş olur hali Dörtler'in
Selam geldi mektup ile bizlere
Canım esirgemem kardeş sizlere
Merak def edici güzel kızlara
Gönlünde akıyor seli Dörtler'in

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Yayan mı yürüdün Dörtler yoluna
Güller saf bağlamış sağı soluna
Çoktandır başladın zevke aleme
Ab-ı Kevser akar sulu Dörtler'in
Kimisi ot biçer kimin buğdaylar
Kız gelinle dolar bahçeler bağlar
Kimisi zevk eder kimisi ağlar
Gençlere mekandır beli Dörtler'in
Hemşiremle bağ bahçeyi gezersin
Soğuk su başında destan yazarsın
Birgün olur oralardan bezersin
Kurursa gülleri dalı Dörtler'in
Bir tarafı yaylalara yaslanmış
Güzergahı meyvalarla süslenmiş
Senin adın Hod elinde seslenmiş
Güzeldir sümbülü gülü Dörtler'in
Ömer'in mezrası karşı görünür
Azı atla çoğu yayan yürünür
Kız gelini siyah çara bürünür
Solmaz kırmızısı alı Dörtler'in
Bir tarafta Mevlüt Çavuş oturmuş
Bir yanı İsmail Bağdat kestirmiş
Bir tarafı Yusuf Kurt'u küstürmüş
İbrahim de olur Veli Dörtler'in
Ahmet Gül yazarım bunu özümden
Ricam budur gücenmeyin sözümden
İncirinden elmasından üzümden
Sizden ayrı değil dili Dörtler'in
Kaynak: Hodlu Noksani

Dövüş Halayı
Direnenler yılı yıla derdi derde taş eylemiş
Gökyüzüne ağız verip gecesini gün eylemiş
Acıları aş eylemiş bir dilimi beş eylemiş
Nicesini kara toprak oğul oğul göz eylemiş
Ya neylesin zulüm sana
Sabır taşan ya neylesin
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Dövüşmeyi huy eylemiş
Dövüşmeyi oy
Dövüşmeyi yar eylemiş
Dövüşmeyi oy
Direnenler günü güne diken diken sar eylemiş
Karanlığı dal eylemiş tomur tomur nar eylemiş
Gençliğini dar eylemiş hücresini kan eylemiş
Duvarları yaz eylemiş zincirleri saz eylemiş
Ya neylesin zulüm sana
Sabır taşan ya neylesin
Dövüşmeyi huy eylemiş
Dövüşmeyi oy
Dövüşmeyi yar eylemiş
Dövüşmeyi oy
Baharını güz eylemiş sevdasını köz eylemiş
Zulüm ile düğün dernek düğün dernek bar eylemiş
Kaynak: Nihat Behram

Drama Köprüsü

Sayfa 993

At martinini Debreli Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan Karakedi dinlesin
Mezar taşlarını Hasan koyun mu sandın
Adam öldürmeyi Hasan oyun mu sandın
At martinini Debreli Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama köprüsü Hasan dardır daracık
Çok istemem Yanko Çorbacı bin beş yüz liracık
At martinini Debreli Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan Karakedi dinlesin
Drama köprüsünü Hasan gece mi geçtin
Ecel şerbetini Hasan ölmeden mi içtin
At martinini Debreli Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Kaynak: Arif Şentürk

Drama'nın İçinde Yaparlar Pazar
Drama'nın içinde yaparlar pazar
Kızlara yakışır şal ile şalvar
Vurun kızlar vurun vurun vuralım
Bu geceki geceyi nerde bulalım

Drama köprüsünü (bre Hasan) gece mi geçtin
Ecel şerbetini (bre Hasan) ölmeden içtin
Anadan babadan (bre Hasan) nasıl vazgeçtin

Drama'da satarlar ayvayla hurma
Kızlara yakışır davulla zurna

At martini Debreli Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda (bre Hasan) namın yürüsün

Vurun kızlar vurun vurun vuralım
Bu geceki geceyi nerde bulalım

Drama köprüsü de (bre Hasan) dardır geçilmez
Soğuktur suları (bre Hasan) bir tas içilmez
Anadan geçilir (bre Hasan) yardan geçilmez

Drama'da satarlar sandıkla ceviz
Kızlara yakışır sandıkla çeyiz

At martini Debreli Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda (bre Hasan) namın yürüsün
Mezar taşlarını (bre Hasan) koyun mu sandın
Adam öldürmeyi (bre Hasan) oyun mu sandın
Drama mahpusunu (bre Hasan) köyün mü sandın
At martini Debreli Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda (bre Hasan) namın yürüsün

Vurun kızlar vurun vurun vuralım
Bu geceki geceyi nerde bulalım
Drama'nın içinde ekerler bostan
Kızlara yakışır yazmayla fistan
Vurun kızlar vurun vurun vuralım
Bu geceki geceyi nerde bulalım
Kaynak: Mustafa Karaer

Kaynak: Arif Şentürk

Drama Köprüsü Hasan Dardır Geçilmez
Drama köprüsü Hasan dardır geçilmez
Soğuktur suları Hasan bir tas içilmez
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Duaz-ı İmam 1
Kudret Kandilinde Balkıyıp Duran
Muhammet Ali'nin Nurudur Billah
Zuhur Edip Kuffarın Meskenin Yıkan
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Elinde Zülfikar Ali'dir Billah
Elinde Zülfikar Altında Düldül
Önünce Kamberin Dilleri Bülbül
Hz Fatma Anam Cennette Bir Gül
Ona Sırrım Dedi Hak Resulullah
Fatma Anadan Geldi Hasan Hüseyin
Onların Nuruyla Ziyalandı Din
Kırklara Erişti Zeynel Abidin
Çekeriz Yasını Hasbeten Billah
Muhammet Bakırdan Cafer-İ Sadık
Musa-İ Kazım İrızadan Bin Yadip Durduk
Tarikat Abıyla Cesedi Yuduk
Hak Buyurdu Müminin Kalbi Beytullah
Takı Nakı İmamların Şivani Hasan-Ul
Askeri Cismin Sultanı
Elinde Zülfikar Sahip Zamanı
Vakit Tamam Oldu Göndere Allah
Noksaniyem Niyazımız Ustada
Elinde Zülfikar Hem Ehli Kanda
Bin Bir Donda Baş Gösterdi
Aliyel Murtaza Mürşidimiz Bülbülümüz Eyvallah
Kaynak: Erzurumlu Noksani

Duaz-ı İmam 2
Üryan Büryan Vardım Pir Dergahına
Medet Ya Muhammet Ya Ali Diyerek
Gönül Verdim Gönül Şahlar Şahına
Hünkar Hacı Bektaş Veli Diyerek
İmam’ I Hasandır Hubların Başı
Hüseyin Der Akar Gözümün Yaşı
İmam Zeynel Sabredenin Yoldaşı
Ağlasam Gülerler Deli Diyerek

Sayfa 994

Hasan-Ül Asker’ İ Ol Ali Aba
Muhammet Mehciye Mest-Ü Merhaba
Şirin Koymuş Serin Mahzuni Baba
Yol Muhammet Ali Yolu Diyerek
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Duaz-ı İmam 3
Gel Dilber Ağlatma Beni Şah-ı Merdan Aşkına
Du Cihanın Ranıması Şii Yezdan Aşkına
Şahım Hasan Pir Hüseyin Kerbela Meydan İçin
Lütfedip Bağışla Cürmüm Ali Süphan Aşkına
Dost Dost
İmam Zeynel Abidin’in Abına Umdumusa
Arayıp Özünde Bakırı Buldunusa
Ceddin Evladı Muhammet Cafer’i Bildin İse
Rahme Gel Ol Şahı Merdan Ali İmran Aşkına
Dost Dost
Seyid Musa’yı Kazımdır Ehl-İ Beytin Serveri
Canı Aşkı Nuş Edenler Müpteladır Ekseri
Şahı Şehidi Horasan İmam Rıza’dan Beri
Müptelayı Merhamet Kıl Kalb-İ Viran Aşkına
Dost Dost
Ey Virani Çıkma Yoldan Doğru Raha Gel Beri
Muhabbet Şevkat Senindir Ey Hasan-Ül Askeri
Evliyalar Serfirazı Hacı Bektaş-I Veli
Sen Ganisin Ver Muradı Devri Mihtan Aşkına
Dost Dost
Kaynak: Nesimi

Dudaklarım Kurudu
Dudaklarım kurudu oy oy zalım oy
Yok mudur sende bir su vay vay zalım oy
Sende Şeytanın şeri
Bende Allah korkusu

Feylim Gıblegahım Muhammet Bakır
Kırkların Bağında Bülbüller Şakır
Cafer-Ü Sadık’a Talibim Şükür
İkrar Verdim İkrar Beli Diyerek

Oy oy zalım oy
Nedir böyle çalım oy
Bağlı kaldı kolum oy

Musa-İ Kazım Dır Mazlumlar Şahı
Aliyyü Rıza Dır Şahın Ervahı
Şahda Ki Nakiye Çekerim Ahı
On İki İmamın Gülü Diyerek

Dostum budala dostum oy oy zalım oy
Girme vebale dostum vay vay zalım oy
Dünya kime kaldı ki
Sana da kala dostum
Bağlantı
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Sanma ölmez Mahzuni oy oy zalım oy
Yolu bölmez Mahzuni vay vay zalım oy
Gidiyorum deyince
Daha gelmez Mahzuni
Bağlantı
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Dudilli
Enişte gel içeri
Ev daracık oda yok
Bir mıhlama yapardım
Tava delik yağ da yok
Ağuz yoğuramadım
Lahana vuramadım
Balığa çıkamadım
Taka batık av da yok
Bu yıl olmadı fındık
Asmada kaldı koruk
Karamişe fit olduk
Çok aradım dağda yok
Talihin yok enişte
Evde bir şey yok işte
Gel bir horon tepelim
Kemençede yay yok
Kaynak: Yağmur Öncesi

Dudu Dillim
Dudu'nun bağında laleler biter
Lalenin kokusu Duduma yeter
Bu ayrılık bize ölümden beter
Kerem eyle dudu dillim ayranı
Anamdan izinsiz vermem gerdanı
Babamdan izinsiz vermem ayranı
Akşam olur güneş gider ay gelir
Herkes sevdiğini alır yan gelir
Sen ağlama gözlerinden kan gelir
Kerem eyle dudu dillim ayranı
Anamdan izinsiz vermem gerdanı
Babamdan izinsiz vermem ayranı

Sayfa 995

Yağmur yağar yere yere yüzüme
Çamur çıkar kıratımın dizine
Benden selam söylen kötü kızına
Tarasın zülfünü döksün yüzüne
Sabahtan kalktım
Ayranı yaydım
Kalaylı kazanda
Yoğurdu çaldım
Askere gideni
Ölür mü sandın
Kerem eyle dudu dillim ayranı
Anamdan izinsiz vermem gerdanı
Babamdan izinsiz vermem ayranı
Kaynak: Kenan Erel

Dudu Dillim İnce Bellim
Zülüflerin tutam tutam
Arasına güller takam
Nice bir yalınız yatam
Dudu dillim, ince bellim
Kalem kaşlım, sırma saçlım
Gelin zülfün tarasana
Tarayıp da yağlasana
Bak yarimi yitirmişim
Koğuş koğuş arasana
Dudu dillim, ince bellim
Kalem kaşlım, sırma saçlım
Zülüflerin çıkmış yandan
Hem o yandan hem bu yandan
Ben istersem bir yanından
Sen verirsin her yanından
Dudu dillim, ince bellim
Kalem kaşlım, sırma saçlım

Dugguk Boğazı
Ne ötersin de bozcada dugguk ardıç dalında
Yalnız mı kaldın da vay gelin yayla yolunda
Hani de yaylamda senin de çalbaların kurumuş
Sevip sevip de ayrılması pek zorumuş
Kaynak: Emine Çalbar
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Duldalanma Yar Mevla'yı Seversen 1
Duldalanma yar Mevla'yı seversen
Yandırır cihanı Şam'ı gözlerin
Ahırı mevtime sebep olursun
Tek bana gösterme kanlı gözlerin
Sarar belik ak gerdana yaslanır
Deli görse mah cemalin uslanır
Samsun Diyarbekir Van'a seslenir
Belli bir diyarda ünlü gözlerin
Gamzelerin öldürmeye yay tutar
Didem yaşı umman olmuş çay tutar
Beni görür gözün yumar huy tutar
Başıma beladır cinli gözlerin
Bilemedim Sümmani'nin suçunu
Üç güzele taratmıştır saçını
Sarayıdım al beşiğin içini
Sallasam uyusa nenni gözlerin
Kaynak: Aşık Sümmani

Duldalanma Yar Mevla'yı Seversen 2
Duldalanma yar Mevla'yı seversen
Yandırır cihanı şanlı gözlerin
Ahırı mevtime sebep olursun
Tek bana gösterme gamlı gözlerin
Kara belik ağ gerdana yaslanır
Yandırır cihanı şanlı gözlerin
Samsun Diyarbekir Van'da seslenir
Belli her kazada ünlü gözlerin
Gamzelerin öldürmeye yay tutar
Didem yaşı umman olmuş çay tutar
Beni görür gözün yumar huy tutar
Beladır başıma cinli gözlerin
Bilemedim Ruhsati'nin suçunu
Üç güzele taratmıştır saçını
Sarayıdım al beşiğin içini
Sallasam uyusa nenni gözlerin
Kaynak: Aşık Nihani

Duldalanma Yar Mevla'yı Seversen 3
Duldalanma yar Mevla'yı seversen
Yandırır cihanı şanlı gözlerin
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 996

Ahırı mevtime sebep olursun
Tek bana gösterme kanlı gözlerin
Örgülerin ince bele yaslanır
Deli görse mah cemalin uslanır
Samsun Diyarbekir Van'a seslenir
Belli bir diyarda ünlü gözlerin
Gamzelerin öldürmeye yay tutar
Didem yaşı umman olmuş çay tutar
Beni görür gözün yumar huy tutar
Başıma beladır cinli gözlerin
Bilmem acep Ruhsati'nin suçu ne
Mail oldum şu dilberin saçına
Sabi gibi al beşiğin içine
Sallasın uyusun nenni gözlerin
(<i>İkinci dörtlüğün farklı varyantı</i>)
Canıma kast'eder illa birisi
Ebri zülüf olmuş sultan kavisi
Birisi Arap'tır biri Farisi
Bir Ruhsat ala cana gözlerin
(<i>Dördüncü dörtlüğün farklı varyantı</i>)
Bilmem ki Ruhsati'nin suçu ne
Mail olmuş bir güzelin saçına
Rabbim nasip etse koynum içine
Akibet yer beni kinli gözlerin
(<i>Dördüncü dörtlüğün farklı varyantı</i>)
Bilemem ki Ruhsati'nin suçu ne
Üç güzele taratmıştır saçını
Sarayıdım al beşiğin içine
Sallasam uyusan nenni gözlerin
Kaynak: Aşık Ruhsati

Duman Aldi Dağlara
Duman aldi dağlara
Ben kaldım yaylalara
(Ofof) Yaktın beni güzelim
Düşürdün sevdalara
(Bağlantı)
Oy sevdalım sevdalım
Sensin benim gümanım
Bu sevdalık yüzünden
Hiç kalmadı dermanım
Sevdalıyım sevdalı
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Sayfa 997

Sevdalık deli hali
Erken sevdalananın
Kalır mı hiç mecali

Hiçe gitti şu benim emeklerim

Dağların dumanini oy
Dağda gezenler bilir
Ofof..Sevdaluğun halini
Sevda çekenler bilir

Duman almış mezarımın üstünü
Kömür gözlüm acep benden küstü mü
Yoktur katillerin dini imanı

Bağlantı

Bağlantı
Bağlantı
Duman duman üstüne
Dumanın ben olayım
Ofof..Bakma başkalarına
Gümanın ben olayım
Bağlantı
Duman dağı iz eder
Derelere az eder
(Ofof) Sevdalı sevdasına
Cilve eder naz eder
Bağlantı
Kaynak: Dursun Dereli

Duman Almış
Duman almış mezarımın üstünü
Kömür gözlüm vah vah acep benden küstü mü
Ahbaplarım benden ümit kestimi
(Bağlantı)
Konma bülbül konma mezar taşıma
Genç yaşımda (vah vah) neler geldi başıma
Bir taş geldi pencereye tak dedi
Güllü bacı (vah vah) Nesom burda yok dedi
İnanmazsan çıh yuharı bah dedi
Bağlantı
Bir sazın var altı telden bağlama
Ben gidersem kömür gözlüm ağlama
Ölür isem ellere bel bağlama

Ufacık taşlarla kala yapılmaz
On atlıyla Hamdi çavuş tutulmaz
Nesibe ölmekler Harput yıkılmaz
Bağlantı
Uzun olur uzun yolun selvisi
Ben bilmezdim benim yarim hangisi
Kara kaşlı kara gözlü kendisi
Bağlantı

Duman Almış Mezarımın Taşını
Duman almış mezarımın taşını
Silen yoktur gözlerimin yaşını
Ağlarım kaybettim can yoldaşımı
Yarden ayrılalı ben yaralıyım
Eller al giyinmiş ben karalıyım
Aktı gözüm yaşı oldu bir ırmak
Bana haram oldu bu yerde durmak
Ne müşkül şey imiş yarden ayrılmak
Yarden ayrılalı ben yaralıyım
Eller al giyinmiş ben karalıyım
Dağları kar aldı bozuldu bağlar
Yarinden ayrılalı ah edip ağlar
Yol verin geçeyim hey gamlı dağlar
Yarden ayrılalı ben yaralıyım
Eller al giyinmiş ben karalıyım
Kaynak: Hayriye Süleymanova

Bağlantı
Bir yazmam var düre düre eklerim
Ölene dek yar yolunu beklerim
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Duman Almış Mezarımın Üstünü
Duman almış mezarımın üstünü
Kömür gözlüm bilmem bana küstü mü
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Sayfa 998

Ahbaplarım benden ümit kesti mi

Dostlarım geçemem

Konma bülbül konma daldan ayrıyım
Sade daldan değil yardan ayrıyım

Ne giyersin samur kürkün
Aman aman aman
Her güne dostlarım her güne
Benzetirler al yanağın
Aman aman aman
Pembe gülün rengine
Dostlarım rengine
Şimdi rağbet güzel ile
Aman aman aman
Zengine dostlarım zengine

Atımı bağladım ben bir adaya
Karşı durdum yara gelen kadaya
Yeminliyim yarsiz girmem odaya
Konma bülbül konma daldan ayrıyım
Sade daldan değil yardan ayrıyım
Yeşil olur fistanının şeridi
Yüreğimde yağ kalmadı eridi
Nesibem de bu yerlerde biridi
Konma bülbül konma daldan ayrıyım
Sade daldan değil yardan ayrıyım

Koyun da beni yükseklerde
Aman aman aman
Yatayım dostlarım yatayım
Yatayım da yar yoluna
Aman aman aman bakayım
Dostlarım bakayım

Kaynak: Bilinmiyor
Kaynak: Nafia Bilge

Duman Almış Yaylayı
Duman almış yaylayı
Hiç gemi yanaşmaz mı
Böyle kalakaldım
Benî seven olmaz mı
Çık yaylaya yaylaya
Öp anamın elini
O da sevecek inan ki
Senin gîbi gelini
Sis dağının başında
Borana var borana
Bizim köyde düğün var
Bilen gelsin horona
Duman almış dağları
Yine yağmur yağacak
Anasından doğmamış
Bize türkü atacak
Kaynak: Yağmur Öncesi

Duman Çökmüş Yar Yolunu Seçemem
Duman da çökmüş yar yolunu
Aman aman aman seçemem
Dostlarım seçemem
Bana da derler vazgeç o yardan
Aman aman aman geçemem
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Duman Da Vardır
Duman da vardır şu dağların başında
Gönlüm kaldı toprağında taşında
Bir ben değil cüml'alemin başında
İmanım dağlar Bozdoğan'ın söğüdü
Çok verdiler ben tutumadım öğüdü
İmanım dağlar yarim gitti gelmedi
Kudurası çaylar bir yudum su vermedi
Aman gökyüzünde dağınık durur bulutlar
Kim ardımdan kimi yüzüme öğütler
Ah evvel idi özü sözü doğru yiğitler
İmanım dağlar Bozdoğan'ın söğüdü
Çok verdiler ben tutumadım öğüdü
Kaynak: Zurnacı Halil Can

Duman Dağdan Yukarı 1
Duman dağdan yukarı
Çıkmam deyebilur mi
Bir kız bir bekarundur
Almam deyebulur mi
Duman ki çıkar dağa
Girer taşun altına
Kız yastuğun yok ise
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Kolum başun altına
Duman dereler ile
Çıksa yukarı çıksa
Ha bu hayınun kızı
Biraz da bana baksa

Sayfa 999

Kurbanı ben olaydım
(Hayranı ben olaydım)
Fırın üstünde kürek
Ah gene yandı bu yürek
Her dertlere dayandın
Bunda da dayan yürek

Kaynak: Bülent Aslan

Duman Dağdan Yukarı 2
Duman dağdan yukari
Vaynanadir vaynana (o yarum)
A kız senin anana
Çağıreyım kaynana (oy bir tenem)
Gel çıkalım dağlara
Dağlar olsun evumuz (o yarum)
Her komardan bir yaprak
Olsun kiremidumuz (o yarum)
Kaynak: Emin Yağcı

Duman Duman Olmuş
Duman duman olmuş karşıki dağlar
Çözülmüş tiyegi bozulmuş bağlar
Gözlerimin yaşı sel gibi çağlar
Anadan ayrılan ah eder ağlar
Bülbülün vatanı bahçeler bağlar
Garibin vatanı kahveler hanlar
Yatak melul mahzun yorgan kan ağlar
Hastanın halinden ne bilir sağlar
Kaynak: Nizipli Deli Mehmet

Duman Duman Üstüne
Duman duman üstüne
Ah dumanın ben olayım
Elmalı yanakların
O kiraz dudakların
Kurbanı ben olayım
(Hayranı ben olayım)
Oy n'olaydım n'olaydım
Ben de senin olaydım
Elmalı yanakların
O kiraz dudakların
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Oy n'olaydım n'olaydım
Ben de senin olaydım
Elmalı yanakların
O kiraz dudakların
Kurbanı ben olaydım
(Hayranı ben olaydım)
Kaynak: Cevdet Duygulu

Duman Geliyor Duman
Duman geliyor duman
Daşların arasından
Eğil eğil öpeyim
Gaşların arasından
Gidena bak gidena
Boyu benzer fidana
Fidanda üç gül bitmiş
Kokulatmaz adama
Mendilim yele yele
Ben düştüm gurbet ele
Yedi yağlık çürüttüm
Göz yaşı sile sile
Kaynak: Mustafa Coşar

Duman Oldu (Çınarın Üstünde)
Çınarın üstünde gül dengi nişan
Yansıdı yansıdı dal duman oldu
Dünya denen handa insan perişan
Ortalık karardı yol duman oldu
Yalan pirim yaptı birden hopladı
Can derman ararken derdi topladı
Riyakarlık ortalığı kapladı
Ağızlar değişti dil duman oldu
Ayarsız dolanır bunca binekler
Meydanı boş buldu oynar dönekler
Çiçekleri emer sivri sinekler
Petek sahteleşti bal duman oldu
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Cahiller konuştu alimler sustu
Güneş yakar oldu deniz kin kustu
Kargalar bülbülün sesini kesti
Dikenler çoğaldı gül duman oldu
İnsanların benzi sarardı soldu
Gıdaların özü haramla doldu
Televoleli dansözler popüler oldu
Divan ayar tutmaz tel duman oldu
Nefis yolu ile buldu belayı
Ademoğlu helal gördü hileyi
Evlat babasına vurdu silleyi
İnsan adileşti kul duman oldu
Bunca Umutları tutup yediler
Aslanlara pençe vurdu kediler
Varlığı yokluğu parsellediler
Tahviller çoğaldı pul duman oldu
Kaynak: Umut Sucu

Dumanda Bastı Dağlara
(Bağlantı)
Dumanda bastı dağlara
Yayıldı ovalara yar aman
Beni de duysaydı yarim
Gelirdi buralara yar aman
Tekirdağ'ın hanları
Koca koca camları yar aman
Sağ yarim koyunları
Çıngırdasın çanları yar aman
Bağlantı
Deredeki balıklar
Sallanıyor kayıklar yar aman
Tel tel olmuş duruyor
Yarimdeki bıyıklar yar aman
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Dumanı Vardır (Bozdoğan Zeybeği)
Dumanı da vardır şu dağların başında
Gönlüm kaldı toprağında taşında
Bir ben değil cümle alem başında
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Sayfa 1000

İmanım dağlar Bozdoğan'ın söğüdü
Çok verdiler ben tutmadım öğüdü
Gökyüzünde dağınık duğunuk bulutlar
Kimi ardımdan kimi de yüzüme öğütler
Evveliydi de özü sözü doğru yiğitler
İmanım dağlar Bozdoğan'ın söğüdü
Çok verdiler ben tutmadım öğüdü
Kaynak: Halil Can

Dumanlı Dağlar (Uzun Hava)
Başı pare pare dumanlı dağlar
Hastanın halından ne bilsin sağlar
Gözlerim yaş döker içim kan ağlar
Eee neydim eee neydim
El vurdu bir yandan sen de bir yandan
Eee felek bir yandan da gurbet bir yandan
Hasta ettin yataklar da yatırdın
Aşkımı sevdamı aldın götürdün
Sen deryaydın ben gemiydim batırdın
Eee neydim eee neydim
El vurdu bir yandan sen de bir yandan
Eee felek bir yandan da gurbet bir yandan
Ozan Zeynel olur böyle macera
Göz göz oldu sinemde ki bu yara
Ezelde gülmedi bu bahtım kara
Eee neydim eee neydim
El vurdu bir yandan sen de bir yandan
Eee felek bir yandan da gurbet bir yandan
Kaynak: Aşık Zeynel Çınar

Dumanlı Dağların Başı Boş Değil
Dumanlı dağların da başı boş değil of
Gülsem oynasam da gönlüm aman hoş değil of
Gahba da gurbet çekilecek iş değil of
Eğil de dağlar eğil ben sılama varayım of
Sılamda güller açmış
Buralarda nasıl durayım vay gelin of
Çıktım gurbet ellerine geri gelinmez of
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Sayfa 1001

Kimler öldü kimler de kaldı bilinmez of
Ölsem de şu gurbette gözlerim aman yumulmaz of

Dedim güzel senin aslın nereli
Dedi Sait aslım Hicibabanlıdır

Eğil de dağlar eğil ben sılama varayım of
Sılamda güller açmış
Buralarda nasıl durayım vay gelin of

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Kaynak: Talip Özkan

Dumanlı Yaylalar (Soğuk Pınar)
Soğuk pınar olaydım (Yaylalar yaylalar)
Bulanıp durulaydım (Dumanlı yaylalar)
Yarim sana gelende (Yaylalar yaylalar)
Sitiline dolaydım (Dumanlı yaylalar)
Elinde maşrapası (Yaylalar yaylalar)
Terlemiş kaş arası (Dumanlı yaylalar)
Göz gördü gönül sevdi (Yaylalar yaylalar)
Nedir bunun çaresi (Dumanlı yaylalar)

Dumlucanın Bayırına
Dumluca’nın bayırına
Kervan konmuş çayırına vay
Anan baban hayırına
Sana yandım allı gelin vay
Sana yandım allı gelin
Ağ gerdanı benli gelin vay
Ölürsem kanlım ulursun
Kıyma bana telli gelin vay
Evlerinin ardındayım
Güzellerin yurdundayım vay
Bir güzelin derdindeyim
Derdinden oldum divane vay

Kaynak: İzzet Altınmeşe
Kaynak: Nuri Üstünses

Dumanlıdır (Bu Gün Bir Güzele)
Bu gün bir güzele eyledim nazar
Yürür eda ile çok elvanlıdır
Dedim güzel acep kimin yarısın
Dedi bana var git ser dumanlıdır
Bir ebrişim poşu vardı başında
Kudret kalemi var iki kaşında
Yeni değmiş onüç on dört yaşında
Bir nevreste fidan delikanlıdır
Bir siyah perçemli usuldür boyu
Kul etmiş kendine yoksulu beyi
Yürür eda ile bir kabadayı
Sandım ki bu güzel bir pehlivandır
Şevkile bürümüş ırmak salının
Görenler terk eder dünya malının
Siyah perçem kara gözlü bir gelin
Yoktur Çin ilinde Gürcistanlıdır
Sanma ki baharda açılmış lale
Cemalin görünce yanarım hale
Salınır naz ile yürür sahile
Bu güzelin zaten adı şanlıdır
Dedim güzel anlın niçin karalı
Dedi ne söyliyeyim yürek yaralı
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Dumlupınar Şehitleri
Denizaltı Dumlupınar kazası
Yayıldı aleme duyuldu sesi
Çanakkale şehitlerin türbesi
Geldi denizaltı şurada kaldı
Vay anam anam derdime yanam
Çatal yürek gerek buna dayana derde dayana
Memleket uğrunda can veren hasta
Vatan sağol demiş en son nefeste
Seksen bir kahraman aynı kafeste
Bir yolu çıkmadık derede kaldı
Vay anam anam derdime yanam
Çatal yürek gerek buna dayana derde dayana
Bütün gazeteler hep yazar oldu
İsimler dillerde hep gezer oldu
Her Türk'ün kalbinde bir mezar oldu
Sanmayın şehitler orada kaldı
Vay anam anam derdime yanam
Çatal yürek gerek buna dayana derde dayana
Bu vatan uğruna canını veren
Karışmış sulara olmamış gören
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Aman deyip Allah'ına yalvaran
İhtiyar babalar nerede kaldı
Vay anam anam derdime yanam
Çatal yürek gerek buna dayana derde dayana
Vatan ağlar millet ağlar yıl ağlar
Deniz ağlar yolcu ağlar yol ağlar
Veysel ağlar sohbet ağlar dil ağlar
Tarihte bir büyük yara da kaldı
Vay anam anam derdime yanam
Çatal yürek gerek buna dayana derde dayana

Sayfa 1002

Yar evleri kürd evleri
Dur zülfini tara kurban
Yar evleri kürd evleri
Yar bu giden yara kurban
Yar kürd değil beg evleri
O giden yara da kurban
Yar kürd değil beg evleri
Dur zülfünü tara heyran
Yar kürd değil beg evleri
O giden yara da heyran
Yar kürd değil beg evleri
Dur zülfünü tara da heyran

Kaynak: Aşık Veysel

Dur Be Dur Be Hızlı Gitme Divane Gönlüm
Dur be dur be hızlı gitme divane gönlüm
Alem sana güldüğünden haberin var mı
Dünyada olup bitenler biğane gönlüm
Ferhat dağı deldiğinden haberin var mı gönl.
Yaz gelmeden gazel döktü bu nasıl bağdır
Çoban Yıldızı doğdu, terazi doldu
Karşı dağda yine kar üstüne kar yağdı vay lel
Geçemezsin öldüğünden haberin var mı
Bin bir ümit ile çekip tuttuğun fallar
Uzadıkça yokuş oldu gittiğin yollar
Mahzuni birlikte doğup bittiğim yıllar
Acı sonun geldiğinden haberin var mı vay lel

Yar karşıdan gelenlere
Dur zülfün tara kurban
Yar karşıdan gelenlere
O giden yara da heyran
Yar karşıdan gelenlere
Yar ha nanay nananay
Yar karşıdan gelenlere
O giden yara da kurban
Yar kaz koydum fenerlere
Dur zülfünü tara kurban
Yar koydum fenerlere
Ah o giden yara da kurban
Kaynak: Mehmet Bülbül

Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Dur Yerinde Hanım

Dur Tellerin Tara Gurban

Dur yerinde
Dur yerinde ha hay dur yerinde
Dur yerinde hanım dur yerinde
Mendil olaydım ellerinde
Ellerinde hanım ellerinde

Yar ha nanay nanay nanay
O giden yara da kurban
Yar ha nanay nanay nanay
Dur zülfünü tara kurban
Yar ha nanay nanay nanay
Yar zülfünü tara kurban
Yar ha nanay nanay nanay
Dur zülfünü tara kurban
Yar evleri kürd evleri
Dur zülfünü tara kurban
Yar evleri kürd evleri
Bu giden yara da heyran
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Dur yerinde
Dur yerinde ha hay dur yerinde
Dur yerinde hanım dur yerinde
Kemer olaydım bellerinde
Bellerinde hanım bellerinde
Dur yerinde
Dur yerinde ha hay dur yerinde
Dur yerinde hanım dur yerinde
Bilezik olsam kollarında
Kollarında hanım kollarında
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Dur yerinde
Dur yerinde ha hay dur yerinde
Dur yerinde hanım dur yerinde
Akide olam dillerinde
Dillerinde hanım dillerinde

Sayfa 1003

Sabr ile açılır böyle muamma
Sabreyle ey Fahri yevmen fe yevma
Kurmamak isterim tefekkür amma
Kurmasam duramam kursam duramam
Kaynak: Ayaşlı Aşık Fahri

Dur yerinde
Dur yerinde ha hay dur yerinde
Dur yerinde hanım dur yerinde
As beni zülfün tellerinde
Tellerinde hanım tellerinde
Kaynak: Ferman Baba

Dur Yerinde Hanım
Dur yerinde hanım dur yerinde
Bir tutam gül var ellerinde
Ellerinde hanım ellerinde
Kemerin olsam bellerinde
Bellerinde hanım bellerinde
Dur yerinde hanım dur yerinde
Halkalar olsam kollarında
Kollarında hanım kollarında
On yıl bekledim yollarında
Yollarında hanım yollarında
Kaynak: Remzi Cavıldak

Duramam (Dil Neden Takılmış)
Dil neden takılmış keman kaşlara
Sormasam duramam sorsam duramam
Bu dertli başımı taştan taşlara
Vurmasam duramam vursam duramam
Çekmedi gönlümden kaş u yayını
Renk be renk gösterir vech-i ayını
Bir saat bir lahza hak-ı payını
Görmesem duramam görsem duramam

Duriyemin Güğümleri Kalaylı
Duriyemin güğümleri kalaylı ah kalaylı
Fistan giymiş etekleri alaylı alaylı aman aman
Düriyemi aldatması kolay mı ah kolay mı
Ah alırım dedin de aldattın beni aldattın beni aman
Üç telli saz ile oynattın beni oynattın beni aman
Giyme dedim giydin sen bu alleri ah alleri
Başıma getirdin türlü halleri halleri aman aman
Düşman ettin bana bütün elleri ah elleri
Ah alırım dedin de aldattın beni aldattın beni aman
Üç telli saz ile oynattın beni oynattın beni aman
Kaynak: Mistan Kürkçü

Durma Güzel Durma (Fethiyem)
Durma güzel durma doldur destini
Kınalamış on parmağın üstünü
Adam unutur mu yar yar eski dostunu
Salını salını indi pınara
Salına salına çıktı karşıma
Kara kara gözler Fethiye'm sende
Bir arzum kaldı o ince belinde
Evvel benim idin şimdi de elde
Salını salını indi pınara
Salına salına çıktı karşıma
Kaynak: Abdullah Nail Bayşu

Bilmez mi halimi ol kaşı keman
Ateş-i aşkıyla olduğum püryan
Huzurunda daim el pençe divan
Durmasam duramam dursam duramam
Hata olmaz derler güzel merdinde
Halk-ı alem kalmış onun derdinde
Bu şahbaz gönlümü onun ardında
Yormasam duramam yorsam duramam
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Durmaz Yezit Oklar Bizi
Geldik darına duşlandık
İrehbere bağışlandık
Bir aşıyla aşılandık
Durmaz Yezit oklar bizi
Gönül bir ulu şehirdir
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Rızasız lokma zehirdir
Talib yiyemez haklar bizi
Hak iyesi haklar bizi
Tarikattadır elimiz
Hakikattadır yurdumuz
Hak'la olunca virdimiz
Her kazadan saklar bizi
Meydana meydan güzarım
Hak olan yere nazarım
Gaibde sırda gezerim
Göremesin çoklar bizi
Pir Sultan talib devirir
Mervanın külün savurur
Yedi kat barü çevirir
Ali anda saklar bizi
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Durna Sesi Geliyor
Durna sesi geliyor
Daşların arasından
Eğil bir yol öpeyim
Kaşların arasından
(Bağlantı)
Gel otur yanıma
Dola kolun boynuma
Durnam yüksekten uçar
Telli kanadını açar
Her gün gezdiğim kızlar
Şimdi de benden kaçar

Sayfa 1004

Gözleri benzer ahu ceyrana Leyla can
Leyla gülüm Leyla can
Saçı sümbülüm Leyla can
Nazlı bülbülüm Leyla can
Saçı sümbülüm Leyla can
Gözlerem seni eller uzumi Leyla can
Seslerem seni ömrüm uzuni Leyla can
Gözleri beşem ahu ceyranım Leyla can
Leyla gülüm Leyla can
Saçı sümbülüm Leyla can
Nazlı bülbülüm Leyla can
Saçı sümbülüm Leyla can
Kaynak: Huşenk Azeroğlu

Durnalar (Galhın Durnalar)

Galhın durnalar (de aman ey) Van'dan çekilin
Erciş'in gölüne (oy oy oy)
Avcı İsmail de derler (oy oy oy)
Ondan şahinin oradan yüksek (oy oy oy) uçun durnal
Üç durna uçurdum (aman ey) Ağrı Dağı'ndan
Suşehri Zara'dan ey Hafik düzünden
Şalvarı gırmızı (oy oy oy) Tokat gızından
Oradan da güzelleri (oy oy oy) seçin durnalar
Gitmeyin Tokat'a da (aman ey) tez gelir yazı
Önümüze çıkar (oy oy oy) yenihan düzü
Goyunlu guzulu (oy oy oy) yayla Sivas'ın
Gölçekler gölüne (aman oy oy oy) konun durnalar
Kaynak: Selahattin Erorhan

Bağlantı

Durnam (Bahar Aylarında)

Bugün ayın on dördü
Yar saçını kim ördü
Ördü ise yar ördü
İspat eyle kim gördü

Bahar aylarında gülşen çağında
Kaderin elinde yorgunum durnam
Sevda bahçesinde gönül bağında
Bir yeşil başlıya vurgunum durnam

Bağlantı

Ömür denen varım gitti talana
Yaşadığım günler döndü yalana
Ben gidersem dünya kalsın kalana
Ben yalan dünyaya dargınım durnam

Kaynak: Fethi Siverekli

Durnadır Durna Telleri Burma
Durnadır durna telleri burma Leyla can
Ahu tek bahıp boynunu burma Leyla can
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Zalim avcı gezer dağlar başında
Avlanırken ceylanından kuşunda
Göle denen o sılanın döşünde
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Sayfa 1005

Gezen güzellere kırgınım durnam

(Yar aman aman)

Ferman Baba darda çağır Allah'ı
Dilinden düşürme gel bismillahı
Erenler bağından geçtim vallahi
Kar suları tutmuş kargunum durnam

İşte de geldim gidiyorum
(Durnalar yar aman)
Sılayı terkediyorum
(Durnalar yar aman)

Kaynak: Ferman Baba

Durnamın ganedi uzun
(Yar aman aman)
Gelir yazın gider güzün
(Durnalar yar aman)
Sılaya da mektup yazın
(Yar aman aman)

Durnam Gelir Katar Katar
Durnam gelir katar katar
Boynu kanadından atar
Gece gider gündüz yatar
Durnam yara selam eyle
Durnam gider bazı bazı
Gökyüzünde çalar sazı
Seversen çekilir nazı
Durnam yara selam söyle
Durnam gelir oraşine
Kum a döşene döşene
Yaylığın sana nişane
Durnam yara selam söyle

İşte de geldim gidiyorum
(Durnalar yar aman)
Sılayı terkediyorum
(Durnalar yar aman)
Kaynak: Yöre Ekibi

Durnamın Kanadı Ala
Durnamın kanadı ala
Sayamadım indi göle
Yar değil mi başa bela

Aşar dağların belinden
Çok çektim gurbet elinden
Han Emrah'ın ahvalinden
Durnam yara selam söyle

İn de söyle allı durnam kon da söyle telli durnam
Uç ta söyle allı durnam göç te söyle telli durnam

Kaynak: Sucu Kamber Aray

Durnam gelir akışı hoş
Kanadının ucu nakış
Tan yüzüne bir çift öpüş

Durnam Gelir Kona Kalka
Durnam gelir kona kalka
(Yar aman aman)
Ganedinde gümüş halka
(Durnalar yar aman)
Yarim gelir bu yaz hafta
(Yar aman aman)

İn de söyle allı durnam kon da söyle telli durnam
Uç ta söyle allı durnam göç te söyle telli durnam
Durnam gelir ellerinden
Alabostan çöllerinden
Sokunayım güllerinden
(Takınayım güllerinden)

İşte de geldim gidiyorum
(Durnalar yar aman)
Sılayı terkediyorum
(Durnalar yar aman)

İn de söyle allı durnam kon da söyle telli durnam
Uç ta söyle allı durnam göç te söyle telli durnam

Durnamın ganedi aktır
(Yar aman aman)
Arasam menendi yoktur
(Durnalar yar aman)
Ört anam girmesin doktor

Dursunbey'in Hanları
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Kaynak: Köy Kadınları

Dursunbey'in hanları
Şıngırdaklı camları
Benim için yapılmış
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Sayfa 1006

Balıkesir damları

Abanır omuzuna

Koyunların sürüsü
Arda kalmış birisi
Çifte yengeler arıyor
Çam dibinde ölüsü

Derken bir sevda
Bir deli tutku
Aşık olursun
Durup dururken

Tüfeğimin kancası
Çerkezoğlu amcası
Gidi gevur katil Zeynep
Karakol eğlencesi

Nefret ederler
Düşman çoğalır
Yalan söylerler
Durup dururken

(<i>Farklı dörtlük</i>)
Arpaların demedi
Koyunları meledi
Gidi gavur katil Zeynep
Nere godum Memedi

Şafak sökerken
Alırlar seni
Voltadasındır
Durup dururken

Duru Cevher Satıyorum

Davullar çalar
Borular öter
Bir dostun küser
Durup dururken

Duru cevher satıyorum
Parasızdır al sevdiğim
Mektup ile selam olmaz
Az beriye gel sevdiğim

Sürgün olursun
Yurdundan uzak
Türkü söylersin
Durup dururken

Selimiz aşkın seli mi
Gönlümüz sevda yolu mu
Kadehimiz mey dolu mu
Biraz bana sal sevdiğim

Durup dururken
Bir savaş çıkar
Bombalar patlar
İnsanlar ölür

Dökülecek siyah saçın
Yaslı yaslı gider göçün
Yalan dünya benim için
Bir kuruşluk pul sevdiğim

Durup dururken
Yüreğin ağrır
Sarhoş olursun
Durup dururken

Aşık maşuksuz dinlenmez
Arısız kovan ballanmaz
Dertli Papur hiç sallanmaz
Meyva yüklü dal sevdiğim

Şiir yazarsın
Düşmana inat
Bir şair ölür
Durup dururken

Kaynak: Ahmet Dar

Kaynak: Abdullah Papur

Durup Dururken
Durup dururken
Bir deli rüzgar
Savurur uzaklara
Durup dururken
Bir garip hüzün
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Durup dururken
Durur yüreğin
Ölüverirsin
Durup dururken
Kaynak: Zülfü Livaneli

Durursun (İçtin Mi A Canım Yine)
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İçtin mi a canım yine mestane durursun
Gamzen gibi aşıklara bigane durursun
Kimden söz işittin ki cela hakkına dair
Böyle güzelim hatırı virane durursun
Geç şahım otur başımın üstünde yerin var
El bağlı efendim kime divane durursun
Bir çift idiniz vuslat-ı devlette geçen gün
Nettin eşini ey peri bir dane durursun
Sen al ile başımdan alıp aklımı şimdi
Ey rind-i felek-meşreb edibane durursun
Öldürmek ise Nuri kulun kasdına böyle
Çek hançeri öldür a paşam ne durursun
Kaynak: Tokatlı Nuri

Duruyoruz (Anaların Gözyaşına)
Anaların göz yaşına
Çocukların tüm düşüne
Kötülerin savaşına
Türkülerle duruyoruz
Yüzseler de derimizi
Aldık yolda yerimizi
Yıllar yılı yaramızı
Türkülerle sarıyoruz
Yiğit canlar verdi seri
Kötülerin yoktur yeri
Kelepçeyi ve zinciri
Türkülerle kırıyoruz
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Dut Ağacı Boyunca

Sayfa 1007

Ay gemerim gemerim
Geşeysin ay gemerim
Deyin gelsin gülüm gelsin
Güzel gelsin gemer gelsin yarim gelsin
Kaynak: Bilinmiyor

Dut Ağacı Boyunca
Dut ağacı boyunca
Dut yemedim doyunca
Ağzım dilim kurudu
Yar demedim doyunca
Oy zaman zaman zaman
Vay zaman zaman zaman
Eller düğün ediyor
Bizim düğün ne zaman
Karşıda kara kapı
İçinde yeni yapı
Beni yardan ayıran
Dilensin kapı kapı
Oy zaman zaman zaman
Vay zaman zaman zaman
Eller düğün ediyor
Bizim düğün ne zaman
Kaynak: Yöre Ekibi

Dut Ağacı Dut Verir
Dut ağacı dut verir
Yaprağını kıt verir
Bu gençlikte yar sevmek
Güzellere tat verir

Dut ağacı boyunca
Dut yemedim doyunca
Yari helvette gördüm
Danışmadım doyunca

Amanın amanın giden araba
Nar katmış gülüm şaraba
Hadi gidelim işim alada

Ay gemerim gemerim
Geşeysin ay gemerim
Deyin gelsin gülüm gelsin
Güzel gelsin gemer gelsin yarim gelsin

Bahçelerde sarmaşık
Sarmadan oldum aşık
Var aklıma gelince
Elimden düştü kaşık

Ay gız adın Hürüdü
Dodağ bağın bürüdü
Sennen mene yar olmaz
Cavan ömrüm çürüdü

Amanın amanın tekke kumuna
Ağam oturmuş ambar yoluna
Şal dolamış ince beline
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Sayfa 1008

Yeşilim suya düştü
Ağladım gözüm şişti
Sevenlerin içinde
Ayrılık bize düştü

Dut ağacı dut verir
Yaprağını kıt verir
Oğlan büyük kız küçük
Sarıldıkça tat verir

Amanın amanın neye yanıyom
Yarim asker ona yanıyom
Elin oğlu güvenemiyom

Harman yeri yarıldı
Baban bana darıldı
Darılma canım bana
Elin oğlu sarıldı

Kaynak: İbrahim Hıdırbozan

Dut Ağacı Dut Verir
Dut ağacı dut verir (nazlı yar)
Yaprağını gıt verir (nazlı yar)
Ergen oğlan böyük gız (nazlı yar)
Evlenmesi dad verir (nazlı yar)
Dut ağacı merdivan (nazlı yar)
Dibinde durdum divan (nazlı yar)
Beni yardan ayıran (nazlı yar)
Ne din bulsun ne iman (nazlı yar)
Gara gara gazanlar (nazlı yar)
Gara yazı yazanlar (nazlı yar)
Cennet yüzü görmesin (nazlı yar)
Aramızı bozanlar (nazlı yar)
Kaynak: Elif Özkan

Dut Ağacı Dut Verir
Dut ağacı dut verir (hele hele Meyremim)
Yaprağını gıt verir (hele hele Meyremim)
Ergen oğlan ergen gız (hele hele Meyremim)
Sarıldıkça dat verir
Dönderin dönderin
Yari bana beni yara dönderin
Dutun yaprağı ince (hele hele Meyremim)
Ölürüm görmeyince (hele hele Meyremim)
Ben yarime gül demem (hele hele Meyremim)
Düşmanlar ölmeyince
Dönderin dönderin
Yari bana beni yara dönderin
Kaynak: Semiha Akdemir

Dut Ağacı Dut Verir
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Dut yedim tuttu beni
Sevdan kuruttu beni
Ne hayırsız yar imiş
Ne tez unuttu beni
Kaynak: Şinasi Uslu

Dut Dibinde Yatarım
Dut dibinde yatarım
Beşli martin atarım
Ayşe benim olursan
Malakları satarım Ayşem
(Bağlantı)
Ayşem öldürdün beni
Bir domurcuk gülidim
Ayşem soldurdun beni
Ayşem öldürdün beni
Dut dibinde uyanır
Dutlar yeşil boyanır
Sen orada ben burda
Buna can mı dayanır Ayşem
Bağlantı
Dut dibinde meleğim
Bir danecik bebeğim
Gelemezsen haber ver
Ben sana geleceğim Ayşem
Bağlantı
Kaynak: Osman Azizov

Dut Dibine Yaslanırlar
Dut dibine yaslanırlar
Çise vurur ıslanırlar
Elma ile beslenirler
Gümüşhane güzelleri
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İşleri var ellerinde
Gümüş kemer bellerinde
Şeker şerbet dillerinde
Gümüşhane güzelleri
İnce serpuş başlarında
Kalem oynar kaşlarında
On üç on dört yaşlarında
Gümüşhane güzelleri

Sayfa 1009

Yandım diloy diloy loy
Öldüm diloy diloy doy diloy loy loy
Gökte uçan teyyare
Selam söylen o yare
Ben kendime buldum yar diley
Bulsun başına (derdine) çare
Amman diloy diloy loy
Yandım diloy diloy loy
Öldüm diloy diloy doy diloy loy loy

Kaynak: Hicabi Çakır

Dut Fidanı Boyunca
Dut fidanı boyunca vay vay
Dut yemedim doyunca vay vay
Ağzım dilim kurusun vay vay
Yar demedim doyunca vay vay
Yanarım hey yanarım vay
Tirililili lom şirilli lilli yar
Tanininini nay taninni ninni nom
Bahçalarda börülce
Oynar gelin görümce
Oynasınlar bakalım
Bir araya gelince
Yanarım hey yanarım vay
Tirililili lom şirilli lilli yar
Tanininini nay taninni ninni nom
Bahçalarda saz olur
Gül açılır yaz olur
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur
Yanarım hey yanarım vay
Tirililili lom şirilli lilli yar
Tanininini nay taninni ninni nom
Kaynak: Emrullah Gürses

Dut Yedim Duttu Beni
Dut yedim duttu beni diloy
Sevdan kuruttu beni
Ne muhannet yar imiş diloy
Neden unuttu beni
Amman diloy diloy loy
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Şu derenin alıcı
Kınalı parmak ucu
Sevilmeyen kızların diloy
Kabul olmaz orucu
Amman diloy diloy loy
Yandım diloy diloy loy
Öldüm diloy diloy doy diloy loy loy
Kaynak: Kemal Keskin

Dut Yedim Duttu Beni
Dut yedim duttu beni
Tuttu uyuttu beni
Ne hayırsız yar imiş
Gitti unuttu beni
Al beni yarim
Sar beni yarim
Yeni yeni odalarına
Koy beni yarim
Nerde bulayım seni
Kuş kayadan el eder
Eşine gel gel eder
İki gönül bir olsa
Dağı taşı yol eder
Al beni yarim
Sar beni yarim
Yeni yeni odalarına
Koy beni yarim
Nerde bulayım seni
Kaynak: Haşim Şekipışık

Duvar Üstünde Durdum
Duvar üstünde durdum
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Turalı para buldum
Hemen aldım mavzeri
Kendi kendimi vurdum
Dur efendim dur dur da
Gel efendim gel
Duvar üstünde kilim
Yarimin adı Selim
Selim benim olursa
Olurum telli gelin
Dur efendim dur dur da
Gel efendim gel
Ali derler adıma
Her gün gider oduna
Söyle komşu oğluna
Doğru gitsin yoluna
Dur efendim dur dur da
Gel efendim gel
Kaynak: Merban Gici

Duvar Üstüne Duvar
Duvar üstüne duvar
Aman ne var sevdiğim ne var
Oturmuşta ağlıyor
Aman asker olmadık kim var
Konma bülbül konma dalım boş değil
Gülsem oynasam da göğnüm hoş değil
Yılan aklı karalı
Aman sinem goygun yaralı
Sorsam söyler mi bana
Aman acep aslı nereli
Konma bülbül konma dalım boş değil
Gülsem oynasam da göğnüm hoş değil
Kaynak: Asaf Güven

Duvara Vurdum Kazmayı
Duvara vurdum kazmayı amman Ali'm
Güzeller bağlar yazmayı
Kimden öğrendin gezmeyi amman Ali'm

Sayfa 1010

Usandım sarhoş dilinden
Yeşil çayırlar kurusun amman Ali'm
İçinde demler sürülsün
Çirkine kimler darılsın amman Ali'm
Ben yandım ah senin elinden
Usandım sarhoş dilinden
Kaynak: İsmail Eröktem

Duvarımız Yok (Allah İçin)
Allah için diye öğüt verenler
Yaradandan gayri bir yarimiz yok
İbadet secdeden haber soranlar
Her taraf kıblemiz duvarımız yok
Aşk şarabın içtik dildar elinden
Canımız kurbandır canan yolundan
Hak ile birleşip birlik halinden
Ondan ayrı gayrı bir karımız yok
Ta ezelden beri yarin kuluyuz
Öl dediği yerde hemen ölüyüz
Sevgi bahçesinin biz bülbülüyüz
Dost yüzünden başka didarımız yok
Ademde mevcuttur kudret ve kuvvet
Hakka ibadettir insana hizmet
Ta elestden beri böyledir adet
Sevgiliden başka didarımız yok
İbreti olmuşuz sırrı mahremi
Aşk şarabın içtik def ettik gamı
Yaramız yar sardı bulduk merhemi
Gayrılarla asla pazarımız yok
Kaynak: Aşık İbreti

Duvarlar
Duvarları kuşatın da
Tutuklayın hepsini
Ne böyle gurbet olsun
Ne böyle ayrılıklar
Kaldırın duvarları
Yıkın gitsin hepsini
Ne böyle zulüm olsun
Ne de böyle şarkılar

Ben yandım ah senin elinden
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Duvarları devirin de
Kül edin betonları
Ne böyle sınır olsun
Ne böyle düşmanlıklar
Kaldırın duvarları
Yıkın gitsin hepsini
Ne böyle zulüm olsun
Ne de böyle şarkılar

Sayfa 1011

Ak güvercin sattı duy Yunus Emre
Söyle ne etmeli yürek yakanı
Yıkılıp gidiyor gönül mekanı
Sevginin temeli edep erkanı
Ahlaksızlık uttu duy Yunus Emre

Kaynak: Zülfü Livaneli

Yiğit'im bozuldu dünya düzeni
Sözde çoğalıyor okur yazanı
Fakir donu gibi yırtık ozonu
Gülüm barut tüttü duy Yunus Emre

Duvarlar Duvarlar Kuru Duvarlar

Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Duvarlar duvarlar kuru duvarlar
Duvarın ardına hamam yaparlar
Ağam sen gidersen beni kıyarlar

Duyar Değilim

Al atın terkine vur da git beni
Şalvarın cebine koy da git beni
Daracık sokakta buldum izini
Duman sandım şalvarının tozunu
Alamadım şu yosmanın kızını
Neyleyim neyleyim yarim yar değil
Çalarım oynarım gönlüm şen değil
Bir giderim beş ardıma bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Sen gideli ben ayrılık çekerim

Sözde Ben Kendimi Bir Şey Sanardım
Aslında Çok Şeye Uyar Değilim
Asırlar Değişti Ben Değişmedim
Çok Nasihatları Duyar Değilim
Ulu Deryalara Çok Daldım Çıktım
Çekilmez Kahrımla Taşınmaz Yüktüm
Ufacık Aklımla Dünyayı Yıktım
Anladım Kendime Ayar Değilim
Ben Beni Bilirsem Halka Yararım
İnan Ki Dostuma Olmaz Zararım
Verdim ikrarımı Budur Kararım
Erene Vefalı Bir Yar Değilim
Kaynak: Ali Ekber Eren

Çekeyim ayrılık seni bir zaman
Ölüm bize bir gün değil her zaman
Kaynak: Yöre Ekibi

Duy Yunus Emre
Uyan da gör çağın tamahkarını
Düşünene çattı duy Yunus Emre
Yirminci yüzyılın emektarını
Teknik köle etti duy Yunus Emre
Zalimin emrine girdi alimi
Zindanlar çürütür oldu kamili
Yıldızları aşan insan bilimi
İnsanlığı yuttu duy Yunus Emre
Birkaç litre petrol için ölenler
Ömür boyu çeker sakat kalanlar
Celladı kınayıp ödül alanlar
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Duydun Mu (Ağardı Sakalım)
Ağardı sakalım saçım döküldü
Merhametin yok mu belim büküldü
Ah çeke ah çeke ömrüm söküldü
Dertlerin sinemi deldi duydun mu
Senin için çok ağladım bilmedin
Ağlayan gözüm yaşın silmedin
Sana haber saldım niçin gelmedin
Hasretin sinemi buldu duydun mu
Bu benim derdimi hiç kimse çekmez
Senden ayrılalı günlerim geçmez
Beklerim beklerim bir mektup gelmez
Gözlerim yollarda kaldı duydun mu
Kadir senin çilen ölünce biter
Her gülün dalında bülbüller öter
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Sayfa 1012

Yar benim çektiğim bu acı yeter
Şimdi kaldı gurbet elde duydun mu

Alim teneşire yatmış
N'olur gösterin boyunu

Kaynak: Aşık Kadir

Kaynak: Aşık İmami

Duydun Mu Yar

Duygu Selidir İnsan

Senin için bu alemi yakarım
Derya deniz durmaz yüzer geçerim
Bir el etsen koşa koşa gelirim
Senin için öldüm öldüm duydun mu

İnsan
Duygularıyla yaşar
İdealleriyle koşar
Ve inancıyla da coşar

İncitmezdim bir gül gibi koklardım
Elim tutsan içim içim erirdi
Bir gülüşün bin güzele değerdi
Senin için yandım yandım duydun mu

Coşar da söylemez
Yaşamayan bilmez
Kimde ne vardır ki bilinmez
Bilmeyen de asla yeremez

Bizi bizden ayıranlar ölsün mü
Ateş olup alev alev yansın mı
Bir gül gibi sararıp da solsun mu
Bizi ayıranlar öldü duydun mu

İşte bu manevi sır dengesidir
Tutar insanlığı ayakta
Bazen takılır ayağına bir çakıl taşı
O yine koşar koşar ve benliğini aşar
Çöplükte altın aramaktır hayat

Kaynak: Sinan Özbey

Duydunuz Mu Gediklili
Duydunuz mu Gediklili
Şu İzmir'den gelen teli
Al ganlar içinde galmış
Ölmüş tamam bizim Ali
Seçdim guzudan goyunu
Goydum yavrumun suyunu
Alim teneşire yatmış
N'olur gösterin boyunu
Doyamadım yaşlarına
Dert goydun gardaşlarına
Ali'm anan gurban olsun
Mezarıyın daşlarına
Seçdim guzudan goyunu
Goydum yavrumun suyunu
Alim teneşire yatmış
N'olur gösterin boyunu
N'oldu bize böyle n'oldu
İmamı ağıdın çaldı
Yavrum yolunu beklerken
İzmir'den cenazen geldi
Seçdim guzudan goyunu
Goydum yavrumun suyunu
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Sabırla biriktirir su damlalarını
Alın teri gözyaşı ve yağmur rahmeti
Aynı kudsi cenderede buluşmuşlardır
Duygu selidir insan
Birikir birikir ve
Bir gün taşar
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Duygular Dillensin Diye
Güzellikler serip yola
Takalım gülleri kola
Kederimiz geri kala
Hızlı gitme yürü yaya
Duygular dillensin diye
Her sokak başı duralım
Dostun hatırı soralım
Saati hayra kuralım
Çabamız boş değil niye
Bahçemiz güllensin diye
Mazlum mahzun ilgi bekler
İnancı ümide ekler
Yollar yokuş durur tekler
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Bazen uğra bizim köye
Sineler kollansın diye
Kalbimizde yaşar vahdet
Deli gönlüm sen de ahdet
Kainatı yerde taht et
Avuç aç sen de semaya
Rahmetler yollansın diye
Baltanı göm yerin unut
Barışa adım at somut
Şeytandan almayın komut
Hakk bir deyip herkes uya
Husumet küllensin diye
Sevgi birlik ile yaşar
Seven her engeli aşar
Yarenler ümitle koşar
Malkoç Ali görüp doya
Coşkular dallansın diye
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Duygular Dönüştü Söze
Erenler zehir getirin
Balınan öldürmen beni
Bağrıma diken batırın
Gülünen öldürmen beni
Yar diyerek yana yana
Can teslim ettim canana
En yakınım kıysın bana
Elinen öldürmen beni
Hiçlik aleminde mestim
Varlık sevdasını kestim
Yokluk benim eski dostum
Malınan öldürmen beni
Bir aşktır düştü özüme
Yanarım kendi özüme
Leyla görünüp gözüme
Çölünen öldürmen beni
Duygular dönüştü söze
Yanık seda işler öze
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 1013

Dertli dertli vurup saza
Telinen öldürmen beni
Hüdai’yim daldım gama
Saldı beni demden deme
Asın kesin yüzün ama
Dilinen öldürmen beni
Kaynak: Aşık Hüdai

Duygunun Eseri (Ucunda)
Güzel seni sana tarif edeyim
Çünkü sevda vardır yolun ucunda
Gönül uslanmıyor nere gideyim
Bülbülün figanı gülün ucunda
Ne kadar meth etsem az geliyor az
Hepsi sende mevcut cilve, iş ve naz
Yanakların elma dudağın kiraz
Sandım bal akıyor dilin ucunda
Gözlerin şaheser kipriğin oktur
Gülüşün ölümcül hastaya doktor
Velhasıl cihanda menendir yoktur
Sanki bir gül açmış dalın ucunda
Hilmi Şahballı’yım alayım kadan
Görünüşün berrak bir duru sudan
Kavuşmadan göz edersem dünyadan
Ruhum görmek ister salın ucunda
Kaynak: Hilmi Şahballı

Duysun Canlar Deyü Bizi Asarlar
Yeşil başlı ördek göllere uçtu
Duysun canlar deyü bizi asarlar
Bir taş oynamasın yerli yerinden
Duysun canlar deyü bizi asarlar
Çıkardılar ağ bedenden atmaya
Şimdi indirdiler yine dahmeye
Kanrıldım çevrildim baktım zahmaya
Duysun canlar deyü bizi asarlar
Varlığın çevresi dopdolu incir
Severim demeye canım zarıncır
Elimde kelepçe boynumda zincir
Duysun canlar deyü bizi asarlar
İlimi sorarsan köyümdür Banaz
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Dilerim onmasın ol karılı Sivas
Bir ben ölmeyinen alem yıkılmaz
Duysun canlar deyü bizi asarlar
Pir Sultan Abdal'ım kaddim büküldü
Gözümün gevheri yere döküldü
Kendir kement boğazıma takıldı
Duysun canlar deyü bizi asarlar

Sayfa 1014

Kız dügmeli dügü dügmeli
Yar dügmeli dügmeli
Sarıkamış'ın kızları
Yar dügmeli dügmeli
Kibritsiz çıra yakar
Kız dügmeli dügü dügmeli
Yar dügmeli dügmeli
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Duzgin Bawo
Verva Qisléyde Mekan Gurêto
Namê Dûzgino Dûzgin Bawo
Hînké Efkâr Keno ¢Ira Vîneto
Namê Dûzgino Dûzgin Bawo
Xo Çarnon Jêlê Cerun Ververê
Jêla Zalala Marê Hevala
Vana Efkâr Mekê Nika Rusneno
Namê Dûzgino Dûzgin Bawo
Kaynak: Mehmet Çapan

Dügmeli (Sarıkamış Ormanları)
Sarıkamış ormanları
Yar dügmeli dügmeli
Yayılır koyunları
Kız dügmeli dügü dügmeli
Yar dügmeli dügmeli
Sarıkamış kızları
Yar dügmeli dügmeli
Savurur harmanları
Kız dügmeli dügü dügmeli
Yar dügmeli dügmeli
Meşe meşeye benzer
Yar dügmeli dügmeli
Köşe köşeye benzer
Kız dügmeli dügü dügmeli
Yar dügmeli dügmeli
Sarıkamış'ın kızları
Yar dügmeli dügmeli
Billur şişeye benzer
Kız dügmeli dügü dügmeli
Yar dügmeli dügmeli
Kale kaleye bakar
Yar dügmeli dügmeli
Kaleden sular akar
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Düğmele Düğmele
Pişman oldum ben bu hale
Yavru göğsünü düğmele
Bağlandım güle bülbüle
Hele düğmele düğmele
Kapa koynunun içini
Çekerim burdan göçümü
Affeyle benim suçumu
Yürü düğmele düğmele
Al kibar başlı bürünür
Saçağı yere sürünür
Bahçende güler görünür
Hele düğmele düğmele
Oturmuş bade içersin
Dostun düşmanın seçersin
Bizim illerde açarsın
Şimdi düğmele düğmele
Köroğlu der ki n'idersin
Akıl baştan al gidersin
Çamlıbel'de sarfedersin
Şimdi düğmele düğmele
Kaynak: Köroğlu

Düğün Alayı
Düğün alayı geldi
Kızlar perdeyi gerdi öf öf
Kalkın gidin komşular
Bizim uykumuz geldi
Tirinay tirinay da tirinay tiri nay
İpek ipek bükerim
Ne durursun şekerim öf öf
Şu dünyanın kahrını
Bir yar için çekerim
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Tirinay tirinay da tirinay tiri nay

Düğün Alayı Çekin Halayı
Akşam olur davul zurna çalınır
Kız evinden telli gelin alınır
Kaynanalara da haber verilir
Düğün alayı çekin halayı
Sürmelenmiş sürme çekmiş gözüne
Mahrem diye peçe örtmüş yüzüne
Dostun varsa çıksın meydan düzüne
Düğün alayı çekin halayı
Kız sarayda hem sırçadır hem yüce
Korkum yoktur hiç kimseden zerrece
Misafirim yar koynunda bu gece
Düğün alayı çekin halayı
Kaynak: Salih Turhan

Düğünde Derdimi Yansam -OrjDüğünde derdimi yansam
Gelir benimle dost olur
Dar günümde iş buyursam
Yatar çadırda hast'olur
Yiğidin şahlanır atı
Her yerde ünlenir zatı
Geride bekleşir kötü
Kaçmaya yaman ust'olur
Köroğlu der hey ağalar
Darbıma dayanmaz dağlar
Sakın bozulmayın beyler
Bozulmak kötü nesn'olur
Kaynak: Köroğlu

Düğünümüz Var Bizim (Halay)
Düğünümüz var bizim
Gelin halay çekelim
Bu mutlu günümüzde
Hep beraber içelim
Bu mutlu günümüzde
Gülelim eğlenelim
Eğlen benim meleğim
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Sayfa 1015

Dur yanına geleyim
Eğer benim olursan
Evlenmektir dileğim
Nazlı yarim ağlama
Bu düğün ikimizin
Gel gül eğlen sevdiğim
Mutluluk hepimizin
Kasım derki evlendim
Darısı bekarlara
Bu mutlu günümüzde
Minnettarım dostlara
Kaynak: Kasım Karşı

Düğününde Ağladım
Düğününde ağladım
Seyrettim bir kenardan
Artık burda duramam
Giderim bu diyardan
Dilerim sen mesut ol
Mevlam bana acısın
Şimdi ellerin oldun
Dünya ahret bacımsın
Kaynak: Selahattin Sarıkaya

Dün Gece Düşümde
Dün gece düşümde can dostu gördüm
Ulu bir çınardan dal verdi bana
Uzandım yüzüne yüzümü sürdüm
Ben zehir istedim bal verdi bana
Dağ yanarsa yağmur çiser mi dedim
Ten yanarsa rüzgar eser mi dedim
Can yağarsa canan küser mi dedim
Çağırdı yanına el verdi bana
Can dostum dostum kül verdi bana
Ben aşkı sırtıma vurdum da geldim
Hasretin acısını çöl verdi bana
Can dostu görünce eridim bittim
Yüreğime ateş kül verdi bana
Can dostum dostum kül verdi bana
Aşk olmazsa kalem yazar mı dedim
Dost olmazsa gönül tozar mı dedim
Hayaloğlu sana kızar mı dedim
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Yanağımdan öptü gül verdi bana
Can dostum dostum gül verdi bana

Sayfa 1016

Bergüzar yolladım dosta
Üç dolu mihmandan iste
Ben Dedem Ali'yi gördüm

Kaynak: Yusuf Hayaloğlu

Dün Gece Seyrana Çıktım (Ana)
Dün gece seyrana çıktım Anadolu'da
Bir Türkmen gelini anam diyordu
Diyar-ı gurbette yanar yüreğim
Tutmayın yanına varam diyordu
Şöyle bir dolandım sınır boyunda
Siperde Mehmetçik anam diyordu
Hasretlik hançeri sinemi deldi
Kolumu boynuna saram diyordu
Vız gelir oğluna kurşun yarası
Yokluğun daha zor anam diyordu
Elini bir kez bağrıma koysan
Kapanır anında yaram diyordu
Pazarda su satan yoksul bir çocuk
Düşünce aniden anam diyordu
Su ile ancak susuzluk diner
Öpüver sevgiye kanam diyordu
Bir gün mezarlıkta yiğitçe biri
Sarılmış taşına anam diyordu
Azıcık günahın var ise eğer
Razıyım yerine yanam diyordu
Mimberde ak saçlı bilge bir hatip
Cennet senden geçer anam diyordu
Sana kan veren kalbi kırarsan
Yediğin her lokma haram diyordu
Anasını kaybeden bir yavru ceylan
Aranırken adeta anam diyordu
Bu rüyayı gören şu garip ozan
Uyanırken daima anam diyordu

Üç çerağ yanar şişede
Aslanlar gizli meşede
Yedi iklim dört köşede
Ben Dedem Ali'yi gördüm
Cennet kapısında duran
Kilidin mührünü kuran
Yezide kılıcın vuran
Ben Dedem Ali'yi gördüm
Yüce dağlar aşka düşkün
Kul Himmet aşka düşkün
Cümle memleketlerden üstün
Ben Dedem Ali'yi gördüm
Kaynak: Kul Himmet

Dün Gece Seyrim İçinde 2
Dün gece seyrim içinde
Ben Dedem Ali'yi gördüm
Eğildim niyaz deminde
Ben Dedem Ali'yi gördüm
Kızıl güller deste deste
Bergüzar yolladım dosta
Üç ulu mihmandan üste
Ben Dedem Ali'yi gördüm
Aslanlar gizli meşede
Üç çerağ yanar şişede
Yedi iklim dört köşede
Ben Dedem Ali'yi gördüm
Cennet kapısında duran
Kilidin mührü Kur'an
Yezide kılıcı vuran
Ben Dedem Ali'yi gördüm

Kaynak: İrfan Ünübol

Dün Gece Seyrim İçinde 1
Dün gece seyrim içinde
Ben Dedem Ali'yi gördüm
Eğildim niyaz deminde
Ben Dedem Ali'yi gördüm
Kızıl güller deste deste
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Kul Himmet Üstadım düşkün
Yüce dağlar coşkun coşkun
Cümle memleketlerden üstün
Ben Dedem Ali'yi gördüm
Kaynak: Kul Himmet Üstadım

Dün Gece Yar Hanesinde (Tatyan)
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Amman amman
Dün gece yar hanesinde
Yastığım bir taş idi
Altım çamur üstüm yağmur
Yine gönlüm hoş idi
Amman amman amman
Amman amman amman
Ben yandım seni bilmem
Amman amman amman
Amman amman amman
Bir dağ ne kadar yüce olsa
Dağ kenarı yol olur
Buna bayram gün derler
Dostla düşman bir olur
Amman amman amman
Amman amman amman
Ben yandım seni bilmem
(<i>TRT Repertuvarındaki hali</i>)
Amman amman
Dün gece yar hanesinde yastığım bir taş idi
Altım çamur üstüm yağmur gine gönlüm hoş idi
Aman aman aman aman aman aman
Ben yandım seni bilmem
Amman amman
Sen bugün nadan ile gezdin merak oldu bana
Çeşmi mestimden bile süzdüm merak oldu bana
Aman aman aman aman aman aman
Ben yandım seni bilmem
Amman amman
Bir dağ ne kadar ulu olsa kenarı yol olur
Buna bayram günü derler dostla düşman buluşur
Aman aman aman aman aman aman
Ben yandım seni bilmem
Kaynak: Alvarlı Mehmet Lütfi

Dün Mü Buradaydın
Dün mü buradaydın bugün mü geldin
Ötme garip garip sinemi deldin
Eşimden ayrıldım ben burda kaldım
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 1017

Yad avcılar vurmuş telli turnamı
Aşk sevdası geldi kaynadım coştum
Yüksekten uçarken engine düştüm
Eşimden ayrıldım ben burda şaştım
Yad avcılar vurmuş telli turnamı
Kaynak: Aşık Hasan Hüseyin

Dün Mü Burda İdin Bugün Mü Geldin
Dün mü burda idin bugün mü geldin
Ötme garip bülbül bağrımı deldin
Eşimden ayrıldım ben burda kaldım
Yad avcılar urdu telli turnamı
Aşk eseri düştü kaynadım çoştum
Yüksekten uçarken alçağa düştüm
Eşimden ayrıldım ben burda şaştım
Yad avcılar urdu telli turnamı
Gitme turnam gitme dağlar dumandır
Bizi derde salan ikrar imandır
Eşinden ayrıldın halin yamandır
Yad avcılar urdu telli turnamı
Turnam ne gezersin dağlar salında
Hak Muhammet Ali virddir dilinde
Musahibim kaldı Kenan ilinde
Yad avcılar urdu telli turnamı
Pir Sultan Abdal'ım bile mi olur
Vadeye sala yok akıbet gelir
Herkesin gönlünü kendisi bilir
Yad avcılar urdu telli turnamı
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Dünden Beri Yüzün Gözlüyom
Dünden beri yüzün gözlüyom
Ya görünür ya görünmez
İşte ben de gidiyorum
Sencileyin ya bulunur ya bulunmaz
Bir güneş doğmuş oradan
Kısmetim veren Yaradan
Çık salın devlet haneden
Gah salınır gah salınmaz
Dallarda idem niyazı
Sahranın ötüşür kazı
Sencileyin şahın kızı
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Sayfa 1018

Ya bulunur ya bulunmaz

Birgün sen de (gidersin)

Ferhat eder ey leb gonca
Boyu usul beli ince
Yanında huriler bilece
Ya bulunur ya bulunmaz

Çalınır davul zurna güzelim şirinim
Güveynin saçı sırma şirinim güzelim
Yengenin biri durma şirinim güzelim

Kaynak: Aşık Ferhat

Düngürcüler Geldi
Düngürcüler sıra sıra dizildi
Altın tas için kınam ezildi
Alnımıza böyle yazı yazıldı
İşte ben giderim sen olsun eviz
Ben gittikten sonra gen olsun eviz
Çegile taş atma batar da gider
Uzağa kız verme yiter de gider
Anayı babayı atar da gider
İşte ben giderim sen olsun eviz
Ben gittikten sonra gen olsun eviz
Elimi attığım asma terekler
Belim yasladığım yüce direkler
Ahırda iniler çifte medekler
İşte ben giderim sen olsun eviz
Ben gittikten sonra gen olsun eviz
Kaynak: Muharrem Akkuş

Dünürcüler Geldiler
Dünürcüler geldiler güzelim şirinim
El ele görüştüler şirinim güzelim
Söyleşip gülüştüler şirinim güzelim
Ağlama gelin (güzelsin)
Sevdiğine (gidersin)
Ağlama gelin (güzelsin)
Ananı ne (üzersin)

Ağlama gelin (güzelsin)
Sağducu ne (üzersin)
Ağlama gelin (güzelsin)
Babanı ne (üzersin)
Kaynak: Remzi Cavıldak

Dünya (Aldanıp Kötüye Eyleme)
Aldanıp kötüye eyleme minnet
Sanıldığı kadar boş değil dünya
Kimine cehennem kimine cennet
Öyle cüml'aleme hoş değil dünya
Kiminin baltası çalınmış taşa
Kiminin elinde kırılmış maşa
Kimi yaz gününde tutulur kışa
Kimine zemheri kış değil dünya
Aklımı fikrimi ettiler talan
Suçlu oldum suçsuz bulundu çalan
O değildir asıl bizleriz yalan
İnsanoğlu kadar puşt değil dünya
Mustafa Uğur'um dünya dolana
Kurudu diyorlar açıp solana
Yetmiş yıl ömür mü adam olana
Ulan seninki de iş değil dünya
Kaynak: Mustafa Uğur

Dünya (Dostlar Bu Hallere)
Dostlar bu hallere nasıl gelindi
Gittikçe çöplüğe dönüyor dünya
Ozon tabakası bile delindi
Hergün yavaş yavaş sönüyor dünya

Yengeler başa gelin güzelim şirinim
Saçtılar akça gelin şirinim güzelim
Bülbülden tatlı dilin şirinim güzelim

Nükleer deneme pis duman derken
Temiz atmosferi kirlettik erken
Herkes tedbir alsın fırsatlar varken
Yoksa günden güne yeniyor dünya

Ağlama gelin (güzelsin)
Bacını ne (üzersin)
Ağlama gelin (güzelsin)

Atom bombasını kurtuluş sandık
Hiroşimalarda kavrulup yandık
Bilimi tekniği yanlış kullandık
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Ne düzelip ne de onuyor dünya
Çernobiller ile radyasyon yayıp
Maddi ve manevi çok verdik kayıp
Şu Körfez savaşı en büyük ayıp
Hala oylum oylum yanıyor dünya
Birgün yaşanmıyor ıstırapsız an
Açlıktan ölüyor milyonlarca can
Yakıp kese kese kalmadı orman
Her yandan yaralı kanıyor dünya
Kimisi kapıldı yağmura sele
Dertli Bangladeşli düşünün hele
Çok yerde değişti mevsimler bile
Kışın yanıp yazın donuyor dünya
Gönüllü Coşkun’um bu mudur huyu
İnsanlık kendine eşer mi kuyu
Düşünün havayı toprağı suyu
Bize ne güzellik sunuyor dünya
Kaynak: Gönüllü Coşkun

Dünya Arsızındır Fırsat Pirsizin
Dünya arsızındır hey hey fırsat pirsizin
Rağbet yalancının da refah hırsızın
Azap yoksulundur hey hey göçük yersizin
Sararıp da solmak solmak reva mı bize
Aradan kalktı mı hey hey hürmetle hatır
Gelen günler geçen geçen günü aratır
Mazlum Davut Sulari'yi ağlatır
Sefil sergan olmak olmak reva mı bize

Sayfa 1019

Ne bir Şah'a baş eğersin
Ne sultan'a Han'a dünya
Kurda kuşa canlı mesken
Hemi de insana dünya
Cunun eyler sözün tamam
Benzersin vetana dünya
Kaynak: Sofu Emmi

Dünya Benim Diye Göğsünü Germe
Dünya benim diye göğsünü germe
Dünya kadar malın olsa ne fayda
Söyleyen dillerin söylemez olur
Bülbül gibi dilin olsa ne fayda
Kurtulamazsın Azrail'in elinden
Bir gün olur çıkarırlar evinden
Allah'ın ismini koyma dilinden
Dünya kadar pulun olsa ne fayda
Sen de dersin söz içinde sözüm var
Çalarsın çırparsın oğlum kızım var
Senin şunda üç beş arşın bezin var
Bütün dünya malın olsa ne fayda
Yalan söyler kov gıybetten geçmezsin
Helalını haramını seçmezsin
Kesilir nasibin su da içmezsin
Akan çaylar senin olsa ne fayda

Kaynak: Davut Sulari

Pir Sultan Abdal'ım çökse otursa
Küll-i günahlarım alsa götürse
Dünya benim diye çekse getirse
Dünya sana baki kalmaz ne fayda

Dünya Aşık Cunun

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ay vah vefa gocalmadın
Girdin dondan dona dünya

Dünya Benim Dünyam İken

Sinesinde derin eller
Göçtü iller sana dünya
Ezel durdun yaranımda
Uydun şöhret şana dünya
Yüreğinde şeytan yatar
Her beşere cana dünya

Dünya benim dünyam iken
Yalınızım bu ellerde
Bu ellerde bu ellerde
Beni bilmeyen dillerde
Ben o yarsız olmam derken
Yalınızım bu ellerde
Bu ellerde bu ellerde
Beni bilmeyen dillerde
Bir duvarsız oda gibi
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Gezerim beyhuda gibi
Okyanusda altta gibi
Yalınızım bu ellerde
Bu ellerde bu ellerde
Beni bilmeyen dillerde
Yaralı bir geyik gibi
Kerbelada şehid gibi
Vefasız Yezid gibi
Yalınızım bu ellerde
Bu ellerde bu ellerde
Beni bilmeyen dillerde
Ne olur Mahzuni halin
Kimedir bunun vebali
Şafakta bir kuş misali
Yalınızım bu ellerde
Bu ellerde bu ellerde
Beni bilmeyen dillerde
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Dünya Bir Aşure Çorbası
Dünya bir aşure çorbası olmuş
Yobazlarda çömçe dönder ha dönder
Gerçeklerin yerine fitneler dolmuş
Mazlum fakirleri kandır ha kandır
Fakirlerin derdini sorsalar bana
Füze çağlarında kıydılar cana
Bak insanoğlu soyan soyana
Cepler ambar olmuş doldur ha doldur
Aşık Derdi Derya bu hal çok fena
Kar köşe ses cihet boyandı kana
Şu fani dünya zindan oldu bana
Bağrı yanıklara bildir ha bildir
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Dünya Boş İmiş (Feryad Edip)
Feryad edip hiç bir dala konmadan
Gönül havadaki dönen kuş imiş
Gam ile mihneti mesken edindim
Bir bakarsan yalan dünya boş imiş
Seher vakti bülbüllerim ötmedi
Çok rica eyledim sözüm tutmadı
Bir vakit hoş günüm devran etmedi
Kahpe felek kara bağrım taş imiş
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Sayfa 1020

Allı turnam ayrılmazdı katerden
Bahanam yok ayrılamam kaderden
Dünyaya bakmadım gamü kederden
Benim başım ne belalı baş imiş
Seher vakti bülbül başlar figana
Hele bir nazar kıl fani cihana
Nice canlar geldi geçti bu hana
Güvenmeyin dostlar dünya düş imiş
Said'im çekiyor gam ile keder
Hakka Aşık olan dünyayı nider
Misafirhanedir gelenler gider
Yeni bildim yalan dünya boş imiş
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Dünya Çok Geniştir
Dünya çok geniştir garibe dardır
Elbet her gecenin sabahı vardır
İnsan hem sevmeli hem sevilmeli
Kim demiş sevenin günahı vardır
Tükettin ömrümü ahü zar ile
El ele gezmedim nazlı yar ile
Hergün efkarlandım hergün ağladım
Yıllardır bitmedi çektiğim çile
Sevda çekenlerden gülen olmamış
Ağlamış gözyaşın silen olmamış
Tabipler her derde derman bulmuşlar
Bir aşka bir çare bulan olmamış
Kaynak: Zülküf Yüce

Dünya Dedikleri Bir Yeşil Ottur
Dünya dedikleri bir yeşil ottur
Alçaklı yüksekli sefası çoktur
Sen nasıl doktorsun merhemin yoktur
Ne merhem tutmaz yarelerim var benim
Deli gönül seni farıdamadım
Gördüğüm güzelden ayrılamadım
Çok güzeller sevdim doyuramadım
Aciz kaldım gönül senin elinden
Kaynak: Ali Selçuk

Dünya Dedikleri Mezarlık İmiş
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Dünya dedikleri mezarlık imiş
Bilmem ki ne zaman güldürür beni
Bir çiçeğim derdim dostun bağına
Eser cahil rüzgarı soldurur beni
Tükenmez dünyanın kara kedisi
Onun için bitmez gönlümün yası
Vız gelir cahilin dedikodusu
Dostlar ne korkutur yıldırır beni
Ayıptır Mahzuni kılıçla kama
İnsan olan insan kıyar mı cana
Cehennem kül etse korkmazdım ama
Dostun acı sözü öldürür beni
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Dünya Durma (Şota)
Dünya durma kan kusturma
Dünya durma can susturma
Dersin buysa aldım korkma
Derdin buysa eğlen vurma
Haydi dünya maşallah döndür başımı
Taze gelin gibisin unut yaşını
Az güldürmez çok güldürmez
Çok öldürmez çok güldürmez
Dünya durma
Dünya dur ya
İster dur istersen durma
Haydi dünya maşallah döndür başımı
Taze gelin gibisin unut yaşını
Dön dön durma dön dünya döndür başımı
Senin aklın karışmış topla başını

Sayfa 1021

Ne bağdadır ne bağbandır ne güldür
Bir makam seyrettim ya kim gelecek
İkrarsızlar kıyamete kalacak
Bir gerçek harfim var mana alacak
Ne mezheptir ne imandır ne dindir
Yed'iklim çar köşe kilidi birdir
Ana akıl ermez bir gizli sırdır
Sorarsan dünya ana misaldir
Ne ağızdır ne burundur ne dildir
Kitabın kalbinde olur mu ilan
Ümmet-i billah da Ali'ye ayan
Doluyu bu demde elime sunan
Ne âdemdir ne insandır ne kuldur
Kul Himmet'im bu manadan al imdi
Alamazsın bir gerçeğe sor imdi
Senede bir kere doğdu dolandı
Ne ülkerdir ne yıldızdır ne gündür
Kaynak: Kul Himmet

Dünya Sana Gelen Gaflete Düşer
Dünya sana gelen gaflete düşer
Sırrına ermeden gider acayip
Seni ziyarete gelir her insan
Bir devran sürmeden gider acayip
Esrar sende midir yoksa bizde mi
Bağrında saklarsın olgunu hamı
Hayat ummanında vücutlar bir gemi
Gün be gün durmadan gider acayip
Yıllar seneleri su gibi içer
Haftalar ayları devirir geçer
Sefil Selimi de bu yoldan geçer
Anlayıp sormadan gider acayip

Kaynak: Mete Özgencil
Kaynak: Sefil Selimi

Dünya İle Pazarlık Eyledim
Dünya ile bir pazarlık eyledim
Ne virane ne harabe ne şendir
Seyrettim de bir dükkâna uğradım
Ne çarşıdır ne bedesten ne hardır
Sırr-ı surullahtır aleme inen
Dedim harfim manasını duyana
Çiçeğe uğradım kokusu bana
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Dünya Umuruna Meylini Verme
Dünya umuruna meylini verme
Sen de kurtulamazsın ecel elinden
Ben filanım deyi göğsünü germe
Sen de kurtulamazsın ecel elinden
Hani Meryem hani On'noğlu İsa
Elinde ejderha olurda asa
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Polat kavmi ilecengeden Musa
O da kurtulamadı ecel elinden
İskender de gitti alemi gezdi
Yunus balık ile deryayı yüzdü
Zoloğlu Rüstemin tahtını bozdu
O da kurtulamadı ecel elinden
Nemrut İbrahim'le çok cenk eyledi
Semaya kastetti deyi söylerdi
Ahırı bir sinek halay eyledi
O da kurtulamadı ecel elinden
Eydür Derviş Yunus din ile iman
Tacı tahtı yel götürdü Süleyman
Lokman da derdine olmadı derman
O da kurtulamadı ecel elinden

Sayfa 1022

Barış olsun bayram olsun dünyada
Tüm insanlar sınırları kaldırsın
Zafer boruları çalsın dünyada
Analar bizleri doğmadı boşa
Öyle iş yap vicdanına yakışa
Madem insan oldun insanca yaşa
Şan ile şöhretin kalsın dünyada
Her yan güller açsın bülller ötsün
Cahalet bir zakkum koparın gitsin
Sevgi tohumları yeşersin bitsin
Dikenli çalılar solsun dünyada
Mutluluğun davulları çalmıyor
Çalsa bile bize sesi gelmiyor
Ölenlerle kardaş kimse ölmüyor
Aklı olan kendin bilsin dünyada

Kaynak: Süleyman Elver

Dünya Yalan Arkadaş
Dünya yalan arkadaş hayat boş
Sen ne düşünürsen düşün
Ne yaparsan yap geçiyor günler
Sen istersen durma koş
İster yaşa gönlünce ol hoş
İster başkaları için yaşa ol boş
Sen istediğin kadar koş
Dünya yalan arkadaş hayat boş
İster ağla üzül ol nahoş
İster sevin neşelen coş
Sen ne yaparsan yap
Dünya yalan hayat boş
İstersen iç gece gündüz
Sende ol kör kütük sarhoş
İster ayık bak dünyaya ol nahoş
İnan dostum dünya yalan hayat boş
Koş istersen hayaller peşinde koş
İstersen yakala gerçeği ol bir hoş
İstersen yaşa gönlünce istediğini
Dünya yalan arkadaş hayat boş

Üsündağ deme ki çektiğim nedir
Dünyanın nizamı kanunu budur
Zevk sefa eylence beylerin midir
Gariban yetim de gülsün dünyada
Kaynak: Orhan Üstündağ

Dünyada (Bir Ay Yarım)
Bir ay yarım nobahardan gedende
Könül keşt eyleyib geze dünyada
Sirrini vermeynen düşmene dosta
İnanmaynan her cür söze dünyada
Ecel geşt eyleyib göyden enende
Hayıf cavanları salı kemande
Her zaman bunları gözüm görende
Köhne yaram olur teze dünyada
Ezrayıl bir kesdi görünmez göze
Ne ağıla bahır ne de ki söze
İndi de gözünü zilleyib bize
Tutub men faöırı geza dunyada
Geceler goynuma giren kimsene
Gizlin sirlerimi bilen kimsene
Ölecekdi kimdi galan kimsene
İsteyir yaşasın yüze dünyada

Kaynak: Mustafa Emirler

Dünyada (Barış Şiiri)
Savaşlar son bulsun silahlar dursun
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Bir insan ki hagg dediyin bitirse
Her meclisden bir merifet götürse
Ata-ana sözün yerne yetirse
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O yegin ki çekmez ceza dünyada

Sayfa 1023

Veysel neler satar narhı belirsiz
Ne müşteri gördüm ne hesap gördüm

Kaynak: Aşık Elesker
Kaynak: Aşık Veysel

Dünyada (Neyim Kalmış)
Dertler bende çile bende nazlı yar
Ölmemişim neyim kalmış dünyada
Derman yok ki bile bende nazlı yar
Ölmemişim neyim kalmış dünyada
Sırtımda yok taze urba nazlı yar
Ölmemişim neyim kalmış dünyada
Evimde bir tas çorba nazlı yar
Ölmemişim neyim kalmış dünyada
Felek beni güldürmemiş nazlı yar
Ölmemişim neyim kalmış dünyada
Dertler beni öldürmemiş nazlı yar
Ölmemişim neyim kalmış dünyada
Kemal der ki budur halim nazlı yar
Ölmemişim neyim kalmış dünyada
Kalkmaz ki kanadım kolum nazlı yar
Ölmemişim neyim kalmış dünyada

Dünyadan Tiksindim Hani
Dünyadan tiksindim hani
Söylenecek sözüm çoktur
Bela arar bulur seni
Aramana lüzum yoktur
Suçlayalım ama kimi
Sanki sorun bir iki mi
Tüm pislikler birikimi
Kolayına çözüm yoktur
Kimi bezgin kimi mutlu
Kimi olgun kimi kurtlu
Yaşıyoruz şartlı şurtlu
Hiçbir işte düzüm yoktur
Dar gelirle bağlı eller
Yokluğa özgürlük derler
Dostça yüzüne gülerler
Güvenilir dürzüm yoktur

Kaynak: Kemal Yıldız

Dünyada Tükenmez Murat Varmış
Dünyada tükenmez murat var imiş
Ne alanı gördüm ne murat gördüm
Meşakkatin adın murat koymuşlar
Dünyada ne lezzet ne bir tat gördüm
Ölüm var dünyada yok imiş murat
Günbegün artıyor türlü meşekkat
Kalmamış dünyada ehl-i kanaat
İnsanlar içinde çok fesat gördüm
Nuşveranı Adil nerede tahtı
Süleyman mührünü kime bıraktı
Resul u Ekrem'in kanunu haktı
Her ömrün sonunda bir feryat gördüm
Var mıdır dünyada gelip de kalan
Gülüp baştan başa muradın alan
Muradı maksudu hepisi yalan
Ölümlü dünyada hakikat gördüm
Dönüyor bir dolap çarkı belirsiz
Çağlayan bir su var arkı belirsiz
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Fırsatı ölü doğanın
Olmaz ekmeği soğanın
Yasası budur doğanın
Bağı bulsan üzüm yoktur
Kıl namazı haram yuttur
Hac yolunda kaçak tuttur
Geçerli din doğruluktur
Humanizme sözüm yoktur
Öyle arsız müminleriz
Her ne olsa şükrederiz
Bir yaşıyan ölüleriz
Anlatmaya gücüm yoktur
Kaynak: Faik Çağlar

Dünyalara Değişemem Sandığım
Dünyalara değişemem sandığım
Bahçelerden çiçekleri çaldığım
Onun için ateşlere daldığım
Bir zalimin ihanetiyle yandım
Dağlar dağlar
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Sayfa 1024

Geceleri benim için kim ağlar

Milleti var ondan beri dünyanın

Ben bu gece ölmezsem
Ölmem,ölmem hiçbir vakit
Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit
Ne demeli şu zalime kal bu gece kal yada git
Azrailim şu canımı al bu gece al yada git

Beri kaldı yetmiş iki evladı
Evladından nice millet türedi
Ellerine verdi cüzi iradi
Gerek avrat gerek eri dünyanın

Güvendiğim şu dağlara kar yağdı
Ayrılık pusuda kaldı gün saydı
Azrailim şu canımı alsaydı
Bir zalimin ihanetiyle yandım
Dağlar dağlar
Kaynak: Servet Kocakaya

Dünyanın (Ehl-i Kamil Olan)
Ehl-i kamil olan güşun yetirsin
Eyliyem vasfını dar-ı dünyanın
Kimse bilmez ne zamandan beridir
Bilinmez hikmeti sırrı dünyanın
Sırrı hikmetini bilir yaradan
Bunca insan halkolmuştur turaptan
Bakalım temeli bendi nereden
Temelidir bir gevheri dünyanın
Gevhere hak baktı ab olup aktı
Ol bahir çalkandı köpük bıraktı
Yerler ki halkoldu zamana çıktı
Tamam yedi kattır yeri dünyanın
Yerler ki halkoldu ol vakit gökler
Zemin ki titreşir onu ne eğler
Kudret sahibidir hükmünde bekler
Yerindedir herbir emri dünyanın
Emrine cümlemiz olmuşuz kail
Turabı almaya indi Ezrail
Vermem diye yerler olmadı kail
Çok oldu figanı zarı dünyanın
Zar-ı müşkül oldu vasf-ı hal edem
Onda halkolundu turab-ı alem
Anadan cihana gelende adem
İrşad oldu peygamberi dünyanın
Peygamberin onda neydi atası
İgva veren şeytan idi ötesi
Ol Adem'dir cümlemizin atası
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Erlerden er idi Hazreti Ali
Muhammet Mustafa sevgili kulu
Nice peygamberler geldi dopdolu
Ol Ahmet'tir bir serveri dünyanın
Zuhur etti iki cihan serveri
Dine davet etti nice küffarı
Çok kafirler ondan çektiler zarı
Ol vakitmiş hoş süruri dünyanın
Sürurla kafire kılıç çaldılar
İrşad oldu din İslamı buldular
Hidayet yetişti dine geldiler
Bazı kaldı bir küffarı dünyanın
Küffar milleti içlerinden seçerler
İgma olup mizanlara uçarlar
Nicesi dünyaya gelip geçerler
Kalmamıştır bir tutarı dünyanın
Tutan yok imiş aşk-ı şaraba
Bunca canlar katılırız turaba
Nice memleketler kaldı haraba
Yıkılmıştır köşk ciharı dünyanın
Çaresiz çekmişiz çok cevr u cefa
Zalim pek çok gelen yoktur insafa
Vallahi kimseye eylemez vefa
Yine yerindedir van dünyanın
Varı olan kimse gitsinler hacca
Varın zekatını versinler aca
Hakka şükredelim her gün her gece
Elbette tükenir ömrü dünyanın
Ömrümüz oldukça hakkı zikreyle
Mevlam yaratmıştır daim şükreyle
Alametler çoktur onu fikreyle
Sakın olmayasın kibri dünyanın
Kibirler hasımı Allah'tır Allah
Bu sözlerim hilaf değildir billah
Söyleyen kalmamış hasbeten lillah
Çok türedi hilekarı dünyanın
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Hilekar türedi cihan bozuldu
Yalan yere şahadetlik düzüldü
Kalmadı şeriat gitti süzüldü
Yakın oldu ahir şeri dünyanın
Ahir şerden dahi yüzüm gülmedi
Cahiller alimden selam almadı
Yazık olsun büyük küçük kalmadı
Lezzeti yok bundan geri dünyanın
Geri dönmek gece gündüz düş oldu
Bundan sonra ömür sürmek boş oldu
Günden güne noksan yazı kış oldu
Değil imiş hoş süruri dünyanın
Süruri kalmadı tarihler doldu
Zaman ahir oldu miktarın buldu
Nice Süleymanlar cihana geldi
Vefasın' görmedi biri dünyanın
Birbirine mahlukat kalma kaldadır
Adalet kalmamış zalim eldedir
Kahpe felek nicesini aldadır
Yoğumuş namusu arı dünyanın
Ar kalmadı zahir oldu alamet
Elimizden geçti nice melamet
Tarih doldu yakın oldu kıyamet
Ol vakitten döndü devri dünyanın

Sayfa 1025

Sür çalınır cümle ruhlar çekilir
İkincide bir kat yerler sökülür
Gökler pare pare olur dökülür
Dahi kalmaz bir eseri dünyanın
Bir eseri kalmaz tarumar olur
Ol vakitte kırk yıl virane kalır
Ahir sürde cümle ruhlar çekilir
Ol vakit sual olur cevri dünyanın
Cevr'ile ol emelimiz sorulur
Cümle dava ol divanda görülür
Hayr u şer tartılır nizam kurulur
Beyan olur günahkarı dünyanın
Günahkardan salih kulu seçerler
İgma olup mizanlara uçarlar
Ol vakitte liva ül hamd açarlar
Ol vakit tükenir kahrı dünyanın
Kahırlar tükenir gideriz ordan
Emel bağım açar ol gam-ı merdan
Ol huriler el ederler kabirden
Yüzlerin ziyası şems u kamerden
Dişleri inciden dihanı durdan
Köşkü sarayları yakut zeburdan
Bin bir vasfeylesem tükenmez dilden
Der Şamili ahir zamana geldik
Kaynak: Aşık Şamili

Devri döner nası alır vesvese
Gökten iner ol dem Hazreti İsa
Deccal'ı huruca vuran da asa
İsa olur bir hünkarı dünyanın
Hünkar olur adaleti hoş olur
Yecüc Mecüc gelir çok savaş olur
Zerre kalmaz bir saatte nüş olur
Kesilir ırmağı bahri dünyanın
Bahri Yecüc ile Mecüc içerler
Vade tamam olup cümle göçerler
Ay ile gün arş altına geçerler
Ziya vermez şems kameri dünyanın
Kamer ziya vermez çöker zulumat
Kemalini bulur her bir alamet
Hak emri'le ol dem kopar kıyamet
Haçan ki çalınır süri dünyanın
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Dünyanın (Gider Oldum)
Gider oldum eş yarenim derilsin
Hol olsun ekmeği aşı dünyanın
Şimden geri defterimiz dürülsün
Sürmelensin gözü kaşı dünyanın
İsterse bağ olsun düzler ovalar
Şahinler yüksekte yapar yuvalar
İsterse süt olsun bütün deryalar
İsterse var olsun kışı dünyanın
Dertli Kerem der ki dünya fanidir
Nicelerin abdal abdal gezdirir
Kimse bilmez ne zamandan beridir
Hiç hesaba gelmez yaşı dünyanın
Kaynak: Aşık Kerem
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Dünyanın Ortasında Kurulu Direk
Dünyanın ortasında kurulu direk
Şah demeyince de sızlar mı yürek
Bu erkanı kim kurmuş biz nerden bilek
Söyle Ali'm söyle dinlesin canlar
Ocağa koymuşlar köşe taşını
Hak onarsın cümlemizin işini
Birgün olur alır kullar başını
Söyle Ali'm söyle dinlesin canlar
Adem ata yörede eker ekini
Ekin saklar yeraltında kökünü
Ali'dir de Muhammet'in vekili
Söyle Ali'm söyle dinlesin canlar
Cennetin kapısında huri kızları
Almış da eline çalar sazları
Kudretten sürmeli alev gözleri
Söyle Ali'm söyle dinlesin canlar

Sayfa 1026

Ben kendimi bilip aklım ereli
Akar gözlerimden kanlı yaşım var
Ezelden talihim böyle çalınmış
Anasır gömleğim gamdan alınmış
Rahm-i maderimden temel çatılmış
Sanmayın sonradan benim aşım var
Fakir zahmetinden yaram sızılar
Talihim benim işte bu yazılar
Yiyecek bekliyor evde kuzular
Bir iki üç tane kalem kaşım var
Yalnız ve biçare hasret kalırsam
Ecel şerbetinden lezzet alırsam
Figani'yim gurbet elde ölürsem
Tarihi bilirsiz mezar taşım var
Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Dünyayı Gezdim Dolaştım

Şah Hatayim eder farz ile sünnet
Bu yola gelmeyen etmeli mihnet
Ali'nin durağı daima cennet
Söyle Ali'm söyle dinlesin canlar

Dünyayı gezdim dolaştım
Ayrılık gibi dert olmaz
Tatlı canımdan usandım
Ayrılık gibi dert olmaz

Kaynak: Şah Hatayi

Kaçan döndüm yare baktım
Çözümden kanlı yaş döktüm
Gezdim her belayı çektim
Ayrılık gibi dert olmaz

Dünyanın Üzerinde Kurulu Direk
Dünyanın Üzerinde Kurulu Direk
Emek Sayılmadan, Sızlar Bu Yürek
Bu Düzeni Kim Kurmuş Bizler De Bilek
Söyle Canım Söyle Dinlesin Canlar
Ocağa Koymuşlar Köşe Taşını
Hakk Kollasın Gerçeklerin İsini
Bir Gün Ağrıdırlar Senin Başını
Söyle Canım Söyle Dinlesin Canlar
Pir Sultan Abdal’ım Farz Eylesinler
Yola Gelmeyenden Edilmez Minnet
Cümlenin Muradı Dünyada Cennet
Söyle Canım Söyle Dinlesin Canlar
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Dünyaya Geldim Geleli
Gülmedim dünyaya geldim geleli
Ne kara yazılı garip başım var
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Hilal kaşı keman değil
Zülfü ahir zaman değil
Be yarenler yalan değil
Ayrılık gibi dert olmaz
Kullar başına gelmesin
Kimse göz yaşın silmesin
Hak düşmanıma vermesin
Ayrılık gibi dert olmaz
Bana inanmayan varsın
Aşık'ın yüreğin yarsın
Neler çektiğini görsün
Ayrılık gibi dert olmaz
Kaynak: Aşık Paşa

Düş Bu (Dün Gecenin Üçünde)
Dün gecenin üçünde
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Seni gördüm düşümde
Uyandım ki yoksun
Yangın var içimde
Yar yanımda olsan
Boynuma dolsan
Öpsem ellerini
Saçlarını sevsem
Biliyorum düş bu
Olmayacak iş bu
Sonuna gidiş bu
Bir kara sevdanın
Kaynak: Özhan Eren

Düş Müdür Hayal Mıdır
Düş müdür hayal mıdır bilmedim (Yar yar)
Gözüm yaşı akıp gitti silmedim (Gülüm aman)
Ben vaatliyim ben de sensiz gülmedim (Yar yar)
İster dünyam felek felek bahçe bağ olsa
İster dünyanın felek ey bahçe bağ olsa

Sayfa 1027

Kendi ülkem gibiyim
Sevda denen uçurum
Düşmeyenler ne bilir
Düş yollara yollara
Peşin sıra kim gelir
Kaynak: Ahmet Telli

Düşenler Böyle Sevdaya
Düşenler böyle sevdaya
Yanıp ta püryan olmaz mı
Dalanlar muhit deryaya
Coş edip umman olmaz mı
Çekerim aşkın narını
Neylerim dünya varını
Görenler Hak didarını
Acaba hayran olmaz mı
Hakk'ı bilir halayıklar
Hakk'ı zikreder sadıklar
Aşk ile yanan aşıklar
Bu dünyadan usanmaz mı

Kaynak: Celal Güzelses

Düş Yolları (Sevenleri Göç Etmiş)
Sevenleri göç etmiş
Issız dağlar gibiyim
Yıldızları dökülmüş
Soğuk gökler gibiyim
Yine sensiz geçiyor
Yine sensiz bu mevsim
Sevenleri göç etmiş
Tenha yollar gibiyim
Sevda denen uçurum
Düşmeyenler ne bilir
Düş yollara yollara
Peşin sıra kim gelir
Gülüşü gül olanım
Gidişi yel olanım
Ceylanını yitirmiş
Uzak bir çöl gibiyim
Ötesi yok bu aşkın
Gecesi gündüzü yok
Şehirleri yakılmış
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Var geçtim zevkle sefadan
Gönül ayrılmaz Leyla'dan
Pervani yandım sevdadan
Cismim kana boyanmaz mı
Kaynak: Aşık Pervani

Düşenlere (Bu Toprakta Kalır Adın)
Bu toprakta kalır adın
Tohumların arasında
Yeşilinde tarlaların
Başakların sarısında
Günü gelir dağa çıkar
Yıldızlardan şiir çeker
Kanımızı siler yıkar
Suların en durusunda
Yıllar geçse de aradan
Kopar gelir ırmaklardan
Işır yine kurşunlanan
Dostlarının yarasında
Bayrak olur bize yarın
Rüzgarıyla ilkbaharın
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Sayfa 1028

Dalgalanır genç kızların
Gözlerinin karasında

İnşallah düşersin dertler içine
Kıymetin bilmeyen yare düşesin

Kaynak: Ülkü Tamer

Beni çekip elden ele götüren
Bu kalbime bağdaş kurup oturan
Çok günahkar cenazeler götüren
Çürümüş tahtalı sala düşesin

Düşer (Gönül Bağman İsen)
Gönül bağman isen dostun bağına
Gözleki har gelir gözlere düşer
Fırsat elde iken gün geçirenin
İşi çok fitne-i fellere düşer
Fırsat elde iken konuş yarınan
Gün geçirme gönül ahu zarınan
Giden dönmez devletinen varınan
Korkarım nazlı ellere düşer

Ciğerine ateş düşüp yanasın
Yürekteki yarelerin kanasın
Bir Şekip'i de hergün anasın
Pişman olup tekrar bana düşesin
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Düşesin (İntizarla Başlayayım)

Mazlumi dalıpsın fikire gama
Yetmedik bir yerde sohbete deme
Açıp yar vasfını her yerde deme
Aleme söylenir dillere düşer

İntizarla başlayayım sözüme
Bakmaz olsun kimse senin yüzüne
Genç yaşta koyasın elin dizine
En sonunda zalimkara düşesin

Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Gittiğin yerlerde bulmasın vefa
Hayatında sürmeyesin hiç sefa
Ahlar çekip ağlayasın her defa
Sonra bir de sitemkara düşesin

Düşer Mi (Bidayette Yardan)
Bidayette yardan sevda almayan
Benim gibi ah u zara düşer mi
Aşkın ocağında yeri olmayan
Dolanıp da kızıl nara düşer mi
Göz önünde muhit derya olmayan
Dilde hece ilen imla olmayan
Yar yolunda yanar çıra olmayan
Birdenbire söner kora düşer mi
Aşıklara böyle devran olursa
Günden güne hali noksan olursa
Bir kula yardımcı Süphan olursa
Bu Pervani asla dara düşer mi
Kaynak: Aşık Pervani

Düşesin (Bilmem Ki Ne Deyim)
Bilmem ki ne deyim sana vefasız
Sen de benim gibi zora düşesin
Çıkıp yüksek kayalara seslenem
Garip bülbül gibi zare düşesin
On beşinde aklar düşsün saçına
Görsem bile göz yumardım suçuna
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Hayatında sürünesin gezesin
Genç yaşında tatlı candan bezesin
Ölür isen vasiyetin yazasın
Yılanı çok bir mezara düşesin
Genç yaşında kör olaydı gözlerin
Hiçbir yerde dinlenmesin sözlerin
Yeryüzünden kesileydi izlerin
En sonunda ah u zara düşesin
Aylarca yıllarca yatasın hasta
Kurtulmasın başın hep olsun yasta
İşitmesin kulakların bir ses de
En sonunda çıkmaz yere düşesin
Yetmez bu intizar sana az gelir
Ne yazsan İskender dediğin olur
O kara toprağı tez günde bulur
Yakın günde bu toprağa düşesin
Kaynak: İskender Karadeniz

Düşesin (Niyazım Budur)
Hazret-i mevladan niyazım budur
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Pervaneler gibi nare düşesin
Dilerim derdine derman olmasın
Gice gündüz ah u zare düşesin
Taze fidan iken belin bükülsün
Vücudun kuruyup canın çekilsin
Tomurcuk güllerin sararıp solsun
Gonca güller gibi hare düşesin
Ağlattın ahuyi sen dahi gülme
Hayırlı muratla ber murat olma
Ölünce ahrette din iman bulma
Yılanı çok bir mezara düşesin

Sayfa 1029

Çaresizdim ayrıldım Vekil'in odasından
Meğer çiftlik kalmamış onun da babasından
Artık Devlet Kapısı yüzüme kapanmıştı
Siymişti göz yaşlarım suratım yıkanmıştı
Vardım eve ailem umutla beni bekler
Amacımız ekmekti ne pastalar ne kekler
Bu kez karar vermiştim serbest çalışacaktım
Mali Müşavir olup bir büro açacaktım
Ama bunun için de bir iş yeri gerekti
Bizdekiyse sadece yaralı bir yürekti

Kaynak: Bayburtlu Celali

Düşler ve Gerçekler

Rahmetli Mükremin Bey: Çok düşünme gel dedi
Dilediğin sürece sen büromda kal dedi

1981'de bitirince Lise'yi
Kafaya koymuş idim ben Hukuk'a girmeyi

Yer sorunu kalkınca açtık biz de büroyu
Kurmuştuk değirmeni gelirdi elbet suyu

Hayaller gerçek oldu yazıldım Fakülte'ye
Ya Savcı ya Hakimdim bilmem hangi ilçeye

Çok geçmedi dostlarım büronun suyu çıktı
Kırk bin lira brüte üç milyon vergi çıktı

Dediler: Sen Lise'de bu sene birincisin
Kaymakam ol İlçe'nin idealist gencisin

Boşuna beklemiştik değirmene biz suyu
Hayatın Standardı yolumda dipsiz kuyu

İnandım bu sözlere yazıldım SBF'ye
Kaymakam olup da dönecektim ben Köy'e

Baktım ki olmayacak bıraktım özel işi
Kazançsız vergilere yetmedi baba maaşı

Bitirdim 85'te Kamu Yönetimi'ni
Çektiler o sırada sınavların pimini

1990'da oldum Kontrol Memuru
Öyle yabana atma memurların amiri

Kaymakamlık Uzmanlık Müfettişlik peş peşe
Büyük bir heyecanla başlamıştım bu işe

Paramız iyiydi ilk işe girdiğimde
İmrenmiyordum artık vitrinde gördüğümde

Kazandım her sınavı takıldım mülakata
Oysa yaşam boyunca yapmamıştım hiç hata

Birkaç yıl çalışınca bu kez Denetmen olduk
Maaşlar kuşa döndü sefil perişan olduk

Anladım ki bu işler desteksiz olmuyormuş
Ağzıyla kuş tutsa da fakirler gülmüyormuş

Maliyenin bizlere sanırım ihtiyacı yok
Artık çalışmanın da bence bir anlamı yok

Gittim can bir Vekil'e dikildim karşısında
Bir kısmet arıyordum ben Devlet Kapısı'nda

Olsaydım belki Vali alınırdım Merkeze
Yaşadığım acılar ibret olsun herkese

Geçtim kaymakamlıktan ne olur bir iş dedim
Sınav sınav koşarken ailemin rızkın yedim
Burası babamın çiftliği değil dedi
Yıkıl git karşımdan dikilme eğil dedi

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: Arif Gölge

Düşlerim
Bir köyde bir dağın eteklerinde
Mutlu bir yuvadır dileğim benim
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Balı kütük kovan peteklerinde
Bahçede olacak çileğim benim

Sayfa 1030

Sağlıklı bir yaşam dileğim benim
Kaynak: Arif Gölge

Suyu doldurmalı her gün pınardan
Ağaçları büyük olsun çınardan
Çimenlere basma yürü kenardan
Temiz hava ister yüreğim benim
Bahçede bir havuz içinde ördek
Tavşan da olacak büyük bir çardak
Su tastan içilir istemem bardak
Doğal bir yaşamdır ereğim benim
Hormonsuz sebzeler taze meyveler
Bir düşün bahçede oğlaklar meler
Yarpuzlar kekikler bir de naneler
Otlardan olacak böreğim benim
Çiçekleri türlü türlü açacak
Üzerinde kelebekler uçacak
Hastalık yok olup mikrop kaçacak
Sedirden olacak tereğim benim
Unutup da yapay olan markayı
Giyeceksin elde örme hırkayı
Yetiştirip buğday ile arpayı
Evde açılacak çöreğim benim
Bahardan odunu getireceksin
Yazın da kışın da oturacaksın
Aşına ekmeği batıracaksın
Bükülmez o zaman bileğim benim
Sabahları adaçayı kaynasın
Darı bulamacı yiyen oynasın
Ayıcık pekmezinin için bir tasın
Andız göveleği direğim benim
Ortaya koy meyve dolu kalburu
Biraz esmer olur köylü bulguru
Ala ülübüden pişir bir kuru
Yufka ekmektendir küreğim benim
Bir kabak pişirin sütü bol olsun
Kaynasın kuşburnu biraz bal olsun
Heleşim incirden reçel gül olsun
Şimşirden yapılsın tarağım benim
Arif'im avundum hep düşlerimle
Özlemler barışmaz hiç işlerimle
Canlarım dostlarım sevdiklerimle
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Düşlerim Yol Alır Kara Gözünde
Düşlerim yol alır kara gözünde
Düşmüşüm ya böyle aşkın eline
Kış ayına döndüm ömrüm yazında
Benliğim savrulur zülfün telinde
Ateşim harlanmaz küller içinde
Yalnız koma beni eller içinde
Zaman akıp geçer vakit kaçında
Şu ömrüm savrulur yıllar içinde
Divane gezginim derdim yardandır
Şikayetim derdi bilmez kuldandir
İnsanın yanlışı karanlıktandır
Yar ışığım oldun kullar içinde
Kaynak: Mevlüt Doğan

Düşlerin Parlayıp Söndüğü Yer
Düşlerin parlayıp söndüğü yerde
Buluşmak seninle bir akşam üstü
Umarsız şarkılar dudağımda bir yarım ezgi
Sığınmak gözlerine sığınmak bir akşam üstü
Gözlerin bir çığlık bir yaralı haykırış
Gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi
Bir orman bir gece kar altındayken
Çocuksu uçarı koşmak seninle
Elini avucumda bulup yitirmek yitirmek
Sığınmak ellerine sığınmak bir gece vakti
Ellerin bir martı telaşlı ve ürkek
Ellerin fırtınada çırpınan bir beyaz yelken
Bir kenti böylece bırakıp gitmek
İçinde bir kaygı binbir soruyla
Sığınmak şarkılara sığınmak bir ömür boyu
Kaynak: Zülfü Livaneli

Düşman Bana (Yar Bana)
Yar bana meylin vereli
Eller bile düşman bana
Dilde destanın seveli
Diller bile düşman bana
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Sayfa 1031

Ferhat gibi dağı yarsam
Gülmeden daim ağlasam
Viran oldu bağım desem
Güller bile düşman bana

Yanık Külhani'nin bağrı
Bu bir insanlığa çağrı
İster Sivas ister Ağrı
Van'a düşman değilim ben

Aşk atı uçurdu beni
Ne çekti bir bilsen teni
Zaman mı eziyor canı
Yollar bile düşman bana

Kaynak: Aşık Külhani

Adil Ali'yim ne oldu
Vücudum gam ile doldu
Canım ortalıkta kaldı
Sallar bile düşman bana
Kaynak: Aşık Adil Ali

Düşman Çizmesi Altında Yurdum

Düşmüş De Gölgesi
Düşmüş de gölgesi çökmüş de sisi
Şu karşı ki toprak Anadolumdur
Kesti ışığını paşası beyi
İki kaşın arasına ay düştü
Palazını şahin gibi konması
Dostları ardından varır sanması
Yol olmuştur her yiğidin yanması
Sana bu ateşten çokça pay düştü

Düşman çizmesi altında yurdum
Sürdüğüm toprakta gözüm
Öğüttüğüm unda dokuduğum kumaşta
Çekip alıyor soframdan
Uğrunda alın teri döktüğüm
Ekmeğimi tünümü ne varsa

Su yürümeyince dağ uçmayınca
Sevdiğin Şirin'i sarabilmezdin
Genç idin tez idin sıra bilmezdin
Bir idin peşine on alay düştü

Düşman çizmesi altında yurdum
Hava barut kokuyor
Haritam kan içinde
Söz eylemini bitirmiş
Silahıneylemidir şimdi
Göğsümüzde umudun çapraz fişekliği

Düşmüşüm Gam Deryasına

Kaynak: Kemal Özer

Düşman Değilim
Tüm insanları severim
Cana düşman değilim ben
İnsanlığa canım kurban
Dine düşman değilim ben
Gücüm yettiğine çökmem
Suçlu gibi dağa çıkmam
Korkma kem gözüyle bakmam
Sana düşman değilim ben
Sözüm sözdür geri caymam
Yemin ettim halkı soymam
Kimsenin canına kıymam
Kana düşman değilim ben
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Kaynak: Zülfü Livaneli

Düşmüşüm gam deryasına ummanda yüzen benim
Rüyada çark-ı alemi devredip gezen benim
Dersim aldım pünhandan ayana çıkmaz sırrım
Ehl-i marifet hoş nasihat cevahir lisan benim
Semada mahlukat gördüm nezmider nur danesi
Çıkmaz arşa inmez hakka müğelladır binası
Yigirmi dört sahat bin dört yüz kırktır manası
Birinde bin kerre hakka şükreder insan benim
Ne layık ki beni deyip arzulayıp gelesin
Divan-ı alem içinde imtihana salasın
Deseler ki Sefil Şenlik sen bir azim kalasın
Rütbem arşa direk olsa hak ile yeksan benim
Kaynak: Aşık Şenlik

Düştü (Çarşamba Gününde)
Çarşamba gününde çeşme başında
Gözüm bir ela göz hanıma düştü
Atı müjgan ohun geçti sinemden
Nazı gamzeleri ganıma düştü
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İşaret eyledim derdimi bildi
Gödüm hem güzeldi hem ehli dildi
Başını buladı gözünden güldü
Gülende gadası canıma düştü
Elesker'em her ilimden hallıyam
Gözel sen dertlisen men yaralıyam
Dedi: Nişanlıyam özge malıyam
Sındı gol-ganadım yanıma düştü

Sayfa 1032

Gizli ve aşikar olanı duyan
Eşref-i mahlukat hep sana ayan
Kul inkar etse de kul da çok ziyan
Bulursun diyerek diline düştüm
Hançerledi beni oturduğum post
Benzi soluk döndü götürdüğüm mest
Dertli gönüllere en hakiki dost
Olursun diyerek çuluna düştüm

Kaynak: Ferman Baba

Düştü (Neyleyim Bu Dünyayı)
Neyleyeyim bu dünyayı
Nasibime çile düştü
Büyüttüm bir gül fidanı
Goncaları ele düştü
Bahtım benim arkadaşım
Yar omzuna değdi başım
Göğsüne aktı gözyaşım
Çiğ tanesi güle düştü
Bilinmedi hiç maksadım
Düşman güldü ben ağladım
Nice yıllar benim adım
Masal gibi dile düştü
Aştım sevda yamacını
Yedim hasret kırbacını
Rüzgar okşadı saçımı
Şimdi fırsat yele düştü
Cevlani sarardı soldu
Firkat oduyla kül oldu
Aşk ne yaman işmiş bildi
Cünun erdi çöle düştü

Bir avuç pıhtıdan yoktan var ettin
İnniye cinniye sen ki hükmettin
İlahi aşkından bu Şerafettin
Delirsin diyerek çölüne düştüm
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Düştüm (Gedayi Koşması)
Daim akmaktadır çeşmimin yaşı
Garip bülbül gibi güllere düştüm
Öldürün rakibi sevabı çoktur
Güzel sevdi deyu dillere düştüm
Coşkun sular gibi çağlar akarken
Bülbülü çoğalmış güle bakarken
Dahi açılmadık güller kokarken
Gül kıymetin bilmez ellere düştüm
Hokkadır ağızın incidir dişin
Bulunmaz alemde akranın eşin
Bir çift ceran idim aldırdım eşim
Garip turna gibi çöllere düştüm
Hüma gibi gökte pervaz ederken
Alçağa inmeğe ben naz ederken
Bu felekten sefa niyaz ederken
Cefası çoğalmış kullara düştüm

Kaynak: Aşık Cevlani

Düştüm (Emanet Ettiğin)
Emanet ettiğin tatlı canımı
Alırsın diyerek eline düştüm
Gizlimi saklımı türlü yanımı
Bilirsin diyerek halına düştüm
Ey dilediğini hemen yapanım
Vacip-ül vucudum medet süphanım
Bir adım atana sen ki on adım
Gelirsin diyerek yoluna düştüm
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Arayıp gezerim o mehlikayı
Gönlüm aldı da gitti havayı
Felek gurbetlere attı Gedayı
Kadri bilinmedik illere düştüm
Kaynak: Aşık Gedayi

Düştüm (Nedir Benim Senden)
Nedir benim senden çektiğim gönül
Sağalmaz çaresiz dertlere düştüm
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin
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Çaresiz bir kara sevdaya düştüm
Kara sevda derler benim derdime
Gel haber anlat garip gönlüme
Gönül bana bu cefayı çektirme
Çaresiz bir kara sevdaya düştüm

Sayfa 1033

Sayılı gün geçer bitecek ömür
Şekip'in dünyadan göçmeden düşün
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Düşününce Seni Gözüm Yaşarır

Ne gecem belli ne de gündüzüm
Her gün efkarlanır isyankar gönlüm
Hayal de olsa ki hep seni sevdim
Çaresiz bir kara sevdaya düştüm

Düşününce seni gözüm yaşarır
Özlerim ben seni güzel Yaylacık
Doğdum büyüdüm fayda görmedim
Yaktın yüreğimi nara Yaylacık

İnan gönül seni sevdim seveli
Kasım der sevdanla oldum deli
Umutsuz yaşayan sanki bir ölü
Sağalmaz çaresiz dertlere düştüm

Doğru dürüst sende devran sürmedim
Baba ocağında eğlenmedim gülmedim
Gurbet elde kaldım geri dönmedim
Solmayan gülümsün güzel Yaylacık

Kaynak: Kasım Karşı

Düştüm Yar Ateşine Tıfıl Çağımda
Düştüm yar ateşine tıfıl çağımda
Sevda vücudumu dad eğlendirir
Feleğin elinden aman el aman
Aldılar sevdiğim yad eğlendirir
Nedir bilmem bu derdime çareler
Açtı yüreğime odlar yareler
Kimin al giymiş kimin kareler
Yiğidin sinesin od eğlendirir
Bu aşkın ucundan zarar edemem
Özge vatanımdan firar edemem
Verseler cihanı karar edemem
Hıfzı'yı Livane Hod eğlendirir

Demirci babadan kaba rüzgar eserdi
Gavur pınarına kızlar suya inerdi
Çorum Ortaköy yolunda arabalar geçerdi
Sana bakmaya doymazdım ben Yaylacık
Ne kadar güzel çok ormanın vardı
Kısa doğru köylüm yakacağın alırdı
Yaza doğru ne mantarlar olurdu
Halen o mantarların oluyor mu Yaylacık
Duydum ki sağlık ocağına kavuştun
Ortaokul başucunda elbet tanıştın
Gelene gidene belki de sen alıştın
Hiç kimse öz yurdundan geçmez Yaylacık
Güzel köyüm asla geri kalmasın
İlçe olsun köylüm el ele versin
Gurbete gidenler geriye gelsin
Bizi yadellerde koyma Yaylacık

Kaynak: Hıfzı Baba

Düşün (Beni Benden Evvel Gören)
Beni benden evvel gören cananım
Nikabını ele açmadan düşün
Kurbanım kapında dökülsün kanım
Bu güzellik senden geçmeden düşün
Taş atan çok olur dalda yetmişe
Selam veren olmaz işi bitmişe
Ömür tarlasında birgün başbaşa
Ecelin tırpanı biçmeden düşün
Bugünü yarına etme ha tehir
Rüzgarın eserken harmanın savur
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Bekle bizden neler neler görecen
Olimpiyat bayrağımızı mutlaka dikecen
Ben Güner'sem o günü de görecem
Şimdilik kusurumuza bakma Yaylacık
Kaynak: Güner Kaymak

Düşünür (Dünyada Faninin)
Dünyada faninin ne telaşı var
Uymuştur feleğe varı düşünür
Kimisin gam çeker kimin kan ağlar
Kimin ticaretle karı düşünür
Mevla bir adama verse acılar
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Mucizatı görüp hem de tacipler
Server'i ziyaret kılar hacılar
Onlar da ahiret narı düşünür
Umut ile sıtkın kesme mevladan
Ol gani kurtarır her bir beladan
Ben Efkari elim çektim dünyadan
Gönül gece gündüz yari düşünür

Sayfa 1034

Senin yolun Erzincan’a düşüptür
Sümmani neylesin dünyada varı
Ölene dek çeker bu ah u zarı
Böyledir gönülle kavl ü kararı
İmdi yolum Bedehşan’a düşüptür
Kaynak: Nusret Toruni

Kaynak: Aşık Efkari

Düşürdü (Kime Şekva Edem)

Düşüptür (Ey Efendim)

Kime şekva edem kime yalvaram
Beni bir vefasız yara düşürdü
Muhabbet eylemez selamı kesti
Yaktı dil hanemi nara düşürdü

Ey efendim derdim kime söyleyim
Günden güne can figana düşüptür
Kalmışım hayrette ya ben nideyim
Gece gündüz elamana düşüptür
Felek beni koydun gam ateşinde
Gündüz hayalimde gece düşümde
Tarih seksen dokuz on bir yaşında
Yar ateşi cismi cana düşüptür
Varsak bu yerlerden hicret eylesek
Yarene yoldaşa minnet eylesek
Arzulasak yari niyet eylesek
İmdi yolum Ardahan’a düşüptür
Ardahan’da kılsak kavli kararı
Gün be gün gelmekte ömrün zevali
Orda bulamazsam şahı maralı
Gayrı yolum Nemrut Han’a düşüptür
Nemrut Hanlı bilmez garip halinden
Bu fakir ayrılmış lebi lalinden
Bana derler yanılmışsın yolundan
Senin yolun Gürcistan’a düşüptür
Bedehşan bulunmaz böyle avare
Ne yanda kavuşsam o nazlı yare
Önümüze çıktı Belhi Buhara
Dedim belki yar bu yana düşüptür
Dediler hep senin halin ne haldir
Bu kara sevdayı başından kaldır
Bedehşan buraya üç aylık yoldur
Senin yolun bir ummana düşüptür
Dediler duymadık onun ismini
Burda güzel çoktur nidek vasfını
Felek böyle yıkar kendi hasmını
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Ben de o güzeli sadıktır sandım
Tatlı sözlerine aldanıp kandım
Ellere meyletti yandıkça yandım
Dertten kasavetten zara düşürdü
Bana reva gördü derdi efkarı
Tartılmaz bu aşkın zararı karı
Rufai gezemez gurbet diyarı
Felek beni böyle zora düşürdü
Kaynak: Aşık Rufai

Düşürür
Hasretlik acısı sevda sancısı
Yıpratır vücudu yere düşürür
Ne bilsin kadrimi vefasız yarim
Şeyda bülbül gibi zare düşürür
Yari mihman ettim sevdim özümden
Bakışı hatıra kaldı gözümden
Kutuplar ısınır yanar közümden
Yakar kainatı nara düşürür
Ben mesti müdamım ele benzemem
Derin bir deryayım sele benzemem
Yanardağ gibiyim küle benzemem
Sevdanın çırası kora düşürür
Gülhani'yim çok ağladım yılmadan
Kader beni alıkoydu gülmeden
Felek neler çektiğimi bilmeden
Her zaman işimi zora düşürür
Söz: Gürünlü Gülhani
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Düz Mahalle İçinde
Düz mahalle içinde çıramı yakamadım
Çok güzeller gördüm ama yar senden bıkamadım
Keman kaşın sürmeli
Yar seni nasıl sevmeli
Annen baban duymalı
Yar seni bana vermeli

Sayfa 1035

Ayrılıkla değil sevip sayalım
Halka zulmedene karşı olalım
Mazlumun yanında can düzgün baba
Kaynak: Yusuf Kahraman

E Çaykara Çaykara

Düz mahalle içinde deli gezerim deli
Şu benim sevdiceğim de Ordu'nun en güzeli

E çaykara çaykara
Dört dağın arasında
Güneş almadı ona
Çamların arasından

Keman kaşın sürmeli
Yar seni nasıl sevmeli
Annen baban duymalı
Yar seni bana vermeli

Sar beline beline
Gaytanı yedi keren
Çok da güzel deyilsun
Sevdim seni bir keren

Kaynak: Muhsin Tercan

Sar beline beline
Gaytanı dolan dolan
Kız alacağum seni
Öyle mahcup oturma

Düzgün Baba (Kışlanın Karşısına)
Kışlanın karşısına mekan kurmuş
Adı Düzgün Düzgün Baba
Neden öyle efkarlı duruyor
Adı Düzgün Düzgün Baba
Jela'ya dönüp yalvarıyorum
Bize dosttur her güzel ziyaretçi
Diyor efkarlanma şimdi yoldadır
Adı Düzgün Düzgün Baba
Kaynak: Mehmet Çapan

Düzgün Baba (Yıllardır Gelipte)
Yıllardır gelipte görmek istedim
Aklımdasın her an can düzgün baba
Bir yol verki gelsin bu garip cana
Çok özledim halkım can düzgün baba
Dersim ata yurdum çok çekti halkım
Zalım zulmettikçe bitmez avazım
Susmayacak dilim bakidir sazım
Yemin ettim sana can düzgün baba
Elimizde sancak önderdir şahım
Binbir donla gelen şahımdır şahım
Hünkarı evliya tek padişahım
Şahımın yolunda can düzgün baba
Yusuf der ki canım birlik olalım
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E deremen deremen
Issız yere dönersin
Ne mutli olsun sana
Ne güzeller görersin
Kaynak: Erkan Ocaklı

E Paçı Çeşanuni
E paçı çeşanuni
Niçun bağladun yana
Çeşan benum değil mi
Uşak ne lazım sana
E paçı nerden aldın
Belundeki çeşanı
Ben her zaman bulurum
Kendume yakışanı
E paçı çeşanunun
Dali olayım dali
Değer mi çeşanuna
Uşak babanın mali
Kaynak: Emin Yağcı

Ecel Bize Uğramadan
Ecel bize uğramadan
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Tez gel bana nazlı yarim
Dert sinemi doğramadan
Tez gel bana nazlı yarim
Güz havası sert olmadan
Bu sözlerim dert olmadan
Mezar bize yurt olmadan
Tez gel bana nazlı yarim

Sayfa 1036

Her güzelde emsalini bulamaz
Cahil adam yar kıymetini bilemez hey dost bilemez
Güzellik dediğin baki kalamaz
Zülüf ağlar, perçem ağlar, tel ağlar
Davut Sulari'yim sedler yıkarak
Hasta inler can cesetten çıkarak eyvah çıkarak
Mezar taşımda yazıma bakarak
Gelen ağlar, geçen ağlar, el ağlar

Bu gözler eli görmeden
Hayallerini yormadan
Fazıli'yi el sarmadan
Tez gel bana nazlı yarim

Mezar taşımda yazıma bakarak
Alem ağlar, insan ağlar, kul ağlar

Kaynak: Aşık Fazıli

Ecele Doğru

Ecel Burcu

Hayat kapısından tek tek
Her giriş ecele doğru
Toprakta sürünür bebek
Her karış ecele doğru

Hak belasın versin Mülcem Oğlu'nun
Hançer ile kanın saçtı Ali'nin
Terk eyledi Bağdat gibi şarını
Ecel burcu boynun büktü Ali'nin
Ali'm çeker idi dünya firkatın
Cümle kullarını alırdı satın
Fatma Ana ile Şehriban Hatun
Libasın üstüne döktü Ali'nin
Ali'm ah eyledi eridi sızdı
Kanber de bu işte ayrılık sezdi
Oğlu İmam Hasan tabutu düzdü
Tabutu misk anber koktu Ali'nin
Bir nur doğdu Muhammed'in veçhinde
Zülfikar oynadı Çin ü Maçin'de
Doksan bin evliya sancak içinde
Gözleri kan ile doldu Ali'nin
Pir Sultan Abdal'ım sever hazırı
İstemişler Üveys ile Hızır'ı
Yükletmişler Ab-ı Zemzem çadırı
Deve kapısına çöktü Ali'nin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ecel Elinden
Sam yeli mi vurdu bağa bahçeye
Yaprak ağlar, dallar ağlar, gül ağlar
Altunu bozdular geçmez akçeye
Zikke ağlar, sarraf ağlar, pul ağlar
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Söz: Davut Sulari

İster yürü ister bekle
İster çıkar ister ekle
Geç kaldım diye gam çekme
Her varış ecele doğru
Ayakların yere değer
Anadır yavrusun sever
Kalpten damara kan yağar
Her vuruş ecele doğru
Bir el yapar bin el bozar
Gün açılır gölge uzar
Önü kundak sonu mezar
Her yarış ecele doğru
Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Eczanenin Şişeleri
Eczanenin şişeleri parlıyor
Cerrah da gelmiş yarelerim bağlıyor
Garip anam baş ucumda ağlıyor
Söyle doktor söyle ölecek miyim
Ölmeden sılamı görecek miyim
Hamama giderken nar bulamadım
Yandı da çiğer yandı kar bulamadım
Kendime münasip yar bulamadım
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Söyle doktor söyle ölecek miyim
Ölmeden sılamı görecek miyim
Hamama giderken bohçam tutuştu
Uşkurum çözüldü şilvarım düştü
Zemane yitmesi ardıma düştü
Söyle doktor söyle ölecek miyim
Ölmeden sılamı görecek miyim
Gelemiş belinden hetimler açtı
Hetimin melhemi cana ulaştı
Eceli görünce dilim dolaştı
Söyle doktor söyle ölecek miyim
Ölmeden sılamı görecek miyim
Meyhaneden çıktım yan basa basa
Ciğerim söküldü kan kusa kusa
Sebebim olmuştur arabacı Musa
Söyle doktor söyle ölecek miyim
Ölmeden sılamı görecek miyim
Kaynak: Ahmet Çopur

Edalı Bebek
Dağları deleyim mi yanına geleyim mi
Eller mecit veriyor ben altın vereyim mi

Sayfa 1037

Kaynak: Ahmet Çopur

Edin Niyazı (Hey Erenler)
Yaradan ne güzel buyruk buyurmuş
Gelin hey erenler edin niyazı
Muhammed buyruğu bize duyurmuş
Gelin hey erenler edin niyazı
Niyaz etmek imiş her işin başı
Niyaz edenlerin ihsandır işi
Cemde hazır duran ol ulu kişi
Gelin hey erenler edin niyazı
Niyaz seni kuş eyleyip uçurur
Ab-ı zemzem sularını içirir
Sırat köprüsünden kolay geçirir
Gelin hey erenler edin niyazı
Cehennemde vardır gayya kuyusu
Yetmiş yıllık yoldan gelir yayası
Hemen niyaz etmek imiş eyisi
Gelin hey erenler edin niyazı
Şah Hatayi'm derki niyaz bendedir
Niyaz eyleyenler Hak yanındadır
Niyaz etmeyenler cehennemdedir
Gelin hey erenler edin niyazı
Kaynak: Şah Hatayi

Aman edalı bebek yandım edalı bebek kalk gidelim
Aman edalı bebek yandım edalı bebek doldur içelim
Minarenin alemi karakaşın kalemi
Sana güzel dedimse yak mı dedim alemi
Aman edalı bebek yandım edalı bebek kalk gidelim
Aman edalı bebek yandım edalı bebek doldur içelim
Asmaya bak asmaya altındaki yosmaya
Kızlar bahaya çıkmış dokuz arşın basmaya
Aman edalı bebek yandım edalı bebek kalk gidelim
Aman edalı bebek yandım edalı bebek doldur içelim
Minarede ezan var ezanda bir gezen var
Şu Konya'nın içinde gün görmedik güzel var
Aman edalı bebek yandım edalı bebek kalk gidelim
Aman edalı bebek yandım edalı bebek doldur içelim
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Edirne'den Geldim Geçtim
Edirne'den geldim geçtim
Eğildim suyundan içtim
Ah ettim göğüs geçirdim
Ali bağlan da gel
Ah şalı kuşanda gel
Hop şiriniri nayna nayna nirinom
Edirne'nin yolları iki
Yolda kaldı kunduramın teki
Acep yarim evde mi ki
Ali bağlan da gel
Ah şalı kuşanda gel
Hop şiriniri nayna nayna nirinom
Edirne'nin yolları taşlı
Benim yarim kalem kaşlı
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Yar gideli gözlerim yaşlı

Sayfa 1038

Yaktı beni o yarin kaşları
Bir omuzdan bir omuza saçları

Ali bağlan da gel
Ah şalı kuşanda gel
Hop şiriniri nayna nayna nirinom

Ateş de düştü kahpe cihan ko yansın
Sevdiceğim gül yastığa dayansın

Kaynak: Nuriye Yılmaz

Kaynak: Aşık Ali Tamburacı

Edirne'nin Ardı Bayler

Ediye

Edirne'nin ardı bayler
Meriç akar sular çağlar
Eşinden ayrılan ağlar (yanar)

Ne Mi Si Se Naspala
Kuzum Bela Ediye
Tri Veçeri Bez Mene
Na Çetvirta Yas Doydov
Kuzum Bela Ediye
İ Mene Me Kuneşe
Ne Mi Fırlay İftira
Çazim, Glavo Piyana
Yas Sum Bilo Polevala
Çazim, Glavo Piyana
Bele Ruke Sum Jarila

Ay oldu mu mori Dakilom duyuldu(n) mu
Hacıoğlu Mestan gibi vuruldu(n) mu
Edirne köprüsü taştan
Sen çıkardın beni baştan
Ayırdılar beş kardaştan
Ay oldu mu mori Dakilom duyuldu(n) mu
Hacıoğlu Mestan gibi vuruldu(n) mu
Kaynak: İhsan Köycü

Edirne'nin Ardında Sünbüllü Bağlar
Edirne'nin ardında sünbüllü bağlar
Hasan Ağa oturmuş kargısın yağlar
Şimdi cenk var davullar zurnalar mehterler çalar
Hasmını meydanda seç kahramanım pehlivanım hey
Üçünü beşini birden biç kahramanım pehlivanım hey
Mericin suları çağlayıp akar
Yiğitlerin narası kal'alar yıkar
Şimdi cenk var davullar zurnalar mehterler çalar
Hasmını meydanda seç kahramanım pehlivanım hey
Üçünü beşini birden biç kahramanım pehlivanım hey
Kaynak: Bilinmiyor

Edirne'nin Köprüsü
Edirne'nin köprüsü taştan kaldırım
Kaldırımdan düştüm beni kaldırın
O kızın uğruna beni öldürün
Ateş de düştü kahpe cihan ko yansın
Sevdiceğim gül yastığa dayansın
Edirne'nin ufak tefek taşları
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Uykusuz Kaldın, Ak Kuzum Ediye
Bensiz Üç Gece
Dördüncü Gece Döndüm, Ak Kuzum Ediye
Ama Yoktun Evde
Bir Kapının Ardında Buldum Seni
Ak Kuzum Ediye
Beddua Ediyordun Bana
Sakın İftira Atma Bana, Çazim, Seni Ayyaş
Anamın Evindeydim
Üstüme Yağ Döküldü, Çazim, Seni Ayyaş
Yandı Güzel Ellerim

Edremit Van'a Bakar
Edremit Van'a bakar
İçinde Şamran akar
Öyle bir yar sevmeşim
Her gören ona bakar
O süsem o sümbül o gül o bağıdır
O inci o mercan beyaz gerdanındır
Oynamak sıçramak eğlenmek çağındır
Kale dibi kayalık
Dibinde oynar balık
(Denizde dolu balık)
Kızın gönlü oğlanda
Oğlan da kıza (ona) yanık
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O süsem o sümbül o gül o bağıdır
O inci o mercan beyaz gerdanındır
Oynamak sıçramak eğlenmek çağındır

Sayfa 1039

Yaslan dağlar yaslan yosmam geliyor
Elleri kınalı kolları sıvalı
Sandım aşnam geliyor

Kaynak: Sadettin Kutlu

Efeler De Geliyor Dört Atlı
Efeler de geliyor dört atlı
Cepkenleri kanatlı
Sarıca da efeyi vurmuşlar
Haydi de gelin efeler
Şahlanıyor kır atı
Gelin de söğüt boyundan
Mavzer düştü kolundan
On bir kurşun yesem de
Haydi de gelin efeler
Yine de dönmem yolumdan
Kaynak: Gülderen Öz

Efeler Efeler Yüksek Efeler
Efeler Efeler yüksek Efeler
Orda yağmur yağar burda sepeler
Sandıkta çürümüş elmas küpeler
Yaslan dağlar yaslan yosmam geliyor
Elleri kınalı kolları sıvalı sandım aşnam geliyor
Efeler'den bir su içtim kanmadım
Elli dirhem kurşun yedim ölmedim
Kardeş bana düşman oldu bilmedim
Yaslan dağlar yaslan yosmam geliyor
Elleri kınalı kolları sıvalı sandım aşnam geliyor
Aman efem bende takat kalmadı
Çok bağırdım Osman Efem gelmedi
Muhannet komşudan imdat olmadı
Yaslan dağlar yaslan yosmam geliyor
Elleri kınalı kolları sıvalı sandım aşnam geliyor
Kaynak: Ahmet Küçük

Efelerden bir su içdim kanmadım
Elli dirhem kurşun yedim ölmedim
Kardaş bana düşman oldu bilmedim
Yaslan dağlar yaslan yosmam geliyor
Elleri kınalı kolları sıvalı
Sandım aşnam geliyor
Aman efem bende takat kalmadı
Çok bağırdım Osman efem gelmedi
Muhannet komşudan imdat olmadı
Yaslan dağlar yaslan yosmam geliyor
Elleri kınalı kolları sıvalı
Sandım aşnam geliyor
Kaynak: Ahmet Küçük

Efem (Eğilmez Başın Gibi)
Eğilmez başın gibi
Gökler bulutlu efem
Dağlar yoldaşın gibi
Sana ne mutlu efem
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin şenlik senin
Bayramın kutlu efem
Sabah yıldızı gibi
İçime doğdun efem
Bir yaz güneşi gibi
Bağrımı yaktın efem
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin şenlik senin
Bayramın kutlu efem
Kaynak: Ömer Bedrettin Uşaklı

Efeler Türküsü (Düz Ayak)

Efendi Gönlüm Efkarlı

Tepeler tepeler yüksek tepeler
Orda yağmur yağar burda sepeler
Sandıkta çürümüş elmas küpeler

Efendi gönlüm efkarlı amman
Bu nasıl bir iş bendeki
Göz dumanlı başım karlı amman
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Sayfa 1040

Bahar değil kış bendeki amman
Bir belirsiz derde düştüm amman
Hasbihal gördüm görüştüm amman
Yoldaş değil puşt bendeki
Oysa ne kadar sevmiştim
Dertler kul duranı bulmuş amman
Kör yoluma tuzak kurmuş
Devir azmış zaman durmuş amman
Demek herşey boş bendeki amman
Kaynak: Yöre Ekibi

Efendiler Bağı
Efendiler bağı yar yar beş gül ağacı
Çiğdem bahçasında yar yar diktik erenler
Pirim cemalin gören der hacı
Hal bilmez elinden çektik erenler
Benim cemalım
Aşığım diyen çok kayıt olmadan
Cemevine girsem zahit olmadan
Cebrail ademe yar yan şahit olmadan
Kandili kudrette tektik erenler
Benim cemalım
Davut Sulari dem bir ere tabi bir pire tabi
Mesti elest ettik aşkın şarabı
Çeşmeyi hikmetten doldurduk kabı
Kaynaya kaynaya aktık erenler
Benim cemalım

Hay döne döne zikirler yolunda
İrşad eyledi Şah üstad Mevlana
Hoşörülü Sadıkların yanında
Mekan mı makam mı yok yok efendim
Mevlevi İkrar İmana varım
Cahal pazarında olmadı hiç karım
Sürüne yürüye Mevlaya varın
Sübhandan başka dost yok yok efendim
Aşk Yunusu alır yere kondurmaz
İkrarsız aşk yavan,gönül kandırmaz
Himmet olmayınca umman dalınmaz
Ariflerde meded nürvet çok çok efendim
Kaynak: Aşık Mevlevi

Efendim (Böyle Adet Olmuş)
Böyle adet olmuş bu yol ezelden
Har düşer tomurcuk güle efendim
Haberin var ise ilm-i ezelden
Mevladan maksudun dile efendim
Ey gönül aldanma bu cihan fani
Önünü fikreyle sonunu tanı
Kişinin ettiği kahr mı yanı
Herkes ettiğini bula efendim
Bel bağlama zamanenin dostuna
At umurun mukadderin üstüne
Nereye uzatsa gelir destene
Hak nazar ederse kula efendim

Kaynak: Davut Sulari

Efendim
Nasibim kesildimi yok bilemem
Şükreder ağlarımda hiç gülemem
Cihanda dost ararımda bulamam
Yapayalnızım nedeni yok efendim
Kimselere sır verip dert yanamam
Rızasız bahçenin gülün alamam
İşsiz güçsüz gayri burda duramam
Nasibim mi kesildi yok efendim
Hal beyan etmeye söylerim destan
Ham tarlaya ekmeyin tahıl bostan
Erenler ceminde gör mesti mestan
Gönül huzur ister yok yok efendim
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Gel imdi eylesem sana bir takrir
Yok olmaz ne ise o olur taktir
İster isen eyle bin türlü tedbir
Nasip yoksa gelmez ele efendim
Alimler ilmine aşıklar varis
Gah Arabi söyler gahi de faris
Hasan Dede'm der ki imanım dürüs
Vermezler rızkımı ele efendim
Kaynak: Hasan Dede

Efendim (Kimi Cellat Olmuş)
Kimi cellat olmuş kimi kapıcı
Kimi yapıcı olmuş kimi yıkıcı
Evvel beğenmezdin mesti papucu
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Sayfa 1041

Şimdi bir çarığa mes verir oldun

Kaynak: Aşık Ömer

Mihri aşka kanlı yaşlar döktüğüm didem bilir
Tasılan zehir içse erbabı işetlen bilir
Parelense ciğerim lokmana minnet eylemem
Hep onların cerrahı yareyi birdem bilir

Efendim (Vücudu Şehrini)

Sırrı cevher tacını ben dolandırdım
Haktaniyet uğruna ben inandırdım
Meğer ben seni safi altun sanırdım
Meğenge vurdum da pul bile değilsin

Vücudu şehrini odlara yakma
Muskayı kübradır gönle hor bakma
Gönlümün binasını gaspedip yıkma
Tamir kabul etmez harap olunca
Efendim aman aman ben yandım
Kaşı da gözü kemanım efendim

Uğrun uğrun mahsubuna ererken
Tahtı Süleyman'ı yıktı bu dünya
Cümle mahlukatın dilini bilir iken
Onun da arkasından baktı bu dünya

Efendim aşkınla işte püryanım
Semalara çıktı ahü figanım
Sefalar mı getirdin kaşı kemanım
Kenzi'nin ciğeri kebab olunca

Müptelayı dert olanda bir tabib buldun mu sen
Daima ağlar gezersin hiç gülen oldun mu sen
Vaktin eflatun olsada kıymetin bir akçadır
Ey deli divane gönlüm haddini bildin mi sen

Efendim aman aman ben yandım
Kaşı da gözü kemanım efendim

Durmadın babü tevekkelde kanaat etmeyi
At sürüp meydan yerde mat olup kaldın mı sen
Hak seni Hak eylemezden verdi rızkını evvela
Şem-i ellidört yaşına girdin dünyada aç öldün mü sen
Kaynak: Konyalı Aşık Şemi

Efendim (Pay-i Taht İçinde)
Pay-i taht içinde mislin bulunmaz
Sencileyin kaşı keman efendim
Bu fena dünyada yarsız olunmaz
Gel bir dem sürelim hemen efendim
Gamzen oklarıyla bağrım delersin
Ariflik eyleyip yüze gülersin
Gönülünü benden almak istersin
Kıyma ben kuluna aman efendim
Nitekim can tende severim seni
Nice koçmayayım ol nazik beli
Hasret yatağından gel kaldır beni
Var ise göğsünde iman efendim
Ömer'in göğsünde sular çağlasın
Aşkın ateşiyle sine dağlasın
Sarılalım kıyamete kalmasın
Kalksın üstümüzden duman efendim
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Sana dirim sana ey şaşkın ahmak
Geçti eski günler sen şimdiye bak
Hiç ateş istemez yaktığın ocak
Kiminin tepeden tüter dumanı
Efendim aman aman ben yandım
Kaşı da gözü kemanım efendim
Kaynak: Aşık Kenzi

Efendim (Yeşil Ördek Yüzer)
Yeşil ördek yüzer derin göllerde
Gahi sahralarda gahi çöllerde
Sen de söylenirdin tatlı dillerde
En sonunda hasta oldun sevdiğim
Şu elleri adım adım dolaştın
Nice âşıklarla çıktın yarıştın
Ağalarla beyler ile konuştun
En sonunda dilin durdu sevdiğim
Yetim idin neler geldi başına
Ömür verdin toprağına taşına
İşte Az(ı)rail geldi karşına
En sonunda canı verdin sevdiğim
Canım hoca geldi seni yumaya
Talkın verip cenazeni kılmaya
Açıldı kara toprak seni sarmaya
Ahir vakit tamam oldu efendim
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Sayfa 1042

Nicesinin felek kıyar canına
El komaz mı toprağına malına
Canım kardaş gelmez oldun yanına
Sana canım feda dedim efendim

Huda kemal üzre vermiş kemali
Gönlümden gider mi hüsnün hayali
Şöyle senden ayrı Ya'kub misali
Giryanın değildir ya nedir gönül

Yüzbaş’oğlu derler benim yârıma
Dayanamam feryadına zarına
Kardaş dertli âşık yaz mezarına
En sonunda baykuş öttü efendim

Ne bilir esrar-ı Mevla'yı cahil
Muhabbetle olur rizayı tahsil
Cemalin gördükçe mest-i laya'kil
Hayranın değildir ya nedir gönül

Ey sevdiğim ciğerimde yarasın
Kınının içinde sazı çürüsün
Açılsın kapılar göçü yürüsün
Yeter boynu bükük kaldı efendim

Ah etsem ahımdan yerde taş oynar
Akar gözlerimden kanlı yaş oynar
Çevgan-ı zülfünde can ü baş oynar
Galtanın değildir ya nedir gönül

Kaynak: Yeter Ana

Ben Ömer kulunun fedadır canım
Serv-i hıramanım şah-ı hubanım
Sen de insaf eyle benim sultanım
Kurbanın değildir ya nedir gönül

Efendim Aşkınla İşte Püryanım
(Aman aman) Efendim aşkınla işte püryanım
Semalere çıktı ahü figanım
Safalar getirdin gaşı kemanım
Kenzinin ciğeri kebabolunca
Efendim bir danem a beyim
Kaşları kemanım a servirevanım
Kenzinin ciğeri aman aman kebabolunca
Efendim a beyim
Kaşları kemanım
A servirevanım
(Aman aman) Cemalin gösterdi bir iki dilber
Durmayıp da gönül gördüğün ister
Biri kaymak satar birisi şeker
Münasip görmüşler kapan kapana
Efendim bir danem a beyim
Kaşları kemanım a servirevanım
Kenzinin ciğeri aman aman kebabolunca
Efendim a beyim
Kaşları kemanım
A servirevanım
Kaynak: Saatçi Murat

Efendim Gisü-yi Siyehkarında
Efendim gisü-yi siyehkarında
Mihmanın değildir ya nedir gönül
Manend-i andelib gül' izannda
Zülalin değildir ya nedir gönül
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Kaynak: Aşık Ömer

Efendim Gülyüzlüm
Dolaştım dünyayı senden habersiz
Sevda sana ayrılık bana düştü
Aradım pirimi sordum çaresiz
Turnalar semaha car bana düştü
Efendim gülyüzlüm benim sultanım
Eksilmedi bir gün efkarım gamım
Aşıklara mesken oldu ocağım
Türküler sılaya saz bana düştü
Pirim der ki arz eylesem halımı
Niye harap ettin gönül evimi
Deli poyraz esti kırdı dalımı
Darağacı sana har bana düştü
Kaynak: Bülent Özdemir

Efendim Sen Benim Tac-ı Serimsin
Efendim sen benim tac-ı serimsin
Yerin var başımda dinim imanım
Mabudumsun maksudumsun yarimsin
Anın için yoktur şekk ü gümanım
Günahkar kulunam gel eyle ihsan
Ben karışmam işte gönlüm işte sen
Bugün değil yarın değil her zaman
Unutmam yar seni dökseler kanım
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Sayfa 1043

Uzansam tutarım hiç mecalim yok
Mail oldum kaşın ile gözüne
Beni yaktın ateşine közüne
Dayanamam bu cilvene nazına
Gel bize bu cevri yapma sultanım
Döndü celal ile baktı bize yar
Aklımı başımdan kıldı tarumar
Kerem eyle doldur camı kadehkar
Yetiştir badeyi çıkıyor canım
Agahi bu yolda narabat oldum
Ne Hakk'a kul oldum ne ümmet oldum
Yar senin aşkınla malamat oldum
Beni bilmez misin eski cananım
Kaynak: Aşık Agahi

Efendim Yanarım Merhamet Eyle
Efendim yanarım merhamet eyle
Hüccetimi İsfahan'a yaz gidem
Aşıklar dervişler bu misal gezer
Bağdat Basra Hint Yemen'e yaz gidem
Ahu figan ile gönül hoşlayam
Didem pek gamlıdır gözü yaşlıyam
Bin üçyüzde adaleti işleyen
İstanbul'da Hamit Han'a yaz gidem
Eğer tabib isen sun dolu bade
Belki bu gönlümüz döne gülşade
Zelha'yı Mısır'da salan feryada
Yakup Yusuf'u Kenan'a yaz gidem
Der Zülali gam bahrında yüzenler
Iskatıma kara yazı yazanlar
Eşinden ayrılıp mecnun gezenler
Baygu teki bağ virane yaz gidem
Kaynak: Aşık Zülali

Efkar Bulutuna Daldım Giderim
Efkar bulutuna daldım giderim
Başım dumanlanmış bugün derdim çok
Rüya denizinde bir ada aldım
Gözlerim açıkmış hiç haberim yok
Sanmayın deliyim bir divaneyim
aşk eline düşmüş bir viraneyim
O yarin peşinde ben pervaneyim
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Özlemin dağ olmuş sırtımda yükü
Sevginle yaşamak gönlümde ülkü
Aşkın işlemişte kalbime kökü
Söküp atamam ki hatırası çok
Kaynak: Rüzgar Kuzey

Efkarlı Başımda Dumansın
Efkarlı başımda dumansın yelsin
Gözümün yaşında ummansın selsin
Düşmüşüm derdine dermanım sensin
Divane gezerim bilmezsin güzel
Gönüldür isteyen aşk ocağını
Sümbülün saçını kor kucağını
Hayat busesini gül sıcağını
Ölürüm ver desem vermezsin güzel
Kavuştursun diye gözü elaya
Gece gündüz dua yaktım mevlaya
Aşk elinden düştüm onmaz belaya
Perişan halimi görmezsin güzel
Bulut olup gökyüzüne ağarım
Boran olup yağmur ile yağarım
Gahi iç çekerim, gahi ağlarım
Akan gözyaşımı silmezsin güzel
Mutluluk bir çiçek açıp solmasın
Esmesin sam yeli saçın yolmasın
Sarılki Nuri’ye sabah olmasın
Bir gece gel desem gelmezsin güzel
Kaynak: Nuri Can

Eftelya (Bir El Uzanır)
Bir el uzanır bana
Sınırların ardında
Büyümeli sevdamız
Kardeşlik toprağında
Ver elini ver bana eftelya
Uzansın elimiz eftelya
Benim divane gönlüm
Seni ister eftelya
Aynı topraktan geldik
Bizbize benzeriz
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Sayfa 1044

Sevdalıklar dururken
Neden kavga ederiz

Salladı dilini vazgeçti birden
Oy dedi yutkundu eğdi başını

Ver elini ver bana eftelya
Uzansın elimiz eftelya
Benim divane gönlüm
Seni ister eftelya

Baktım gözlerinde bulgur bulgur yaş
Sandım canevime döktüler ataş
Sordum memleketin neresi gardaş
Köy dedi yutkundu eğdi başını

Kaynak: Hüseyin Bayer

Eğdi başını eğdi başını
Gören olmaz garibimin mahzun yaşını

Eftirir Oğlan Eftirir
Eftirir oğlan eftirir (ah aman amman)
Basmadan şalvar kestirir
Oğlanın tepesinde püskülü (ah aman amman)
Sevdikçe sardıkça ballar olası
En küçüğü yar benim olası
Bizim yaylamız otl'olur (ah aman amman)
Balı kaymağı tatl'olur
Bizde güzel kıymatl'olur (ah aman amman)
Sevdikçe sardıkça ballar olası
En küçüğü yar benim olası

Kaynak: Uğur Işılak

Eğdim Kiraz Dalını
Eğdim kiraz dalını
Edalım yürü dalgalım yürü sürmelim yürü
Sevdim beyaz gelini
Aman aman amanın sevdim beyaz gelini
Gelin ömrün çoğolsun
Edalım yürü dalgalım yürü sürmelim yürü
Bildin bekar halimi
Aman aman amaııın sevdim beyaz gelini

Sevdikçe sardıkça ballar olası
En küçüğü yar benim olası

Kavakta bel olmaz
Edalım yürü dalgalım yürü sürmelim yürü
Her evde güzel olmaz
Aman aman amanın sevdim beyaz gelini
Her evde güzel olsa
Edalım yürü dalgalım yürü sürmelim yürü
Derdime ilaç olmaz
Aman aman amanın sevdim beyaz gelini

Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Veli Civelek

Eğdi Başını (Çıkmıştı Konağa)

Eğer (Pek Yaralamıştır Beni)

Çıkmıştı konağa arz-ı hal için
Bey dedi yutkundu eğdi başını
Bir azar yedi ki oldu o biçim
Şey dedi yutkundu eğdi başını

Pek yaralamıştır beni de bir yar
Bu yarayı çeker ölmezse eğer
Benim yaralarım ya kimler sarar
Yar gelip emleyip sarmazsa eğer

Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı
Gözler çakmak çakmak benzi sapsarı
Bir baktı konağa alttan yukarı
Vay dedi yutkundu eğdi başını

Kan revan olmuş da didemden akar
Pençe vurmuş bu sineme el atar
Yar bize darılmış kaşların yakır
Sevdakar olurum gülmezse eğer

Eğdi başını eğdi başını
Gören olmaz garibimin mahzun yaşını

Kime ne diyeyim küstürdüm yari
Kalmadı namusum terkettim an
Hançere düşüp de öleyim bari
Bu kez de bir selam gelmezse eğer

Gittiğin bağlar arası (ah aman amman)
Ardından ağlar anası
Biraz da bize gelesi (ah aman amman)

Yürüdü kör topal çıktı şehirden
Ağzına küfürler doldu zehirden
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Hiç gitmiyor garip başın dumanı
Küfrüm ata derken attı imanı
Güldüreyim derken ağlattın beni
Kan gelir didemden silmezse eğer
Veli'm eydür bu dert bizi almaz mı
Bu hasretlik kıyamete kalmaz mı
Bu yareyi çeken birgün ölmez mi
Kendim merhem edip sarmazsam eğer

Sayfa 1045

Vezinden düşürür ebyatlarımı
Okuyup seçemez bu hatlarımı
Atar bir köşeye sanatlarımı
Pahıla hasede şeytana verme
Verirsen verdiğin ehli dil olsun
Tanzim eyledikçe hem bülbül olsun
İlmi tarikatte dili bal olsun
Sözünü bilmedik insana verme

Kaynak: Cahit Çağlar

Eğer Aşık İsen
Eğer aşık isen güzel canana
Seyreyle cemalin dur gizli gizli
Eğer mecnun isen hüsnü didara
Gizle asrarını dur gizli gizli
Mamur et başını kendinde ara
Eğer mamur isen erersin dara
Farkeyle kendini yanarsınnara
Bülbüle zareyle dur gizli gizli
Yeşil nikabından perdeyi kaldır
Sevdiğin dilberin orada vardır
Aşıkların işi hey dost ahile zardır
Açıldı gülleri der gizli gizli
Bu sırrı vahdetten irfanı gözle
Arif olup dostun izini izle
Sen herşeyden evvel kendini gözle
Gördünse didarı dur gizli gizli
Manayı alemde o cana yar ol
Ara sevdiğini öz bağında bul
Aşıklar maşuğa hey dost olmuşlardır kul
Özünü pakeyle dur gizli gizli
Noksani seyreyle bekle ikrarı
Sinemde yanıyor aşkıyla narı
Aşıklar neylesin böyle ayarı
Çekiver katarı var gizli gizli
Kaynak: Erzurumlu Noksani

Eğer Aşık İsen Gözümün Nuru
Eğer aşık isen gözümün nuru
Sakın mecmuamı yarana verme
Hattım kemdir amma sözüm mücevher
Bir kıymet bilmedik hayvana verme
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Ruhsati'yim ateş düştü özüme
Gidemezsin sakın düşme izime
Getir iki sille vur da yüzüme
Kürd'e Kuvara'ya Türkmen'e verme
Kaynak: Aşık Ruhsati

Eğer Ben Ölürsem
Eğer ben ölürsem kabrime doğru
Sükut veya şivan ile götürün
Keşke gelse gözlerime bir uyku
Bir karanlık zindan ile götürün
Hak bağışlar kusurumu söyleyin
İster matem tutun bayram eyleyin
Çağırın bağırın gülün oynayın
İster feryat figan ile götürün
Bana acıyıp da yas bağlamayın
Bu şeb u şene ciğer dağlamayın
Riyakarlık edip hiç ağlamayın
Yüreğizden hicran ile götürün
Der Zülali üç beş kuruş alarak
Verin yetim fakirleri sorarak
Önümde ud kanun sazlar çalarak
Davul zurna keman ile götürün
Kaynak: Aşık Zülali

Eğer Benim Ahvalimi Sorarsan
Eğer benim ahvalimi sorarsan
Engin alem türab yerden gelirim
Bu seyranda irşad ehli ararsan
Hacı Bektaş Veli Pir’den gelirim
Ta ezelden talihsizlik peşimde
Düzensizlik hiç yapmadım işimde
Resulullah ilham verdi işimde
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Ulu yüce mümtaz erden gelirim
Kesmez oldum gerçeklerden dilimi
Rabbim bilir bu biçare halimi
Gönlüm gezer nice nice alemi
Musa kelam ile Tur’dan gelirim
Çok şükür ki doğruluktan şaşmadım
Temiz kaptan pis yerlere taşmadım
Kaderime kahredip de küsmedim
Ah intizar olmuş zardan gelirim
Der Müslim Seyrani garip gülmezse
Derdini aşikar etme bilmeze
Ne mutlu müstesna yatar olmazsa
Hakikat ilmiyle yardan gelirim

Sayfa 1046

Hakk'ın buyruğunu söyleme pice
Buyruk haktır ama kula dediler
Bir kul kusurunu eğer görmezse
Özünün uğrusun ele vermezse
Hakk'ın buyruğuyla amil olmazsa
O çıkmaz götürmen yola dedilir
Ersen kamil ile konup göçersin
Yola gelmez doğru yoldan kaçarsın
Şerh eyleyip Hakk'ın sırrın açarsın
Onun yüzündendir bela dediler
Hakk'ın gizli sırrın söyleme yada
Dilinle yandırma başını od'a
Gülü bülbül için halketti
Huda Kargayı kondurma güle dediler

Kaynak: Aşık Müslim Seyrani

Eğer Benim İle Gitmek Dilersen
Eğer benim ile gitmek dilersen
Eğlen güzel yaz olsun da gidelim
Bizim iller kıraçlıdır aşılmaz
Yollar çamur kurusun da gidelim
Aşamazsın Karaman'ın ilini
Köprüsü yok geçemezsin selini
Gerdan yaylasının Perçem belini
Lale sümbül bürüsün de gidelim
Sökülsün dağların buzu sökülsün
Öne insin çöl ovaya dökülsün
Erzurum dağının karı çekilsin
Ak koyunlar yürüsün de gidelim
Karac'oğlan der ki buna ne fayda
Hiç rağbet kalmadı yoksula payda
Bu ayda olmazsa gelecek ayda
Onbir ayın birisinde gidelim
Kaynak: Karacaoğlan

Eğer Bir Kamilden
Eğer bir kamilden kemal istersen
Özünü bilene ala dediler
Ehl-i zatım derse inanma sakın
İtibar eyleme dile dediler
Sikke vursan altın olur mu tuca
Harçlık istenir mi küresiz saca
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Gülün aslın bilip hare katarsan
Burda aldığını surda satarsan
Günde bin defa secdeye yatarsan
Yine onun işi hile dediler
Gerek artık eksik söyledim sözüm
Mürşit meydanında saf oldu özüm
Bir ulu dergahta açıldı gözüm
Yahşi yaman ayrı ola dediler
Ayırdılar yahşi ile yamanı
Denk etmezler cevahirle samanı
Dilden gidermezsen zan ü gümanı
Bir gün bu yol onu yola dediler
Veli'm eyder doğru yola gitmezse
Ar ile özüne sitem etmezse
Buyruk Şah-ı Merdan'ındır tutmazsa
Ahir yüzü kare ola dediler
Kaynak: Aşık Veli

Eğer Bir Zerreysem Senin Gözünde
Eğer bir zerreysem senin gözünde
Dağ gibi yüceyim yıldıramazsın
Deniz derya isem şu yeryüzünde
Beni bir fincana dolduramazsın
Dostu seven kişi dostun ehlidir
Dost ehlinin muhabbeti bellidir
Muhabbetin özü bir aşk selidir
Akan gözyaşımı durduramazsın
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Dostu sever isen dost için yaşa
Değer verme bir çift göz ile kaşa
Yazılan mı gelir sağ olan başa
Ölümden öteye yol bulamazsın

Sayfa 1047

Sualime cevap veremez deyü
Kul Himmet ile baş edemez deyü
Korkarım el sana güler efendim
Kaynak: Kul Himmet

Kaynak: Atilla Meriç

Eğer Dost Irmağın

Eğer Din Babından

Eğer dost ırmağın gözün ararsan
Serçeşme'den gelir suyun durusu
Ali Muhammet'tir Muhammet Ali
İkisi de bir elmanın yarısı

Eğer din bâbından haber sorarsan
Söyle kelâmını bildir efendim
Sual eyle ihsân olsun kelamlar
Bilemezsem hâlim nedir efendim
Bir günün farzını on yedi bildim
Yiğirmi sünneti üç vitir kıldım
Sualine cevap vermeye geldim
Veremezsem döv de öldür efendim
Sabah dört öğlen on belli beyandır
İkindi sekizdir deme ziyândır
Akşam beş yats'on üç vitir tamamdır
Bunu da böylece kıldım efendim
Altmış altı er kaleyi boyladım
Altı yüz teravihi hesap eyledim
Ben bir divaneyim böyle söyledim
Buncağız kusura kalma efendim
Kıyas et meydandan geri kalırım
Aç gözünü sana hoca olurum
Bir yıllık namazı ezber bilirim
Var senden kaçan kördür efendim
Beş bin yüz yirmi farzıdır heman
Yedi bin iki yüz sünnettir tamam
İncil'le Zebur Hak delili Kur'an
O da bir sırdır ermen efendim
Seyyid gibi sen secdeye oturmuş
Köylü sana yağlı pilav getirmiş
Bana sen de neden sual sorarsın
Balı kıymağı da yersin efendim
Sözü m'olur sencileyin özü çürüğün
Yüzün görme yüzü gözü buruğun
La bak aşağı indirmişsin sarığın
Korkarım başında güldür efendim
Herhalde ilerü gelemez deyü
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Ali'm engür ezdi kırklar da içti
Kırkı da mest oldu kendinden geçti
Muhabbetin kapısını kim açtı
Cümlesi de bir ikrarın çerisi
Ali'm yola gider menzili keser
Sofi nerde olsa yalanı basar
Bir kale yaptırmış on iki hisar
Sor nedendir duvarının örüsü
Dört kapısı vardır kırk da dükkanı
Üçyüz altmış altı gevher madeni
On yedi kişidir alıp satanı
Cümlesinin sarrafıdır birisi
O kalenin bedenine kuş konar
Kanadı üstünde kandiller yanar
Pir Sultan Abdal'ım secdeye iner
Aşık oldum gitmez benzim sarısı
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Eğer Gider İsen Yarin İline
Eğer gider isen yarin iline
Selamımı yare ver seher yeli
Can bülbülü hasret kaldı gülüne
O gül çehresini gör seher yeli
Yürüdüğün yollar duman mı dağ mı
Etrafı yeşillik bahçe mi bağ mı
O nazlı sevdiğim hasta mı sağ mı
Bir kez hatırını sor seher yeli
Kirpikleri oktur sineme çakar
Gören aşıkların bağrını yakar
Yarim seher vakti seyrana çıkar
Zülfünü yüzüne vur seher yeli
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Elleri kınalı yakılar ile
Göğsü elvan elvan takılar ile
Yayladan aldığın kokular ile
Yarin çevresini sar seher yeli
Dertli Daimi'yim buralı olsam
Güzeller yurdunun maralı olsam
Şu gurbet ellerin kiralı olsam
Yardan ayrılması zor seher yeli

Sayfa 1048

Eğer sorarlarsa otuz üç farzı
On ikisi namazdadır kılana
Eğer sorarlarsa altısı nerde
İymandadır gani gumanım hoca
Mümin ister nasihati işite
Zindanda kalmıya yerin ısıda
Savum salat hac ve zekat peşinde
Eda eden var mı aslanım hoca

Kaynak: Aşık Daimi

Eğer Katre İsen Yetiş Deryaya
Eğer katre isen yetiş deryaya
Nice alem gezer derya içinde
Gerçek olan düşmez kuru kavgaya
On sekiz bin alem derya içinde
Deryanın dalgası çoktur sayılmaz
Gerçek kaptan olan perişan olmaz
Hikmetleri çoktur her can anlamaz
Gemi vapur gezer derya içinde
Derdi Derya coştu yürekler yakar
Nehirler yol almış deryaya akar
Alem seyrine çıkmış da bakar
Deryalarda gezer derya içinde
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Eğer Sorarlarsa Müslüman Mısın
Eğer sorarlarsa müslüman mısın
Bihamdillah müslümanım ey hoca
Elhamdülillahın manası nedir
Allah bir Resul hak imanım hoca
Eğer sorarlarsa kimin kulusun
Kuluyum Allahın peygamberim hak
Sorarlarsa peygamberin adı ne
Muhammed Mustafa cananım hoca
Sorsalar Allahı nerde bilirsin
Mekandan münezzeh kalbte gizlidir
Ne yerde ne gökte ne sağda solda
Çağırdığın yerde bil anı hoca
Derse birliğine var mı dedilin
Delilim ihlastır «Küfüven ahed»
Sorarlarsa aklen delilin var mı
Nice yüzbin yerde be canım hoca
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Dördü de abdeste payı sor heman
Üçü de gusulde farzoldu inan
İki darp bir niyet teyemmüm ayan
İşte böyle gülü reyhanım hoca
Adem baba Ruhsati'nin atası
Var ise affeyle sözüm hatası
Dahi çoktur bu sualin ötesi
Benden ala bilüp inanın hoca
Kaynak: Aşık Ruhsati

Eğil Dağlar Eğil
Eğil dağlar eğil üstünden aşam
Yeni talim çıkmış varam alışam
Ölmeden yarime bir dahi kavuşam
Aldılar yari elimden uyan uyansın
Buna taştan yürek ister nasıl dayansın
Tüfengim kayada asılı kaldı
Esvabım sandıkta basılı kaldı
Nişanlım orada mahzun mu kaldı
Aldılar yari elimden uyan uyansın
Buna taştan yürek ister nasıl dayansın
Gümüş cezvelerim kaynar ocakta
Yunan çöllerinde kaldım sıcakta
Altı aylık yavrum kaldı kucakta
Aldılar yari elimden uyan uyansın
Buna taştan yürek ister nasıl dayansın

Eğil Kavağım Eğil 1
Eğil kavağım eğil
Dibinden aldım çiğil
Zamanenin oğluna
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Meyil bağlanacak değil
Haydi güzelim kundurana tek tek bas
Ben karışmam ister öldür ister as
İndim bağ arasına
Kavuştum halasına
Kırmızı güller sokunmuş
Ak gerdan arasına
Haydi güzelim kundurana tek tek bas
Ben karışmam ister öldür ister as

Sayfa 1049

Sırmalarla çullatırım
Meydanlarda oynatırım
Eğil koç Kırat'ım eğil
Kırat'a değer biçeyim
Murada kanat açayım
Meydanı yarıp geçeyim
Eğil koç Kırat'ım eğil
Köroğlu'nu sen bilirsin
Diyar diyar gezdirirsin
Düşmanımı ezdirirsin
Eğil koç Kırat'ım eğil

Kaynak: Ahmet Erik
Kaynak: Köroğlu

Eğil Kavağım Eğil 2
Eğil kavağım eğil
Bu kavak bizim değil
Yar üstüne yar sevmiş
Serçe de parmağım değil
Kavak dibi seçmeli
Üstüne basıp geçmeli
Nazlı yarin önünden
Nasıl edip de geçmeli
Kavakta kuru dallar
Ayakta mavi şalvar
Asker oldum gidiyom
El aç Allah'a yalvar

Eğildim Bir Dolu İçtim
Eğildim bir dolu içtim
Dost elinden pir elinden
Dertsiz idim derde düştüm
Dost elinden pir elinden
(Bağlantı)
Gerçek bu zamana kalmaz
Hakka erişenler ölmez
Burda ölen orda ölmez
Korkmaz ölümden ölümden

Kaynak: Ahmet Erik

Dostun bahçesinde gezdim
Hem okudum hemi yazdım
Ben pirimden ayrı gezdim
Elin dilinden dilinden

Eğil Koç Kırat'ım Eğil

Bağlantı

Çekin gelsin Kırat'ımı
Ben bilirim kıymetini
Zindan almış kuvvetimi
Eğil koç Kırat'ım eğil

Çayır çimenler büyüdü
Lale sünbüller yürüdü
Dağların karı eridi
Yelin elinden elinden

Kırat birem birem basar
Yerin damarını keser
Seher yeli gibi eser
Eğil koç Kırat'ım eğil

Bağlantı

Kırat seni gezdireyim
Deryalarda yüzdüreyim
Tarihlere yazdırayım
Eğil koç Kırat'ım eğil
Kırat seni anlatırım
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Dostun bahçesinde güller
Halımdan ne bilsin eller
Ötüşür şakır bülbüller
Gülün elinden elinden
Bağlantı
Tutmuşam cemal elinden
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Korkmazsam sırat yolundan
Sakın kul ibrahim sakın
Kötü dilinden dilinden
Bağlantı
Kaynak: Aşık Hasan Hüseyin

Eğin Dedikleri Bir Küçük Şehir
Eğin dedikleri anam bir küçük şehir n'idem
Nine ben cahilem yandım çekemem kahır
Yediğim içtiğim anam ağuynan zehir n'idem
Ya ben ağlamayım yandım kimler ağlasın
Şu garip gönlümü yandım kimler eğlesin
Derya kenarında anam kayık değilim n'idem
Yardan ayrılalı yandım ayık değilim
Bir çift selamına anam layık değilim n'idem
Engel ağam engel de gene get
Akan gözyaşımı sil de gene get
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Eğin Dedikleri Küçük Bir Şehir
Eğin dedikleri küçük bir şehir
Ana ben cahilem çekemem kahir
Yediğim içtiğim ağuyla zehir
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Bu garip gönlümü kimler eğlesin
Fırat kenarında kayık değilem
Senden ayrılalı ayık değilem
Bir çift selamına layık değilem
Engel yavrum engel Eğinli misin
Sılaya gelmeye yeminli misin
Eğin viran olmuş baykuşlar öter
Diken olan yerde güller mi biter
Benim bu derdime derman mı yeter
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Bu garip gönlümü kimler eğlesin
Her sabah her sabah okunur ezan
Takatım gelmiyor gurbeti gezem
Okumuş değilem bir name yazam
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Sayfa 1050

Engel yavrum engel Eğinli misin
Sılaya gelmeye yeminli misin
Bir su ver de içem altın tas ile
Ben yarimi aldım ne heves ile
Geçti cahil ömrüm kara yas ile
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Bu garip gönlümü kimler eğlesin
Kaynak: Mustafa Özden

Eğin Dedikleri Küçük Bir Şehir
Eğin dedikleri de gurban küçük bir şehir ölem ölem
Ana ben cahilim n'idem çekemem gahir
Yediğim içtiğim de guzim ağuyla zehir ölem ölem
Engel yavrum engel canım Eğinli misin
Sılaya gelmeye de yavrum yeminli misin
Fırat kenarında da yavrum kayık değilim ölem ölem
Senden ayrılalı da yavrum ayık değilim
Bir çift selamına da n'idem layık değilim ölem ölem
Engel yavrum engel de gine git
Akan gözyaşımı da yavrum sil de gene git
Kaynak: Mustafa Özgül

Eğlen Eğlen (Gafilden Şikarım)
Gafilden şikarım firar eyledi
Yad avcı değilem yar eğlen eğlen
Ezeli muhabbet şimdi ayrılık
Eyledi canıma kar eğlen eğlen
Yeşil baş sonalar göllere düştü
Mecnun Leyla için çöllere düştü
Sevdayı sırrımız dillere düştü
Yok mu namus ile ar eğlen eğlen
Karşımda görünür bağrım ezersin
Yüz yüze gelende kaçıp tezersin
Ne demişim neden kenar gezersin
Gel kolun boynuma sar eğlen eğlen
Bilmem ağyar m'oldun yoksa naz mıdır
Göllerdeki ördek ile kaz mıdır
Çağrışır turnalar bahar yaz mıdır
İndirdin başıma kar eğlen eğlen
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Aşkın zincirini boynuma taktın
Ne doğru yar oldun ne de bıraktın
Yorgun meral gibi geriye baktın
Kaçma bir sualim var eğlen eğlen
Kestin ülfetimi şirin dil idim
Dem-i muhabbete bir bülbül idim
Ezel bahçenizde açmış gül idim
Şimdi neden oldum her eğlen eğlen
Hayalın gönlüme olmuş eğlence
Ne gündüzüm gündüz ne gecem gece
Hıfzı'yım bağrıma vurdun bir kanca
Bağ oldu başıma dar eğlen eğlen
Kaynak: Recep Hıfzı

Eğlen Sunam Eğlen
Eski evin merteği eğlen sunam eğlen
Ben istemem ortağı yandım sunam oy
Ben istemem ortağı oyna sunam oy
Ortak bana ne yapar eğlen sunam eğlen
Dış kapının direği yandım sunam oy
Dış kapının direği oyna sunam oy
Kaldır kolun oynasın
Sür cezveler kaynasın
Havva'mı seven oğlan
Gençliğine doymasın
Şu yollar uzun yollar
Yar bana üzüm yollar
Hakikatli yar ise
Saklar da güzün yollar

Sayfa 1051

Kaynak: Abdullah Erol

Eğlen Turnam Eğlen
Eğlen turnam eğlen ben de döneyim
Konduğun yerlere ben de konayım
Bir çift turna gördüm yolda yorulmuş
Avcı vurmuş kol kanadı kırılmış
O da benim gibi yardan ayrılmış
Eğlen turnam eğlen ben de döneyim
Konduğun yerlere ben de konayım
Bir çift turna gördüm allı karalı
Avcı vurmuş kol kanadı yaralı
O da benim gibi bahtı karalı
Eğlen turnam eğlen ben de döneyim
Konduğun yerlere ben de konayım
Bir çift durna gördüm yolun başında
Avcı vurmuş kan akıyor döşünde
O da benim gibi ayrı eşinden
Eğlen durnam eğlen ben de döneyim
Konduğun yerlere ben de konayım
Bir çift durna gördüm yolda ötüyor
Sevda duman duman serde tütüyor
O da benim gibi yarsız yatıyor
Eğlen turnam eğlen ben de döneyim
Konduğun yerlere ben de konayım
Kaynak: Ferman Baba

Kaldır kolun oynasın
Sür cezveler kaynasın
Havva'mı seven oğlan
Gençliğine doymasın
Bu gün ayın onudur
Yüküm buğday unudur
Evliye gönül verme
Eve gider unutur
Kaldır kolun oynasın
Sür cezveler kaynasın
Havva'mı seven oğlan
Gençliğine doymasın
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Eğletir (Talibi Cifedir)
Talibi cifedir kerkeşi kellat
Mermeri ankayı bedle eğletir
Aşığı bend etmez zinciri polat
Ve lakin aşk ile sevda eğletir
Kemaldir guş iden sohbeti sazı
İrfan bilir bu rumuzu bu razı
Bekliyor bulağı mevladır arzı
Sanmayın Mecnun 'dur Leyla eğletir
Ademde buldu mu ademi ara
Mey için mest olur bakmaz engura
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Çekiyor kalyonu nehr ile tura
Katredir İğzari derya eğletir
Kaynak: Mehmet Koç

Eğme Başını (Namussuz Arsıza)
Namussuz arsıza vermeyin aman
Ney değipte kardaş eğme başını
Bir sitem bir azar yediğin zaman
Şey deyipte kardaş eğme başını
Dertlerin üstüne hep dertler bindi
Düşüne düşüne olmayın hindi
Olmadıkça kendin gerçek efendi
Bey deyipte kardaş eyme başını

Sayfa 1052

Eğün Harab Olmuş
Eğün harab olmuş bülbüller ötmüyor
O yar ırak düşmüş elim yetmiyor
O yarın sevdası serden gitmiyor
(Bağlantı)
Tez gel tez gel eğlenmeyesin
Elde gözel çoktur evlenmeyesin
Eğün şam olmuş ben nedem yarsız durulmaz
Hançer yarasına merhem bulunmaz
O yar uzak düşmüş yara vurulmaz
Bağlantı
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Beyleri sen vekil diye seçerken
Ektiğin ekini onlar biçerken
Patron etin yiyip viski içerken
Şay deyip kardaş eyme başını
Onların içinde insanlık kindir
Sen sinme kardaşım onları sindir
Bunların böldüğü hep bire bindir
Pay deyipte kardeş eyme başını
Beyler her ne kadar olsa işgüzar
Birliğe koşarsan biter intizar
sana gelen oku atan biri var
Yay deyipte kardaş eğme başını
Aşık Sancak der ki eğme başını
İyilikle zorla al nafakanı
Boşa yaşayıpta bunca zamanı
Zay edipte kardaş eğme başını
Kaynak: Aşık Hasan Sancak

Eğmeler (Keklik İdim Vurdular)
Kekliğim vurdular (eğmeler)
Kanadımı kırdılar (eğmeler)
Ben bu elli değildim (eğmeler)
Bana tuzak kurdular (eğmeler)
Hu dedim keklik uçtu (eğmeler)
Kühü dağları aşdı (eğmeler)
İyiye tuzak kurdum (eğmeler)
Geldi bir kötü düştü (eğmeler)
Kaynak: Muzaffer Sarısözen
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Ehl-i İslam Olan
Ehl-i islam olan işitsin bilsin
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana
İsterse Uruset ne ki var gelsin
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana
Guşanın gılıcı geyinin donu
Gavga bulutları sardı her yanı
Dağda goç yiğidin şan alma günü
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana
Gavga günü namert sapa yer arar
Er olan göğsünü düşmana gerer
Cemi ervah bizden meydana girer
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana
Asker olan bölük bölük bölünür
Sandınız mı Kars kalası galınır
Boz atlar üstünde gılıç çalınır
Can sağ iken yurt vermeniz
Hele Alosrnan'ın görmemiş zorun
Din gayreti olan tedarik görün
Alt edip baş kesin Kazak'ı kırın
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana
Benesferdir bilin Urus'un aslı
Orman yabanisi balıkçı nesli
Hınzır sürüsüne dalıp kurt misli
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana
Şenlik ne durursuz atlara minin
Sıyra gılıç düşman üstüne dönün
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Artacaktır şanı bu Al'osmanın
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Sayfa 1053

Dökeyim de eğleneyim bir zaman

Ehlibeyt

Aşıp gider var mı bizim illeri
Yel ırgalar zülfündeki telleri
Dostlarımın göreceği yerleri
Gezeyim de eğleneyim bir zaman

Aciz kalmış yezitlerin elinden
Gözü yaşlı gördüm ben ehlibeyti
Esir olmuş Kerbela'nın çölünden
Gözü yaşlı gördüm ben ehlibeyti

Pir Sultan Abdal'ım Seyyit Nesimi
Destan etti şu illerde sesimi
Uğrun uğrun bir kenarda yasını
Tutayım da eğleneyim bir zaman

Kaynak: Aşık Şenlik

Bağluyuben su yolunu kestiler
Oklar atıp imamları bastılar
Kimin şehit edip kimin astılar
Gözü yaşlı gördüm ben ehlibeyti
Kamber oğlu derki dillerin Kurân
Can nasıl dayansın bu halı gören
Bülbül ötmez oldu bahçalar veran
Gözü yaşlı gördüm ben ehlibeyti

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ekiçce Üstünde Bir Bölük Duman
Ekiçce üstünde bir bölük duman
Anamın elinden hallarım yaman
Sevgilim gelmeden mezara koman
Aman zalım babam ben varmam ona
Genç yaşımda kıyacağım canıma (tatlı canıma)

Kaynak: Rahmi Yıldırım

Ehlo Can
Ceketi çıkar ceketi
Yelek sana yakışır
Seni bir kez görmek
Benim için cennet olur
Derede iki çuval
Eve götüremedim
Sanki başkasınınsın
Buna dayanamadım
Evin arkasında gül var
Gül çiçekle donanmış
Sevgilim nerededir
Evin kapısın kitlemiş

Ekiçce üstünde bir kara bulut
Ana ben gidiyom sen beni unut
Kesildi kollarım kalmadı umut
Aman zalım babam ben varmam ona
Genç yaşımda kıyacağım canıma (tatlı canıma)
Kaynak: Şevki Bilge

Ekin Ekilen Yere
Ekin ekilen yere
Sapı bükülen yere
Can kurban canım kurban da
Kekil dökülen yere

Ekeyim De Eğleneyim Bir Zaman

Aman deyin bir gelin
Suyun yolları serin
Gördüm ayağı yalın da
Tombul bilekli gelin

Gurbet elde yad ellerin derdini
Çekeyim de eğleneyim bir zaman
Yaralı sineme bal ile tuzu
Ekeyim de eğleneyim bir zaman

Süpürgesi yoncadan
Gayet beli inceden
Ben seni sakınırım da
Yerdeki karıncadan

Sılaya gönderdim gönül kuşunu
Seyredip gidiyor dağlar başını
Akıttığın gözlerimin yaşını

Ak gelin topak gelin
Yaslanayım dizine
Yaslanayım dizine de

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Bakam ela gözüne

Sayfa 1054

Bakmayınan kanılmaz

Kaynak: Aşık Ali
Kaynak: Kadir Üstündağ

Ekin Ektim Arguvan'ın Düzüne
Ekin ektim Arguvan'ın düzüne
Dayanamam edasına nazına
Aklımdan geçmezdi sevip ayrılmak
Ben aldandım o zalimin sözüne
Dama çıktım dam başıma dönüyü
Görenler de beni deli sanıyı
Bu nasıl sevdaydı geldi başıma
Soyka gönlüm cayır cayır yanıyı
Duman çökmüş göremedim ırağı
Perişan eyledin Hasan Durak'ı
Gadan alam ne dedim de darıldın
Sardı beni o güzelin merağı
Söz: Hasan Durak

Ekin Ektim Çöllere
Ekin ektim çöllere
Biçtirmedim ellere
On üçünde yar sevdim
Ondan düştüm dillere
Ah seni gidi oyunbaz
Edasına doyulmaz
Şekerlenmiş yanaklar
Bakmayınan kanılmaz
Ekine firaz derler (ah)
Güzele beyaz derler
Her kime derdim yanam
Bu dert sana az derler
Ah seni gidi oyunbaz
Edasına doyulmaz
Şekerlenmiş yanaklar
Bakmayınan kanılmaz
Ekin ektim gül bitti (ah)
Dalında bülbül öttü
Ötme ey garip bülbül
Yarim gurbete gitti
Ah seni gidi oyunbaz
Edasına doyulmaz
Şekerlenmiş yanaklar
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Ekin Ektim Çöllere
Ekin ektim çöllere
Yoldurmadım ellere
On beşinde yar sevdim
Ondan düştüm dillere
Damdan dama sekmeli
Karabiber ekmeli
Bacın inek sağarken
Çekip çekip öpmeli
Ekin ektim gül bitti
Dalmda bülbül öttü
Ötme garip bülbülüm
Yarim elimden gitti
Damdan dama aşalım
Çifte camış koşalım
Yarim askere gitti
Kiminle konuşalım
Dağda davar güderim
Eve haber ederim
Emmim kızı vermezse
Başım alır giderim
Ekin ektim bir kucak
Derdin beni alacak
İkimizin sevdası
Kıyamete kalacak
Kaynak: Ahmet Hulusi

Ekin Ektim Çöllere
Ekin ektim çöllere de
Biçtirmedim ellere
On beşimde yar sevdim de
Ondan düştüm dillere
Hopla da sevdiğim hopla da
Ekini sıkça topla
Kesme de kekül altına da
Beni de bile sakla
Ekine firaz derler de
Güzele beyaz derler
Yarenden ayrılana da
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Yana yana gez derler
Hopla da sevdiğim hopla da
Ekini sıkça topla
Kesme de kekül altına da
Beni de bile sakla
Parmağındaki yüzükler
Nedense oynamıyor
Yar senden gayrısına da
Hiç canım gaynamıyor
Hopla da sevdiğim hopla da
Ekini sıkça topla
Kesme de kekül altına da
Beni de bile sakla

Sayfa 1055

Güzel sevdim söz oldu
Yarimi yola vurdum
Yüreğim göz göz oldu
Kaynak: Enver Demirbağ

Ekin Ektim Yerlere
Ekin ektim yerlere
Su topladım göllere
Allah beni nasip et
Kaynanasız evlere
Fidan diktim söküldü
Yapraklan döküldü
Ellerin yari geldi
Benim boynum büküldü

Kaynak: Murat Akkaya

Ekin Ektim Çöllere Fadimem

Ekin İdim Oldum Harman

Ekin ektim çöllere Fadime'm
Yoldurmadım ellere Fadime'm
Küçücükden yar sevdim de Fadime'm
Sezdirmedim ellere Fadime'm

Düşürdün aşkın narına
Karıştırdın küle beni
Atın yolun kenarına
Yar geçtikçe göre beni

Tombulacık Fadime'm de dağ başına gel
Ben asgere gidiyom da düş peşime gel

Kırda meleşir kuzular
Derdim çok yarem sızılar
Gönül sevdiğin arzular
Götürsünler yare beni

Başım açık çevrem yok Fadime'm
Çağırmaya derman yok Fadime'm
Şu köylerin içinde Fadime'm
Can sevecek dostum yok Fadime'm
(Can sevecek dost da yok Fadime'm)
Tombulacık Fadime'm de dağ başına gel
Ben asgere gidiyom da düş peşime gel
Kaynak: Yöre Ekibi

Ekin Ektim Düzlere
Ekin ektim düzlere
Diken oldum gözlere
İşte ben gidiyorum
Harput kalsın sizlere
Ekin ektim bitirdim
Yare harman yetirdim
Dediler yar yad olmuş
Ben aklımı yitirdim
Ekin ektim güz oldu
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Ecel gelir Hak'tan ferman
Can çekilir kalmaz derman
Ekin idim oldum harman
Savursunlar yele beni
Ali Rıza'm sızlar yara
Gülistandım döndüm hara
Çekiverin Zülfikar'a
Kılsın pare pare beni
Kaynak: Ruhi Su

Ekini Biçer Oldum
Ekini biçer oldum
Desteyi seçer oldum
Yar derdine düşeli
Dağlara göçer oldum
Ekin ektim ot bitti
Dalında bülbül öttü
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Sayfa 1056

Bülbül ötmez olaydı
Yarim elimden gitti

Gönlüme ateş yaktım
(Hanım nereye yaylalar canım yaylada yaylalar)

Eğilin almayalar
Önünü boyamalar
Eğilin ekin biçek
Biz'rgattan sayarlar

Ekinin üstü merdin
(Hanım nereye yaylalar canım yaylada yaylalar)
Gız nedir senin derdin
(Hanım nereye yaylalar canım yaylada yaylalar)
Benden başka sevip de
(Hanım nereye yaylalar canım yaylada yaylalar)
Muradına mı erdin
(Hanım nereye yaylalar canım yaylada yaylalar)

Kaynak: Aşık Veysel

Ekinler Biter Oldu
Ekinler biter oldu
Kokusu yeter oldu
Ayrılık seter oldu
Bir tanem bir tanem
Bir de sen iki tanem
Kızlar gider eşmeye
Bize tuzak deşmeye
Haydin gidek içmeye
Bir tanem bir tanem
Bir de sen iki tanem
Çiçekler açar oldu
Kokusu saçar oldu
Ayrılık naçar oldu
Bir tanem bir tanem
Bir de sen iki tanem
Kaynak: Selahattin Sarıkaya

Ekinler Deste Deste
Ekinler deste deste
(Hanım nereye yaylalar canım yaylada yaylalar)
Bugün gönlüm aheste
(Hanım nereye yaylalar canım yaylada yaylalar)
Yar selamın almazsam
(Hanım nereye yaylalar canım yaylada yaylalar)
Bil ki olurum aheste
(Hanım nereye yaylalar canım yaylada yaylalar)
Ekine orak attım
(Hanım nereye yaylalar canım yaylada yaylalar)
Yar yürüdü ben kalktım
(Hanım nereye yaylalar canım yaylada yaylalar)
Kör olası kaderim
(Hanım nereye yaylalar canım yaylada yaylalar)
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Kaynak: Nadiye Türkoğlu

Ekinler Ekilirken
Ekinler ekilirken
Dibine dökülürken
Kız saçından üç tel ver
Kefenim dikilirken
Ekinler orak oldu
Yakınlar ırak oldu
Yarim gitti gelmedi
Kalbime merak oldu
Kaynak: Hafız Sabri

Ekinler Ekilirken
Ekinler ekilirken
Çiziye dökülürken
Seni de benden ayırdılar
Suna da boylu Neriman
Şafaklar sökülürken
Vardım pınar akmıyor
Yar yüzüme bakmıyor
Dokuz da daldan gül kopardım
Suna da boylu Neriman
Senin gibi kokmuyor
Uşak duman sis oldu
Açan güller hep soldu
Aç gözünü göreyim
Suna da boylu Neriman
Kalbim hasretle doldu
Kaynak: Ali Kıran

Ekireğin Başı Arpa (Zalim)
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Ekireğin başı arpa
Sular gelir çarpa çarpa
Zalimler kardaşı vurmuş
Oğlu var beşikte körpe
(Bağlantı)
Hele zalim zalim zalim
Nasıl kıydın bu yiğide
Ah yetimleri kim büyüde
Kardaş toprağı sarıyor
İçerde yaram kanıyor
Böyle derdi çekmeyenler
Dertliyi deli sanıyor
Bağlantı
Kardaş toprakta çürüsün
Yetimleri bir büyüsün
Hiç sevinme zalim düşman
Gün gelir sen de görürsün
Bağlantı
Kaynak: Mustafa Kul

Eklemedir Koca Konak
Eklemedir koca konak ekleme
Nazlı da yarim yine geldi aklıma
Nasıl edeyim başımdaki sevdaya
Aman aman dostlar yoldan geldim yorgunum
Orta da boylu bir güzele vurgunum
Bizim bağın menekşesi al olur
Alem de sevdiğine de yanar kül olur
Sevdiğini alamayan del'olur
Haydi haydi gidelim aynalı kavağa üçümüz
Taze de şeftalidir bizim yükümüz
Bizim bağa gider iken serhaya
Çektiler kolumdan da beni tenhaya
Nasıl edeyim başımdaki sevdaya
Aman aman dostlar kabir de bana dar gelir
Bu gençlikte ölüm bana zor gelir
Kaynak: Kemal Kazdağlı
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Sayfa 1057

Ekmek Derdi
Sefaletin leş kokusu
Çıkmaz durur üstümde hey
Meteliğe kurşun sıkan
Şarkılar var dilimde hey
Bir yanında açlık
Bir yanım aşık
Bir yanım çaresiz
Aklım karışık
Ben bu derdin üstesinden gelemem
Ekmek derdi yetmez gibi bir de sen
Bir kez olsun sevdiğini söylesen
İlk adım önemliydi
Atamadı veremliydi
Satamadı dertlerini
İki gözü de nemliydi
Servet beni adam etmez
Tütmez benim gözümde hey
Sevdan beni sultan eder
Bitmez aşkın gönlümde hey
Kaynak: Servet Kocakaya

Ekmekten Aştan Kesildim
Ekmekten aştan kesildim
Bir vefasız yar yüzünden
Dert defterine yazıldım
Bir vefasız yar yüzünden
Yar yüzünden ele döndün
Savurdular küle döndüm
Yıktılar gönül bendimi
Boz bulanık sele döndüm
Erenler nedir bu çare
Yar yoluna oldum pare
Yüreğimde binbir yare
Bir vefasız yar yüzünden
İnsan yaşar mı sevdasız
Olur mu dosta vefasız
Misali yanma faydasız
Bir vefasız yar yüzünden
Kaynak: Adem Aslandoğan

Eksik Halim Kusurum
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Hiç bilmedim sabahta sarı neden
Gelüp şu iklime girüp anneden
Şu kalbimin masum olduğu neden
Bilemedim eksik halim kusurum
Bahçede açılmış gülleri derem
Çok badeler içtim gönül coşuram
Değilim kazancı çiğler pişürem
Bilemedim eksik halim kusurum
.. kalem salup gelenler
Pirine arz edüp yolun sürenler
Pişmiş her kaplardan kısmet alanlar
Bilemedim eksik halim kusurum
Pir Sultan'ım niyet eden gitmeye
Kim can ü gönülden hizmet etmeye
Hak erenlerine gönül katmaya
Bilemedim eksik halim kusurum
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Eksilir (Yokta Noksan Aranılmaz)

Sayfa 1058

Yar havalanmış
Gelmez yanıma
Ektiğim darı
Biçtiğim darı
Sevdiğim sarı
Bağlantı
Ektiğim arpa
Biçtiğim arpa
Sevdiğim körpe
Bağlantı
Kaynak: Muharrem Akkuş

El Benimdir Etek Senin
El benimdir etek senin sultanım
Elim kes eteğin kesme sevdiğim
Ayırırlar seni benden ederler
El sözüne kulak asma sevdiğim

Yokta noksan aranılmaz
Yasa budur var eksilir
Ne tükenir sırda insan
Ne insanda sır eksilir

Yüzün aya benzer halın yıldıza
Mevla’yı seversen gönlüm et rıza
Ayda bir ziyaret teşrif et bize
Özge yere ayak basma sevdiğim

Hayat denen şu varlıkta
Söz yücenin pazarlıkta
Ölürsek bir mezarlıkta
Üç metrelik yer eksilir

Mazlumi der oldum hüsnüne mail
Olmadım dünyada murada nail
Yavuz göz değmesin takın hamail
Reftah vur da yürü yosma sevdiğim

Elden ele renkten renge
Ölüm seldir can bir yonga
Gidersek bozulmaz denge
Halil’lerden bir eksilir

Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Kaynak: Halil Soyuer

Ektiğim Yonca
Ektiğim yonca
Biçtiğim yonca
Sevdiğim yonca
(Bağlantı)
Oy lele lele
Vay lele lele
Elin elime
Kolun boynuma
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El Çek Tabib El Çek Yaram Üstünden
El çek tabib el çek yaram üstünden
Sen benim derdime deva bilmezsin
Sen nasıl tabibsin yoktur ilacın
Yaram yürektedir sarabilmezsin
Sana derim sana ey kalbi hayın
Kimseler çekmesin feleğin yayın
Yıkıp harab ettin gönül sarayın
Alıp bir taşını koyabilmezsin
Emrah'ım dinledin benim sözlerim
Muhabettin can evimde gizlerim
Ne duruyon ağlasana gözlerim
Bir daha yarini görebilmezsin
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Söz: Erzurumlu Emrah

El Çek Tabip Dertli Sinemden
El çek tabip el çek dertli sinemden
Sen benim derdime çare bilmezsin
Sen nasıl tabipsin yoktur ilacın
Yaram içerdedir sarabilmezsin
Düştü gel
Atlandı gel düştü gel
İyi günüm iyi dosta
Kötü günüm düştü gel
Yıkılsın feleğin taç ile tahtı
Öyle bir ok vurdu hicranım aktı
O yar de vermişti ikrarı ahtı
O ki ikrarında durabilmezsin

Sayfa 1059

El çek tabip el çek sinem üstünden
Sen benim derdime deva bilmezsin
Sen nasıl tabipsin yoktur ilacın
Yarem yürektedir sarabilmezsin
İçerim yanıyor kendim havayi
Çekmeyen ne bilir aşkı sevdayı
Yıktın viran oldu kalbim sarayı
Çünkü bir taşını koyabilmezsin
Emrah'ım dinledin benim sözlerim
Muhabbetin can evimde gizlerim
Ne duruyon ağlasana gözlerim
Bir dahi yarini görebilmezsin
Kaynak: Erzurumlu Emrah

El Çek Tabip Sinem Üstünden 3

Göze de
Balık oynar gözede
Sana da kurban canım
Seni gören göze de

Ela gözlerini sevdiğim dilber
Sen benim derdimden deva bilmezsin
Sen nasıl tabipsin yoktur ilacın
Yürekte yaramı sarabilmezsin

İrfani'yim başa gelmez sözlerim
Kalem alır kağıt üste izlerim
Ne durursun ağlasana gözlerim
Bir daha o yari görebilmezsin

Sana derim sana ey kalbi hayın
Kimseler çekmesin feleğin yayın
Yıktın harap ettin gönlüm sarayın
Alıp bir taşını koyabilmezsin

Su da yandı
Sel bastı su dayandı
Üstüme su serptiler
Tutuştu su da yandı

Emrah der ki yalan oldu sözlerim
Muhabbetin can evimde gizlerim
Ne durursun ağlasana gözlerim
Gitti kaşı kara görebilmezsin

Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova

Kaynak: Abbas Öz

El Çek Tabip Sinem Üstünden 1

El El Epenek

El çek tabip el çek sinem üstünden
Sen benim derdimi bilebilmezsin
Yarem yürektendir yoktur ilacın
Sen benim yaremi sarabilmezsin

El el epenek
Elden çıkan kepenek
Kepeneğin yarısı
Bit bidanın karısı

Yüzün güleçtir içerin hayın
Çeken bilir bu sevdanın yayın
Yıktın viran ettin ömrüm sarayın
Sen onun bir taşın örebilmezsin

Ebem yoğurt getirdi
Pisik burnunu batırdı
Pisik burnun kesile
Minareden asıla

Kaynak: Abbas Öz

Minarede bir kuş var
Kanadında gümüş var
Allı gelin telli gelin
Çek elinden birisinden birisini

El Çek Tabip Sinem Üstünden 2
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Kaynak: Yöre Ekibi

El Eyliyi El Eyliyi
El eyliyi el eyliyi
Saçları gel gel eyliyi
Senin o güzel duruşun
Beni burda del'eyliyi
Su yolunda su yolunda
Kalaylı barkaç kolunda
Eller gibi bir yar sevdim
O da herkesin dilinde
Aşağıdan yar geliyi
Fistan giymiş dar geliyi
Sevdim sevdim eller aldı
Buda bana zor geliyi
Kaynak: Yöre Ekibi

El Güler (Gel Uyan Arkadaş)
Gel uyan arkadaş hataya düşme
Kervan geçer uyanırsın el güler
Açılmayan bir kapıyla uğraşma
İnat edip dayanırsın el güler
Aşık odur aşk libasın giymeli
Yüz yerde olup da boyun eğmeli
Sohbetini dinleyenler övmeli
Kendi kendin övünürsün el güler
Yanguni altundur paslanmaz maden
Belli olmaz neler doğar anadan
El elden üstündür kendin bilmeden
Sen kendini beğenirsin el güler
Kaynak: Aşık Yanguni

El Kızılırmak (Şu Yalan Dünyaya)
Şu yalan dünyaya geldim geleli
Ömrüm dert gölünde sal Kızılırmak
Gamdan kurtulamam kendim bileli
Sen de benim gibi kal Kızılırmak
Kızılırmak coşar coşar çağlarsın
Aylar geçmez bağırcığım dağlarsın
Ah vah alma bir gün yanar ağlarsın
Kayığıma yol ver al Kızılırmak
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Sayfa 1060

Nereden gelirsin Hint'den Yemen'den
Korkum geçmez senin gibi zalimden
Aldın sahanımı alın elimden
Bundan kelli olmaz ol Kızılırmak
Köpürür taşarsın benzersin kana
Kıvrılı çevrili giden bir yana
Tabiatın senin kıyarsın cana
Ne kötü huyun var sel Kızılırmak
Engin öter şu Irmağın kuşları
Yanar durur ciğerimin başlar
Önüne yığılsa köyün taşları
Ahdim gitmez sen del (i) Kızılırmak
Der Said çok coşma burulun bir gün
Akıbet ah çeken yorulun bir gün
Bağlarlar bendini durulun bir gün
Yeter kuruyası el Kızılırmak
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

El Ne Bilir Yar Aşkına Yandığım
El ne bilir yar aşkına yandığım
Mecnun'a döndürüp del'eyler beni
Aşkın kemendini atar boynuma
Bağlar zülüfüne köl'eyler beni
Ateşten betermiş bu aşkın hali
Kurutur yaprağı soldurur dalı
Bağrım üryan olur Kerem misali
Yakar ateşlere kül eyler beni
Beklerim yolunu yağmurda karda
Hep günlerim geçer figanda zarda
Yaz bahar ayında azgın sularda
Çarpar taştan taşa sal eyler beni
Mahmut Erdal derdim dökem sazıma
Hangi birgün yanam kara yazıma
Her gelip geçtikçe basar yüzüme
Ayaklar altında çul eyler beni
Kaynak: Mahmut Erdal

El Vurup Yaremi İncitme 1
El vurup yaremi incitme tabip
Bilmem sıhhat bulmaz hicraneler var
Dert vurup da yarem eylersin derman
Her can kabul etmez viraneler var
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Sayfa 1061
Kaynak: Mukim Tahir

Vay dünya dünya fanisin dünya
Vay dünya dünya yalansın dünya
Can ile cananı alansın dünya
Alansın dünya
Aşk ile pervane dönersin dünya
Yalansın dünya
Dert ehli olanlar dermana gelir
Elbette arayan dermanın bulur
Sadık der ki kimde ne var kim bilir
Geşt ü güzar ettim elde neler var
Vay dünya dünya fanisin dünya
Vay dünya dünya yalansın dünya
Can ile cananı alansın dünya
Alansın dünya
Aşk ile pervane dönersin dünya
Yalansın dünya
Kaynak: Sadık Doğanay

El Yanmasın
Bir güzel methedem bari cihan yanmasın
Pervaneler gibi bari halim yanmasın
Hüsnüne mağrurlanma Yusuf u Kenan mısın
Mah yüzüne bir nikap çek ben yandım el yanmasın
Ey Fuzuli yeter eyledin bunca cefa
Serimi yoluna koydum senin gelmedin safa
Güzellerin padişahı ya Muhammet Mustafa
Mah yüzüne bir nikap çek ben yandım el yanmasın
Kaynak: Ali Ekber Çiçek

El Zanneder Ben Deliyem
El zanneder ben deliyem aman aman
Dost bağının bülbülüyem
Ben oyarin meftuniyem aman aman
Gönül sabreyle sabreyle
Mevla'nın muradı böyle
Gül idim sarardım soldum
Yana yana ben kül oldum
Dermansız derde düş oldum

Ela Gözlerine Kurban Olduğum
Ela gözlerine kurban olduğum
Ecelim gelmeden öldürme beni
Gizlice uğrunca severim seni
Sırrımı kimseye bildirme beni
Seni bana veren ol yüce gani
Alırlar elimden korkarım seni
Kaddimi büküp de öldürsen beni
Üstüme düşmanım güldürme benim
Ölüm dedikleri gelmez aynıma
Sıva ak kolların dola boynuma
Soyunup eğnini girsen koynuma
Sabah oldu deyi kaldırma beni
Öksüz Aşık bunu böyle söyledi
İndi aşkın deryasını boyladı
Senin aşkın beni Mecnun eyledi
Dağlara düşürüp yeldirme beni
Kaynak: Öksüz Aşık

Ela Gözlerine Kurban Olduğum
Ela gözlerine kurban olduğum
Yüzüne bakmağa doyamadım ben
İbret için gelmiş derler cihana
Noktadır benlerin sayamadım ben
Aşkın ateşidir sinemi yakan
Lütfuna irer mi çevrini çeken
Kolların boynuma dolanmış iken
Seni öpmelere kıyamadım ben
Terk eyledim ağalarım beylerim
Bozbulanık seller gibi çağlarım
Anın içün ben ah idüp ağlarım
Ayrılık oduna doyamadım ben
Kaldı deli gönül kaldı hep yasta
Mevla' m erdir beni murada kasda
Aşık Ömer eydür sevgili dosta
Allah' a ısmarladık diyemedim ben
Kaynak: Aşık Ömer

Gönül sabreyle sabreyle
Mevla'nın muradı böyle
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Ela Gözlerine Kurban Olduğum
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Ela gözlerine kurban olduğum
Yüzüne bakmaya doyamadım ben
İbret için gelmiş derler cihane
Noktadır benlerin sayamadım ben
Ayamadım ben doyamadım ben
Noktadır benlerin sayamadım ben
Aşkın ateşidir sinemi yakan
Lütfuna erer mi cevrini çeken
Kolların boynuma dolanmış iken
Seni öpmelere kıyamadım ben
Ayamadım ben doyamadım ben
Noktadır benlerin sayamadım ben

Sayfa 1062

Benim ilden başka ile konma ha
Sana söylüyorum canımın canı
Elimden aldırdım sevdiğim seni
Eski ifadenle güvendir beni
Beni ısrarımdan döner sanma ha
Şimdi seni sıkı teşvik ederler
Düşürürler dilden dile yederler
Seni soğutmıya gelip giderler
Yalan yanlış her bir söze kanma ha
Servi gibi uzun o yarin boyu
Gayet metin yerden hem cinsi soyu
Vefasızlık etme bırak bu huyu
Ellerin sözüne sakın kanma ha

Kaynak: Sadettin Kaynak

Ela Gözlerine Kurban Olduğum
Ela gözlerine kurban olduğum
Arzuladım seni pîr deyü geldim
Gece gündüz hayaline yeldiğim
Yarama bir merhem sar deyü geldim
Pek perişan oldum seni seveli
İkrar verdim ta elestten evveli
Kaşları mahitap gözler mevali
Şöyle bir efendim var deyü geldim
Senden ayrılalı dahi gülmedim
Ben gönlümü her deryaya salmadım
Şunda her güzelden vefa bulmadım
Yine imdat sende car deyü geldim
Eğme kaşlarını kasavetim var
Güruh-ı Naci'den asil zatım var
Yusuf Kenan gibi muhabbetim var
Bir melek şimali yar deyü geldim
Veli'm eyder pirden tuttum elimi
İkrar verdim pek bağladım belimi
Ya öldür ya azad eyle kulunu
Ya benim muradım ver deyü geldim
Kaynak: Aşık Veli

Ela Gözlerine Kurban Olduğum
Ela gözlerine kurban olduğum
Aman eski ifadenden dönme ha
Şimdi havalanup gökte uçarsın
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Yok iken sevdiğim bu işde suçun
Eski ifadenden döndün sen niçün
Ruhsat senden ayrı düştüğü içün
Tez ölürse onun için yanma ha
Kaynak: Aşık Ruhsati

Ela Gözlerine Kurban Olduğum
Ela gözlerine kurban olduğum
Şayedip aleme bildirme beni
Açıp ak gerdanı durma karşımda
Ecelimden evvel öldürme beni
Dilber at kolların dola boynuma
Ölüm endişesi gelmez aynıma
Bir gece misafir eyle koynuna
Sabah oldu deyi kaldırma beni
Karac'oğlan tutma beni el gibi
Akıttım gözümden yaşı sel gibi
Bahçende açılan gonca gül gibi
Dizip al yanağa soldurma beni
Kaynak: Karacaoğlan

Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber
Ela gözlerini sevdiğim dilber
Muhabbetin benim ile yan gider
Benim ile küsü tutup gezen yar
Eller ile güler oynar can gider
Ben de vara idim yarin iline
Yüzümü süreyim taşlı yoluna
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Bir busecik himmet eyle kuluna
Al yanaktan fiske vursam kan gider
Güzel yağlığını atmış boynuna
Onun güzelliği çıkmış aynına
Soyunsam da girsem yarin koynuna
Sermayeden ne eksilir nen gider
Minhaci'yım eydür bahar erişti
Kırmızı gül goncasına karıştı
Gözün geldi gözüm ile görüştü
Hilal kaş üstüne kaş mihman gider
Kaynak: Deliktaşlı Minhaci

Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber
Ela gözlerini sevdiğim dilber
Sana bir sözüm var diyemiyorum
Bilmem deli miyim mecnun gezerim
Sırrımı ellere veremiyorum
Derdimi ellere diyemiyorum
İnce belini tatlı dilini sevdiğim
Kırılsın kollarım duramıyorum
Helal olsun al yanaktan emdiğim
El uzatıp gonca gülün derdiğim

Sayfa 1063

Hak nazarım kaldı selvi boyunda
Ol günlerde bahar bayram ayında
Üstüne gölge olan dallar öğünsün
Gevheri yarimin akranı yoktur
Var yürü yüzüne perdeler döktür
Kaşların kemandır kipriğin oktur
Züfüne dokunan yeller öğünsün
Kaynak: Aşık Gevheri

Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber
Ela gözlerini sevdiğim dilber
Cefa etmeyise bu da yetiyo
Şu sinemde aşkın közü korlaşır
Ah ettikçe buram buram tütüye
Ayetel kürsüyü okur dilinde
Altın kadeh ile bade elinde
Asılsam da öpsem zülfün telinde
Siyah ebrulerin bir kan ediyo
Pir Sultanım ben ayrılmam izinden
Bin dert derman bulur senin sözünden
Sıat köprüsünden kırklar ceminden
Eyleyin niyazi geçelim talip
Kaynak: Burhan Gökalp

İnce belini tatlı dilini sevdiğim
Kırılsın kollarım duramıyorum

Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber

Al yanaktan emdicağzım azıktır
Tarama zülfünü göynüm bozuktur
Öksüzüm garibim bana yazıktır
Iradı yollarım göremiyorum

Ela gözlerini sevdiğim dilber
Ben güzel görmedim senden ziyade
Bilmem melek misin gökten mi indin
Ben melek görmedim senden ziyade

Kaynak: Neşet Ertaş

Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber
Ela gözlerini sevdiğim dilber
Salınıp geldiğin yolar öğünsün
Ne güzel yaratmış seni Yaradan
İnce belin saran kollar öğünsün

Kara bağrım ezik ne salınırsın
Cevahir pas tutmaz ne silinirsin
Baktıkça gözüme hoş görünürsün
Bugün güzelliğin dünden ziyade
Kaynak: Kemal Çığrık

Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber

Aman hey eğlencem gel yine aman
Yok mudur zerrece göğsünde iman
Soyunup koynuna girdiğim zaman
Ol sinem üstünde eller öğünsün

Ela gözlerini sevdiğim dilber
Kokunu benzettim güller içinde
Kurumuş bellerin hilale dönmüş
Serviye benzettim dallar içinde

Bir melek nesli mi vardır soyunda

Gözlerini süzüp kaşların çatma
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Divane aklımı perişan etme
Güzel keklik gibi er kalkıp ötme
Takla vurup gezme dallar içinde
Pek çekme düzenme aşıklar yanar
Çok uzun avlanma düşmanlar duyar
İlde çapkın çoktur al ile avlar
Çırpınıp çok yüzme göller içinde
Aşık Said der ki deryaya dalma
Yanağım tasfiri kırmızı elma
Eda ile suna boylum sallanma
Belki destan olur diller içinde

Sayfa 1064

Mail oldum senin ince beline
Canım kurban olsun tatlı diline
Aşık olup senin hüsnün bağına
Kırmızı gülleri dermeye geldim
Karac'oğlan der ki işin doğrusu
Gökte melek yerde huma yavrusu
Söyledim ben sana sözün doğrusu
Soyunup koynuna girmeye geldim

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

(Ek Dörtlük)
Sarı gülüm elden ele gezerim
Ela gözlü yari candan severim
Dediler o güzel sararıp solmuş
Hak nasip ederse dermeye geldim

Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber 1

Kaynak: Karacaoğlan

Ela gözlerini sevdiğim dilber
Cihana saldırdı gözlerin beni
Bu dertten bu sinem çürüyüp gider
Hasrete yandırdı gözlerin beni

Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber 2

Ben sana hayranım çekerim cefa
Sular gibi aksam çay olsam daha
Gel sevdiğim senle edelim veda
Hasrete yandırdı gözlerin beni
Kaynak: Davut Sulari

Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber 1
Ela gözlerini sevdiğim dilber
Göster cemalini görmeye geldim
Şeftalini derde derman dediler
Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim
Gündüz hayallerim gece düşlerim
Uyandıkça ağlamaya başlarım
Sevdiğim üstünde uçan kuşların
Tutup kanatlarından kırmaya geldim
Senin aşıkların gülmez dediler
Ağlayıp yaşını silmez dediler
Seni saran yiğit ölmez dediler
Gerçek mi efendim sarmaya geldim
Senin işin yiyip içmek dediler
Yaran ile konup göçmek dediler
Göğsün cennet koynun uçmak dediler
Hak nasip ederse görmeye geldim
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Ela gözlerini sevdiğim dilber
Cihana saldırdı gözlerin beni
Hasretinden mecnun misali oldum
Ölmeden öldürdü gözlerin beni
Güzel olan güzelliğin bildirir
Yüzünün terinden bade doldurur
Hasretin firkatin beni öldürür
Ölmeden öldürdü gözlerin beni
Ben sana hayranım çekerim sevda
Sular gibi aksam çay olsam mah'a
Gel sevgilim senle edelim vefa
Hasrete yandırdı gözlerin beni
Davut Sulari'yim ilim Erzincan
Yıktı kametimi dert ile hicran
Bülbülüm gül için olurum nalan
Ölmeden öldürdü gözlerin beni
Kaynak: Davut Sulari

Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber 2
Ela gözlerini sevdiğim dilber
Seni görmeyeli göresim geldi
Altın kemer sıkmış ince belini
Usul boylarım sarasım geldi
Küçücüksün güzel etme bu nazı
Ciğerime bastın ateşi közü
Başına takmışsın gülü nergisi
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Yüzünü yüzüme süresim geldi
Eladır gözlerin karadır kaşın
Aradım cihanı bulunmaz eşin
Yaylanın karından beyazdır döşün
Uzanıp üstüne ölesim geldi
Karac'oğlan der ki nettim neyledim
Coşkun sular gibi aktım çağladım
Vefasız dilbere gönlüm bağladım
Ayrıldı yollarım varasım geldi
Kaynak: Karacaoğlan

Ela Gözlerini Sevdiğim Güzel
Ela gözlerini sevdiğim güzel
Bekle yollarımı gelene kadar
Ben seni severim can ile candan
Bize ayrılık yok ölene kadar
Seni muhannet
Seni hayırsız
Seni divane seni
Üç aşağı beş yukarı salla mendili
Kız ben seni tanımadım tanıt kendini

Sayfa 1065

Gel kız karşımda dursana
Nedir şu halim sorsana
Saçından bir tel versene
Ah koklayayım gül yerine
Haydi haydi canım haydi
O bakışlar beni baydı
Seni seni zalim seni
Nerelerde bulsam seni
Kendime alsam seni
Sineme sarsam seni
Karacaoğlan der nolayım
Kolun boynuma dolayım
Nazlı yar kölen olayım
Ah kabul eyle kul yerine
Haydi haydi canım haydi
O bakışlar beni baydı
Seni seni zalim seni
Nerelerde bulsam seni
Kendime alsam seni
Sineme sarsam seni
Kaynak: Yusuf Babacan

Ela Gözlü Bir Durnaya Vurgunum

Bizim köyde er ekerler soğanı
Keklik için beslerlermiş doğanı
Hu dünyada çifte güzel seveni
O dünyada sorgu sual yoğumuş

Ela gözlü bir durnaya vurgunum
Konuşmam gayrı iyi dargınım
Kırıktır kollarım sana kırgınım
Zaten yaralıydım öldürdün durnam

Üç aşağı beş yukarı salla mendili
Kız ben seni tanımadım tanıt kendini

Alayından dönüşünden bilirim
Ya seni alırım ya da ölürüm
Verseler cenneti giremem sensiz
Senin için cehennemde kalırım

Kaynak: Aşık İhsan

Ela Gözlü Benli Dilber
Ela gözlü benli dilber
Koyma beni el yerine
Altın kemerin olayım
Ah dola beni beline
Haydi haydi canım haydi
O bakışlar beni baydı
Seni seni zalim seni
Nerelerde bulsam seni
Kendime alsam seni
Sineme sarsam seni
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Güvel ördek gibi sallar döşünü
Güzel keklik gibi arar eşini
Kötünün elinden kurtar başımı
Zaten yaralıydım öldürdün durnam
Abalıoğlu der ki ne çıkar ağızdan
Kemanı kaşların ayrılmaz sazden
Umudum kesilmiş gelinden kızdan
Zaten yaralıydım öldürdün durnam
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Ela Gözlü Dilber
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Behey ela gözlü dilber
Hangi bağın gülüsün sen
Seher vaktinde uyanır
Aşığın bülbülüsün sen
İnce belin sıkmış kemer
Yüzüne de düşmüş kamer
Aşıkların senden umar
Bugün beyler beyisin sen
Humasın yüksek uçarsın
Bir bakar gönlüm açarsın
Ben severim sen kaçarsın
Aklın yoktun delisin sen
Severim hakiki yari
Feda kıldım can u teni
Kerem der ki Aslı Han'ı
Cihanın sultanısın sen
Kaynak: Aşık Kerem

Ela Gözlü Dilberlerin Lezzeti
Ela gözlü dilberlerin lezzeti
Şeker midir şerbet midir bal mıdır
Ne dökülmüş ak gerdanın üstüne
Kakül müdür zülüf müdür tel midir
Kudretten eğnine hulle biçilmiş
Al yanak üstüne benler saçılmış
Hüsnünün bağında güller açılmış
Lale midir sümbül müdür gül müdür
Alçakları koyup yükseğe uçmak
Böyle gerdan kırıp göğüsler açmak
Yadlara meyledip yarenden kaçmak
Adet midir kanun mudur yol mudur
Katibi ah edip bağrını ezer
Ağyarlar yavrunun ardınca gezer
Efkarlanır gönül yollarda eser
Dağ mıdır bağ mıdır yoksa çöl müdur
Kaynak: Aşık Katibi

Ela Gözlü Nazlı Dilber
Ela gözlü nazlı dilber
Sen d'olasın benim gibi
Zülfü dökük boynu bükük
Sen d'olasın benim gibi
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Sayfa 1066

Bahçende güller bitmesin
Dalında bülbül ötmesin
Kapından cerrah gitmesin
Sen d'olasın benim gibi
Gül yerine diken bitsin
Kuş yerine baykuş ötsün
Gözün yaşı sele gitsin
Sen d'olasın benim gibi
Karac'oğlan der mert gibi
Yanar yüreğim od gibi
Bir ok yemiş bozkurt gibi
Sen d'olasın benim gibi
Kaynak: Karacaoğlan

Ela Gözlü Nazlı Dilber (Sakınurum)
Ela gözlü nazlı dilber
Seni kandan sakınurum
Kandan değil hey efendim
Seni candan sakınurum
O yana bu yana bakma
Beni ateşlere yakma
Elini koynuna sokma
Seni senden sakınurum
Gevheri der ben bir merdim
Yüreğimden çıkmaz derdim
Sen bir kuzu ben bir kurdum
Seni benden sakınurum
Kaynak: Aşık Gevheri

Ela Gözlü Nazlı Yari
Ela gözlü nazlı yari
Görem dedim göremedim
Boş kalmıştır kavil yeri
Varam dedim varamadım
Gönlümün gülü nerede
Engeller durmaz arada
Emine'yle ben murada
Erem dedim eremedim
Şeker kaymak tatlı dili
Kınalamış nazik eli
Koynundaki gonca gülü
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Sayfa 1067

Derem dedim deremedim

Hudey hudey hudey hudey

Şahinim yok çıkam ava
Ne yaptımsa aldım hava
Kuşlar gibi ben bir yuva
Kuram dedim kuramadım

Şah Hatayi der sırrını
Meydana koymuş serini
Nesimi gibi derisin
Yüzen gelsin işte meydan
Hudey hudey hudey hudey

Gel derdini bana anlat
Ben kimlere edem minnet
Dediler ki bağın cennet
Girem dedim giremedim

Kaynak: Şah Hatayi

Ela Gözlü Yardan Bize Gel Oldu

Mehmet Ali asıl adım
Ferrahi'yi pirle kodum
Gurbet elden dönem dedim
Duram dedim duramadım

Ela gözlü yardan bize gel oldu
Varamam şu yerler yazlanmayınca
Hiç talip kalmadı ehl-i dil oldu
Gerçekler bilinmez izlenmeyince

Arzu da yaktı Kamber'i
N'olur biraz gelsin beri
Feleğin çelik çemberi
Kıram dedim kıramadım

Ali'yi sevenler ayan eylemez
Saklayıp sırrını beyan eylemez
Erenler nutkunu nihan eylemez
Muhabbet kurulup sözlenmeyince

Nazlı yari getirip de
Yanı yana oturup da
Kollarıma yatırıp da
Saram dedim saramadım

Ali'yi sevenler gönül döşürür
Döşürür de aşk kazanın taşırır
Her mürşit çiğ talip mi pişirir
Ateş yakıp altı közlenmeyince

Uzak bir menzile vardım
Hem ağladım hemi durdum
Karışık bir rüya gördüm
Yoram dedim yoramadım

Pir Sultan Abdal'ım demek olur mu
Hercai dilbere emek olur mu
Rızasız lokmasın yemek olur mu
Mürşit nazarında tuzlanmayınca

Yükün aldı yine kervan
Gönül sen de boşa kıvran
Emine'yle dem-i devran
Sürem dedim süremedim
Kaynak: Aşık Ferrahi

Ela Gözlü Pirim Geldi
Ela gözlü pirim geldi
Duyan gelsin işte meydan
Dört kapıyı kırk makamı
Bilen gelsin işte meydan
Hudey hudey hudey hudey
Ben pirimi hak bilirem
Yoluna kurban oluram
Dün doğdum bugün ölürem
Ölen gelsin işte meydan
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Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem
Ela gözlüm ben bu elden gidersem
Zülfü perişanım kal melül melül
Kerem et aklından çıkarma beni
Ağla gözyaşını sil melül melül
Elvan çiçekleri takma başına
Kudret kalemini çekme kaşına
Beni ağlatırsan doyma yaşına
Gez benim aşkımla yar melül melül
Karacaoğlan der ki ölüp gidince
Ben de güzel sevdim kendi halimce
Varıp gurbet ile vasıl olunca
Dostlardan haberi al melül melül
Kaynak: Hulusi Seven
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Ela Gözlüm Yaktın Beni
Şu karşıdan gelen maya
Yar cemalin benzer aya
Sevemedim doya doya
Ela gözlüm yaktın beni
Boyun benzer ince dala
Sen düşürdün haldan hala
Canım sana kurban ola
Ela gözlüm yakma beni

Sayfa 1068

Korkarım düşem ölem
O yar beni unuda
Elaziz altı kuyu
Uyu sevdiğim uyu
Şu benim sevdiğimin
Şekerden tatlı huyu
Kaynak: Nihat Kazazoğlu

Elbet Doğrudur

Daimi'nin kara bahtı
Benim ile etmiş ahtı
Senin ile gönül tahtı
Ela gözlüm yaktın beni

Gelenler gideni aratır derler
Doğrudur ey dostum elbet doğrudur
Sevda serde sinsi yaradır derler
Ağrıdır ey dostum elbet ağrıdır

Kaynak: Aşık Daimi

Bir kere yakayı verirsen ele
Düşürür adını dillerden dile
Çeler aklını da salar çöllere
Uğrudur ey dostum elbet uğrudur

Ela Gözlüm Yıktın Benim Evimi
Ela gözlüm yıktın benim evimi
Eğlen şu diyarda kal diye diye
Viran ettin bahçem ile bağımı
Tomurcuk güllerim al diye diye
İnsanoğlu kurtulmuyor kazadan
Yaralılar nasıl durur sızıdan
Akça ceyran kurtulmuş da tazıdan
Kaldırmış başını çöl diye diye

Zevraki'nin derdi hep yığın yığın
Dayanmak haddi mi her yüce dağın
Böğrü değildir ağrıyan aşığın
Bağrıdır ey dostum elbet bağrıdır
Kaynak: Aşık Zevraki

Elbis'in Önü Çaydır

Seher zamanında uğradım sana
Görünce gül yüzlüm kaldım ben tana
Gafilken bir dolu sundun sen bana
İçirdin ağıyı bal diye diye

Elbis'in önü çaydır
Yar gideli üç aydır
Üç gün yari görmesem
Üç günüm dokuz aydır

Karac'oğlan der ki neyleyip n'etmek
Bir fikrim var şu sılayı terketmek
Yıkıl git diyorsun kolay mı gitmek
Sen getirdin beni gel diye diye

Kuyuları derin bulanmaz
Sevmişim uykudan uyanmaz

Kaynak: Karacaoğlan

Elaziz Uzun Çarşı
Elaziz uzun çarşı
Dükkanlar karşı karşı
Sevmişim alacağım
Dosta düşmana karşı
Elaziz'de bir oda
Ay giriyor buluda
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At üstünde urgan yok
Yar üstünde yorgan yok
Şu meskenin içinde
Can eğlencek oğlan yok
Hadi gülüm eğlenme benle
İkimizi görmüşler senle
At olur da tepmez mi
Yar olur da öpmez mi
Yarin öptüğü yerde
Gonca güller bitmez mi
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Gülleri kuruttun yarim
Sen beni unuttun yarim

Sayfa 1069

Düştüm dostun sevdasına
Koğu gaybet gayyasına
Tevbe estağfurullah

Kaynak: Ayşe Özgüler

Elde Düğün Bayram Benim Neyime
Elde düğün bayram benim neyime
Benim kurbanlarım çok evvel oldu
Sorayım fakire hey hey bir de beyime
Demi devranlarım çok evvel oldu
Eller güler oynar içim kan ağlar
Alem al yeşilde can kara bağlar
Değişti asırlar silindi çağlar
Meydanı meydanım çok evvel oldu
Davut Sulari'yim çağladım aktım
Riyakar kullardan nefretten bıktım
Şöhret kalasını kökünden yıktım
O ahdı peymanım çok evvel oldu
Söz: Davut Sulari

Elde Sermayen Heman
Elde sermayen heman
Aman Allahım aman
Tevbe estağfurullah
Tevbe estağfurullah
Tasarruf iymanıma
Nefsi salma yanıma
Dayanırım süphanıma
Tevbe estağfurullah
Arayup da bulduğum
Şeytan izin aldığım
Daha yoktur bildiğim
Tevbe estağfurullah
Nakşiden giydim tacım
Zikrü teşbihtir ilacım
Rahmetine muhtacım
Tevbe estağfurullah
Irak etme iymandan
Niyazım budur senden
Yarabbi sıdku candan
Tevbe estağfurullah
Vardım tevhid sayesine
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Çile çektim kışladım
Emmareyi taşladım
Bilir bilmez işledim
Tevbe estağfurullah
İsterim rahmetini
Bilirim kıymetini
Ağlatma Ruhsat'ını
Tevbe estağfurullah
Kaynak: Aşık Ruhsati

Eldivan'ın Kirazı
Eldivan'ın kirazı
Dosta gider birazı
Artık çekemez oldum
Bana ettiğin nazı
Haremi de yar yar haremi
Sen açtın sinemdeki yaremi
Üzüm koydum sepete
Yâr oturur tepede
Öyle bir yar sevdim ki
Şan olsun memlekete
Haremi de yar yar haremi
Sen açtın sinemdeki yaremi
Elmanın ağaçları
Hep kurulmuş başları
Kurulmuş yaya benzer
O yarimin kaşları
Haremi de yar yar haremi
Sen açtın sinemdeki yaremi
Irmak susuz olur mu
Dibi kumsuz olur mu
Ben müftüye danıştım
Yiğit yarsız olur mu
Haremi de yar yar haremi
Sen açtın sinemdeki yaremi
Kaynak: Ramazan Sarıca
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Ele Bele Dile
Pirim Hünkar Hacı Bektasi Veli
Ele bele dile sahip ol demiş
Doğru söz diyene hü dost demeli
Ele bele dile sahip ol demiş
Haklıyı haksızca asmayın diye
Namus belaları kusmayın diye
Kem söyleyip dosta küsmeyin diye
Ele bele dile sahip ol demiş
Hakikat ilminin budur emeli
Üç kelime sözdür asıl temeli
Güvercin'im pirim Hacı Bektaşi Veli
Ele bele dile sahip ol demiş
Kaynak: İhsan Güvercin

Ele Doğru
Deli gönül,gamdan gama
Salar beni demden deme
Bir ataş koydu sineme
Yakar beni sıra doğru
Kimi gün derde arifim
Kimi gün serde marifim
Sorsan bir çulsuz garibim
Gönül sürer sele doğru
Garib başa hal getirir
Günü ömürden götürür
Ne öldürür ne güldürür
Gönül beni bana doğru
Kar etmiyor nasihatım
Gönül Saymazsın hatırım
Ne deliyim ne akılım
Giderim toprağa doğru
Kaynak: İlyas Keçeci

Ele Gözlü Pirim Geldi
Ele gözlü pirim geldi
Gelen gelsin işte meydan
Dört kapıyı kırk makamı
Bilen gelsin işte meydan
Hudey hudey dostlar hudey
Hudey hudey canlar hudey
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Ben pirimi hak bilirim
Yoluna canım veririm
Dün doğdum bugün ölürüm
Ölen gelsin işte meydan
Hudey hudey dostlar hudey
Hudey hudey canlar hudey
Şah Hatayi der sırrını
Ortaya koymuş serini
Kırklar ceminde yerini
Alan gelsin işte meydan
Hudey hudey dostlar hudey
Hudey hudey canlar hudey
Kaynak: Şah Hatayi

Ele Ne (Yalan Dünya)
Yalan dünya senden bıktım usandım
Derdim bitmez benim ömrüm boyunca
Aşkın cefası da bitecek sandım
Ela gözlü nazlı yare doyunca
Bize bizden oluyor hep ele ne
Gücenmem ben halimize gülene
Dost kazığı çetin olur bilene
Can cananı el yerine koyunca
İnsanlığın karşısına durulmuş
Sevgi ve saygıya zincir vurulmuş
Dünyanın düzeni böyle kurulmuş
Kendini düşünür soylu soyunca
İnanmam ben el sözüne gidene
Güvenemem gaybetimi edene
Karşıyım ben nefret ve kin güdene
Pişman olur yar gerçeği duyunca
Kasım der ki kötülükten ne çıkar
Sözünü bilmeyen hep hatır yıkar
İyilik edenler olur bahtiyar
Doğru olan bu kurala uyunca
Kaynak: Kasım Karşı

Eledim Eledim Höllük Eledim
Eledim eledim höllük eledim
Aynalı beşikte canan bebek beledim
Büyüttüm besledim asker eyledim
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Gitti de gelmedi canan buna ne çare
Yandı ciğerim de canan buna ne çare
Bir güzel simadır aklımı alan
Aşkın sevdasını canan serime salan
Bizi kınamasın ehl-i din olan
Gitti de gelmedi canan buna ne çare
Yandı ciğerim de canan buna ne çare

Sayfa 1071

Aşıklar yahşiyi yamanı seçer
Ustalar boyuma kemhalar biçer
Birimiz doldurur birimiz içer
Mest-i müdam olmuş dehamız bizim
Safi kübra vechullahta Hak dedi
Hakk'ı bilen kendi özün yok dedi
Ayna al da cemaline bak dedi
Yoktur ihlas kulda hatamız bizim

Kaynak: Muharrem Akkuş

Elesger (Sen Ey Sanatımın)
Sen ey sanatımın sönmez güneşi
Baharı ilhamı cahan Elesger
Halkına bağlıdı şe'rinin başı
Unutmadı beşer zaman Elesger
Dövrü tufanlardan kopdukca bela
Gah düşüb girdaba gah kalmakala
O min il kabağa o min il dala
Oldu aşıklara sultan Elesger

Veli'm eyder nizam tutan ademdir
Cebrail Mikail sırr-ı Huda'dır
Muhammet kırklara yettiği demdir
Engûr ezen eldir şahımız bizim
Kaynak: Aşık Veli

Elevana Yatak Serdim
Elevana yatak serdim yumuşak
Emmim oğlu yanıma geldi bir uşak
Küsmesi yok kızması yok konuşak

Kafkaz dağlarında mesken eyleyib
Eller meclisinde dövran eyleyib
Canı gözellere kurban eyleyib
Koşub igidlere dastan Elesger

Baba beni bir çocuğa verdiler
Verdiler de nabalıma girdiler

Dünyanın bezeyi sözü neğmesi
Her insan zevkünün nur teranesi
Elimin küdreti elimin sesi
Çekib kitelere karvan Elesger

Elhamdülillah

Göylere çıhıram orda görürem
Yerlere enirem burda görürem
Azaflıyam onu harda görürem
Kelbimde açıbdır meydan Elesger
Kaynak: Mikayil Azaflı

Elestü Deminden Böyle Verilmiş
Elestü deminden böyle verilmiş
İrakip elinden cefamız bizim
Hazret-i Mevla'dan gelen çileyi
Her ne kadar çeksek safamız bizim
İhlas olan aşık çekmez mi çile
İtibar piçedir kalmamış kula
Nadanın yanında indik bir pula
Anca sarraf bilir bahamız bizim
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Kaynak: Azmi Körmükçü

Elhamdülillah ........... alel a’la
Bu cenge nusret-i Sübhan yetişti
Yüz yirmi dört bin peygamber ile
Din serveri fahr-i ekvan yetişti
Sunuf-u evliya kalktı ayağa
Bir hareket geldi yazıya dağa
Ervah-ı şüheda sol ile sağa
Can Hüseyin şah-ı cihan yetişti
Gazi Kemal Paşa hazretlerine
Aşk olsun kemal-i izzetlerine
Bu canın yüz suyu hürmetlerine
Bize Hakk’tan lütf u ihsan yetişti
Görülmedi böyle bir keremkani
Fikriyle fethetti bütün cihanı
Ecanib dediler Ali-i Sani
Bil şah-ı merdan-ı zaman yetişti
Vezir-i azamdır ol İsmet Paşa
Pervaneler gibi saldı ateşe
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Bu emekler boşa gider mi haşa
Feda-yı can eden arslan yetişti
Sair zabit dahi sıdk ile tuttu
Hulusla askerin önünde gitti
On üç günde Yunan yerlere attı
İzmir’e bir parça kalan yetişti
İstedi İzmir’i Yunan ordusu
Yunan’ınki şimdi bir can kaygusu
Attılar deryaya kalan bakisi
Atina’ya canı olan yetişti
Anadolu on dört günde paklandı
Yolu ile düşmanımız haklandı
Köşe bucak kafir var mı yoklandı
Her tarafa emr-i ferman yetişti
Afyon’da sur tellerini kestiler
Allah Allah ile birden bastılar
Kırıldı kuvvesi Yunan giydiler
Birden bire kızıl uçan yetişti
Kurtulanlar topal oldu kör oldu
Bu harp feth-i Hayber ile bir oldu
Kalktı zulmet şükür cihan nur oldu
Doğdu güneş mah-ı taban yetişti
Yedi cephe tuttu Türk’ün askeri
Yunan’a ejderha oldu her biri
Ele geçenlerde kalmadı diri
Ol başını alıp kaçan yetişti
Tayy-i mekan etti yerler kavuştu
Hesapsız mühimmat koydu savuştu
Ruzigarlar esti toza karıştı
Arkasından acı duman yetişti
Bin üç yüz otuz dokuz senemiz
Yüz senedir topa karşı sinemiz
Neler çekmiş hem anamız babamız
Gör sabır eyle arifan yetişti
Yaşasın rüesa hem alelusul
Yaşasın vükela ve sahib-i ukl
Yaşasın asakir mevcud-u cedvel
Yaşasın milletten kurban yetişti
Yaşasın kamilen hep ehl-i iman
Havuzda ve göllerde bütün ihvan
Yaşasın Türkiye yaşasın vatan
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Bu harbe vuhuş tiran yetişti
Harpten firar eden dinsiz haindir
Onların katli de farz-ı ayndır
Bize canın lazımlığı bugündür
Bu devlete sanma her can yetişti
Kıyamette iş bu dünyanı bekası
Beş kişiden mürekkeptir ihyası
Üç dört değil rûb-u meskun a’dası
Alem-i rahmete Rahman yetişti
Almış iken bütün kafir cihanı
Ecnebiler ibret tuttu Yunan’ı
Türkiye kubbenin şems-i tabanı
Dil salana kahr-ı Yezdan yetişti
Çün üç yüz otuz üç müslüman
Bizde ecnebide bulunan ihvan
Beş insandan çoğaldı bu ins ü can
Bize ihmal gaflet keslân yetişti
Yekdiğerimiz kovalaşmayalım
Yalan bühtan gıybet söyleşmeyelim
Biz niçin yalvarıp ağlaşmayalım
Kemikten iliğe isyan yetişti
Ne de satıcılar helal getirir
Ne dükkancı sıdkı bütün oturur
Bu kazanca hiç eksik mi yetirir
Bize her taraftan noksan yetişti
İsteyiksiz köpek gitse sürüye
Gider mi çobanın işi ileriye
Davet eder bütün kurdu beriye
Pay yarıya denen hayvan yetişti
Ya martına parmağını çaldırır
Nargil suyu içerinizi soldurur
Kendini imansız dinsiz öldürür
İblis aldı şimdi mihran yetişti
Kardeşlerim eli ele alalım
Evvela biz Hakk yolunu bulalım
Yaradana sadık bir kul olalım
Kulluk eden kula sultan yetişti
Ne ayarı güzel kantarı çekeriz
Kilo dolu alır noksan dökeriz
Ne tarlaya helal tohum ekeriz
Hallerimiz çok perişan yetişti
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Ne kadın anlatır ere halini
Ne avrada er inanır malını
Bekler ikisi de fırsat yolunu
Araya bir fesat hicran yetişti
Çün mufassal yaptık biz bu destanı
Şimdilik uyuttuk bu çevrestanı
Geçin öne yaptırmayın ziyanı
Sayenizde çok saye-ban yetişti
Buyralım mektebe evlatlarımız
Her fenden okutmak mutadlarımız
Ne fena mahsül-ü icatlarımız
Der odun çekmeye oğlan yetişti
Ecnebi kadar mı bizdeki akıl
Fakat terbiyeden gafiliz gafil
Bu gidişat doğru değil velhasıl
Demek ki insandan hayvan yetişti
Güfrani girdi altmış yaşına
Tac-ı devlet mi konuldu başına
Karar olmaz Azrail’in işine
Ecel bugün yarın hemen yetişti
Kaynak: Karamanlı Güfrani

Sayfa 1073

Ve aleyke Naki'ye erdim ayet-i Hak bildim
Can u gönülden ikrarım verdim
Kırklar meydanının zarı görünür
Elif-la dedim de bu dara durdum
Askeri Mehdi'ye yüzümü sürdüm
Budala İsmail'in darını gördüm
Hakk'ın bin bir ismi Ali görünür
Kaynak: Aşık Budala

Eli Elekli Gelin
Eli elekli gelin
Basma yelekli gelin palazım
Selam verdim almadı
Katı yürekli gelin güzelim
Entarisi toz pembe
Yadigarın var bende palazım
Hiç sözünde durmazsın
İnsaf yok mu hiç sende
Tepside üzüme bak
Biraz da gözüme bak
Eller ne derse desin
Sen benim sözüme bak

Elhamdülillah Şükür Gördüm

Kaynak: Ahmet Yamacı

Elhamdülillah şükür gördüm de bildim
Rabbü'l-Alemin Hak yola geldim
Errahmanirrahim'den rahmet buldum
Malikiyevmüddin Ali görünür

Elif (Yürek Yangın)

İnna atayna sure-yi Kevser'in başı
Kevser dağıtmak Ali'nin işi
Hasan'ın oddan yoğruldu aşı
Hüseyin'in aldan tonu görünür
İmam Zeynel de zindanda durdu
Hel eta suresi dilinde virdi
Nasrun minallah Bakır'a erdi
Ve feth-i karib Ca'fer yolu görünür
Elem neşrahleke Yasin Kef Ha
Musa-yı Kâzım da çok çekdi cefa
Irıza'yı sevmek mü'mine safa
Muhabbetin doğru yolu görünür
Ve’ş-şemsi Muhammed Taki'de gördüm
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Yürek yangın volkan bende
Elif közüm sarar seni
Her geçtiğin yolda neden
Elif gözüm arar seni
Ateş düştü içim yanar
Acılarım durmaz kanar
Bu can artık iyce bunar
Elif sazım sorar seni
Bir meyvanın yarısıyım
Çiçeklerin arısıyım
Çekilmeyen birisiyim
Elif nazım yorar seni
Satır satır okusam da
İlmik ilmik dokusam da
Bülbül gibi şakısam da
Elif hazım kırar seni
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Acıtırım acım ile
Kıyamam ben açan güle
Lanet olsın kıran dile
Elif sözüm burar seni
Yiğit açsam gonca gonca
Gökyüzünün yıldızınca
Toz olursun ince ince
Elif özüm ırar seni
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Elif Ba Destanı
<i>Elif-</i> Elif: Edirne'de sanat eyledim
İdris'ti ortağım iplikçi hala
<i>Be-</i> Be: Bir vakit berberlik ettim Bursa'da
Bekir'di çırağım balıkçı hala
<i>Te-</i> Te: Tiflis'li Timur terlikçibaşı
<i>Se-</i> Se: Sakça'da semercidir kardaşı
<i>Çim-</i> Çim: Çorum'da Cafer Çizmecibaşı
<i>Ha-</i> Ha: Hama'da Hasan hamamcı hala
<i>Hı-</i> Hı: Harput'ta Halil hatipmiş meğer
<i>Dal-</i> Dal: Debre'de Davut dervişlik eder
<i>Zel-</i> Zel: Zile'de Zakir zencirin yeder
<i>Rı-</i> Rı: Razgrad'da Ramazan rakıcı hala
<i>Ze-</i> Ze: Zeyun'da zübeyr zeytin yapardı
<i>Sin-</i> Sin: Sinop'ta Salim sedef takardı
<i>Şın-</i> Şın: Şumnu'da Şakir şerbet satardı
<i>Sad-</i> Sad: Samakov'da Sadık sandıkçı hala
<i>Gayn-</i> Gayn: Galata'da Galip Gafur pehlivan
<i>Fe-</i> Fe: Filibe'de Ferhat fesci bezirgan
<i>Kaf-</i> Kaf: Kalkandelen'de Kadir kılıççı heman
<i>Kef-</i> Kef: Girit'te Kamil gümrükçü hala
<i>Lam-</i> Lam: Laleli'de Lutfi lüle yapardı
<i>Mim-</i> Mim: Musul'da Musli meyva satardı
<i>Nun-</i> Nun: Nazilli'de Nazif Nusha yazardı
<i>Vav-</i> Vav: Van'da Veysel varakacıdır hala
<i>He-</i> He: Hintli Hip hele neylerdi
<i>Ye-</i> Ye: Yanya'da Yahya yağlık işlerdi
Dertli düşünmeden yalan söylerdi
Adını koydular yalancı hala
Kaynak: Şair Dertli
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Elif Cüz-ü (Medet)
Elif,ALLAH celle şenu dar,günde ara medet.
Be,Bize lütfun eda kıl,kaldım biçare mede.
Te,Tâ'alasın tanıdım seni,ta ervahu ezel,
Se,Sana hamdu niyazım,biz günahkar-e medet..
Cim,Cenabın fevzu mutla, küfekel emrindedir.
Ha,Haya iman derisi,nuri islam dindedir.
Hı,Huda kıl ğati eşya,lefsi kefi nundadır.
Dal,Du alemde ümidim sengir digere medet...
Zal,Zabunum çok velevkin,sen keremler kanisin.
Re,Rahimsin rahmeti bol ğanisin.
Za,Zabunum nefs elinden,asiler güfranisin.
Sin,Saadet senden olsun,kaldım avare medet...
Şın,Şanına layık olan mağfiretul ya hakim.
Sad,Sığındım sakla dertten bil gilyanı çekin.
Dad,Zayıfım tabiserde,bu ana dek gam lekin,
Tı,Taburi zulmet edip yandırma medet...

Za,Zahirdir hikmetin,kamu aşiker eyledin.
Ayın,Alimsin alemi ademden var eyledin.
Ğayın,Ğeyibi sen bilirsin,hükmünü zar eyledin.
Fe,Fani ,Kaf,kıyamette kayıt edip,yandırma nâra med
Kef,Keremler kânı sensin,kainetin mabudi.
Lem,Lütfünüyle;verme kamı amudi
Mim,Muhammed'tir ümidim,Rahmana ol Ahmedi
Nun,Nebinin libasından salma ağyara medet...
Vav,Vahidul muiy le yemut.
He,Hu vallahu ehedsin,desti girsin,destin tut.
Lemelif!Le leyezel gümensize veren ümit.
Ya,Yarın mahşer günü etme yüzü kara medet...

Yevmi mizamda hiç bir fert kurtulamaz,
Ol sıratı geçmeden hiç bir bende gülemez.
Yusuf Zülali'n derdini yarap,senden başka bilen olam
Utandırma ol divanda sen koyma dara medet
Kaynak: Aşık Zülali

Elif Çıkmış Ah O Damın Başına
Elif çıkmış ah o damın başına (Başına amman)
Şavkı düşmüş kipriğine kaşına (Vay vay)
Elif'im ağlar karaları bağlar (Sallan gel)
Yeni değmiş onüç ondört yaşına (Yaşına amman)
Kurban olam kipriğine kaşına (Vay vay)
Elifim kaymak balınan kaymak (Sallan gel)
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Ben giderken ekinleri gövüdü (Gövüdü amman)
Anam yoktu kimden aldın öğüdü (Vay vay)
Elif'im ağlar karaları bağlar (Sallan gel)
Vuruldumu mahlemizin yiğidi (Yiğidi amman)
Şu dağları kara bulut bürüdü (Vay vay)
Elif'im kaymak balınan kaymak (Sallan gel)
Kaynak: Salman Çoker

Elif Dedim Be Dedim
Elif dedim be dedim de
Kız ben sana ne dedim
Darıldınsa sözüme de
Ben onu şaka dedim
Oy Dermeli Dermeli de
Nedir senin halların
Deniz dalgası gibi de
Yalpa vurur şalvarın
Elif altında da mimler
Bülbül yuvada inler
Benim gönlümde sensin de
Senin gönlünde kimler
Oy Dermeli Dermeli de
Nedir senin halların
Deniz dalgası gibi de
Yalpa vurur şalvarın
Elif benim ezberim de
Kan ağlıyor gözlerim
Ölenecek ben yarin de
Yollarını gözlerim
Oy Dermeli Dermeli de
Nedir senin halların
Deniz dalgası gibi de
Yalpa vurur şalvarın
Kaynak: Erzincanlı Şerif

Elif Dedim Be Dedim
Elif dedim be dedim aman
Kız ben sana ne dedim
Kuş kanadı kalem olsa aman
Yazılmaz benim derdim
Elifim noktalandı aman
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Az derdim çokçalandı
Yetiş anam yetiş babam aman
Mezarım tahtalandı
(<i>Ah çeyizim bohçalandı</i>)
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Elif Diye (Hayalin Gezer)
Hayalin gezer peşimde
Özledim gel yat döşümde
Kucaklayıp hep düşümde
Sarıyorum Elif diye
Yetin dersen eğer azla
Gelmelisin cilve nazla
Her gün biraz daha fazla
Arıyorum Elif diye
Ateş düştü senden bana
Kül olurum yana yana
Yolda kimi görsem ona
Soruyorum Elif diye
Unutturdun bana dini
Ne olursun anla beni
Hayalimde daim seni
Kuruyorum Elif diye
Gonca gonca güllerimle
Çağırırım dillerimle
İpek saçı ellerimle
Tarıyorum Elif diye
Akıttığım kanlı yaşa
Yiğit kurban hilal kaşa
Bu başımı taştan taşa
Vuruyorum Elif diye
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Elif Eğlen Bile Ben De Gideyim
Elif eğlen bile ben de gideyim
Be benim derdimden bil kerem eyle
Te temam derdimin hesabı yoktur
Se sabit göz yaşım sil kerem eyle
Cim cemalin gitmez benim özümden
Ha hukukun çıkmaz iki gözümden
Hı hayrat gördün mü benim yüzümden
Dal dilber ver bana dil kerem eyle
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Rı Rahmeylersin bilirim seni
Ze zülalin yakar nice bin canı
Zel zelil eyledi bu aşkın beni
Sin selamın her gün sal selam eyle
Şın şükür görmüşüm düşünür bugün
Sad sıdık tuttum peşini bugün
Dad zapta saram döşünü bugün
Ti tabib derdimi al kerem eyle

Sayfa 1076

Selam verir yarenine dostuna hey
Bende kurban olam dostuna hey
Uyan koç Elifim tacın göründü
Dinga da dinga da dinga bak
Esme hey bad-ı sabah hey
Bad-ı sabah eserse
Seyranımda buradan geçerse
Kabağıda boynuma takarım hey
Kaynak: Ahmet Gürses

Zı ziya vermemiş küsnün kemali
Ayın alem verir malı melali
Gayın gayret ettim görem cemali
Fe ferah karşımda kal kerem eyle
Kaf kurban etmişim yoluna canı
Kaf kerem et güzel aşıkın tanı
Lam lütfet sevdiğim unutma beni
Mim merhamet eline dal kerem eyle
Nun nolur koynuna girsem bir gece
Vav vallahi haffim kalmaz zerrece
He hele sevd!ğm gezek böylece
Lamelif la deme gel kerem eyle
Ye yar Ruhsat seni yemez sevdiğim
Sırrını kimseye demez sevdiğim
Ak göğsün üstünde namaz sevdiğim
Sen de benim gibi kıl kerem eyle
Kaynak: Aşık Ruhsati

Elif Kızın Obaları

Elif'in Hecesine
Elif'in hecesine
Gündüzün gecesine
Allah beni kavuştur
Cumanın gecesine
Mendilim kara kara
Yüreğim yara
Beylerin yazısına
Av tutar tazısına
Ne diyerek ağladım
Alnımın yazısına
Mendilim dalda dalda
Gözlerim yolda
Mendilimin beyazı
Elif etme bu nazı
Ağ memeyin üstüne
Kılsam bayram namazı

Elif kızın obasını gezmeli
Galem alıp kaşın gözün yazmalı
Annı top kekilli burnu yazmalı
Elif derler bir güzele yangınım

Mendilim yeşil yeşil
Yüreğim devşir

Dinga da dinga da dinga bak
Esme hey bad-ı sabah hey
Bad-ı sabah eserse
Seyranımda buradan geçerse
Kabağıda boynuma takarım hey

Elif'in Kınasın Çamur Ettiler

Hovardayı gözden çıkarırım aman
Senin gibi yosmayı hey
Haydi pazarlarda satarım hey
Elifin mendiline mestine

Ah ne yaman zorumuş (anam) burçak yolması
Burçak tarlasına (Anam) gelin olması
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Kaynak: Ferruh Arsunar

Elif'in kınasın çamur ettiler
Gözünün sürmesin (aman) kömür ettiler
Burçak tarlasına gelin ettiler

Eğme gelin eğme her işler biter
Haftanın başına (Anam) zarekde yeter
Burçağın dikeni elime batar
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Kaynak: Salman Çoker

Elifim (Bu Da Mı Yalan)
Yalansam sözüme de cevap ver
Elifim sevgilim ah
Baban razı değil kaçalım derdin
Sen derdin
Siyah saçlarından da bir bölük verdin
Elifim ah hatıra et diye de elifim yalan
Kıratım altımda da yaylana vardım
Sevgilim ah
Bir taş ayran verdin de içtim de gandım
Ben gandım
O kiraz dudağından da bir buse verdin
Elifim ah
Bir de yanağından öp dedin de
Bu da mi yalan sen yalan
Annen bile bilemez senin halini
Sevgilim of
Evinizde gösterdin beyaz telini, telini
Gerdanında saydım da bir çok benini
Elifim of
Sayısı beş dedin de bu da mı yalan
Sen yalan
Sen bir kiz isterdin de bende bir oğlan
Elifim ah
Dünya yalan değil de insanlar yalan
Ah yalan
Aç kil oldu da beni de ölüme salan
Elifim of
Senin için toprak oluyom bu da mı yalan
Ah yalan
Kaynak: Ali Ercan

Elifim Noktalandı (Mendilim Dalda)
Elifim noktalandı
Az derdim çokcalandı
Yare haber gönderin
Çeyizim bohçalandı
Mendilim dalda dalda
Gözlerim yolda
Elifin hecesine
Gündüzün gecesine
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Sayfa 1077

Mevla'm bizi kavuştur
Cumanın gecesine
Mendilim sarı sarı
Geceler yarı
Elifin hecesi var
Gündüzün gecesi var
Sen ağlama nazlı yar
Bu işin nicesi var
Mendilim beyaz beyaz
Geceler ayaz
Kaynak: Nevşehirli Cafer

Elifim Yar Beyim Yar
Elifim yar beyim yar
Dilin dişin yeyim yar
Gel otur yanıma
Sana bir bir deyim yar
Gel gel gel aman
Haydi de yarim
Makat dibi fırlan da gel
Haydi de güzel yarim hopla da gel
Saç bağın düşüvermiş topla da gel
Şu dağların karı var
Hep ellerin yari var yar
Sen ağlama kömür gözlüm
Ben ağlasam yeri var
Gel gel gel aman
Haydi de yarim
Makat dibi fırlan da gel
Haydi de güzel yarim hopla da gel
Saç bağın düşüvermiş topla da gel
Elifin hecesi var
Gündüzün gecesi var
Kahırlanma sevdiğim
Bu işin nicesi var
Gel gel gel aman
Haydi de yarim
Makat dibi fırlan da gel
Haydi de güzel yarim hopla da gel
Saç bağın düşüvermiş topla da gel
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Sayfa 1078

Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Elifin Hecesi Yok

Elime Aldım Kalemi

Elifin hecesi yok
Gündüzün gecesi yok
Ben askere gidiyorum aman
Sevgiden ücesi yok

Elime aldım kalemi
Seyrettim cümle alemi
Arifler seçer kelamı
Güher incilmez incilmez

Ah kaşlar kara kaşlar
Asker talime başlar
Yeter annem yeter babam aman
Dinsin gözdeki yaşlar

Dünya tebdil düzen olmuş
İkrarından bezen olmuş
Her talip bir hezan olmuş
Yunsan incelmez incelmez

Elif dedim be dedim
Kız ben sana ne dedim
Kuş kanadından kalem olsa aman
Yazılmaz bildiklerim

Bu yollarda olmaz yalan
İmanını verme talan
Yorulup da yolda kalan
Hergiz dincelmez dincelmez

Kaynak: Osman Azizov

Budala’yım der ki bilin
Dinleyin sesin bülbülün
Vakti geçince bir gülün
Solar goncalmaz goncalmaz

Elim Kolum Kelepçeli
Elim kolum kelepçeli
Oy babo oy oy
Koltuk yumuşak aga deli
Vay babo vay vay

Kaynak: Aşık Budala

Elin Elimde Değil

İnsan ol bilime eğil
İnsan gibi her şeyi bil
Rezil olan şehir değil
Köy babo köy köy

Elin elimde değil
Şalım belimde değil
Biliyom yüzün eğri
Benim elimde değil

Cehalet aklım uçurdu
Beni yerlere geçirdi
Muhtar anamı kaçırdı
Duy babo duy duy

Yandan oyna yandan oyna
Kız halayı yandan oyna
Kurban olam suna boya
Kız halayı yandan oyna

Bu yol böyle gide gide
Yerimiz yoktur dünyada
Kimi hoca kimi dede
Say babo say say

Git yarim sağlığınan
Gül yolla yağlığınan
Yağlık eskir gül solar
Kavuşak saglığınan

Yıkılacak yanlış giden
Bu işin nedeni neden
İnsanlığı insan eden
Huy babo huy huy

Yandan oyna yandan oyna
Kız halayı yandan oyna

Gel Mahzuni çağlayalım
Yönü dosta bağlayalım
Dövdün bari ağlayayım
Oy babo oy oy

Elin Mi Oldun
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Kaynak: Aysel Sezer

Öpüp koklamaya kıyamaz iken
Şimdi başkasının elin mi oldun
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sohbete niyaza doyulmaz iken
Davullu zurnalı gelin mi oldun
Kahrı çekilir mi yadların elin
Değişmem dünyaya senin bir telin
Eğer sarar isen de kırılsın elin
Başkası sevilmez deli mi oldun
N'olacak da deli gönül n'olacak
Acep aradığını nerde bulacak
Korkuyorum aman rengin solacak
Alaca karganın gülü mü oldun
Kaynak: Aşık Haşimi

Elin Vurma Kalbimdeki Yarama
Elin vurma kalbimdeki yarama
Yarama doktor yarama
Çaren yok mu alnımdaki
Karama doktor karama
Silinmez bahtım karası
Benim yaram aşk yarası
Sizde bulunmaz çaresi
Arama doktor arama
Hanifi ne çekersin ah
Dilemiş böyle yazmış hak
Al hançeri parçala bak
Şurama doktor şurama
Kaynak: Hanifi Ünver

Elinde Bıçağın Geldin Yanıma
(aman) Elinde bıçağın geldin yanıma
(aman da) Nasıl kıydın zalım tatlı canıma
(aman) Gidip haber verin garip anama
Vurma zalım vurma öldürdün beni
Al kanlar içinde bıraktın beni hayın zalım
(aman) Canımdan çok severdim seni
(aman) Arkadaşım derdim özlerdim seni
(aman) El sözüne uydun vurdun öldürdün beni
Vurma zalım vurma öldürdün beni
Al kanlar içinde bıraktın beni hayın zalım
Kaynak: Halit Arapoğlu

Elinde Bir Gül Olaydım (Gülendam)
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Sayfa 1079

Elinde bir gül olaydım
Gülünde bülbül olaydım
Kapısında kul olaydım
Ceylan gözlü Gülendamım
Ayağında mes olaydım
Boynunda elmas olaydım
Başındaki fes olaydım
Ceylan gözlü Gülendamım
Çağında bekar olaydım
Elinde nöker olaydım
Ağzında şeker olaydım
Ceylan gözlü Gülendamım
Kaynak: Kurbani Kılıç

Elinde Çıngıl Orak
(Türkü Girişi)
Alvar mı
Alallım baştan
Kalemi kaştan
Ha oyana
Ha bu yana
Ha bu sefer
Alada hey (Birlikte)
(Erkekler)
Elinde çıngıl orak
Gelin tarlan ne ırak
Yar size geleceğim
Kapıyı açık bırak
(Erkekler)
Ekini biçe biçe
Çık örenin başına
Adam heves ediyor
Değmiş on beş yaşına
(Kadınlar)
Al eline bir orak
Gelin öğrene durak
Böyle nasıl oluyor
Bugün aramız ırak
(Kadınlar)
Ekin biçtim destem var
Yatak serdim hastam var
Şu köylerin içinde
Çubuk boylu yosmam var
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(Türkü Sonu)
Katmışlar
Katmışlar
Yağı bala katmışlar
Üç güzel görmüşler
Nerede
Şu karşıki konakta
Alada hey (Birlikte)
Kaynak: Vonalı Ahmet

Elinde Düldül
Elinde düldül amman
Geliyor müdür amman
Kır atın terkisinde
Ötüyor bülbül amman
Hey milli dost milli dost
Otuz iki dilli dost
Yüze gelir oynarsın
Kalbi düşman dilli dost
Yandım kaşı kareden
Ölmem ben bu yareden
Hiç kimseden pervam yok
Benim arkam yareden

Sayfa 1080

O meral o ceylan o sevginin bağında
Ölürem anam dönmenem
Giderem anam gelmenem
Bir kaş bir göz bir dil bir diş
Kişmişi yanağında
Kara göz mehlesine
O meral o ceylan o sevginin bağında
Ölürem anam dönmenem
Giderem anam gelmenem
Bir kaş bir göz bir dil bir diş
Kişmişi yanağında
Kara gözlü yoh idi
O meral o ceylan o sevginin bağında
Ölürem anam dönmenem
Giderem anam gelmenem
Bir kaş bir göz bir dil bir diş
Kişmişi yanağında
Göçmüşti yaylasına
O meral o ceylan o sevginin bağında
Ölürem anam dönmenem
Giderem anam gelmenem
Bir kaş bir göz bir dil bir diş
Kişmişi yanağında
Kaynak: Muzaffer Yönden

Elinde Şiş Var

Hey milli dost milli dost
Otuz iki dilli dost
Yüze gelir oynarsın
Kalbi düşman dilli dost

Elinde şiş var bunda bir iş var
Keratanın kızında keman gibi kaş var
Ağlamış sızlamış gözünde yaş var
Keratanın kızında keman gibi kaş var

Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Elinde ayna kum gibi kayna
Keratanın kızı benimle oyna
Ne olur güzelim sözünden cayma
Keratanın kızı benimle oyna

Elinde Süt Küleği
Elinde süt küleği
O meral o ceylan o sevginin bağında
Ölürem anam dönmenem
Giderem anam gelmenem
Bir kaş bir göz bir dil bir diş
Kişmişi yanağında
Sütten beyaz bileği
O meral o ceylan o sevginin bağında
Ölürem anam dönmenem
Giderem anam gelmenem
Bir kaş bir göz bir dil bir diş
Kişmişi yanağında
Giderem elesine
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Elinde kalem yazıyor meram
Keratanın kızı vermiyor aman
Viran edip geçip eyleme duman
Keratanın kızı vermiyor aman
Elinde oya gidiyor toya
Keratanın kızı dudağı boya
Hayranım kurbanım ben sizin soya
Keratanın kızı dudağı boya
Elinde teşi çıkmış ateşi
Keratanın kızı gözleri şaşı
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Sayfa 1081

Uğruna koydum ben de bu başı
Keratanın kızı gözleri şaşı

Ben Yarimi Seviyom
Ben Kezban'a Ölüyom

Elinde mendil dilleri bülbül
Keratanın kızı saçları sünbül
Gel de var bana yüzümü güldür
Keratanın kızı saçları sünbül

Sarı Çizme Giyelim
Bizim Dama Girelim
Annen Buben Duyarsa
Tav Boşanmış Diyelim

Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Haydendi Deyzem Dayım
Gurusun Donuz Huyum
Ableni Ben Gaçırcem
(Ben Ağbeyne Varıcem)
Enişden Olcem Gayrı
(Yengen Olcem Gayrı)
Hop Diri Diri Dat Diri Dit Diri Dom
Ben Yarimi Seviyom
Ben Kezban'a Ölüyom

Elinde Terezi Var
Elinde terezi var
Cebinde çerezi var
Alemle oynar güler
Menimle garezi var
Hel hele verin geline
Deste gül verin eline
Altın kemer bağlamış
Gelin ince beline
Hel hele verin geline
Deste gül verin eline vay vay
Kapıdan geçti yarim
Yaramı deşti yarim
Uydu eller sözüne
Menden vazgeçti yarim
Hel hele verin geline
Deste gül verin eline
Altın kemer bağlamış
Gelin ince beline
Hel hele verin geline
Deste gül verin eline vay vay
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Elindedir Bağlama
Elindedir Bağlama
Kara Gözlüm Ağlama
O Günkü Sözlerimi
Cavır (Zalım) Annene Söyleme
Haydendi Deyzem Dayım
Gurusun Donuz Huyum
Ableni Ben Gaçırcem
(Ben Ağbeyne Varıcem)
Enişden Olcem Gayrı
(Yengen Olcem Gayrı)
Hop Diri Diri Dat Diri Dit Diri Dom
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Susadım Su İsterim
Pınar Nerde Gösterin
Ben Pınardan Ganmeyom
Keziban'ı İsterim
Haydendi Deyzem Dayım
Gurusun Donuz Huyum
Ableni Ben Gaçırcem
(Ben Ağbeyne Varıcem)
Enişden Olcem Gayrı
(Yengen Olcem Gayrı)
Hop Diri Diri Dat Diri Dit Diri Dom
Ben Yarimi Seviyom
Ben Kezban'a Ölüyom
Kaynak: Osman Açar

Elindeki Mendili
Elindeki mendili
Yudur sevdiğim yudur
Gönül kimi severse
Dünya güzeli odur (lili)
Mendilim lüle lüle
Ben düştüm gurbet ele
Yedi mendil eskittim
Gözyaşım sile sile (lili)
Bostan ektim bir evlek
Dadandı kara leylek
Leylek gözün körolsun
Olacağız bir evlek (lili)
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Sayfa 1082

Koca kapının üstü
Mendilim suya düştü
Mendilimi alırken
Gönlüm güzele düştü (lili)

Ardamarım koptu koşmaktan sana
Yalancının canı Sivasta yana
Şaha kaldır dostu zulm eyle bana
Barişu ölümüm elinden olsun

Yünlü çorabın koncu
Benim yarim oyuncu
Yarim mendil istiyor
Vermek boynumun borcu (lili)

Haramiler gibi talan viranda
Bir elin cihanda bir elin kanda
Vuracaksan gayrı vur artık sen de
Bari şu ölümüm elinden olsun

Kaynak: Yöre Ekibi

Kadir-i Garib'im niye ağlarsın
Kin seli olmuşsun yare çağlarsın
Bu halinle şu yüreğim dağlarsın
Bari şu ölümüm elinden olsun

Elinden Gelir Mi
Bilirim bilirim dersen
Bilmek elinden gelir mi
Okuduğun aşk kitabın
Yazmak elinden gelir mi

Kaynak: Kadir Tanrıkulu

Elinen Gönül

Araba çeker yazıyı
Beslerler emli kuzuyu
Hakkın yazdığı yazıyı
Bozmak elinden gelir mi

Elinen de karagözlüm elinen
Bağlar bahçeler yeşermiş goncagülünen
Pencerelerin açık kalmış aydostum
Kokuların gelir canım esen yelinen

Kaynak: Ali Baştuğ

Biliyorum yavru zengin kızısın
Gölgede büyümüş emlik kuzusun
Sabahınan doğan dan yıldızısın
Şavgın bizim evede vurdu sevdiğim

Elinden İçtiğim Mey İle Bade
Elinden içtiğim mey ile bade
Zehir miydi ey dost vay yıktı beni
Külhana çevirdi tenini sade
Morul morul tümden oy yaktı beni
İnan ki sözümde yoktur hiç hilaf
Yoluna can koydum olsam da telef
Her tarafım sanki kor ile alev
Yerle gök arası duy sıktı beni
Derdin yüreğimi kemirdi oydu
Eritti derimi sırf kemik koydu
Sefil Selimi de dertlere doydu
Görmeye gel ne olur tan vakti beni
Kaynak: Sefil Selimi

Elinden Olsun (Köle Diye)
Köle diye beni pazarlarda sat
Kızgın lava değdir ateşlere at
Kızıl kanlarımı şerbet diye tat
Bari şu ölümüm elinden olsun
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İnerim denize balık avlarım
Sarı saçlarını ibrişime bağlarım
Eller yariyle gelip geçtikçe
Ellerimi koynuma salar ağlarım
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Elinizden Elinizden
Yar yar yar...
Elinizden elinizden
Kurtulaydım dilinizden amman
Yeşil başlı ördek olsam
Sular içmem gölünüzden amman
Yar yar yar...
İnce çayır biçilir mi Soğuk sular içilir mi amman
Bana yardan geç diyorlar
Yar tatlıdır geçilir mi amman
Yar yar yar...
Ezmeyinen ezmeyinen
Yar bulunmaz gezmeyinen amman
Mezarımı kızlar kazsın
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 1083

Gümüş saplı kazmayınan amman

Sekranım aman

Kaynak: Osman Sel

Yoluna kurban
Ben sana hayran
Canım siye kurban
Ben sana hayran

Eller Şem'a Yakar Uruşan İçin
Eller şem'a yakar uruşan için
Bu benim ateşim yakıntılıdır
Elin sitem sözü feleğin kahrı
Yapılmaz bu gönlüm yıkıntılıdır

Kaynak: Mukim Tahir

Ellerini Çekip Benden

Bir peridir benim kaddımı büken
Yalvardım yakardım geçmedi imkan
Sefil Mecnun gibi olduk la mekan
Aşk ucundan canım sıkıntılıdır

Ellerini çekip benden
Yarim bugün gider oldu
Hem sever hem sevilirdik
Bu ayrılık neden oldu

Ne müşkül hal imiş sevdanın işi
Odlanmış yanıyor bağrımın başı
Der Şamili durmaz gözümün yaşı
Ab-ı Fırat gibi akıntılıdır

Yar aşkıyla yana yana
Ayrı düştüm ellere ben
Ama senden ayrı gezen
Yürek değil beden oldu

Kaynak: Aşık Şamili

Yandı yürek kebap oldu
Gül bahçemde hazan oldu
Ben ki senden ayrılmazdım
Bu ayrılık neden oldu

Ellere Yar Desem Yar Bana Küser
Ellere yar desem yar bana küser
Yarim bir tanedir yari neyleyim
Kalbimde dayimdir aşk ile eser
Ateşi kafidir narı neyleyim vay

Kaynak: Bahtiyar Vahapzade

Ellerini Çekip Benden -Orj-

Benim yarim güzellerden kıymetli
Ol şahin bakışlım arslan heybetlim
Muhabbeti çoktur sohbeti tatlı
Baldaki lezzeti tadı neyleyim

Ellerini üzüp menden
Yarım bir baş gider oldu
Can deyip can eşiderdik
Bu ayrılık neden oldu

Kaynak: Şaban Gen

Öz eşgimle dileyimle
Ayrı düşdüm illere men
Ancağ sennen ayrı gezen
Ürek değil beden oldu

Elleri Pamuk
(Ah) Elleri pamuk
Gözleri mavi
Saçları sarı
Dudağı kiraz
Yoluna kurban
Ben sana hayran
Canım siye kurban
Ben sana hayran
(Ah) Amanın aman
Urfalım aman
Sarhoşum aman
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Gızıl gülem bes neyem men
Bülbülem gafesdeyem men
Gezirem men gemli gemli
Gören deyir hesteyem men
Öz eşgimle dileyimle
Ayrı düşdüm illere men
Ancağ sennen ayrı gezen
Ürek değil beden oldu
Kaynak: Bahtiyar Vahapzade
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Elma Aldım Bartın'dan
Elma aldım Bartın'dan
Tabancam var altından
Yenile bir yar sevdim
Sülalesi Bartın'dan
Aşık atalım mı yar yar gülü satalım mı
Annen baban duymadan yar bize kaçalım mı
Elma koydum sahana
Hastalık kız bahana
Güzeller çağ atmış
Alalım da bir tane
Aşık atalım mı yar yar gülü satalım mı
Annen baban duymadan yar bize kaçalım mı
Kalbur içinde saman
Yari her zaman aman
Güzeller kaymak yesin de
Çirkinler yağı aman
Aşık atalım mı yar yar gülü satalım mı
Annen baban duymadan yar bize kaçalım mı
Kaynak: Rıfat Özsaraç

Elma Atdım Yuvarlandı
Elma atdım yuvarlandı uy
Gitti beşiğe dayandı
Nenni oğul oğul
Nenni yavru yavru
Nenni yavru yavru
Nenni yavru yavru
Nenni balım uy
Bebek beşikden uyandı
Nenni oğul oğul
Nenni yavru yavru
Nenni yavru yavru
Nenni yavru yavru
Nenni balım uy

Sayfa 1084

Çamurlara batar gider uy
Bu da nasıl anayımış
Nenni oğul oğul
Nenni yavru yavru
Nenni yavru yavru
Nenni yavru yavru
Nenni balım uy
Yavrusunu atar gider
Nenni oğul oğul
Nenni yavru yavru
Nenni yavru yavru
Nenni yavru yavru
Nenni balım uy
Sana bebek diyemedim
Kalkıp emzik veremedim
Nenni oğul oğul
Nenni oğul oğul
Nenni yavru yavru
Nenni balım uy
Devemi deveye katdım uy
Yuları boynuma atdım uy
Yurt yerine varanacak
Nenni oğul oğul
Nenni yavru yavru
Nenni yavru yavru
Nenni yavru yavru
Nenni balım uy
Kaynanamdan hicab etdim
Nenni oğul oğul
Nenni yavru yavru
Nenni yavru yavru
Nenni yavru yavru
Nenni balım uy
Sana bebek diyemedim
Kalkıp emzik veremedim
Nenni oğul oğul
Nenni oğul oğul
Nenni yavru yavru
Nenni balım uy

Sana bebek diyemedim
Kalkıp emzik veremedim
Nenni oğul oğul
Nenni oğul oğul
Nenni yavru yavru
Nenni balım uy

(<i>Ek kısım</i>)
Gelin kızlar çaydan geçek
Çay bulanık nerden geçek
Bebek ölmüş kefen biçek

Deve gelir katar gider uy

Elma Attım Denize
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Elma attım denize
Kızın adı Nefise
Nefise'yi ver bize vay vay vay
Dua edelim biz size

Sayfa 1085

Dolaplarda sakladım
Ben yarimi görünce
Yüreğimden hopladım
Bağlantı

Elma attım köşeye
Gitti vurdu beşiğe
Gel gidelim soralım vay vay vay
Bizim Nine Ayşe'ye
Elma attım dereye
Kız çıktı pencereye
Kız Allah'ın seversen vay vay vay
Al beni içeriye
Elma attım duvara
Tekerlendi pınara
Pınarın etrafında vay vay vay
Kızlar sarar sigara
Kaynak: Sabri Gencer

Elma Attım Nar Geldi
Elma attım nar geldi
Dar sokaktan yar geldi
Gönderdiğin yüzükler
Parmağıma dar geldi
Nirinay naynaynam
Bu inin önü kıyı
Uyu sevdiğim uyu
Seni sarhoş diyorlar
İçtiğin üzüm suyu
Nirinay naynaynam
Kaynak: Menküze Gedik

Elma Attım Yarıldı
Elma attım yarıldı
Yarim bana darıldı
Darılma yarim bana
Kader bizi ayırdı
(Bağlantı)
Le le le ceylansın
Le le le canımsın
Le le le Leylamsın
Şirin dilli yarimsin
Al elmayı topladım
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Elmayı yüke koydum
Yağ döktüm küpe koydum
Yarden ayrı düşeli
Boynumu büke koydum
Bağlantı
Kaynak: Aşık Emrah

Elma Attım Yuvarlandı
Elma attım yuvarlandı (Aman aman)
Gitti de beşiğe dayandı (Dağlar duman)
Elma gözün kör olaydı (Aman aman)
Beşikde bebek uyandı (Dağlar duman)
Kara suyu geçtim geldim (Aman aman)
Avuç avuç içtim geldim (Dağlar duman)
Güzellerin arasından (Aman aman)
Ben yarimi seçtim geldim (Dağlar duman)
Çift beyaz güvercin olsam (Aman aman)
Yarin ayvanına konsam (Dağlar duman)
Eller yare canan demiş (Aman aman)
Ben o yare kurban olsam (Dağlar duman)
Kaynak: Yusuf Yeral

Elma Attım Yuvarlandı
Elma attım yuvarlandı
İndi yastığa dayandı
Ellerin yari uyandı
Sarsam uyanmaz uyanmaz
Yar bu kadar uyk'm'olur
Canlar dayanmaz dayanmaz
Şimdi baş eskiye çattık
Bizi beğenmez beğenmez
Hamam sizin kurna bizim
Oturalım dizim dizim
Gerdan bir karıştan uzun
Sarsam uyanmaz uyanmaz
Yar bu kadar uyk'm'olur
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Canlar dayanmaz dayanmaz
Şimdi baş eskiye çattık
Bizi beğenmez beğenmez
Bizim yaylalar otl'olur
Sütü kaymağı tatl'olur
Gelinlik kız kıymatl'olur
Sarsam uyanmaz uyanmaz
Yar bu kadar uyk'm'olur
Canlar dayanmaz dayanmaz
Şimdi baş eskiye çattık
Bizi beğenmez beğenmez
Kaynak: İlhan Akgünlü

Elma Sabahı
Uyurken Üstüme Geldi Erenler
Gafil Aç Gözünü Haydi Uyan Dediler
Serseri Kalma Şu Cihan içinde
Yürü Bir Gerçeğe Ey Can Dediler
Turnalar Turnalar Telli Turnalar
Samah Dönenlerde Çarha Girenler
Şahdan Bir Elma Geldi Elma Ne Güzel Elma
İçi Turunç Dişi Turunç Ne Güzel Elma
Eğlenin Turnalar Ben De Varayım
Haber Salalım Yoldaş Olalım
Uyandım Gafletten Açtım Gözümü
Kulak Verdim Canım Döndüm Yüzümü
Bir Ayrılık Çöktü Kara Yazımı
Şimdi Bir Gerçeğe Yürü Dediler
Pir Sultan Abdalım Düşmüş Er Sevdasına
Aşıklar Düşmesin El Sevdasına
Bir Nazar Kılmışım Kalbim Pasına
Eğer Aşık isen Üryan Dediler
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Elma Tekerlendi Yar
Elma tekerlendi yar
Güzel şekerlendi yar
Elma tekerlendi yar
Güzel şekerlendi yar
Geline bak geline
Kına yakmış eline
Gelin küsmüş gidiyor
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Babasının evine
Kebabı közde gördüm
Sürmeyi gözde gördüm
Şükür olsun Allaha
Seni bu güz de gördüm
Geline bak geline
Kına yakmış eline
Gelin küsmüş gidiyor
Babasının evine
Ceylanları sürmeli
Sevip zevkin sürmeli
Uygunsuzlar çıkarsa
Bu diyardan sürmeli
Geline bak geline
Kına yakmış eline
Gelin küsmüş gidiyor
Babasının evine
Kaynak: Yöre Ekibi

Elma Verdim Geline
Elma verdim geline
Aldı koydu beline
Oy gelin derdin ne senin
Yemesini bilmedi
Verdi düşman eline
Oy gelin derdin ne senin
Samanlıkta yabası
Elinde tabakası
Oy gelin derdin ne senin
o yar çok güzel ama
Ne zalımmış babası
Oy gelin derdin ne senin
Gelin derdin ne senin
Dolanda gel işmara
Oy gelin derdin ne senin
Ölenece severim
Yine vermem düşmana
Oy gelin derdin ne senin
Kaynak: Ali Çınar

Elma Yanım Elma Yanım
Elma yanım elma yanım
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Kibar kızarmış elma yanım yar yar
Oğul nasıl yatayım toprağa yar yar
Valla bu dünyadan murat olmadan yar yar
Hain elinden yar yar
Güle damlar güle damlar
Kibar gül soyudur güle damlar
Oğul yanağı gül dudağı bal yar
Vala ben biter güle damlar
Hain elinden yar yar yar
Kaynak: Koçali Alur

Elmacı Güzel
Elmanın irisine
Söz verdim birisine
Kurban olayım yarim (Le le)
Saçının sarısına (Örgüsüne)
Amman elmacı güzel
Başımın tacı güzel
Amman elmacı güzel
Sen bana acı güzel
Gönlümdeki yaranın (Le le)
Sensin ilacı güzel
Kaynak: Nurettin Rençber

Elmalar Allanıyor
Elmalar allanıyor (Elmalar)
Dalları sallanıyor (Elmalar)
O yar giymiş bir fistan (Elmalar)
Allanıp sallanıyor (Elmalar)
Al elmanın dördünü (Elmalar)
Sev yiğidin merdini (Elmalar)
Seversen bir güzel sev (Elmalar)
Çekme çirkin derdini (Elmalar)
Elmayı böldüm dörde (Elmalar)
Ördeği gördüm gölde (Elmalar)
Güzel senin yüzünden (Elmalar)
Düştüm bin türlü derde (Elmalar)
Kaynak: Nurettin Şenol

Elmalar Delirtir Mi
Elmalar delirtir mi
Sevdalar bilin mi
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Küçükten sevilen yar
Ellere verilir mi
Gel gel aman ölürüm ayrılamam
Elma attım nar geldi
Dar sokaktan yar geldi
Üç beş yüzlük deyince
Oğlanlara zor geldi
Gel gel aman ölürüm ayrılamam
Elmanın irisine
Ben yandım birisene
Gören maşallah desin
Kızların sürüsüne
Gel gel aman ölürüm ayrılamam
Elmayı atan bilir
Şeftali satan bilir
Kızların kıymetini
Yalnızca yatan bilir
Gel gel aman ölürüm ayrılamam
Kaynak: Mümin Veysel

Elmaların Yongası
Elmaların yongası
(Aslanım aman aman aman ey)
Haydi sağ cebinde aynası
(Aman aman aman)
Aman sağ cebinde aynası
(Vay vay)
İki duvar arası
(Aslanım aman aman aman ey)
Haydi hovardalar yaylası
(Aman aman aman)
Aman hovardalar yaylası
(Vay vay)
Hop tara leyli leyli ellerine
Sarılaydım o incecik bellerine
(Vay vay)
Elmaların incesi
(Aslanım aman aman aman ey)
Haydi dibindedir goncası
(Aman aman aman)
Aman dibidedir goncası
(Vay vay)
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Diz dize otururken
(Aslanım aman aman aman ey)
Haydi çıka geldi amcası
(Aman aman aman aman)
Aman çıka geldi amcası
(Vay vay)
Hop tara leyli leyli ellerine
Sarılaydım o incecik bellerine
(Vay vay)
Kaynak: Ahmet Özdemir

Elmalı (Elmaya Bak Elmaya)
Aman aman Elmalı
Yar seni nerde bulmalı
Bir elime geçersen
Sıkı sıkı sarmalı
Elmaya bak elmaya
Param yoktur almaya
Bileğimde can kalmadı
Nazlı yari sarmaya
Aman aman Elmalı
Yar seni nerde bulmalı
Bir elime geçersen
Sıkı sıkı sarmalı
Su gelir daşa değer
Kirpikler kaşa değer
Merak etme sevdiğim
Bir gün baş başa değer
Aman aman Elmalı
Yar seni nerde bulmalı
Bir elime geçersen
Sıkı sıkı sarmalı
Elmanın irisine
Daş attım birisine
Beni çoban yapsınlar
Kızların sürüsüne
Aman aman Elmalı
Yar seni nerde bulmalı
Bir elime geçersen
Sıkı sıkı sarmalı
Cigaramın incesi
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Gönlümün eğlencesi
Sarılalım yatalım
Bugün bayram gecesi
Aman aman Elmalı
Yar seni nerde bulmalı
Bir elime geçersen
Sıkı sıkı sarmalı
Havuzu dolandırma
Suyunu bulandırma
Açma güzel sineni
Ağzımı sulandırma
Aman aman Elmalı
Yar seni nerde bulmalı
Bir elime geçersen
Sıkı sıkı sarmalı
Bir cigara ver bana
Bak dumana dumana
Ne ben öldüm kurtuldum
Ne sen geldin imana
Aman aman Elmalı
Yar seni nerde bulmalı
Bir elime geçersen
Sıkı sıkı sarmalı
Kaynak: İbrahim Berberoğlu

Elmalıydım Günden Yana Yarıldım
Elmayıdım günden yana yarıldım yarıldım oh.
Ne dedim de kömür gözlüm darıldın amman aman
Darıldın da el oğluna sarıldın sarıldın
Vermem seni yad ellere ellere amman aman
Vermem seni yad ellere ellere amman aman
Sarı kız da tek tek vurur zillere amman aman
Öğle ile ikindinin arası arası amman aman
Yaktı beni kaşlarının karası amman aman
Sende sevda bende yürek yarası yarası
Vermem seni yad ellere ellere amman aman
Vermem seni yad ellere ellere amman aman
Sarı kız da tek tek vurur zillere amman aman

Elmayıdım indirdiler dalımdan
Küçügidim ayırdılar yarimden yarimden amman ama
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Ayrılamam kömür gözlü yarimden yarimden
Vermem seni yad ellere ellere amman aman
Vermem seni yad ellere ellere amman aman
Sarı kız da tek tek vurur zillere amman aman

Elmamın Bir Yanı Pembe
Elmamın bir yanı pembe
Hak nazarım kaldı sende
Arayıp bulduğum yerde
Al elmayı beş elmayı
Bas daline al elmayı
Elmam dalinde beş midir
Birbirine eş midir
Güzel sevmesi iş midir
Al elmayı beş elmayı
Bas daline al elmayı
Elmanın bir yanı sarı
Ben çekerim ah ü zarı
Arayıp bulsam ben yari

Sayfa 1089
Kaynak: Ayşe Tokyol

Elmayı Bıçakladım
Elmayı bıçakladım dello can dello can
Suyunu saçakladım dello can dello can
Dediler saz çalıyor dello can dello can
Çalanı alkışladım dello can dello can
Elmayı yüke koydum
Ağzını dike kovdum
Sazın elinden aldım
Boynunu büke koydum

Elmayı Dildim
Elmayı dildim dildim
Çamura düştü sildim
Ben senin kıymetini (kara gözlüm)
Asker olunca bildim
Dere kumları gibi
Balık pulları gibi
Benim yüreğim yanar (kara gözlüm)
Cami mumları gibi

Al elmayı beş elmayı
Bas daline al elmayı

Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Mustafa Şimşek

Elmanın Aline Bak

Elmayı nazik soyarlar aman aman
Güzeli candan severler
Sen bize gelme duyarlar aman aman

Elmanın aline bak
Gopar da daline bak
A benim serbest yarim
Şu benim (perişan) halime bak

Fincan fincana
Sazlar bir yana
Kurban bir cana

Ah neler olacak da olacak
Bu sevdan da seni de beni alacak
Hasiret de gıyamete galacak

Elmanın bir yanı yeşil aman aman
At kolun boynumdan aşır
Serhoşum dilim dolaşır aman aman

Elif üstün de mimler
Gergef üstünde simler
Benim gönlümde sensin
Senin kalbinde (aklında) kimler

Fincan fincana
Sazlar bir yana
Kurban bir cana

Ah neler olacak da olacak
Bu sevdan da seni de beni alacak
Hasiret de gıyamete galacak
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Elmayı Nazik Soyarlar

Kaynak: Ahmet Mithat Şenol

Elmayı Nazik Soyarlar
Elmayı nazik soyarlar (Aman aman)
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İçine bade koyarlar
Güzeli candan severler (Aman aman)
Çirkini baştan savarlar
Elmanın bir yanı yeşil (Aman aman)
Bakmaya gözler kamaşır
Serhoşum dilim dolaşır (Aman aman)
Güzele herşey yaraşır

Sayfa 1090

Elo'nun kasrı yol ortasında
Yol ortasında Elo'nun burcu
İçinde kükrüyor iki aslan
Yürüyor Elo kılıçla
Üstüne gelenlere doğru
Kükrüyor iki aslan saldırıyor
Elo kılıç elinde vuruluyor oracıkta

Kaynak: İbrahim Tarık Çakmak
Kaynak: Geleneksel

Elmayı Top Top Yapalım
Elmayı top top yapalım
Kızlara bahşiş atalım
Kadifeden ceketi dar yapalım
Ne güzel yakışır ince bele
Eylenelim taze ilen
Altında yelpaze ilen
Ölçelim de o güzelin ince belin
Bir gümüş endaze ilen

Eloğlu (Kahramani Katil Olsan)
Kahramani katil olsan dünyada
Bir gün gelir sana çatar eloğlu
Hakkı hukukundan vazgeçer sanma
Akıbet yakanı tutar eloğlu
Elbette düşersin aklın bendine
Çalış düşmeyesin nefsin fendine
Mücevherim desen kendi kendine
Seni beş paraya satar eloğlu

Kaynak: Ziya Bulut

Elo Dino
Elo dino, Elo dino, Elo dino, Eli axayo
Simbel reş ü, xwin şirino, Elo dino, Eli axayo
Qesra Ele mermer gişte, birca Ele mermer gişte
Ew şure beran pişte, jaro Elo, Eli axayo
Qesra Ele nava reyo, birca Ele nava reyo
Denge du şera we teyo, jaro Elo bi şur çüyeyo
Denge du şera xweş te, jaro Elo bi şur geheşte
Jaro Elo navda kuşte
Kaynak: Geleneksel

Elo Dino (Türkçe)
(Deli Elo)

Sümmani fehmin ne her bir kelamda
Var mıdır taksimin darüsselamda
Ağrı Dağı dahi olsan alemde
Akıl kantarıyla tartar eloğlu
Kaynak: İsrafil Daştan

Elsiz Olmasın
Tebiet yaradan beşer oğluyam
Heyatım dövranım elsiz olmasın
Eller aşikiyem ele bağlıyam
Ne canım ne kanım elsiz olmasın
Dünya neyleyerdi el olmasaydı
Tarih ne deyerdi el olmasaydı
Aşık ne söylerdi el olmasaydı
Ne şe'rim dastanım elsiz olmasın

Deli Elo Elo Ağa
Bıyıkları kaytan sıcakkanlı Elo Ağa

Eldir seadetim eldir küdretim
Eldir mehebbetim eldir hörmetim
Eldir merhemetim şanım şöhretim
Cahanım zamanım elsiz olmasın

Elo'nun kasrı tekmil mermer
Tekmil mermer Elo'nun burcu
Kuşanmıştı kılıcını vurdular gariban
Elo'yo oracıkta

Elsiz hakim olmaz ne de hökmdar
Ele hain çıhan olar tarimar
Elsiz şair olmaz ne de senetkar
Ne canım cananım elsiz olmasın
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Olsam da dünyanın cahi-celalı
Olsam da alemin gövher zülalı
Olsam da dağların koca kartalı
Ne zirvem asmanım elsiz olmasın
Azaflı Mikayıl Azaflı kendim
Elim Azerbaycan her berem bendim
Men elden ohudum elden öyrendim
Bu günüm bir anım elsiz olmasın
Kaynak: Mikayil Azaflı

Elvanım (Başıma Sardın)
Başıma sardın da dertli sevdanı
Ne ettim sevdiğim yıktın dünyamı
Arzu musun Aslı mısın Leyla mı
Bilmedim değerini Elvanım
Canım sultanım
Yalan sözlerine aldanıyorum
Kurumuş dal gibi sallanıyorum
El uzattım sana yalvarıyorum
Yakma benim ciğerimi Elvanım
Canım sultanım
Kul Garip'im dünyam keder dünyası
Sensin benim şu gönlümün aynası
Cevretmenin kime olmuş faydası
Bozma benim ayarımı Elvanım
Canım sultanım
Kaynak: Selahattin Bölük

Elvanlar'la Şu Takmağ'ın Arası
Elvanlar'la şu Takmağ'ın arası
Oldu mu oğlan oldu mu, oldu mu gece yarısı
Saç baş olmuş Elvanlar'ın ahlisi
Gelme oğlan gelme gelme de vururlar seni
Elinde de evraklar Manisa'ya yollarım seni
Elinde de evraklar Kütahya'ya yollarım seni

Sayfa 1091

Kaynak: Fadime Kılınç

Elveda (Acılar Göverip Yeşerdi)
Acılar göverip yeşerdi dal dal
Elveda ey yağmur gözlüm elveda
Gider oldum bu ellerden hoşça kal
El bağlayıp ardım sıra ağlama
Gönül mihrabıma koyup başını
Gidiyorum diye çatma kaşını
Deryalar misali gözün yaşını
Bendeyleyip çaylar gibi çağlama
Yine bahar gelir kuşlar ötüşür
Sümbüller saçılır güller gülüşür
Ayrılık zamanı gönüller üşür
Ah eyleyip yüreğimi dağlama
Önümüzde dağlar sıra sıralı
Günler yaslı geçer, gönül yaralı
Ayrılık başladı dağlar maralı
Kemend atıp yollarımı bağlama
Kaynak: Nuri Can

Elveda (Esti Ruz-i Kasım Sarardı)
Esti ruz-i kasım sarardı dağlar
Bozuldu şirvanı dağlar elveda
Döküklü gazeller sarardı güller
Ötmüyor bülbüller bağlar elveda
Sefinimiz gam gölüne cerh oldu
Yandı bu vücudum nara gark oldu
Dolandı sinnimiz tamam kırk oldu
Elden gitti civan çağlar elveda
Der Saidi felek ile besteyim
Karalar giymişim daim yastayım
İlaç kar eylemez yaman hastayım
Unutmasın bizi sağlar elveda
Kaynak: Aşık Saidi

Bir taş attım pencereye tık dedi
Bir kız bir kız çıktı anam anam da evde yok dedi
İnanmazsan çık yukarı bak dedi
Gelme oğlan gelme gelme de vururlar seni
Elinde de evraklar Manisa'ya yollarım seni
Elinde de evraklar Kütahya'ya yollarım seni
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Elveda Edelim Aziz Kardeşim
Elveda edelim aziz kardeşim
Gidiyorsun açık olsun yolunuz
Burdan gitmek ile unutmak olmaz
Uzat elin toka yapsın eliniz
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Haydi güle güle yürü yoluna
Sakın gözün dikme elin malına
Çok sırrın söyleme öz helalına
Sevip okşamakla gönül alınız
Ezeli ezelden yazılmış böyle
Beni soranlara çok selam söyle
Daim mukadderat giderse böyle
Kısmet olsun bayram sonra geliniz
Yolum çekmez artık gelem koğuşa
Cümle alem birbirine kavuşa
Selam söyle benden Mevlüt Çavuşa
Gelenlerle bize mektup salınız
Kardeşim sizleri kalbimden silmem
Arkadan konuşup yüzüne gülmem
Tabiatın iyi kaibini bilmem
Bilmez isen bilenlerden sorunuz
Ben seninle kardeş gibi tanıştım
Güzel muhabbetle tatlı konuştum
Bazı bazı ahbaplıkta buluştum
Bir iki ay benden yana kalınız
Gidersen kardeşim köyün içine
Selam söyle ihtiyara gencine
Olamasın ki Mevlüt benden işine
Giderken mektubu bende bulunuz
Ahmet Gül'den böyle yadigar olsun
Sağlık ile kardeş geriye gelsin
Arada mektuplar sizleri bulsun
Okuyup birlikte neşeleniniz
Kaynak: Hodlu Noksani

Emanet Etmişsin Geldi Selamın
Emanet etmişsin geldi selamın
Gül yüzlü cananım aleyküm selam
Aldım tazim ile bu beng ü lalım
Ey şah-ı cihanım aleyküm selam
Mürüvvet umarım efendim senden
Uğruna geçmişim can ile tenden
Demişsin gedama selam et benden
Ey şah-ı cihanım aleyküm selam
Boynuma geçmeden aşkın kemendi
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Neden ağlatınsın bu Derdimend'i
Dosta selam salmış efendim kendi
Ey şah-ı cihanım aleyküm selam
Kaynak: Aşık Derdimend

Emeğim Zay-i Oldu
Halden bilmez dert dinlemez
Bir sevdaya düştü gönlüm
Bezmi meyde hoş olmuşum
Dilim dolaştı çözülmez
Emeğim zay-i oldu gitti
Ömür de tükendi bitti
Hangi dala yaslandıysam
Dal kökünden kopup gitti
Sevdasından edasından
Gönül bıkmıyor nazından
Dost bildiğim aklım ise
Uslanmaz gider ardından
Emeğim zay-i oldu gitti
Ömür de tükendi bitti
Hangi dala yaslandıysam
Dal kökünden kopup gitti
Kaynak: Lütfü Gültekin

Emeğimsin (Ne Zaman Yağmur)
Ne zaman yağmur yağsa bu şehire
Toprağın kokusu işler içime
Seni ben canımın içine sakladım
O yasak adını yüreğe sapladım
Gözümün bebeğisin
Bedenim yüreğimsin
Sevmeler emek ister
Sen benim emeğimsin
Ne zaman göz yaşın yağsa yüzüne
Güneşin nefesi deyse sesine
Kaynak: Ali Haydar Timisi

Emeğin Yite Mi Dersin
Bir aşkın deryasın boyla
Kıyısı öte mi dersin
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Bir gerçeğe hizmet eyle
Emeğin yite mi dersin
Nadanı kondurma bağa
Düşürür seni tuzağa
Şekerler yedirsen sen zağa
Tuti olup öte mi dersin
Arifler yola giderler
İrfanda sohbet ederler
Nişansız yari n'ederler
Can gönül kata mı dersin
Bellidir kalbi boş olan
Nişan verendir hoş olan
Hercaiye yoldaş olan
Menzile yete mi dersin
Pir Sultan Abdal coşmayan
Aşk küresinde pişmeyen
İlkin Hakk'a ulaşmayan
Sonradan yete mi dersin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Emek Çektim
Emek Çektim Bir Ev Yaptım Erenler
Yine Bu Güzele Bildiremedim
Bahar Geldi Çiçek Bitti Ot Bitti
Toprak Güldü Taşı Güldüremedim
Onüne İrehber Almış Kadıyı
Gelir Kitabın Okuyu Okuyu
Bürhan İle Buldum Yetmiş İkiyi
İkisin Bir Kaba Sığdıramadım
Yüreğimde Belli Belli Yaralar
Şeytan Kalbin Almış Gözün Köreler
Hakk'ı Niyaz Eylemeye Âr Eyler
Eğilip Bir Secde Kıldıramadım
Hû Demine Bir İkrarı Güdenin
Tu Yüzüne İkrarından Dönenin
Pîr Sultan'ım Münafığın Nâdanın
Gönül Aynasını Sildiremedim
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Emekçinin Türküsü
Alevi'ye kötü dersin
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Sayfa 1093

Seni gidi Mervan dölü
Erkanı yolu bilmezsin
Seni gidi Mervan dölü kahpe dölü
Erkanı yolu bilmezsin
Seni gidi Mervan dölü Yezit dölü
Kerbela'yı unutmadık
Şah Hüseyin'e ok atmadık
Din imanı ayırtmadık
Seni gidi kahpe dölü Yezit oğlu
Din imanı ayırtmadık
Seni gidi Mervan dölü soysuz dölü
Cahil kalma ilim öğren
İnsanlığa geldi Kur'an
Bir gün gelir Şah-ı Merdan
Seni gidi Mervan dölü kahpe dölü
Yoksa gelir Şah-ı Merdan
Seni gidi Mervan dölü Yezit dölü
Akarsu'yum düştüm nara
İnsanlığa açtın yara
Duci cihanda yüzün kara
Seni gidi alçak dölü Yezit dölü
Duci cihanda yüzün kara
Seni gidi Mervan dölü kahpe dölü
Söz: Muhlis Akarsu

Emekli Kuyruk Çilesi
Emekli oldum da noldu Pakize
Ömrümü bitirdi kuyruk çilesi
Sabahın dördünden akşam sekize
Ömrümü bitirdi kuyruk çilesi
Ayak üstü durmak yaşlıya amut
Ankara unuttu gel sende unut
Kar altında kaldı şubatta umut
Ömrümü bitirdi kuyruk çilesi
Derinleşir oldu günbegün yara
İnsan mı değerli yoksa ki para
Beş yüz kişi kuyruk önümde sıra
Ömrümü bitirdi kuyruk çilesi
Sıcak potalarda maden erittim
Alevin içinde gözüm kör ettim
Lokmalar gitmiyor ümükte bittim
Ömrümü bitirdi kuyruk çilesi
Zengin eden bendim beylere araç
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Kundura yapan ben sayacı saraç
Bizden vergi diye alınmış haraç
Ömrümü bitirdi kuyruk çilesi
Der İlhami vurdu dünya vurgunu
Biz ormandık beyler ağaç sürgünü
Devlet de onlara yonttu her günü
Ömrümü bitirdi kuyruk çilesi
Kaynak: İlhami Arslantaş

Emine (Biz Sana Ne Yaptık)
Biz sana ne yaptık keklik Emine
Bize zehir oldun ele bal oldun
Bahçemizde bittin keklik Emine
Bize diken oldun ele gül oldun
Sürüden ayrılmaz cins olan davar
Sütü temiz olan aslını sever
Kendi tabisine varmağa ever
Bizi koydun rakiplere mal oldun
Bizde deli oldun ellere uslu
Ben bir Kerem oldum sense bir Aslı
Yüzlerim gülmüyor yaslıyım yaslı
Bize kara oldun ele al oldun
Güzelliğin meşhur sanki güneşsin
Cemalini gören gözler kamaşsın
Mikroplar elinde türlü kumaşsın
Ele ipek oldun bize çul oldun
Talib' Coşkun kaderine küsüyor
Emine'den umudunu kesiyor
Acı poyraz gibi deli esiyor
Ele dalda oldun bize yel oldun

Sayfa 1094

Ben ölürsem uşaklar
Eminem ne edecek
Onun da kimsesi yok
Ne yanlara gidecek
Kaynak: Erkan Ocaklı

Emine (Tor Şahin Misali)
Tor şahin misali eydirip bakma
Artar bülbül gibi zarı gözlerin
Cemalin şevkine cihanı yakma
Yaktı bu cihanı nara gözlerin
Kaşların katlime ferman yazdırır
Aşıkları diyar diyar gezdirir
Lokman hekim gelse yaram azdırır
Nedir bu derdime çare gözlerin
Dökülmüş ruyüne tel gibi saçlar
Kiprikler sineme tel gibi işler
Mah cemal üstünde ol keman kaşlar
Yakıyor canımı kara gözlerin
Cemalin görenler hep mecnun gider
Seni seven yiğit dünyayı nider
Azrail misali han harap eder
Kasdeyler canıma kara gözlerin
Pek densiz sallanma sen de bulursun
Dünya baki değil sen de ölürsün
Etme bu cefayı kanlım olursun
Deli etti beni kara gözlerin
Said'im düşmüşsün ah ile zare
Beni mecnun eden bir gözü kare
Aradım derdime bulunmaz çare
Anca bu derdime çare gözlerin

Kaynak: Aşık Talibi
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Emine (Ne Annem Var)
Ne annem var ne babam
Gurbet elde yalnızım
Bir Eminem var idi
Ondan ayrı kalmışım
Eminem çok güzeldir
Bir tanedir bir tane
Gözleri mercan gibi
Saçları tane tane
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Emine Şerife (Elvadadır Dostlar)
Elvedadır dostlar bana elveda
Ben de bir tanecik idim cihanda
Emine Şerife adım kaldı dünyada
Ah nideyim gençliğime doymadım
Pazartesi gelip beni buldular
Salı günü cenazemi kıldılar
Düşmanlarım şen şad oldular
Ah nideyim gençliğime doymadım
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Hançer bıçak boğazıma dayandı
Beyaz tenim al kanlara boyandı
Garip babam uykulardan uyandı
Ah nideyim gençliğime doymadım
Geze geze ben yolumu şaşırdım
Kurtuluş fırsatı elden kaçırdım
Aman Allah imdat diye bağırdım
Ah nideyim gençliğime doymadım
Hekim gelip yüreğimi yardı
İpek şalımı boğazıma sardı
Kim öldürdü suali ortada kaldı
Ah nideyim gençliğime doymadım

Sayfa 1095

Dağda da davar güderim
Emine'me selam ederim
Eminem de gızını vermezse
Başımı da alır giderim
Emine'm Emine'm çakır Emine'm
Gözlerinin altı çukur Emine'm
Dağda da dibek olur mu
İplikten elek olur mu
El gızının goynunda
Uykuda dölek olur mu
Emine'm Emine'm çakır Emine'm
Gözlerinin altı çukur Emine'm

Kaynak: Bilinmiyor

Kaynak: Çapan Işıldak

Emine'min Karda Buldum İzini

Eminem Giymiş Alları

Emine'min aman karda buldum izini
Duman sarmış aman Emine'min yüzünü

Eminem giymiş alları
Al beni diye yalvarı
Eller ne derse desin
Eminem altın ayarı

Aman Emine'm aman ne hal oldun bilemedim
Gelin oldun aman deligaya binmedin
Güvey oldum aman al yanaktan öpmedim
Emine'min aman aya karşı bacası
Yoktur evde aman Emine'min gocası
Aman Emine'm aman ne hal oldun bilemedim
Gelin oldun aman deligaya binmedin
Güvey oldum aman al yanaktan öpmedim

Yandım Emineme ben yandım
Çıktım mahleyi dolandım
Karşıki kışlada talim var
Bahriyeli yarim var
O da gitti gelmedi
Ah ne talihsiz başım var

Kaynak: Sami Şentürk

Yandım Emineme ben yandım
Çıktım mahleyi dolandım

Eminem Dağdan Kar Getir

Kaynak: Kemal Nizam Bigalı

Eminem dağdan kar getir (Eminem Eminem)
Mendiline sar getir (Eminem Eminem)
Mendilinden ter kokar (Eminem Eminem)
Saçlarına sar getir (Eminem Eminem)

Eminem Oturmuş Taşın Üstüne
Eminem oturmuş taşın üstüne
Taramış zülfünü kaşın üstüne
Selamın gelirse başım üstüne

Gözler benzer kömüre (Eminem Eminem)
Ziyan verir ömüre (Eminem Eminem)
Dedim ki yumşasana (Eminem Eminem)
Bağrı döndü demire (Eminem Eminem)

Eminem Eminem aslan Eminem
Gel otur yanıma yaslan Eminem

Kaynak: Necati Kılıç

Eminem oturmuş ayna dizinde
Destanlar okunur ela gözünde
İşkilim erirken beyaz yüzünde

Eminem Eminem Çakır Eminem
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Eminem Eminem güzel Eminem
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Güzel gözlerini süzen Eminem
Karşı dağda yeşil buğday ekili
Eminemin top top olmuş kakülü
Eminem olmuştur kızlar vekili
Eminem Eminem hanım Eminem
Gel otur yanıma canım Eminem

Sayfa 1096

Emine'ye ne giydirsem yakışır
Gülfi deneleri
Birbirine tokuşur
Engine gel Eminem engine
Kadersizsin Eminem
Düşmemişsin dengine
Kaynak: Hakkı Ansari

Kaynak: Bedii Maraş

Eminem Oturmuş Taşın Üstüne
Emine'm oturmuş taşın üstüne
Taramış zülfünü kaşın üstüne
Selamı gelirse başım üstüne
Emine'm Emine'm güzel Emine'm
Ben seni sevmişim ezel Emine'm
Caminin duvarı biri ben olam
Emine güzelin yan ben olam
Eller gülü harı ben olam
Emine'm Emine'm yosma Emine'm
Her olur olmaza küsme Emine'm
Emine'm oturmuş top top kaküllü
Güzeller bağının olmuş vekili
Bastığın yerde gül sümbül ekili
Emine'm Emine'm dön de geri gel
Salına salına şöyle beri gel
Emine'm oturmuş yüzü peçeli
Halılar serilmiş iki geçeli
Yalvardım yakardım almaz içeri
Uzaktan uzağa görün Emine'm
Mor ipek çarşafa bürün Emine'm

Eminemin Dört Yolları Dikine

Eminemin Hep Yolları Dikine
Eminemin hep yolları dikine
Güzelmişsin Eminem düşmemişsin dengine
Engine gel Eminem engine
Gadersizsin Eminem düşmemişsin dengine
Eminemin kapıları asmadan
Gel gaçalım Eminem devriyeler basmadan
Engine gel Eminem engine
Gadersizsin Eminem düşmemişsin dengine
Kaynak: Mehmet Çelik

Eminoğlan (İminoğlan)
Eminoğlan'da tireden giyer çorabı
Ermeni kızı yandan verir şarabı
Buranın değil o nerenin arabı
(Bağlantı 1)
Yandım Allah yandım al başından sevdayı
Zindan ettin bana genç yaşta sevdayı
(Bağlantı 2)
Yandım Allah yandım gayet dardayım
Garip Bülbül gibi ahüzardayım
Allah Allah dedikte girdik döğüşe
Süngünün ucu değdi gümüşe
Bir kurşun geldi bizim kara dervişe

Eminemin dört yolları dikine
Güzelmişsin Eminem
Düşmemişsin dengine

Oturmuş pencerede gergahın işler
Gergahın üstüne dökülür saçlar
Karşıdan karşıya cilve bağışlar

Engine gel Eminem engine
Kadersizsin Eminem
Düşmemişsin dengine

Eminoğlan'ı şu derede vurdular
Üleşini boz merkebe sardılar
Akşehir'e kara haber saldılar
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Eminoğlan iner gelir inişten
Saatinin kösteği gümüşten
Vallah Billah haberim yok bu işten
Kunduranın ökçesine bastılar
Kollarımı arkasından astılar
Kel Emin'i derelerde kestiler
Kaynak: Yöre Ekibi

Emir Verdi Bize Ata Babamız
Emir verdi bize ata babamız
Bir gün olur selamettir cabamız
Kendileri şahın düşman abamız
Asıldı dalına söktü Antakya
Şehitlerin kabirlerin kazdılar
Misafirlere nice oda yazdılar
Bu millete makineler dizdiler
Benzinin sel gibi aktı Antakya
Herkes gelip yerlerini buldular
Ayrı ayrı sırasıyla durdular
Müşahitler Hatay Türk'ün gördüler
Mahşer gibi halkın coştu Antakya
Mahşeri andırdı bu toplu insan
Ne oteller kaldı ne cami ne han
Verin istiklali dediği zaman
Avazı göklere çıktı Antakya
Kaynak: Kul Mehmet

Emirdağ Türküsü
Emirdağı birbirine ulalı
Altın yüzük parmağında dolalı
Başın mı büyüdü gelin olalı
(Burnun mu büyüdü gelin olalı)
Ben seni kız iken saran oğlanım
(Kız iken yandığım sen değil misin)
Emirdağı bir geçmeynen yol olmaz
Altın yere düşmeyinen pul olmaz
Bir gecelik yatmayınan dul olmaz
(Fadime'ynen bir gecelik yatmaynan)
Adı çıkar amma kendi dul olmaz
(Fadime'yi sarmalara doyulmaz)
(Fadime'yi sevmelere kıyılmaz)
(Al bohçanı düş ardıma gidelim)
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Sayfa 1097

Emirdağlarına kara gidelim
Ayvadan usandım nara gidelim
Buranın güzeli gönül eylemez
Gönül eyleyecek yere gidelim
(Güzeli çok olan yere gidelim)
Emirdağı derler yüksek kaleli
Anamdan doğalı başım belalı
Altı ay oldu ben yardan ayrıldım
Yüzünü görmedim gelin olalı
Emirdağı ne belalı başın var
Yastık olup yaslanacak taşın var
Şu dağlarda bir gelinle işim var
Sen kız iken seni saran ben idim
Koca dağ başına çıktım oturdum
Dört yanında lale sümbül bitirdim
Alnı top kaküllü bir yar yitirdim
Onun için dolaşırım dağları
Aşamadım Emirdağı başından
Yatamadım hayalinden düşünden
Az mı oldu ayrılalı eşinden
Sen kız iken seni saran ben idim
Kıratımı ben bağladım demire
Yeşil gözler dönüvermiş kömüre
Bir güzelle bir gecelik yatmanın
Faydası var yedi yıllık ömüre
Dolan ey sevgilim dağları dolan
Ara bul sevgilim dünyalar yalan
Kimdir nazlı yarim elimden alan
Dünyayı verseler istemem galan
Kaynak: Halit Rifat Aydemir

Emirdağı Birbirine Ulalı (Fadime)
(<i>Kaynağındaki Kayıt</i>)
Emirdağı birbirine ulalı
Altın yüzük parmağına dolalı
Burnun mu büyüdü gelin olalı
Kız iken sevdiğim sen değil misin
Emirdağı bir gitmeynen yol olmaz
Altın yere düşmeyinen pul olmaz
Fadime'yle bir gececik yatmaynan
Adı çıkar ama kendi dul olmaz
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Sayfa 1098

Kıratımı bağladım ben demire
Yeşil gözler dönüvermiş kömüre
Fadime'yle bir gecelik yatmanın
Faydası var yedi sene ömüre

Emirimin yan bakışı beyler öldürür

Emirdağ'ına da kara gidelim
Ayvadan usandık nara gidelim
Buranın güzeli gönül eylemez
Gönül eyleyecek yere gidelim

Emirimin evleri taşlık değil mi
Salıver kakülü Emirim gençlik değil mi
Cebine koyduğum harçlık değil mi

(<i>Farklı TRT Kaydı</i>)
Emirdağ'ı birbirine ulalı
Altın yüzük parmağında dolalı
Başın büyüdü gelin olalı
Ben seni kız iken seven oğlanım
Emirdağ'dan bir geçmeyinen yol olmaz
Altın yere düşmeyinen pul olmaz
Fademi'mi sevmelere doyulmaz
Al bohçanı tut yaylanın yolunu
Emirdağ'larına kara gidelim
Ayvadan usandık nara gidelim
Buranın kızları gönül eylemez
Gönül eyleyecek yere gidelim
Kaynak: Ali Ercan

Emirdağı Derler Dağlar Ulusu
Emirdağı derler dağlar ulusu
Yayılmaz mı koyun ile kuzusu gelin kuzusu
Ne zalimmış anasıyla bacısı
İstedim de seni bana vermiyor buradan gidelim

Emirim Emirim ben yine gelirim
Akan çaylar gibi ağlar da gelirim

Emirim Emirim ben yine gelirim
Akan çaylar gibi ağlar da gelirim
Kaynak: Mehmet Tepecik

Emmiler Emmiler
Emmiler emmiler Türkmen emmiler
Uzun uzun entarili salma yenliler
Bir araya gelmiş ağa ağa yollular
Ne diyelim ağlayalım karalar mı bağlayalım
Kaderimiz böyle imiş
Kaleden kaleye şahin uçurdum
Ah ile vah ile ömrüm geçirdim
Gençlik eldeyken bende kaçırdım
Ne diyelim ağlayalım karalar mı bağlayalım
Kaderimiz böyle imiş
Bir oğlum olsa versem hocaya
Okuya okuya geçse heceye
İspat şahit olur mu karanlık geceye
Ne diyelim ağlayalım karalar mı bağlayalım
Kaderimiz böyle imiş

Yazın yeğin akar bucağın çayı
Ben de bekler idim doğacak ayı doğacak ayı
Hiç yardım etmiyor gavurun köyü
Tut elinden yeşil çaya gidelim buradan gidelim

Dereden dereye urgan gererler
Güzel olanları candan severler
Çirkin olanları baştan savarlar
Ne diyelim ağlayalım karalar mı bağlayalım
Kaderimiz böyle imiş

Ada çalı derler çalı bitmiyor
Cahil gönlüm kapınızdan gitmiyor gönül gitmiyor
Ben de sevdiğimi alacak idim alacak idim
Zalim babana da sözüm geçmiyor
Zalim anana da sözüm geçmiyor

Divitle kalemle yazı yazarlar
Atları çayırda yaya gezerler
İğne ile iplik ile mercan dizerler
Ne diyelim ağlayalım karalar mı bağlayalım
Kaderimiz böyle imiş

Kaynak: Nevzat Altındağ

Kaynak: Konya Halkiyatı

Emirim Suya Gider

Emmim Kızı

Emirim suya gider desti doldurur
Testinin kulpuna bülbüller kondurur

Arabayı saldım düze
Mahkemeyi aldım göze
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Emmim kızı benim olsa
Acımazdım bin beş yüze
Vay neresi vay neresi
Burası gelin deresi
Sıkıştırma emmim oğlu
Eteklerim şiş beresi
Kaynak: Abdullah Uluçelik

Sayfa 1099

Kaynak: Recep Hıfzı

Emmoğlu
Bu kadeh senin şerefine emmoğlu
O türküyü bir daha çal gene çal
Karşı dağı duman aldı pus aldı
Uzun ömrüm yar yolunda kısaldı

Emmizade küsmemişim ben senden
Ölüm lal eyledi dillerim yoktur
Eğdi kametimi büktü belimi
Kalkamam ayağa hallerim yoktur

Sazına vuran eline kurban
Allah'ına kurban emmoğlu
Ben de bu dağların nesine geldim
Meleşir kuzular sesine geldim
Bir garip ölmüş de yasına geldim
Geldim emmoğlu

Ben gelende bizim yerde yaz idi
Ettiğimiz cilve idi naz idi
Çehiz düzemedim ömrüm az idi
Göçtüm gömlek ile şallarım yoktur

Gözleri simsiyahtı emmoğlu
Ben de tutulmuştum yanmıştım
Kanatlı kapının demir sürgüsü
Belik belik saçlannın örgüsü

Ala kaşlarımın kınası solmuş
Ala gözlerime topraklar dolmuş
Sararmış gül benzim zaferan olmuş
Solmuş al yanağım hallarım yoktur

Sazına vuran eline kurban
Allah'ına kurban emmoğlu
Ben de bu dağların nesine geldim
Meleşir kuzular sesine geldim
Bir garip ölmüş de yasına geldim
Geldim emmoğlu

Emmizade Küsmemişim Ben Senden

Haber edin kuşlar çeksin yasımı
Yuva yapsın püskülümü fesimi
Koymadılar doldurayım tasımı
Havuzdan ayrıldım sellerim yoktur
Anam beni bir kuş etti uçurdu
Durma dedi bağlarından göçürdü
Kahpe felek beni çarktan geçirdi
Yaslıyım yeşilim allarım yoktur
Haber edin ishak kuşlar göçende
Selam söylen her turnalar geçende
Ak kırmızı sarı güller açanda
Yollayın bana da güllerim yoktur
Yaren yoldaş beni düşlerde görsün
Görenler de halim hatırım sorsun
Yoldan gelip geçen bir Fatiha versin
Felek dilencisi mallarım yoktur
Ben de Hıfzı gibi tezden uyandım
Uyandım da taş yastığa dayandım
Aslı Hanım gibi kavruldum yandım
Sam yeli savurdu küllerim yoktur
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Kaynak: Şemsi Belli

Emmoğlu (Üç Beş Odalı Bir Ev)
Üç beş odalı bir ev aldık burdan
Gayrı biz buralı olduk emmoğlu
Ayrıldık sıladan anadan yardan
Gurbet ellerinde kaldık emmoğlu
Sabah akşam her gün hep sizi andık
Namert ocağında dağlandık yandık
Özleminiz bir gün bitecek sandık
Hasretin saçını yolduk emmoğlu
Felek başımızdan çekip gitmiyor
Ellerin bağında bülbül ötmüyor
Ne oğlan nede kız sözüm tutmuyor
Biz kimden intizar aldık emmoğlu
Neslimizi şu namerde kaptırdık
Hakkın gösterdiği yoldan saptırdık
Ayşeyi Fatmayı Hansa öptürdük
Kınadıysak başta bulduk emmoğlu
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Hiç bir haber sorma hayadan ardan
Uşaklar çıkmıyor diskodan bardan
Daha ne söyleyim ben sana burdan
Ahlak torbasını deldik emmoğlu
Birde deriz eski terbiye hani
Ne verdik ki neyi isteriz yani
Şu gelen nesilden olur mu kani
Daha büyümeden bildik emmoğlu
Ellerin vatanı vatan olmuyor
Bizi baş üstünde tutan olmuyor
İnsan sürüsüne katan olmuyor
Çeke çeke artık dolduk emmoğlu
Konyalı Mustafa derdini aldı
İşte çalışırken yığılıp kaldı
Vatan hasretiyle gurbette öldü
Uçak arkasında saldık emmoğlu
Sılada dursaydık aç mı ölürdük
Çalışır çabalar yemek bulurduk
Yavan ekmekle de mutlu olurduk
Niye şu gurbete geldik emmoğlu
Yaram çok derinde deşme ağlarım
Viran oldu gardaş gönül bağlarım
Geçti gitti böyle gençlik çağlarım
Soykanın çölünde solduk emmoğlu
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

En İyi Dostundan Sakın Sen Seni
Bir öğüdüm vardır sana söyleyem
En iyi dostundan sakın sen seni
Öğüdüm dinlersen manası budur
En iyi dostundan sakın sen seni
Gelir senin ile güler de oynar
Ardınca önünce ayıbın söyler
Bir vakit gelince önüne çıkar
En iyi dostundan sakın sen seni
Senin ile hüsnün bahçesin gezer
Gönül aşk elinden satırlar yazar
Ardınca önünce kuyular kazar
En iyi dostundan sakın sen seni
Gelir senden önce yükseğe çıkar
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Sayfa 1100

Gözlerinden kanlı yaşını döker
Ayağın kayınca urganın çeker
En iyi dostundan sakın sen seni
Pir Sultan Abdal'ım böyle söyledi
İndi aşkın deryasını boyladı
Bunu işlemeyen kula söyledi
En iyi dostundan sakın sen seni
Kaynak: Pir Sultan Abdal

En Öndekiler
Kutsal mesaj bize doğdu da geldi
Gözyaşları dindi duygular seldi
Ulaştı dünyaya sanki bir yeldi
Cihana şefkatti en öndekiler
Maket misal kalpler zümrüde döndü
Zulümün ateşi nur ile söndü
Hakikat aşkına ilk onlar yandı
Çileye kanattı en öndekiler
Karanlıkta doğan yıldızdı onlar
Işığın kıymeti kör olan anlar
Turfanda bir ömür geçirir sonlar
Kandile berattı en öndekiler
Renk körü oldular bütün ırklara
Küçüklere sevgi saygı kırklara
Bıraktılar umut dar ufuklara
Göçtü de arattı en öndekiler
Adalet zirvede merhamet kaftan
Cemiyet dupduru bir sudur saftan
Kanatlanmış gelir işte uzaktan
Varılan duraktı en öndekiler
Bugün bu ruhları arar dururuz
Malkoç Ali eli göğse vururuz
Bir gün yeşeririz biz de buluruz
Tohuma topraktı en öndekiler
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Endim Derelerine
Endim derelerine
Bilmem nerelerine
Beni doktor yapsınlar
Kızlar hastalarına
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Deniz dibi delinsin
Sen bir taze gelinsin
Dokuz kocaya varsan
Son nikahta benimsin
Deniz üstü tütüyor
Kız memelerin bitiyor
Memelerin biterken
Aklın baştan gidiyor
Derelerin inciri
Saatimin zinciri
Dün akşam neredeydin
Koynumun güvercini
Endim dereye durdum
Turalı para buldum
Yedi köyün içinde
Ben bir kıza vuruldum
Derelerin uzunu
Kıramadım buzunu
Aldim Çerkez kızını
Çekemedim nazını
Bahçalarda mürdüme
Çare bulun derdime
Ben bu dertten ölürsem
Tel vurun efendime
Armut daldan düşer mi
Günde yahni bişer mi
Sevip sevip yarılmak
Şanımıza düşer mi
Elmanın irisine
Yağsıdım gerisine
Beni çoban tutsunlar
Kızların sürüsüne
Susadım su isterim
Bana çeşme gösterin
Ben çeşmeden kanamam
Al yanaktan isterim
Suya endim kamışa
Su ne yapsın yanmışa
Mevlam sabırlar versin
Yarinden ayrılmışa
Kaynak: İbrahim Dereli
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Sayfa 1101

Endim Dereye Dere Derindi
Endim dereye dere derindi
Al yeşil beydag öge guruldu
Düşman eskeri gerye kırıldı
Ağlama ana tez de gelirem
Ölüm olmazsa seni görürem
Çanakala'da oldum onbaşı
Sineme vurdu süngünün başı
Esker oturub karşı ba karşı
Ağlama ana tez de gelirem
Beşkem ahrette seni görürem
Kaynak: Reşid Küle Raza

Enel Hak Deyüp De Çeken
Mürşütten bizlere feyzi ilahi
Erişti de gördük Hak Didarını
Sonsuz ferraşına düşer billahi
Enel Hak deyüp de çeken darını
Terkedüben külli vardan geçenler
Helalini haramını seçenler
Pir elinden dolu bade içenler
Verir cananına külli varını
Zümrei Naciden al feyzi ilham
Olagör yolunda kemleri gülam
İkrara düşenler kalırlar müdam
Kalbinle açıkla bahtı yarini
Kendine nevsini eyleme rehber
Akibet yolunda olur bir ejder
Gayen bu esrare ermekse eğer
Teslim ol pirine bil ecvarını
Daimi'yi fehmet Hak ile Hak'tır
Sülbi mevalidir kemliği yoktur
Bu yollarda uğru harami çoktur
Enginlerden yürüt ol katarını
Kaynak: Aşık Daimi

Enel Hak Diyenler
Ömrüm baharının gülşen çağında
Gönlüm bir cefakar yara dolaştı
Goncalar açılmış yarin bağında
Gönül bülbüllerim hara dolaştı
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Bu imiş aşıkın bahtı karası
Açılmaz tabibe gönül yarası
Bir an tutuşunca aşkın çırası
Döndü pervanemiz nara dolaştı
Daimi'yim gitti dostların göçü
Elem ile doldu gönlümün içi
Hallac'ı Mansur'un ne idi suçu
Enel Hak diyenler dara dolaştı
Kaynak: Aşık Daimi

Engeller Koymuyor
Engeller koymuyor yar sana varsam
Dünyanm zevkini de yar senle sürsem
Hakkın divanında elin elimde
Cennet bahçesine de yar senle girsem
Çıkamaz köşküne çıkamaz dizlerim
Yarımın sevdasin de ser'de gizlerim
Uzaktan uzağa görse gözlerim
Yar yanımdan gitti de nice duymadım
Kaynak: Emine Tanaydın

Engin Derelerin Suyu

Sayfa 1102

Dengine ha dengine ha
Humarcıyla yoldaş olma
Sarhoşun yanında kalma
Cahili karşına alma
Olguna ha olguna ha
Ben avcıyım iz izlerim
Gizli sırlarım gizlerim
Hasretinle yol gözlerim
Son güne ha son güne ha
Arda atma kelamını
Arz eylerim selâmını
Tak boynuma fermanımı
Sen yine ha sen yine ha
Yüzbaş’oğlu aşka düşme
Aşkın badesini içme
Kerem düştü sen yanaşma
Yangına ha yangına ha
Kaynak: Mihmani

Enginedir Deli Gönül Engine
Enginedir deli gönül engine
Düşememiş menendine dengine
Şimdi rağbet güzelinen zengine

Engin derelerin suyu çağlasın
Dengine düşmeyenler (kızlar) hemen ağlasın
Ağlasın da mor yazmayı bağlasın

Aman dostlar evleriniz nerd'olur
Ben saramadım yüreğime derd olur

Kekliğim kekliğim suya mı geldin
Al yaşmak altında aklımı sen çaldın

Yüksek pencerenin perdesi yoktur
Ölüm var ayrılığa çareler yoktur
Gel gülüm gel muhabbetimiz çoktur

İnme turnam inme susuz çöllere
Ben gidiyorum sen kalırsın ellere
Uyma dedim uydun sen bu ellere

Aşamadım dağları yol bulamadım
Sevdiğim geliyor yar diyemedim

Kekliğim kekliğim suya mı geldin
Al yaşmak altında aklımı sen çaldın

Kar mı yağdı Kütahya'nın dağına
Ateş düştü ciğerimin bağına
Gül döşenmiş şalvarının ağına

Kaynak: Hasan Ateşbabar

Engine Ha Engine Ha
Engine ha engine ha
Güzelim yüksekten uçma
Engine ha engine ha
Kıymetin bilmeze düşme
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Kayırma sevdiğim gün böyle kalmaz
Yanar derünumun ateşi sönmez
Karşı karşı yaptıralım hanları
Kaldıralım kasaveti gamları
Çok ararsın efem geçen demleri
Aradım dağları kar parça parça
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Sayfa 1103

Sevdiğim geliyor el çırpa çırpa

Oldum dinden imandan

Kaynak: Abdullah Canıtez

Çeper taşın elinden
Kiprik kaşın elinden
Yaştık şikayet eyler
Gözüm yaşın elinden

Enginlerden Giden
Enginlerden giden yokuş bitmedi
Ali'yi sevende hilaf olmadı
Muhabbete serin veren kalmadı
Şimdiki ülfetler zenginlerinen
Zengin derler sim ü zeri olana
Bakmazlar ki başındaki borana
Hak mihmandır kanaatte kalana
Sinek bir olamaz zambullarınan
Zambul olup bal yapmaya başlarsan
Hakka sevilirsin emrin işlersen
Bir ağaca kırk meyvayı aşlarsan
Yemişi çekilir zembillerinen
Kul Fakır'ım ezelinden zem bilmez
Mümin olan garezinden kem bilmez
Sen seni bilirsen seni kim bilmez
Muhabbet eyleyek duygularınan
Kaynak: Kul Fakır

Entarim Yandan (Ha Ninna)
Entarim yandan yandan
Ha ninna ninna ninna Ha ninna yandan
Seni severim candan
Ha ninna ninna ninna Ha ninna candan
Keşke sevmez olsaydım
Ha ninna ninna ninna Ha ninna olsaydım
Tez usandım bu candan
Ha ninna ninna ninna Ha ninna candan
Kaynak: Yöre Ekibi

Entarim Yandan Yandan
Hayatları sarı gül
Yarı gonca yarı gül
Sevda görünce soldun
Görmeyeyedin bari gül
Entarim yandan yandan
Seni severim candan
Oğlan senin yüzünden
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Entarim yandan yandan
Seni severim candan
Oğlan senin yüzünden
Oldum dinden imandan
Bulağın başına gel
Dolanda peşime gel
Bulağa gelmez isen
Geceler düşüme gel
Entarim yandan yandan
Seni severim candan
Oğlan senin yüzünden
Oldum dinden imandan
Kaynak: İnayet Avcı

Entarin Dikildi Mi
Entarin dikildi mi
Sümleri çekildi mi
At yarim tabancanı
Barutun tükendi mi
Gidiyorum bu gece
Yar senin halin nice
Söyle yarim sen söyle
Ol gönlüme eğlence
Kaynak: Hafize Gün Besimova

Entarine Peş Olam
Entarine peş olam
Yar yanına eş olam
Sigara tutan eline
Şıngırdaklı maş'olam
Efem oynar dilda dildatdi
Kibar oynar dilda dildatdi
Güvercinin ben olam
Döne döne guguram
Al yarim kollarına
Gelip yanında duram
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Efem oynar dilda dildatdi
Kibar oynar dilda dildatdi
Cepkenine kol olam
Mendiline pul olam
Ayağının altında
Tozup giden yol olam
Efem oynar dilda dildatdi
Kibar oynar dilda dildatdi
Kalk gidelim babana
Haber salsın obana
Nikahımız kıyılsın
Şeker yedirem sana
(Lokum yedirem sana)

Sayfa 1104

Entarisi Al Basma
Entarisi al basma
Alıp duvara asma
Sen benimsin ben senin
Her söze kulak asma
Al geydim alsın diye
Mor geydim sarsın diye
İsteyene varmadım
Sevdiğim alsın diye
Tahta nalın ayakta
Ne gezersin hayatta
Ne gezmeyim hayatta
Sevdiğim var konakta
Kaynak: Şerif Gezek

Efem oynar dilda dildatdi
Kibar oynar dilda dildatdi

Entarisi Ala Benziyor

Kaynak: Galip Coşkun

Entarisi ala benziyor
Şeftalisi bala benziyor
Kokulmadık güle benziyor

Entarisi Aktandır
Entarisi aktandır
(Aman) Ne gelirse Hakk'tandır
Benzim sararmış solmuş
O da ağlamaktandır
Yazım kaderim böyle
Zalim babana söyle
Çarşıda gezen oğlan
(Aman) Kakülü güzel oğlan
Babam sana vermiyor
Bin lira kazan oğlan
Yazım kaderim böyle
Zalim babana söyle
Asmadan üzüm aldım
(Aman) Annenden izin aldım
Eğer baban vermezse
Damları göze aldım
Yazım kaderim böyle
Zalim babana söyle
Kaynak: Fakçı Mehmet
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Olamaz mı çare gülü şanlıdır
Eli kamalı delikanlıdır
Entarisi al basmadan
Kalk gidelim kol basmadan
Ayrılmam o yosmadan
Olamaz mı çare gülü şanlıdır
Eli kamalı delikanlıdır
Kaynak: İbrahim Şenbaba

Entarisi Ala Benziyor
Entarisi ala benziyor
Şeftalisi bala benziyor
Benim yarim bana benziyor
Olamaz ne çare o nişanlıdır
Kaytan bıyıklı delikanlıdır
Şekerli misin vay vay
Kaymaklı mısın vay vay
Sen de benim gibi
Sevdalı mısın vay vay
Entarisi biçim biçim
Ölüyorum senin için
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Bekletme gel başın için
Olamaz ne çare o nişanlıdır
Kaytan bıyıklı delikanlıdır
Şekerli misin vay vay
Kaymaklı mısın vay vay
Sen de benim gibi
Sevdalı mısın vay vay
Kaynak: Veli Kanık

Entarisi Damgalı
Entarisi damgalı
Penciresi halkalı
Alacaksan al beni
Benim başım kavgalı
Nina ninina ninininina

Sayfa 1105

Entarisi Kırmızı
Entarisi kırmızı
Annesinin bir kızı
Beni alacak oğlan
Teyyarenin yıldızı
Oynan gızlar oyunlara ben yandım
Ben yandım sevemeden aldandım
Entarisi al basma
Alıp duvara asma
Sen benisin ben senin
Her lafa kulak asma
Oynan gızlar oyunlara maşallah
Maşallah nazar değmez inşallah
Kaynak: Yöre Ekibi

Asılı yelek yüzü
Ayırdı felek bizi
Ayıranlar sürünsün
Kavuştur Mevlam bizi
Nina ninina ninininina
Bahçalarda çam fıstık
Dallerini biz kestik
Allah nasib eylesin
İkimize bir yastık
Nina ninina ninininina
Kaynak: Nihat Kaya

Entarisi Dım Dım Yar
Entarisi dım dım yar
Gelir diye umdum yar
Yatsıya da bekledim
Gözlerimi yumdum yar
Hımı hımı hım hım hım hım yar
Vıyı vıyı vıy vıy vıy vıy vıy yar
Entarisi Tire'den
Su doldurur dereden
Tek canımız sağ olsun
Malı veren Yaradan
Hımı hımı hım hım hım hım yar
Vıyı vıyı vıy vıy vıy vıy vıy yar
Kaynak: Osman Şan
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Entarisi Kırmızı
Entarisi kırmızı
Oynayan kimin kızı
Oynayanı sorarsan
İsmail ağanın kızı
Arabanın kanadı
İki yana ağnadı
İkimizin sevdası
Bir kazanda kaynadı
Entarisi filizi
Kim bilir kalbimizi
Esti deli bir rüzgar
Ayırdı ikimizi
Kaynak: İlknur Halil

Entarisi Morumuş
Entarisi morumuş
Yar sevmesi zorumuş
Havaslandım yar sevdim de
İsteyeni çoğumuş
Entarisin moruna
Varmam emmim oğluna
Altın saat yaptırdım da
Nazli yarin koluna
Entarisi mavili
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Nerde kurdun kavili
Evvel böyle değildin de
Şimdi gönlün büyüdü
Kaynak: Bahri İlhan

Entarisi Pembeden
Entaririsi pembeden
Nikah oldu gitmeden
Dünyada yaktın beni
On beşime girmeden
Vay sürmelim vay güzelim
Yola gidelim yola
O beyaz kollarını
Dola boynuma dola
Deniz üstünde şamdan
Yarim bakıyor camdan
Alacaksan al beni
Ben de bıktım bu candan
Vay sürmelim vay güzelim
Yola gidelim yola
O beyaz kollarını
Dola boynuma dola
Kaynak: Musa Koç

Entere Aldım Kırkbeşe
Entere aldım kırkbeşe
Yudum serdim güneşe
Senin yarin gül ise
Benimki de menevşe
Nanniniya ninniya
Nanniniya ninniya
Nanniniya ninniya
Nanniniya ninniya
Sarı kabak kökeni
Ele batar dikeni
Allahım sen kavuştur
Hasiretlik çekeni
Nanniniya ninniya
Nanniniya ninniya
Nanniniya ninniya
Nanniniya ninniya
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Sayfa 1106
Kaynak: Ziya Oruçoğlu

Enteri Diktim Giymedi
Enteri diktim giymedi
Amanın dikdiğime değmedi
Yavrum dikdiğime değmedi
Sağolası amucam
Amanın sevdiğime vermedi
Yavrum sevdiğime vermedi
Kollarım yastık saçlarım yorgan
Dola boynuma sevdiğim oğlan
Armudun irisine
Amanın ben yandım birisine
Yavrum ben yandım birisine
Ben kendimi saklarım
Amanın yiğidin iyisine
Yavrum yiğidin iyisine
Kollarım yastık saçlarım yorgan
Dola boynuma sevdiğim oğlan
Bahçelerden geçiyor
Amanın bir kuş olmuş uçuyor
Yavrum bir kuş olmuş uçuyor
Beni kendine yaktı
Amanın şimdi benden kaçıyor
Yavrum şimdi benden kaçıyor
Kollarım yastık saçlarım yorgan
Dola boynuma sevdiğim oğlan
Kaynak: Turhan Toper

Er Geç Gelir Ölüm Gardaş
Bu dünyada eni sonu
Er geç gelir ölüm gardaş
Bilirsinya sende bunu
Er geç gelir ölüm gardaş
Malın varsa burda kalır
İyilik et senle gelir
Nerde olsan arar bulur
Er geç gelir ölüm gardaş
Dinli dinsiz dede hoca
İster genç ol ister koca
Yansa ocak tütse baca
Er geç gelir ölüm gardaş
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Sayfa 1107

Mehmet gitti başım alam
Saltanat sür iyi yaşa
İster bey ister paşa
Uzaklaşsan koşa koşa
Er geç gelir ölüm gardaş
Eroğlu'yum ölüm bana
Sen çok yaşa kana kana
Bugün bana yarın sana
Er geç gelir ölüm gardaş
Kaynak: Kemal Eroğlu

Erciyes Kralı Kozanoğlu
Erciyes kralı harmancık yurdu (Hele yar yurdu)
Nicoldu dağların aslanı kurdu (Hele yar yurdu)
Ara yerde kaldı hacılar yurdu (Hele yar yurdu)
Elin seni istiyor gel Kozanoğlu (Gel Kozanoğlu)
Yaz gelir de yaylasına inerdi (Hele inerdi)
Varsah gelir etrafında dönerdi (Hele dönerdi)
Ha deyince beşyüz atlı binerdi (Hele binerdi)
Elin seni istiyor gel Kozanoğlu (Gel Kozanoğlu)
Çadırın ardında maya kuzular (Hele kuzular)
Yanı yöresinde çağlar sızılar (Hele sızlar)
Elin aşiretin seni arzular (Hele arzular)
Elin seni istiyor gel Kozanoğlu (Gel Kozanoğlu)
Kozan geldi iskeleye dayandı (Hele dayandı)
Kılıcın kabzası kana boyandı (Hele boyandı)
Maaşımız bin beş yüze dayandı (Hele dayandı)
Elin seni istiyor gel Kozanoğlu (Gel Kozanoğlu)

Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Erdin Artık Muradına
Erdin artık muradına
Pınar hudut geçtin bugün
Evvel yavaş akar idin
Harıl harıl coştun bugün
Ne dava kaldı ne çene
Bülbüller kondu gülşene
Oh ne mutlu Hatay sana
Türk ordusu geçti bugün
Uzun etti dilimizi
Derdi açan gülümüzü
Bağlatılan kolumuzu
Şanlı ordu çözdü bugün
Hoş geldiniz iki gözüm
Ayağına sürem yüzüm
Hicaz, Yemen, Mısır bizim
Fırsat ele geçti bugün
Ağlıyor şimdi gülenler
Nerde yalanlar dolanlar
Türkler'e düşman olanlar
Filistin'i geçti bugün
Süvariler koşar koşar
Piyade hududu aşar
Hataylı yüzünü döşer
Düşman olan şaştı bugün

Kaynak: Hasan Akalın

Erciyes'ten Duman Kalktı
Erciyes'ten duman kalktı
Herkes harmanına koptu
Yalınızım kurban olurum
Evimi başıma yıktı
Dön yüzüne bir kuş öter
Ona kervan kıran derler
Yalınızım kurban olum
Buna yalan derler
Aziziye vardım sabah
Ballar gelir tabak tabak
Hep kırılır Avşar elleri
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Benim adım Kul Mehmet
Kimseye eylemem minnet
İşte Hatay adlı cennet
Türk oğluna geçti bugün
Kaynak: Kul Mehmet

Eremedim Mefasına Dünyanın

Eremedim mefasına dünyanın
Aman aman aman aman yar dünyanın
Dünyanında leylim leylim yandım yandım yar dünya
Bülbül konmuş sarayına Konya'nın
Aman aman aman aman yar Konya'nın
Konya'nın da leylim leylim yandım yandım yar
Konya'nın
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 1108
Kaynak: Mehmet Görgülü

Beyler besler merak için tazıyı
Aman aman aman aman yar tazıyı
Tazıyı da leylim leylim yandım yandım yar tazıyı
Kadir mevlam böyle yazmış yazıyı
Aman aman aman aman yar yazıyı
Yazıyı da leylim leylim yandım yandım yar yazıyı
Kaynak: Ali Sandal

Eremedim Vefasına Dünyanın
Eremedim vefasına dünyanın
Bülbül konar sarayına Konya'nın
Çatık kaşın arasında var benin
Benlerin aklımı geri aldı ağlarım
Yükseklerden uçar yiğidin kuşu
Gurbete gidenin vardır bir işi
Kendi sılasında gülmeyen başı
Gider gurbet ele güler mi sandın
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Eremedim Vefasına Dünyanın
Eremedim vefasına dünyanın aman dünyanın
Dünyamn da leylim yandım yandım yar dünyanın
Bülbül konmuş sarayına Konya'nın
Konya'nın da eylim yandım yandım yar Konya'nın
Beyler besler merak içinde tazıyı aman tazıyı
Tazıyı da leylim yandım yandım yar tazıyı
Kadir Mevla'm böyle yazmış yazıyı aman yazıyı
Yazıyı da leylim yandım yandım yar yazıyı
Kaynak: Ali Sandal

Erende Yaylasında
Erende yaylasında yaylayamazdım
Ben sensiz gönlümü güzelim amman eyliyemezdim
(Aman aman)
Erende yaylasının bayramı sensin
Şu garip gönlümün güzelim amman seyranı sensin
(Aman aman)
Erende yaylasında kuzular meleşir
Yar senin yanında güzelim amman gönül eyleşir
(Aman aman)
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Erenler (Hak Nasip Eyledi)
Hak nasip eyledi geldik buraya
Şükür cemalini gördük erenler
Merhem olduk gönüldeki yaraya
Muhabbet gülünü derdik erenler
Dostlar ile cem olduk birarada
Hak Muhammet Ali mihman burada
Deli gönül coşar ara sırada
Sevgi ile hakka erdik erenler
Dost cemali gördü coştu Kederi
Aşkın deryasından alır gevheri
Güzel dosttan bugün aldık haberi
Pir himmet eyledi vardık erenler
Kaynak: Aşık Kederi

Erenler Babında İçtim Bir Dolu
Erenler babında içtim bir dolu
Hakikatlı ulu meydana vardım
Mümin müslim hepsi sürer bu yolu
Bendine bend olup erkana vardım
Ben bir bezirganım her ilde gezmem
Her olur olmaza metahım çözmem
İlme hizmet edip okuyup yazmam
Hak ile hak olan bir cana vardım
Mürşüdüm emretti çırağım yaktım
Açtı can gözümü didara baktım
Katre olup her dem engine aktım
Dürrü meknun saçan bir kana vardım
Bu bir sırrı haktır erebilene
Hakikat gülünü derebilene
Hak bendedir, benim görebilene
Enel Hak deyuben urğana geldim
Ey Daimi ne ustasın malın var
Arı gibi her çiçekten balın var
Hamdülillah edep erkan yolun var
Kırkların Cemi'nde Selman'a vardım
Kaynak: Aşık Daimi

Erenler Cemine Gireyim Dersen
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Erenler cemine gireyim dersen
Kin ile kibiri at da öyle gel
Gerçekler sırrına ereyim dersen
Ulu bir mürşide yet de öyle gel
Bülbülün güledir feryadı ünü
Zaya verme geçen saati günü
Okumak istersen ilmi ledünü
Bir gerçekten destin tut da öyle gel
Kolay mı Divani gerçeğe ermek
Hasbahçe bağının gülünü dermek
Nene lazım elin kusurun görmek
Sen kendi aynana bak da öyle gel

Sayfa 1109

Can evinde muhabbetim azaldı
Gönül aşkın deryasında yüzerdi
Yarelerim sağalmışken tazeldi
Gaziler derdime dermana geldim
Hak'tan kula her ne gelirse haktır
Erkansız işlere ırızam yoktur
Erenlerin lutfu keremi çoktur
Yarem sızıladı imana geldim
Himmet edin erler bir dahi yetem
Kalbimden şekkile şüphemi atam
Zat-ı sıfat olam bir dilden ötem
Bir desti tutmaya damana geldim

Kaynak: Dertli Divani

Erenler Cemine Her Can Giremez
Erenler cemine her can giremez
Edep ile erkan yol olmayınca
Her kamberim diyen kamber olamaz
Şahın kanberine kul olmayınca
Arama uzakta vardır yakını
Gerçek olan talip bulur hakkını
Yüklemezler sana yolun yükünü
Bükülü kametin dal olmayınca
Şah Hatayim eder bu sırrı beyan
Kamil midir cahil sözüne uyan
Bir baştan ağlamak ömüre ziyan
İki baştan muhip yar olmayınca

Pir Sultan Abdal'ım gör bize n'oldu
Ali'nin gülbengi bize zulm oldu
Muhabbet yurduna vesvese doldu
Sen bir padişahsın demana geldim
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Erenler Serveri Gerçekler Piri
Erenler serveri gerçekler piri
Hünkar Hacı Bektaş erleriyiz biz
Balım Sultan Abdal Musa şahımız
Seyid Ali Sultan gülleriyiz biz
Kaygusuz Sultan'dır bir serdarımız
Kara donlu candır türbedarımız
Kanber Ali Sultan şehsüvarımız
Necef deryasının güheriyiz biz

(<i>TRT Kaydı</i>)
Erenler cemine her can giremez
İnsan-ı kamile kul olmayınca
Her mürşidim diyen mürşid olamaz
Edeb ile erkan yol olmayınca

Sarı İsmail Hacım Sultan ulumuz
Şah-ı Horasan'a çıkar yolumuz
Muhammed Ali'den kokar gülümüz
On iki tarikatın serveriyiz biz

Arama ırakta vardır yakını
Gerçek olan talib bulur Hak'kını
Yükletmezler sana yolun yükünü
Bükülü kametin dal olmayınca

Türabi üçlerin birisi oldu
Yedilerle kırklar meclise güldü
Horasan erleri azmedip geldi
Muhammed Ali'nin kullarıyız biz

Kaynak: Ali Ekber Çiçek
Kaynak: Aşık Turabi

Erenler Kahretti Saldı İşkile
Erenler kahretti saldı işkile
Gönlüm şifalandı gümana geldim
Ali oğlu çare eyle müşküle
Sana mürvet ile amana geldim
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Erenler Şahtan Gelirler
Erenler şahtan gelirler
Ali derler pirimize
On İki İmam kullarıyız
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Sayfa 1110

Münkir ermez sırrımıza

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ateş yanıp kazan coşar
Dalga gelir boydan aşar
Şulesi aleme düşer
Bakın bizim nurumuza

Erenlerin Yeri (Perişan)

Pirimiz kırklar yediler
Bu yolu onlar kodular
Bize böylece dediler
Kanarsan ikrarımıza
Baktık aslımız Ademdir
Kısmetim veren hüdamdır
Halifeler piş kademdir
Taç urdular serimize
Mürit mürşidine uydu
Erenler manisin duydu
Münafıklar nice kıydı
Tiğ çektiler pirimize
Nesimi sabakın pişir
Özüne muhabbet düşür
Bin bezirgan metah taşır
Günden güne şarımıza
Kaynak: Kul Nesimi

Erenlere Eş Olayım
Erenlere eş olayım
Bu yola yoldaş olayım
İçeyim sarhoş olayım
Aymak elinden gelir mi
Alna yazılmış yazıyı
Besili körpe kuzuyu
Hakk'ın yazdığı yazıyı
Bozmak elinden gelir mi
Dere tepe dümdüz olur
Gece geçip gündüz olur
Gökte kaç bin yıldız olur
Saymak elinden gelir mi
Pir Sultan'ım der Hatayi
Dilimiz söyler hatayı
Pişmedik çiğ yumurtayı
Soymak elinden gelir mi
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Ben bilirim erenlerin yerini
Çoktandır sırrını buldum perişan
Gençliğimde sevmiş idim birini
Eller aldı ben de oldum perişan
Ben kendi aklımda karar eyledim
Yaptığım her işte zarar eyledim
Kendi öz köyümden firar eyledim
Yaban ellerinde kaldım perişan
Daha genç yaşımda kendimi gördüm
Mümkünü olmayan hayaller kurdum
Gurbet ellerinde ağladım durdum
Tutacak dalım yok soldum perişan
Perişan kendini saldı gidiyor
Bozuk düzen beni aldı gidiyor
O yar saçlarını yoldu gidiyor
Ben de saçlarımı yoldum perişan
Kaynak: Aşık Perişan

Erer Muradına (Kara Gözlüm)
Kara gözlüm seni saran
Kullar erer muradına
Dudağından bade alan
Diller erer muradına
Vücudumu yaktın nara
Yüzü ay gün kaşı kara
Nazınan gelsen pınara
Yollar erer muradına
Gezsen bir hoş eda ile
Aman gamzen cüda eyle
Bağa girsen eda ile
Güller erer muradına
Minhaci yanar suzanda
Vefası yok cihanın da
Tane tane gerdanında
Hallar erer maradına
Kaynak: Deliktaşlı Minhaci

Ereyin Yolu İnce
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Ereyin yolu ince
Düşümde gördüm gece
Kuşlar gurbanız olam
Yarimin hali nice
Bahçelerde pırasağ
Yarım gelsin oturağ
Bir o desin bir de men
Bu sevdadan kurtulağ
Ağaç başında putum
Eğil perçemin tutum
Elin elime degende
Onbeş gün oruş tutum

Eridi Kalmadı Dağların Karı
Eridi kalmadı dağların karı
Çok zaman dolaştım sahrayı bağı
Gönül ey yavrum ey aman ey

Sayfa 1111

Telli teli meyre tel tel meyre
Kaynak: Baki Baran

Erik Altında Durma
Erik altında durma
Erik dalını kırma
Başkasını sevip de
Benim kalbimi kırma
Pristoe’nin minaresi
Yirmi iki basamak
İstemiyorum yarim
Senden ayrı yaşamak
Pencereden bak bana
Ben de bakayım sana
Anla be canım anla
Hep bu maniler sana
Kaynak: Samet Ahmet

Deruni gönülden severdim yari
Bilmem o yar da beni sever mi turnam
Seni beni yaradanın aşkına ben kurban
Söyle kara bağrım delindi turnam
Her nere gidersen çağır Allahı
Hiç darda kalmasın vallah billahi
Gönül ey yavrum ey aman ey
Selvihan'a haber verin Emrah'ı
Bir yitik kulun var bulundu turnam
Seni beni yaradanın aşkına ben kurban
Söyle kara bağrım delindi turnam
Kaynak: Zaralı Halil

Erik Ağacı Çüt Saçağı
Erik ağacı çüt saçağı
Kollarım dolandı saça
Men igit ona demişem
Sevdügünü ala kaça
Telli teli meyre tel tel meyre
Erik altında üç bacı
Küçügi başımın tacı
Sen acı gördün bu elde
Kaldın içimde bir sancı
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Erik Dalı Gevrek Olur
Erik de dalı gevrek olur basmaya gelmez
Amman amman imanım basmaya gelmez
Elin de kızı nazlı olur üzmeye gelmez
Amman amman imanım küsmeye gelmez
A güzel gülüşüne ben yandım
Güzelim sözlerine aldandım
Erik de dalı pek incedir eğmeye gelmez
Amman amman imanım eğmeye gelmez
Elin de kızı nazik olur değmeye gelmez
Amman amman imanım değmeye gelmez
A güzel gülüşüne ben yandım
Güzelim sözlerine aldandım
Kaynak: Havva Canlı

Erik Dalı Gevrektir
Erik dalı gevrektir
Erik dalı gevrektir
Amanın basmaya gelmez
Haydi basmaya gelmez
El gızı naziktir
El gızı naziktir
Amanın küsmeye gelmez
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Sayfa 1112

Amanın küsmeye gelmez

Erin hak bilmezse zaydır emeği

Eller oynasın eller
Diller söylesin diller
Ne derlerse desinler
O dilleri yesinler

Sayha vursa şu alemi arasa
Erenlerin hizmetine yarasa
Fatma Ana'mızm saçın tarasa
Erin hak bilmezse zaydır emeği

Erik dalı gevrektir
Erik dalı gevrektir
Amanın eğmeye gelmez
Haydi eğmeye gelmez
El gızı naziktir
El gızı naziktir
Amanın değmeye gelmez
Haydi değmeye gelmez

Öksüzler götürüp sevap eylese
Musa gibi binbir kelam söylese
Erin hak bilmezse zaydır emeği

Eller oynasın eller
Diller söylesin diller
Ne derlerse desinler
O dilleri yesinler

Kaynak: Aşık Veli

Kaynak: Özgür Kaya

Erikten Kestim Değnek
Erikten kestim değnek
Şalvarı benek benek
Gel beraber gezelim
İnce belli gül Zeynep
Ali'm gitme pazara
Uğratırlar nazara
Ali'm ölmüş diyenler
Kendi girsin mezara
Kaynak: Osman Keskin

Erin Hak Bilmezse Zaydır Emeği
Bir bacı kudretten kuşak kuşansa
Erin hak bilmezse zaydır emeği
Turap olup ayaklara döşense
Erin hak bilmezse zaydır emeği
Hacc'ı tavaf edip serhacı olsa
El etek yandırmış bir bacı olsa
Doksan bin er ona duacı olsa
Erin hak bilmezse zaydır emeği
Günde Hacc'a bin bir niyaz götürse
Erenlerin lokmasını yetürse
Fatm-Ana elinden tutsa getirse
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Veli'm eyder bu sözümüz hak ise
İnse çıksa batın ilmin okusa
Fatm' Ana'nın saçbağını takınsa
Erin hak bilmezse zaydır emeği

Erisin De Dağların Karı Erisin
Erisin de dağların karı erisin
Akan sular düz ovayı bürüsün
Cümle alem yaylasına yürüsün
Ak kuzular melesin de gidelim
Aman da Eminem nasıl ettin bu işi
Bitmedi ki dağ yolların kışı
Pazarcılar gelir pazardan düzden
Sırtındaki gömlek ketenden bezden
Nasıl ayrılırım sen gibi kızdan
Aman da Eminem nasıl ettin bu işi
Bitmedi ki dağ yolların kışı
Yazı yazdım ottan pınar başına
Neler geldi şu gençlikte başıma
Felek zehir kattı tatlı aşıma
İfaden de doğru söyle Emine
Mahkemede kurtar beni Emine

Eritir (Bu Bir Hırka Giyer)
Bu bir hırka giyer isen sırtına
İnsanı yas demiri pas eritir
Bir dönem var eser başta fırtına
Gençliği aşk ruhu heves eritir
Baharda düşünmez gelecek kışı
Daim havadadır eğilmez başı
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Bazen sevgi olur gönül yoldaşı
Aşığı maşuka kıyas eritir
Kimseyi hor görme sen seni bil de
Bir aslan yatıyor herbir gönülde
İyilik kötülük ararsan dilde
Tüm dostluğu acı bir söz eritir
Dileriz kalmasın başımız darda
Ne kışta ne yazda ne de baharda
Gönül bağı yoksa yarende yarda
Aşığı naz Seyfi’yi yas eritir
Kaynak: Seyfettin Ermişoğlu

Erkek Yolcu Kadın Yoldur
Ey erenler şu dünyada
Erkek yolcu kadın yoldur
Nazenin bir bahçe imiş
Erkek bülbül kadın güldür
Güneş doğar sanma aşmaz
Gerçekler yurdundan sapmaz
Erkek boşuna çalışmaz
Erkek arı kadın baldır
Boşuna mı neler çektim
Boşuna mı boyun büktüm
Bir bahçeye fidan diktim
Erkek fidan kadın daldır
Ben nereden oldum aşık
Neden işlerim dolaşık
Kadın evde olur ışık
Kadın lamba erkek pildir
Mahzuni'yim halım harap
Şu aleme olmuş turap
Gel bizleri koru yarap
Bilmem ki bu nasıl haldır
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Erken Açar (Ayırdı)
Erken açar harap bağın çiçeği
Sorarsan tellimi türkmen koçağı
Bismillah dedimde vurdum bıçağı
Zalım bıçak nazlı yarden ayırdı

Sayfa 1113

Hiç bakmıyon fistandaki al kana
Gir dedimde gelin girmez yorgana
Zalım bıçak nazlı yarden ayırdı
Ana beni yelleyenler yelledi
Zalim düşman bıçağını biledi
Bismillah dedimde vurdum bıçağı
Zalım bıçak nazlı yarden ayırdı
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Erkilet Altı Gölge Basma Mı
Erkilet altını gölge basma mı
Aman aman sürmelim
Hoppa dinana dinana dinanay nam
Oyna şinana şinana şinanay nam
Yallah dinana dinana dinanay nam
Senin yarin benimkinden yosma mı
Aman aman sürmelim
Hoppa dinana dinana dinanay nam
Oyna şinana şinana şinanay nam
Yallah dinana dinana dinanay nam
Erkilet altını gölge basıyor
Aman aman sürmelim
Hoppa dinana dinana dinanay nam
Oyna şinana şinana şinanay nam
Yallah dinana dinana dinanay nam
Kalem almış kaşın gözün yazıyor
Aman aman sürmelim
Hoppa dinana dinana dinanay nam
Oyna şinana şinana şinanay nam
Yallah dinana dinana dinanay nam
Kaynak: Sabiha Kubilay

Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor
Erkilet güzeli bağlar bozuyor
Kirpikleri kalem olmuş yazıyor
Tek tek basaraktan
Bade süzerekten
İnci dizerekten
Gel canım gel amman
Cevizin yaprağı dal arasında
Severler güzeli bağ arasında

Ana niye darılıyon sen bana
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Tek tek basaraktan
Bade süzerekten
İnci dizerekten
Gel canım gel amman
Erkilet günaydın gölge basma mı
Benim sevdiceğim senden yosma mı
Tek tek basaraktan
Bade süzerekten
İnci dizerekten
Gel canım gel amman
Kaynak: Sabiha Kubilay

Erler Himmet Edin
Banaz'dan sürdüler bizi Sivas'a
Erler himmet edin ben gidiyorum
Garipçe canıma kıldılar cefa
Erler himmet edin ben gidiyorum
Gidi kafir gelir dedim imana
Kuzular ağlıyor hem yana yana
Getirip de haps ettiler zindana
Erler himmet edin ben gidiyorum
Gidi dideceğim yoldan kalmadı
Güzel Şah'a gelir dedim gelmedi
Pirimizden bize himmet olmadı
Erler himmet edin ben gidiyorum

Sayfa 1114

Çukurbağ'dan ceylanların dolanır
Yol uzanır gurbetlere dolanır
Tüter oldun burnumuzda Ermenek
Ben göçersem sazım gitsin köyüme
Sümbül katın teneşirde suyuma
Selam söylen ellerdeki nasıra
Burnumuzda tüter oldun Ermenek
Kaynak: Ozan Erdal

Ermeneğin Keklikleri Ötüyor
Ermeneğin keklikleri ötüyor
Benim yarim gözlerimde tütüyor
Amman İpeğim amman
Derdimi kimlere dökeyim amman
Geliver gülüver benim nazlı meleğim amman
Karaman'dan Akşehir'den Konya'dan amman
Konya'dan haydi
Alamadım aman muradımı dünyadan
Amman İpeğim amman
Derdimi kimlere dökeyim amman
Gide gide aman gitmez oldu dizlerim aman
Amman dizlerim haydi
Arıyorum aman görmez oldu gözlerim
Kaynak: Ahmet Özdemir

Urganım çekildi sığındım dara
Üstüme döküldü ağ ile kara
Muhbirim üstünde çıralar yara
Erler himmet edin ben gidiyorum
Pir Sultan Abdal'ım kolum büküldü
Aktı gözüm yaşı yere döküldü
Ahir urgan boğazıma takıldı
Erler himmet edin ben gidiyorum
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ermeneğin Keklikleri Kınalı
Ermeneğin keklikleri kınalı
On yıl oldu ben bu sazı çalalı
Bilmeyenler duysun Ozan Erdal'ı
Tüter oldun burnumuzda Ermenek
Göktepe'de kuzuların sulanır
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Ermenek Köyleri
Asırlardır yüzü gülmez
Varlık nedir o heç bilmez
Yoksulluk sırtından inmez
Neler çeker bir sor köylü
Yazın gelir telaş basar
Orağıyla ekin keser
Memed emmi saman kusar
Neler çeker bir sor köylü
Yıllarca yoksulluk içti
Asfalt daha yeni geçti
Gayrı sabır suyu taştı
Neler çeker bir sor köylü
Ozan Erdal der bu ne iş
Sanma yoksulluk bir düş
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Hepimize düşer bu iş
Neler çeker bir sor köylü
Kaynak: Ozan Erdal

Ermeni Maral (Ne Durursun)

Sayfa 1115

Ervah-I Ezelde Levh-İ Kalemde
Ervah-ı ezelde levh-i kalemde
Bu benim bahtımı kara yazmışlar
Bilirim güldürmez devr-i alemde
Bir günümü yüz bin zare yazmışlar

Ne durursun bacada Ermeni maral
Gurduşkam alacadan sevdiğin olam
Eğer gönlün var ise Ermeni maral
İste beni babamdan sevdiğin olam

Arif bilir aşk ehlinin halini
Kaldırır gönlünden kıy-ü kalini
Herkes dosta salmış arzuhalini
Benimkini ürüzgara yazmışlar

Bacaları çevirme Ermeni maral
Yüzün yere devirme sevdiğin olam
Eğer istemiyorsan Ermeni maral
Utanıp da söz verme sevdiğin olam

Olaydım onlara ikbali yaver
El etse sevdiğim acep el neder
Bilmem tecelli mi yoksa ki kader
Sümmani'yi bir kenara yazmışlar

Bacada bakan oğlan Ermeni maral
Bana gül atan oğlan sevdiğin olam
Beni eller istiyor Ermeni maral
Habersiz yatan oğlan sevdiğin olam

Kaynak: Yavuz Top

Baca baca gezersin Ermeni maral
Bana mani yazarsın sevdiğin olam
Kaş kara gözler kara Ermeni maral
Beni böyle süzersen sevdiğin olam
Durma baca başında Ermeni maral
Kalem oynar kaşında sevdiğin olam
Bekarlık çekilmez ki Ermeni maral
Yeni yılın başında sevdiğin olam
Kaynak: Ferman Baba

Eroğlu Musaya
Türkülerim oluk oluk
Kavuşmalı bizim çay'a
Selam söyle telli turnam
Bizim Eroğlu Musa'ya
Gönlüm pektir azdır malım
Bir kalemim birde sazım
Haydi durma bol selamım
Götür Eroğlu Musa'ya
Bu satırlar düştü paya
Ozan Erdal'dan Musa'ya
Gündüz hayal gece rüya
Gitsem Eroğlu Musa'ya
Kaynak: Ozan Erdal
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Ervah-ı Ezelde Levh-i Kalemde 2
Ervah-ı ezelde levh-i kalemde
Bu benim bahtımı kara yazdılar
Bilirim güldürmez devri alemde
Bir ahtımı yüz bin zare yazdılar
Aşık olan bilir aşık halini
Çıkarır kalbinden kıyl-ü halini
Herkes yare verdi arzıhalini
Bizimkini rüzigara yazdılar
Hitaba erişti kırklar erenler
Sedaları hoştur derviştir onlar
Kaydoldu bir yana çok aşıkanlar
Nihani'yi bir kenara yazdılar
Kaynak: Yavuz Top

Ervah-ı Ezelde Levh-i Kalemde 3
Ervah-ı ezelde levh-i kalemde
Bu benim bahtımı kara yazdılar
Bilirim güldürmez devri alemde
Bir günümü yüz bin zara yazdılar
Bulmadık şadlığın iradesini
Çekerim bu gamın ziyadesini
Herkes dosta verdi ifadesini
Bizimkini rüzigara yazdılar
Aşk benimle eyler daim kıl ü kal
Daha sabretmeye kalmadı mecal
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Derdim taksimdara kıldım arzuhal
Dedi ki öz bahtın kara yazdılar
Gönül gülşenimde har oldu deyi
Hasretlik cismimde var oldu deyi
Sevdiğim sevdiğin pir oldu deyi
Erbabı garezler yare yazdılar
Dünyayı sevenler veli değildir
Canı terkedenler deli değildir
İnsanoğlu gamdan hali değildir
Her birini bir efkara yazdılar
Nedir bu sevdanın nihayetinde
Yadlar gezer yarin vilayetinde
Herkes diyarında muhabbetinde
Bilmem bizi ne civara yazdılar
Kadrimi bilmeze eyledim minnet
Derdimi artıran görmesin cennet
Sarraflar verdiler yari bin kıymet
Benim kıymetimi nere yazdılar
Döner mi kavlinden sıktı sadıklar
Dost ile dost olur bağrı yanıklar
Aşk kaydına geçti bunca aşıklar
Sümmani’yi derkenara yazdılar
Kaynak: Nusret Toruni

Erzincan'dan Kemah'tan
Erzincan'dan Kemah'tan
Yar gelir oynamaktan
Kolumda can kalmadı
Tef çalıp oynamaktan
(Bağlantı)
Oy dağlar oy dağlar
Sılada yarim ağlar
Ağlarsa anam ağlar
Kalanı yalan ağlar
Ağlama ninem (anam) ağlama
Boşuna ciğer dağlama
Ben gidersem gelirim
Nafile kara bağlama
Erzincan'ın deresi
Hayli de çeker arası
Mehmedimi vurdular
Yedi yerden yarası
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Sayfa 1116

Bağlantı
Kaynak: Orhan Dağlı

Erzincana Girdim
Erzincan'a girdim ne güzel bağlar
Erzurum'a vardım dumanlı dağlar
Elleri koynunda bir güzel ağlar
Oy anam anam hallarım yaman
Yüce dağ başında çadır açarım
Nazlım seni burdan alıp kaçarım
Kahve bulamazsam kenger içerim
Oy anam anam hallarım ağlar
Anama söyleyin lamba yakmasın
Çuha şalvarıma uçkur takmasın
Oğlum gelir diye yola bakmasın
Oy anam anam hallarım yaman
Kaynak: Fidan Engin

Erzincana Girdim
Erzincan'a girdim ne güzel bağlar
Erzurum'a girdim dumanlı dağlar
Elleri koynunda bir gelin ağlar
Oy anam anam nasıl dayanam
Yüce dağbaşında çadır açarım
Yari bulamazsam zehir içerim
Seni vermezlerse alır kaçarım
Oy anam anam nasıl dayanam
Kaynak: Fidan Engin

Erzurum Bir Diktedir (Gülizar)
Erzurum bir diktedir (Hey le le vay le le)
Yeşil perde yüktedir (Giden yarim Gülizarım)
Ele bir yar sevmişem (Hey le le vay le le)
Üçüncü bölüktedir (Giden yarim Gülizarım)
Bir at bindim başı yok (Hey le le vay le le)
Bir çay geçtim taşı yok (Giden yarim Gülizarım)
Burda bir garip yatar (Hey le le vay le le)
Yanında yoldaşı yok (Giden yarim Gülizarım)
Kayalık sekilidir (Hey le le vay le le)
Karanfil ekilidir (Giden yarim Gülizarım)
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Bir can bir canı sevse (Hey le le vay le le)
Kim onun vekilidir (Giden yarim Gülizarım)
Kaynak: Ağa Keskin

Erzurum Çarşı Pazar
Erzurum çarşı pazar
Leylim aman aman leylim aman aman
Leylim aman aman sarı gelin
İçinde bir kız gezer
Hop ninen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim
Elinde divit kalem
Leylim aman aman leylim aman aman
Leylim aman aman sarı gelin
Katlime ferman yazar
Hop ninen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim
Palandöken yüce dağ
Leylim aman aman leylim aman aman
Leylim aman aman sarı gelin
Altı mor sümbüllü bağ
Hop ninen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim
Seni vermem yadlara
Leylim aman aman leylim aman aman
Leylim aman aman sarı gelin
Nice ki bu canım sağ
Hop ninen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim

Sayfa 1117

Erzurum yakışır devler ile kazlara
Kıran girsin içindeki lazlara
Meyletmedim gelinlere kızlara
Erzurum'da müskül kaldım kış günü
Dedim gamım atam kaygıya battım
Yüz lira borç için elbise çadırım sattım
Olanca malımı hep heciz ettim
Erzurum'da müflüs kaldım kış günü
Rüzgar esti karı bana savurdu
Ayaz yaktı yüzlerimi kavurdu
Dokuz tane köpek beni çevirdi
Zalimler elinde kaldım kış günü
Yetişti bir hızır tuttu elimden
Kemerbest bağladı gonca belimden
Dedi seni kurtardım mutlak ölümden
Elmalı köyüne geçtim kış günü
Hüseyin Bey'in yüz emeli kahrolsun
Mahmut Bey'in günü ahuzar olsun
Selim Bey'in iki gözu kör olsun
Üç oğlun yesin melesin kış günü
Erzurum dağında tutuldum kışa
Tesadüf eyledim böyle bir işe
Hayır himmet eylen sefil Bektaş'a
Erzurum'da naçar kalmış kış günü
Kaynak: Aşık Bektaş Şenses

Erzurum Dağında Kurdum İskele
Erzurum dağında kurdum iskele
Yaşım on sekizdi gittim askere
Beni askere aldın da alayların doldu mu Erzurum
Güzel Erzurum şirin Erzurum

Kaynak: Kıpçak Türkleri

Erzurum Dağında Kaldım Kış Günü
Himmet aldım gezdim İmam Rıza'dan
Çorum vilayeti Mecidözü kazadan
Sultan Süleymen kurtar bizi cezadan
Erzurum dağında kaldım kış günü
Kötür köprüsünü geceden geçtim
Ayağım kaydı da Fırhat'a düştüm
Varımdan yoğumdan serimden geçtim
Civce boğazında döndüm kış günü
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Erzurum dağında bindim katıra
Babam yok ki anam beni yatıra
Beni askere aldın da alayların doldu mu Erzurum
Güzel Erzurum şirin Erzurum
Kaynak: Seyfettin Sucu

Erzurum Dağları Kar ile Boran 1
Erzurum dağları kar ile boran
Aldı yüreğimi dert ile verem
Sizde bulunmaz mı bir kurşun kalem
Yazam arzuhalim yare gönderem
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Uy beni beni beni de belalım beni
Satarım bu canı da alırım seni
Çıkayım dağlara da kurt yesin beni

Sayfa 1118

Kondura vurma hanım tanırlar
Su içmem gölünüzden
Püskülün eğme canım tanırlar
Kaynak: Aşık Davut Telli

Dört yanımı gurbet sardı tel ile
Yaslı yaslı bayram yaptım el ile
Göz göz oldu yaralarım dil ile
Yaramı sarmaya derman bulamam
Uy beni beni beni de belalım beni
Satarım bu canı da alırım seni
Çıkayım dağlara da kurt yesin beni
Kaynak: Hakkı Coşkun

Erzurum Dağları Kar İle Boran 2

Erzurum Kilidi Mülk-i İslamın
Erzurum kilidi mülk-i islam'ın
Mevla'ya emanet olsun Erzurum
Erzurum derbend-i ehl-i islam'ın
Mevla'ya emanet olsun Erzurum
Göl yerinde elbet sular bulunur
Yine vardır diye ümid olunur
Bugün yine bin bahaya alınır
Mevla'ya emanet olsun Erzurum

Erzurum dağları da gar ile boran
Aldı reğimi de derd ile verem
Sizde bulunmaz mı da bir gurşun galem
Yazam halımı da yare gönderem

Ramazan'da Al-i Şan ederler
O şehr-i siyami zişan ederler
Fukara gönlümü gülşan ederler
Mevla'ya emanet olsun Erzurum

Uy beni beni, belalım beni
Çıkayım dağlara da gurt yesin beni
Sataram bu canı da alıram seni

Kaynak: Raci Alkır

Erzurum dağına da gara gidelim
Ayvadan usandım nara gidelim
Bu elin güzeli de gönül eylemez
Gönül eyleyecek yare gidelim
Dört yanımı gurbet sarmış telinen
Yaslı yaslı bayram ettim elinen
Göz göz oldu yarelerim dilinen
Yaremi sarmaya da derman bulamam
Kaynak: Hakkı Coşkun

Erzurum Ellerinde
Erzurum ellerinde
Kondura vurma hanım tanırlar
Erzurum ellerinde
Püskülün eğme canım tanırlar

Erzurum Ovaları 1
Erzurum ovaları
Hele yanarım ana ona yanarım
Yayılmış develeri
Sevdim alamadım ona yanarım
Oturmuş koyun sağar
Hele yanarım ana ona yanarım
Terlemiş sineleri
Sevdim alamadım ona yanarım
Erzurum uni muni
Hele yanarım ana ona yanarım
Terekler dolu çini
Sevdim alamadım ona yanarım
Salınır bağda gezer
Hele yanarım ana ona yanarım
Göynümün güvercini
Sevdim alamadım ona yanarım
Kaynak: Hasan Korkut

Giderem elinizden
Kondura vurma hanım tanırlar
Kurtulam dilinizden
Püskülün eğme canım tanırlar
Yeşil baş ördek olsam
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Erzurum Ovaları 2
Erzurum ovaları
Yayılır develeri
Oturmuş koyun sağar
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Terlemiş sinekleri
(Bağlantı)
Şalgara şalvar gara bel bağlama
Şalvarı dönder o yara bel bağlama
Bostanım evlek evlek
Dadandı kara leylek
Ektim biçtim hergettim
Koymadı zalım felek
Bağlantı
Bostan ektim golattı
Dibinde yılan yattı
Şu benim kör talihim
Yari uzağa attı
Bağlantı
Kaynak: Nebahat Şimşek

Erzurum Ovaları 3
Erzurum ovaları (Gel beri gel ay gelin)
Yayılır develeri (Taşlı duman ay gelin)
Oturmuş koyun sağar (Gel beri gel ay gelin)
Terlemiş sineleri (Sarı da yazmalı gelin)
Bu dereden buz alma (Gel beri gel ay gelin)
Ağcalardan kız alma (Taşlı duman ay gelin)
Ağcaların kızları (Gel beri gel ay gelin)
Sürmelidir gözleri (Sarı da yazmalı gelin)

Sayfa 1119

Hop de yarim ordadır gözü yoldadır
Bu Cumartesi tez gelsin
Belini kemer sıkmış
Eğil oy dağlar yıkıl oy daşlar gar yağsın
Al yanak saçtan ağlar
Hop de yarim ordadır gözü yoldadır
Bu Cumartesi tez gelsin
Kaynak: Fethi Siverekli

Erzurum Ovaları 5
Erzurum ovaları
Seksen örük seksen örük
Sen bir yana da ben bir yana
Doksan örük doksan örük
Dök bir yana da her yana
Yayılır develeri
Seksen örük seksen örük
Sen bir yana da ben bir yana
Doksan örük doksan örük
Dök bir yana da her yana
Oturmuş goyun sağar
Seksen örük seksen örük
Sen bir yana da ben bir yana
Doksan örük doksan örük
Dök bir yana da her yana

Kaynak: Oruç Topal

Terlemiş sineleri
Seksen örük seksen örük
Sen bir yana da ben bir yana
Doksan örük doksan örük
Dök bir yana da her yana

Erzurum Ovaları 4

Kaynak: Ramazan Çınar

Erzurum ovaları
Eğil oy dağlar yıkıl oy daşlar gar yağsın
Yayılır develeri
Hop de yarim ordadır gözü yoldadır
Bu Cumartesi tez gelsin
Oturmuş goyun sağar
Eğil oy dağlar yıkıl oy daşlar gar yağsın
Terlemiş ağ elleri
Hop de yarim ordadır gözü yoldadır
Bu Cumartesi tez gelsin

Erzurum Yapıları (Erzurum Halayı)

Erzurum kıştan ağlar
Eğil oy dağlar yıkıl oy daşlar gar yağsın
Kebabı şişten ağlar

Kara kara kardaşım
Tey tey tey tey
Candır benim dadaşım
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Erzurum yapıları
Tırhıçtan kapıları
Yine burnuma esti
Lavaşın kokuları
Kara kara kardaşım
Can can can can can
Candır benim dadaşım
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Erzurum'un dadaşı
Çeker düğünde başı
Sen hiç içtin mi kardaş
Yaylada ayran aşı
Kara kara kardaşım
Can can can can can
Candır benim dadaşım
Kara kara kardaşım
Tey tey tey tey
Candır benim dadaşım
Kaynak: Orhan Üstündağ

Erzurum'da Bir Kuş Var
Of of of
Erzurumda bir kuş var ben ölüm yine ben ölüm
Gine ben ölüm gine ben ölüm
Ganedinde gümüş var amman
Gitti yarim gelmedi yine ben ölüm yine ben ölüm
Gine ben ölüm gine ben ölüm
Elbet bunda bir iş var amman
Of of of
Erzurum'a varayım
Gine ben ölüm gine ben ölüm
Yol üstünde durayım
Gelen geçen yolcudan
Gine ben ölüm gine ben ölüm
Ben yarimi sorayım
Kaynak: Burhan Tarlabaşı

Erzurum'da Bir Kuş Var
Erzurum'da bir kuş var (Rindamın yar rindamın)
Kanadında gümüş var (Hay rindamın devrişanım)
Yarim gitti gelmedi (Rindamın yar rindamın)
Elbet bunda bir iş var (Hay rindamın devrişanım)
El süpürür toz eder (Rindamın yar rindamın)
Alttan alttan gözeder (Hay rindamın devrişanım)
Oğlanın ne suçu var (Rindamın yar rindamın)
Her ne eder kız eder (Hay rindamın devrişanım)
Erzurum çini mini (Rindamın yar rindamın)
Yiyem ağzın içini (Hay rindamın devrişanım)
Dün gece neredeydin (Rindamın yar rindamın)
Gönlümün güvercini (Hay rindamın devrişanım)
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Sayfa 1120

Kaynak: Burhan Tarlabaşı

Erzurum'da Çevirdiler Yolumu
Erzurum'da çevirdiler yolumu
Beş on polis bağladılar kolumu
Ne bağlarsın polis benim kolumu
Ben bilirim karakolun yolunu
Ben bilirim mahkemenin yolunu
Toplanıp da bölük bölük geldiler
Ciğerimi delik delik deldiler
Benim burda olduğumu bildiler
Elleri koynunda kınalı gelin
Başının yazması oyalı gelin
Kaynak: Nurettin Şan

Erzurum'dan Kemah'tan (Deloy)
Erzurum'dan Kemah'tan
Delloy delloy deloy can
Yar gelir oynamaktan
Delloy deloy deloy can
Kızın parmağı şişmiş
Deloy deloy deloy can
Def çalıp oynamaktan
Delloy delloy delloy can
Erzurum iki yoldur
Delloy delloy deloy can
Biri sağ biri soldur
Delloy delloy deloy can
Kız Allah'ı seversen
Delloy delloy deloy can
Ne sağ et ne de öldür
Erzurum ovasında
Delloy delloy deloy can
Gül açar yaylasında
Delloy delloy deloy can
Kız yanağın al olmuş
Delloy delloy deloy can
Güzeller arasında
Delloy delloy deloy can
Kaynak: Suat Işıklı

Erzurum'un Dağında (Ağam Yar)
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Erzurum'un dağında
Ağam yar paşam yar
Güller açar bağında
Ağam yar paşam yar
Öyle bir yar sevmişim
Ağam yar paşam yar
Onüç ondört yaşında
Ağam yar paşam yar
Erzurum'un dağları
Ağam yar paşam yar
Durmaz akar çayları
Ağam yar paşam yar
İçinde bir güzel var
Ağam yar paşam yar
Hasta eder sağları
Ağam yar paşam yar
Kaynak: Veli Kanık

Erzurumlu Gelin Düştü Aklıma
Erzurumlu gelin düştü aklıma
Çıkıp yollarıma bakanım oy oy
Gözü sürme bilmez eller kınalı
Üstünde şimşekler çakanım oy oy
Dağı bilir bağı bilmez sevdiğim
Ağlamayı bilir gülmez sevdiğim
Esans kolonyayı sürmez sevdiğim
Üzerinde tezek kokanım oy oy
Sabah olur yarım ekmek götürür
Gün öğle olmadan yiyer bitirir
Yavrusunu taş dibine yatırır
Yalın ayak bostan ekenim oy oy
Yıkık avlusuna hasır sererek
Körpe yavrusuna göğüs gererek
Gündüzler rüzgarlardan sorarak
Gece yıldızlara bakanım oy oy

Sayfa 1121

Aşharh Irar Antsum E
Hele Yar Hele Yar Ninaye
Ağçi Anunit Sara
Hele Hele Hele Hele Ninaye
Yeresit Yara Para
Hele Yar Hele Yar Ninaye
Egur Indzi Bak Mi Dur
Hele Hele Hele Hele Ninaye
Illam Hayrigit Dzara
Hele Yar Hele Yar Ninaye
Ağçi Anunit Şuşan
Hele Hele Hele Hele Ninaye
Madnis Dam Kezi Nişan
Hele Yar Hele Yar Ninaye
Egur Indzi Bak Mi Dur
Hele Hele Hele Hele Ninaye
Kezi Bahe Surp Nişan
Hele Yar Hele Yar Ninaye
Bağn Inç E Bağçan Inç E
Hele Hele Hele Hele Ninaye
Ağçik Ku Sevdan Inç E
Hele Yar Hele Yar Ninaye
Partsir Dzar Kağtsir Biduğ
Hele Hele Hele Hele Ninaye
Çem Hasnir Faydan Inç E
Hele Yar Hele Yar Ninaye

Esbap Serdim Sicime
Esbap serdim sicime
Uyma elin picine
Yar üstüme yar sevdi de vay amman
O gidiyor gücüme de vay amman
Al entarim asılsın
Kara gözlüm nasılsın
İkimizin sevdası da vay amman
Gazeteye basılsın da vay amman

Kaynak: Aşık Reyhani

Es Kişer Hampartsum E
Es Kişer Hampartsum E
Hele Hele Hele Hele Ninaye
Ağçiknerun Hartsum
E Hele Yar Hele Yar Ninaye
Egur Indzi Bak Mi Dur
Hele Hele Hele Hele Ninaye
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Minareden at beni
İn aşağı tut beni
Ak gerdanın üstünde de vay amman
Nennicek uyut beni de vay amman
Kaynak: Bilinmiyor

Esemoğlu (Şaştım Ya İlahi)
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Şaştım ya İlâhi, yâr ben de şaştım
Ağyâr’ı aldım da dağlardan aştım
Esemoğlu derler koluya düştüm
Esemoğlu isen sen kurtar bizi
Esemoğlu derler geldik yanıya
Yakışır mı şerefine şanıya
Sığınmıştık seni köşk konağıya
Asıyorlar beni kömür gözlüm sen ağla
Atımı bağladım bir tel bostana
Haber edin Emmimoğlu Rüstem’e
Bilmem Esemoğlu bizden kastın ne
Asıyorlar beni Rüstem beyim gel yetiş
Binse idim kır atımın üstüne
Beşli martinimi alsaydım destime
Esemoğlu senin gibi elli kişi gelemezdi üstüme
Asıyorlar beni kömür gözlüm sen ağla
Esemoğlu, sen ağasın sen beğsin
Sırtımın üstünde bir karlı dağsın
İsterisen bağında bülbüller ötsün
Neyleyim gonca gülüm solduktan sonra
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Esen Rüzgar (Hanım Çıkmış)
Hanım çıkmış gül bahçenin başına
Güneş vurmuş bileziğin taşına
Şimdi gelmiş onüç ondört yaşına

Sayfa 1122

Eser Bahar Rüzgarı
Eser bahar rüzgarı
Erur dağların karı
Vermiyular adama
Gönlün sevdiği yari
Yunuslar dizi dizi
Aşar Garadenizi
Yalvariyum Mevlama da
Ayırma ikimizi
Yola gidiyum yola
Gidiyum İstanbul'a
Ayrıldım sevdiğimden
Gözlerim dola dola
Yunuslar dizi dizi
Aşar Garadenizi
Yalvariyum Mevlama da
Ayırma ikimizi
Evlerinin önüne
Damla vuruyu damla
Görüp konuşamıyum
Türkülerimden anla
Yunuslar dizi dizi
Aşar Garadenizi
Yalvariyum Mevlama da
Ayırma ikimizi
Kaynak: İbrahim Can

Esen rüzgar sevdiğimi al da gel
Aman da al da gel
Giderim giderim yolum tükenmez
Geriye bakarım vatan görünmez
Hem hasretlik hem gurbet birden çekilmez
Esen rüzgar sevdiğimi al da gel
Aman da al da gel
Giderim giderim yolum tükenmez
Geriye bakarım vatan görünmez
Hem hasretlik hem gurbet birden çekilmez
Esen rüzgar sevdiğimi al da gel
Aman da al da gel
Kaynak: Bilinmiyor
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Eser Eser Sabah Yeli Kesilmez
Eser eser sabah yeli kesilmez
Güzellerin kem sözüne küsülmez
Güzel sevdi diye adam asılmaz
Severim güzeli de korkmam ölümden
Ne bakarsın Türkmen kızı kaleden
At kendini kurtar beni beladan
Seni güzel beni çirkin yaradan
O Tanrı'nın kulu ben değil miyim
Gahba gençlik geldi geçti yel gibi
Dadı damağımda galdı bal gibi
Ne bakarsın karşılardan el gibi
Evveli sevdiğim sen değil miydin
Kaynak: İsmail Sözeri
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Eser Sabah Yeli
Eser eser de sabah yeli kesilmez
Güzellerin kem sözüne küsülmez
Güzel sevmeyinen yiğit asılmaz
Severim güzel korkmam ölümden
Ne bakarsın Urum kızı kuleden
At kendini kurtar beni beladan
Seni güzel beni çirkin yaradan
O Tanrı'nın kulu ben değil miyim
Kaynak: Fahrettin Çelik

Eseri Gördüm (Ben Ağlamam)
Ben ağlamam On Kasım'da
O'nu, her gün diri gördüm
Ölene dek göreceğim
Doğalıdan beri gördüm
Halka, vermişti canını
Hak'tan almış ünvanını
Atmış, Osmanlı şanını
Samsun'da bir eri gördüm
Matemin doyurmaz beni
Minnetim kucaklar seni
Bize cennet gibi yeni
Verdiğin eseri gördüm
Ulu Atam, inan buna
Düşkünler hayrandır sana
Mazlum Milletler adına
Sendeki zaferi gördüm
Ne hikmet, varidi sende
Güneştin, doğdun cihanda
Bin yılların ötesinde
El bastığın, yeri gördüm
Mahzuni yoluna düştüm
Nice nice engel aştım
On Kasım'da kaybetmiştim
Daha şimdi geri gördüm
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Esirgeme
Söylememe gerek var mı
Seslenirsem yar duyar mı
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Sayfa 1123

Dost olan dosta kıyar mı
Eli benden esirgeme
Derd ile vasılı kaldım
Koynunda besili kaldım
Zülfüne asılı kaldım
Teli benden esirgeme
Niye böyle dilber niye
Ölür müsün sevdim diye
Sarılayım doyasıya
Beli benden esirgeme
Şirazi'yi yar eyledin
Geri dönüp har eyledin
Mecnun'dan beter eyledin
Çölü benden esirgeme
Söz: Ozan Şirazi

Eski Evin Merteği
Eski evin merteği eğlen sunam eğlen
Ben istemem ortağı yandım sunam oy
Ortak bana ne yapar eğlen sunam eğlen
Dış kapının direği yandım sunam oy
Kaldır kolun oynasın
Sür cezveler kaynasın
Havva'mı seven oğlan
Gençliğine doymasın
Şu yollar uzun yollar eğlen sunam eğlen
Yar bana üzüm yollar yandım sunam oy
Hakikatli yar ise eğlen sunam eğlen
Saklar da güzün yollar yandım sunam oy
Kaldır kolun oynasın
Sür cezveler kaynasın
Havva'mı seven oğlan
Gençliğine doymasın
Bugün ayın onudur eğlen sunam eğlen
Yüküm buğday unudur yandım sunam oy
Evliye gönül verme eğlen sunam eğlen
Eve gelir unutur yandım sunam oy
Kaldır kolun oynasın
Sür cezveler kaynasın
Abamı seven oğlan
Gençliğine doymasın
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Sayfa 1124

Kaynak: Abdullah Erol

Eski Günler (Çayda Dem Yok)
Çayda dem yok,ekmek yavan
Ele geçmez kuru soğan
Açlıkla terbiye olduk
Aç kalmasın şimdi doğan
Elektrik su da neymiş
Televizyon radyo neymiş
Gaz lambası yüz vermiyor
Mum zaten boynunu eğmiş
Parhaç parhaç su çekerdi
Çay yerine kant içerdik
Eşek değil idik amma
Hep çamura biz çökerdik
Elde yok, avuçta yok
Küp peyniri zeytin de yok
İş bulmak fermana mahsus
Amma akıl vereni çok
Yetti artık Damlapınar
Damla damla akan pınar
Seni duyan, seni gören
Pınarbaşı gözü sanar

Reyhani'yim derdim izah etmeye
Yüz yıl yazsam imkanı yok bitmeye
Bülbülümü koymadılar ötmeye
Mevsim elli birin kışında idi
Kaynak: Aşık Reyhani

Eski Libas Gibi Aşıkın Gönlü 1 -OrjEski libas gibi aşıkın gönlü
Söküldükten sonra dikilmez imiş
Güzel sever isen gerdanı benli
Her güzelin kahrı çekilmez imiş
Bülbül daldan dala yapıyor sekiş
O sebepten gülle ediyor çekiş
Aşkın iğnesiyle dikilen dikiş
Kıyamete kadar sökülmez imiş
Sevdiğim değildin böylece ezel
Aşkının bağına düşürdün gazel
İbrişimden nazik sandığım güzel
Meğer pulat gibi bükülmez imiş
Seyrani'nin gözü gamla yaş imiş
Aşkı sevda cümle derde baş imiş
Ben bağrımı toprak sandım taş imiş
Meğer taşa tohum ekilmez imiş

Kaynak: Zerener Damlapınar
Kaynak: Aşık Seyrani

Eski Hatıralar (Bir Kara Gözlü)
Bir kara gözlü yar yıllarca evvel
Berrak bir pınarın başında idi
Peri kadar saçlı huriden güzel
Durgun yüzlü on dört yaşında idi
Tam on dört gecelik ayın yarısı
Pembe tül altından sızan sansı
Adım adım takip eden birisi
Her dakka her saat peşinde idi
Sonra onu ben yitirdim el buldu
O zaman gönlümde yol iki oldu
Üç yıl sonra sordum dediler öldü
Hayali bir mezar taşında idi
Ben yine o yüzü görürüm bazı
Başka zaman değil çalınca sazı
Satırıma yazdığım gün o kızı
İlham hızı çatık kaşında idi
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Eski Yar Eski Yara
Eski yar eski yara
Sızlıyor eski yara
Yenisinden fayda yok
Varıp gidem eski yara
Eski yardan eski yardan
Geçilmez eski yardan
Yenisiyle gönül eyle
Yare kalsın eski yardan
Eski yara eski yara
Kapanmaz eski yara
Sinesine sürer mi
Geri dönsem eski yara
Eski yardan eski yardan
Gerçek sözler eski yardan
Ben yareyim sen derman
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Kes umudu eski yardan
Eski yar eski yara
Kalbimde eski yara
Yüzlerce güzel var da
Hasretim ben eski yara
Kaynak: Nurettin Rençber

Eskiden (Sevgi Vardı Saygı Vardı)
Sevgi vardı saygı vardı dost vardı
Eskiden eskiden çok çok eskiden
Gayrı bu meziyet sonuna erdi
Eskiden eskiden çok çok eskiden
Bir lokma bir hırka ona yeterdi
Babam saman telisine yatardı
Evlat babasının sözün tutardı
Eskiden eskiden çok çok eskiden
Anam tezgahını tel tel yayardı
Şal dokuyup çengo ile boyardı
İnsanlar insanı sevip sayardı
Eskiden eskiden çok çok eskiden
Özeri seninki kuru lakırdı
Nenem tezgahlarda çarşaf dokurdu
Ninniler söylerdi türkü okurdu
Eskiden eskiden çok çok eskiden
Kaynak: Aşık Özeri

Eskisi Gibi (Seneler Sürer)
Seneler sürer her günüm
Yalnız gitmekten yorgunum
Zannetme sana dargınım
Ben gene sana vurgunum
Başkalarına gülsem de
Senden uzakta kalsam da
Sevmediğini bilsem de
Ben gene sanavurgunum
Dağları aşınca başım
Geri kaldı her yoldaşım
Gerl sevgilim gel kardaşım
Ben gene sana vurgunum
Gönlüm seninkine yardı
Aynı şeyleri duyardı
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Sayfa 1125

Ayaklarımız uyardı
Ben gene sana vurgunum
Kaynak: Sabahattin Ali

Esme Poyrazım Esme
Esme poyrazım esme
Dereden kavak kesme
Onun yari var diye (Fadimem amman amman)
Benden selamı kesme
Karanfil dallanır mı
İplerden sallanır mı
Kendisi gelen güzeli (Fadimem amman amman)
Sevmeden yollanır mı
Dere gıyı taş ile
Gözüm doldu yaş ile
Ben nereye gideyim (Fadimem amman amman)
Bu sevdalı baş ile
Kaynak: Mehmet Çelik

Esme Seher Yeli Esme 1
Esme seher yeli esme
Değer tellere tellere
Bozulsun düşmanın fendi
Düştüm ellere ellere
Yardan ayrılan (y)üz gülmez
Sarhoş olan sözün bilmez
Yar adını desem olmaz
Düşer dillere dillere
Irak yollar yakın olsa
Her güzelde hakkım olsa
Dostum Lokman Hekim olsa
Baksa hallere hallere
Emrah'ım da okur yazar
Hak kelamın kimler bozar
Ayna almış perçem düzer
Benzer güllere güllere
Kaynak: Mehmet Selvi

Esme Seher Yeli Esme 2
Esme seher yeli esme
Değer tellere tellere
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Bozulsun fikrimin bendi
Akar ellere ellere

Sayfa 1126

Güle benzettim kokun
Yağmur yağar yer doymaz
Ben sana nasıl doyum

Yardan ayrılan yüz gülmez
Sayrı olan sözün bilmez
Yar adını desem olmaz
Düşer dillere dillere

Oy n'edem n'edem n'edem
Evi barkı terkedem
Yar seni alıp gidem

Sefil Emrah okur yazar
Hak kelamın kimler bozar
Ayna almış zülüf düzer
Benzer güllere güllere

Esmerim biçim biçim
Ölürüm senin için
Alem bana düşmandır
Seni sevdiğim için

Kaynak: Ercişli Emrah

Oy n'edem n'edem n'edem
Evi barkı terkedem
Yar seni alıp gidem

Esmer Bugün Ağlamış 1
Esmer bugün ağlamış
Ciğerimi dağlamış
Kara kaşın üstüne
Siyah puşi bağlamış
Hele yar yar yar kibar yarim esmerim
Esmerin ağı gerek
Alnında dağı gerek
Yari esmer olanın
Zincirden bağı gerek

Kaynak: Bilinmiyor

Esmere Söyle Söylesin
Esmere söyle söylesin
Gelsin bana hal eylesin
Yar esmer bugün ağlamış
Esmere söyle söylesin
Dost ciğerimi dağlamış
Gelsin buna hal eylesin

Hele yar yar yar kibar yarim esmerim
Esmer bu gün toydadır
Kesimi ne boydadır
Ne kadar esmer varsa
Hepsi bizim soydadır

Bilmem sizde kimler ölmüş
Esmere söyle söylesin
O yar karalar bağlamış
Gelsin buna hal eylesin

Hele yar yar yar kibar yarim esmerim

Kaynak: Mehmet Bülbül

Kaynak: Celal Güzelses

Esmerim Biçim Biçim

Esmer Bugün Ağlamış 2

Esmerim biçim biçim
Ölürüm esmer için
Alem bana düşmandır
Esmer sevdiğim için loy
Hele loy loy loy loy
Kibar yarim esmerim

Esmer bugün ağlamış
Ciğerimi dağlamış
İnce belin üstüne
Mavi yazma bağlamış
Oy n'edem n'edem n'edem
Evi barkı terkedem
Yar seni alıp gidem
Esmerim boyun boyun
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Esmer bugün ağlamış
Ciğerimi dağlamış
Kara kaşın üstüne
Siyah poşi bağlamış loy
Hele loy loy loy loy
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Sayfa 1127

Kibar yarim esmerim

Kaynak: Abdurrahman Kızılay

Esmerin ağı gerek
Alnında bağı gerek
Yari esmer olanın
Zincirden bağı gerek loy
Hele loy loy loy loy
Kibar yarim esmerim

Esmerim Kıyma Bana

Bir taş attım havaya
Yuvarlandı gitti mahpushaneye
Onbeş kızı kandırdım
Bir şişe lavantaya loy
Hele loy loy loy loy
Kibar yarim esmerim
Esmer bugün toydadır
Kesimi ne boydadır
Ne kadar esmer varsa
Hepsi bizim soydadır loy
Hele loy loy loy loy
Kibar yarim esmerim
Kaynak: Celal Güzelses

Esmerim Güzel Esmer
Esmerim güzel esmer
Derdimi yazan esmer
Ne muhannet yarımış
Katlime gezen gezen esmer
Ah esmerim ah ah heyatım
Can esmerim can esmerim
Esmer gözün karadı
Değme gönlüm yaradı
Bahdım ceyran gözüne
Gözün daha karadı
Ah esmerim ah ah heyatım
Can esmerim can esmerim
Esmerde kaytan dudağ
Durduvden hara gidah
Senin çekilmez aşkın
Bağrımı edip dağ dağ
Ah esmerim ah ah heyatım
Can esmerim can esmerim
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Esmerim kıyma bana
Kurban olayım sana
Esmer aman aman aman
Çok içmişim başım duman
Sevdalıyım halim yaman vay
Yılda kurban bir olur
Her gün kurbanım sana
Esmer aman aman aman
Çok içmişim başım duman
Sevdalıyım halim yaman vay
Aman piyale vaktidir
Canım piyale vaktidir
Gözünü sevdiğim esmer
Menekşe lale vaktidir hey
Bu gece buralıyım
Ne bahtı karalıyım
Esmer aman aman aman
Çok içmişim başım duman
Sevdalıyım halim yaman vay
El beni aşık sanır
Ezelden yaralıyım
Esmer aman aman aman
Çok içmişim başım duman
Sevdalıyım halim yaman vay
Aman piyale vaktidir
Canım piyale vaktidir
Gözünü sevdiğim esmer
Menekşe lale vaktidir hey
Bu gece uymamışam
Ben yare doymamışam
Esmer aman aman aman
Çok içmişim başım duman
Sevdalıyım halim yaman vay
Keserim kirpik seni
Yar gelmiş duymamışım
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Esmer aman aman aman
Çok içmişim başım duman
Sevdalıyım halim yaman vay
Aman piyale vaktidir
Canım piyale vaktidir
Gözünü sevdiğim esmer
Menekşe lale vaktidir hey
Dağlarda meşelerde
Gül suyu şişelerde
Esmer aman aman aman
Çok içmişim başım duman
Sevdalıyım halim yaman vay
Yar sevdim eller aldı
Ben kaldım köşelerde

Sayfa 1128

Yaylanın çimeninde
Kuzu yayılır kuzu
Gün de bugünkü gündür
Sallan yosmanın kızı

Essin Deli Rüzgar
Essin deli rüzgar içimde yangın
Yalnızım sensizim ah yanıyorum
Sardıkça ruhumu o güzel aşkın
Alevler içinde uyanıyorum
Kışın ortasında bahar gibisin
Beni benden alır ılık nefesin
Billâhi sevdiğim sen de delisin
Hasrete sabırla dayanıyorum

Esmer aman aman aman
Çok içmişim başım duman
Sevdalıyım halim yaman vay

Essin deli rüzgar içimde deprem
Bu ayrılık değil korkunç cehennem
Alevler içinde ufkum çerçevem
Ateşin rengiyle boyanıyorum

Aman piyale vaktidir
Canım piyale vaktidir
Gözünü sevdiğim esmer
Menekşe lale vaktidir hey

Gönül dağlarımda açan kardelen
Simsiyah geceyi ortadan bölen
Karşıma geçip de naz edip gülen
Doru tay ben sana kıyamıyorum

Kaynak: Hafız Osman Öge

Esor Ovan Ertam
Esor Ovan Ertam Kezi Iş Perim
Şinanay Basmayov Fistantsu Perim
Yar Yandım Aman Aman
Esor Ovan Ertam Kezi Iş Perim
Zimruhd Karov Kez Madnig Mi Es Perim
Yar Yandım Aman Aman
Esor Ovan Ertam Kezi Iş Perim
Aşhid Sirov Viravor Sird Mi Perim
Yar Yandım Aman Aman

Essin deli rüzgar tüter dumanım
Gurbet ellerimde geçmez zamanım
Sevdanla akıyor damarda kanım
İnan ki sevgine doyamıyorum
Soğuktur geceler geçmek bilmiyor
Ne kadar çağırsam yarim gelmiyor
Gökten yağmur yağsa beni bulmuyor
Nice bulut geçti sayamıyorum
Essin deli rüzgar Ceylan ağlasın
Çıldırsın yas tutsun kara bağlasın
Söyleyin gelmezse mektup yollasın
Bu sıra sesini duyamıyorum
Kaynak: Mustafa Ceylan

Espiye Deresi

Estergon Kalesi

Espiye Deresine
Taş köprü kurulacak
Ben Hakime danıştım
O yar benim olacak

Estergon kalesi subaşı durak
Kemirir gönlümü bir sinsi firak
Gönül yar peşinde yar ondan ırak
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Sayfa 1129

Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yar peşinde koşan kara bahtlıyım

Gidiyorum yedi benli ceranım
Yarim gitti deyi yürek dağlama

Estergon kalesi subaşı kaya
Kemirir gönlümü aşk denen bela
Üftadeni hoşgör gel etme cefa

Karacaoğlan der gözyaşım silinir
Bir ah çeksem yüce dağlar delinir
Yüreciğim bölük bölük bölünür
Yaş döküp de arkam sıra çağlama

Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yar peşinde koşan kara bahtlıyım
Estergon kalesi subaşı hisar
Baykuşlar çağrışır bülbüller susar
Kafir bayrağını burcuna asar
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yar peşinde koşan kara bahtlıyım
Kaynak: Kemal Altınkaya

Esti Baharın Nesimi
Esti baharın nesimi
Ne hoş edalı kesimi
Aldım o yarin sesini
Aldım o yarin sesini
Bak ay göründü meşeden
Avcı bekler köşeden
Kokusunu gülden almış
Yanakları menevşeden
Esti baharın nesimi
Ne hoş edalı kesimi
Aldım o yarin sesini
Aldım o yarin sesini
Ay gitti yücede kaldı
Gözlerim ardınca kaldı
Bir taş gönlüm polat gönlüm
Eride de anca kaldı
Kaynak: Celal Güzelses

Kaynak: Karacaoğlan

Esti Yine Başım
Esti yine başım ferman dinlemez
Zehirden sözleri bal gelir bana
Er kişinin yolun kimse tutamaz
Dağların taşların yol gelir bana
Altın kemer olsan takmam belime
Abu kevser olsan sürmem dilime
İstesen elinle giymem üstüme
İpekten gömleğin dar gelir bana
Türküler söylerim baharda yazda
İçerim yanıyor tenim ayazda
Bir elim gurbette bir elim sazda
Sevda türküleri az gelir bana
Kaynak: Bülent Özdemir

Estireyim Mi
Estireyim mi estireyim mi
Yavrum sana fistan kestireyim mi
Aman sana fistan kestireyim mi
Üç o yandan beş bu yandan
Yavrum bir de Abant yaylasından
Aman bir de Abant yaylasından
Tirilay laylam tirilari lay lay
Laylari tirilay lay lay lay lam

Esti Seher Yeli Söküldü Seller

Köprünün altı örümcek
Yavrum aklımı aldın görüncek
Aman aklımı aldın görüncek

Esti seher yeli söküldü seller
Gidiyorum kömür gözlüm ağlama
Ağlamanın vakti geçti ne çare
Kemend atıp yollarımı bağlama

Üç o yandan beş bu yandan
Yavrum bir de Abant yaylasından

Sana derim sana kaşı kemanım
Büküldü kametim geçti zamanım
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Aman bir de Kızık yaylasından
Tirilay laylam tirilari lay lay
Laylari tirilay lay lay lay lam
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Sayfa 1130

Bir selvi boyluya bağlandım yandım
Kaynak: Reşat Aker

Estirir Oğlan Estirir
Estirir oğlan estirir
Üç toptan şalvar kestirir
Güççük gız böyüğünü bastırır
(Bağlantı)
Hacı leylam gönlüm şen olsun
Olsun da badeler dolsun
Bahçede erik dalları
Fırladı atın nalları
Senden ummazdım böyle dilleri
Bağlantı
Garanfil ektim yalıya
Bitmedi döndü çalıya
Ben varmam senin gibi deliye
Bağlantı
Kaynak: Ali Çatlı

Esvab Yuduğum Akdaylar
Esvab yuduğum akdaylar
Sırtımı verdiğim ağaçlar
Yiyip içtiğim kardaşlar
Yarenim kınan kutlu olsun hey
Orda dillerin tatlı olsun ey
Ben amansız değilem tutturam tutturam
Arkasından abasını sattıram sattıram
Hayatsız evlere hayat yaptıram yaptıram
Burnu karanfilli gelin ağlama ağlama
Ellerin yanında halin söyleme söyleme
Kaynak: Meral Çubukçu

Eş Miyidi (Aman Desinler)
Eş miyidi Eş miyidi
Gelen atlı beş miyidi vay vay
Ela gözlü Çerkezoğlu
Beylik martin boş muyudu vay vay
Aman ben yandım, Paşam ben yandım
Ellerin köyünde alendım galdım
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Ezmeyinen ezmeyinen
Dost bulunmaz gezmeyinen aman
Gazın benim mezarımı
Altın saplı gazmayınan aman
Aman desinler, Paşam desinler
Üç gız bir oğlana baygın desinler
Agam ben yandım da, Paşam ben yandım
Ellerin köyünde alendım galdım
Bir selvi boyluya bağlandım yandım
Kaynak: Ekrem Çelebi

Eşeği Saldım Çayıra
Eşeği Saldım Çayıra
Otlaya Karnın Doyura
Gördüğü Düşü Hayra
Yoranın Da Avradını
Münkir Münafıkın Soyu
Yıktı Harap Etti Köyü
Mezarına Bir Tas Suyu
Dökenin De Avradını
Derince Kazın Kuyusun
İnim İnim İnilesin
Kefen Dikmeye İğnesin
Verenin De Avradını
Dağdan Tahta İndirenin
Iskatına Oturanın
Hizmetini Bitirenin
İmamın Da Avradını
Müfsidin Bir De Gammazın
Mali Vardır Da Yemezin
İkisin Meyyit Namazın
Kılanın Da Avradını
Kazak Abdal Nutk Eyledi
Cümle Halkı Dahleyledi
Sorarlarsa Kim Söyledi
Soranın Da Avradını
Kaynak: Kazak Abdal

Eşek (Asla Unutmazsın)
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Asla unutmazsın ne arlanırsın
Her kese olursun kul kara eşek
Pıskırır tıskırır yuvarlanırsın
Her nerde görürsen kül kara eşek
Keyfe gelip bağırınca aslansın
Hayvanlardan en aşağı hayvansın
Ne kadar süslensen adı yamansın
İpekten örtünsen tül kara eşek

Sayfa 1131

Of demem dünyaya bir nalım olsa
Mevla'ya şükür ki eşek gibiyim
Mahzuni diyorlar bir sahibim var
Bazan sırtlar beni bazan yük atar
Hep benim cinslerim gevişsiz yutar
Mevla'ya şükür ki eşek gibiyim
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kocalığın yaman gençliğin hoppa
Günde istihkakın bir kilo arpa
Hesaba mı gelir yediğin sopa
Böyle yaşamaksa öl kara eşek

Eşiğin Altında Çift İlan Öter

Dağlar devirirsin görünce kancık
Niçin utanmazsın ey mersivacık
Kulağan taksalar altından boncuk
Tanımazsın nedir pul kara eşek

(Bağlantı)
Gız yüri sen yüri yayla yolunda
Seni de vururlar yarin yoluna

Zülali der huyun tuyun merkeptir
Kulakların uzur kuyruğun denktir
Her nereye getsen adın eşektir
Ben diyemem soyun şol kara eşek
Kaynak: Aşık Zülali

Eşiğin altında çift ilan öter
Yarinden ayrılan bir tevür yatar

Eşiğin altında ilan olur mi
Yarinden ayrılan derman bulur mi
Bağlantı
Eşiğin altında ilan yuvasi
Gurbete çıkana tanrı duasi

Eşek Gibiyim (Sırtım Bozuk)

Bağlantı

Sırtım bozuk yüküm ağır yol çamur
Mevla'ya şükür ki eşek gibiyim
İzzetim semerdir vur utanma vur
Mevla'ya şükür ki eşek gibiyim

Kaynak: Hayrettin Akçay

Aklım softalarda inadım inat
Dur demem ben doyasıya odun at
Umurumda değil batsa kainat
Mevla'ya şükür ki eşek gibiyim
Torbama ne koyarsa yerim sahibim
Ahır yasasına olmaz lam ü cim
Eşekliğin tadı nedir bilen kim
Mevla'ya şükür ki eşek gibiyim
Benim için kucak açar kırlarım
Keyfim suyum,sıpam için zırlarım
Yükümün şerefi diz çamuralrım
Mevla'ya şükür ki eşek gibiyim
Eşeğin tadı aslanda olsa
Zulmüne küfreder semere gelse
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Eşiğine Süre İdim Yüzümü
Eşiğine süre idim yüzümü
Hediyem yok candan gayri Muhammed
Senden başka kime edem nazımı
Bildiğim yok senden gayri Muhammed
Beni sana ulaştırmaz bu kemal
Aman ey yüzü ay lebleri zülal
Eğer ümmetim demezsen nola hal
Yaş dökeyim kandan gayri Muhammed
Gehi akıllıyım gah mecnun deli
Gehi harı sevdim gahi de gülü
Ebubekir Ömer Osman ve Ali
Bildiğim yok bundan gayri Muhammed
Binde bir nefsimin yoluna gelmem
Münafık sözüne eğlenip kalmam
Dünyayı bir pula verseler almam
Sevdiğim yok dinden gayri Muhammed
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Herkes ikna oluyorlar suçunda
Rücu eder kusurunun ucunda
Ruhsat gibi ümmetinin içinde
Sefil yoktur andan gayri Muhammed

Sayfa 1132

Eşimden ayrıldım göz yaşım durmaz
Yaralı ceylanım avcılar vurmaz
Vefasız o zalim halimi sormaz
Yar ayrı ben ayrı şu yadellerde
Dertliyim ağlarım gözüm yollarda

Kaynak: Aşık Ruhsati

Eşiğine Yüzüm Sürmeye Geldim
Cümle erenlerin hünkarı Veli
Hüsn-ü cemalini görmeye geldim
Kusurumu affet bağışla beni
Eşiğine yüzüm sürmeye geldim
Ben sana inandım sıtk-ı özümle
Ulu dergahını gördüm gözümle
Eğildim önünde dertli sazımla
Mansur gibi dara durmaya geldim
Akarsu der pirim açtı yolları
Bağışlarsın düşkün olan kulları
Ya hünkarım seni seven canları
Açtım kollarımı sarmaya geldim
Kaynak: Muhlis Akarsu

Eşimden Ayrıldım
Eşimden ayrıldım yoktur kararım
Uçan kuştan haberini sorarım
Gece gündüz hasretinle yanarım
Beni öldürmeli döğmeli değil
Beni öldürmeli dövmeli değil
Karadır gözleri sürmeli değil

Derdimi söylesem esen rüzgara
Acep haber verir mi sevdiğim yara
Gayri tahammülüm yok intizara
Yar ayrı ben ayrı şu yadellerde
Dertliyim ağlarım gözüm yollarda
Kaynak: Bilinmiyor

Eşimden Ayrıldım Yamandır Halim
Eşimden ayrıldım yamandır halim
Adettir aşığın hali böyl'olur
Yar fikrimi çaldı çevrildi yolum
Mecnun dedikleri deli böyl'olur
Cana ilaç imiş aşkın zirabı
Bülbül gül dalında çeker gülabı
Beni mesteyledi aşkın şarabı
Dost elinden gelen dolu da böyl'olur
Mürayi olanlar bu sırra ermez
Göğsünde iman olan aşığa kıymaz
Yanına yaklaşan kokuna doymaz
Firdevs-i alanın da gülü böyl'olur
Kaynak: Aşık Haydar Aslan

Eşinden Ayrılan Yaralı Ördek

Yedi yıldır haberini almadım
Geçti ömrüm bir murada ermedim
Fırsat elde iken demler sürmedim
Beni öldürmeli döğmeli değil

Eşinden ayrılan yaralı ördek
Öter dertli dertli göle çevrilir
Yaralı gönlüme olmadı ortak
Gözlerimin yaşı sele çevrilir

Beni öldürmeli dövmeli değil
Karadır gözleri sürmeli değil

Bir değirmen yaptım koydum taşını
Bendine çevirdim gözüm yaşını
Aradım feleğin çarkı işini
Ben sağa zorlarım sola çevrilir

Elimden aldırdım gözü elayı
Onun için terk'eyledim sılayı
Başıma almışım türlü belayı
Kaynak: Nuri Üstünses

Eşimden Ayrıldım Gözyaşım Durmaz
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Yaralı bir ceylan dağlar başında
Uyur yavrusunu görür düşünde
Pervaneler gibi aşk ateşinde
Kerem yanar Aslı küle çevrilir
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Sayfa 1133

Kaynak: Ozan Esrari

Beyleri gördükçe a canım şaşırıyorum dilleri

Eşkıya Dünyaya

Eşmekayadan çıktı bir buhur deve
Ağzında dikeni yer geve geve
Kız Allah’ın seversen gel bizim eve

Sene 1341 nefsime uydum
Sebep oldu şeytan bir cana kıydım
Katil defterine adımı koydum
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz
Sen üzülme anam dertlerim çoktur
Çektiğin çilenin hesabı yoktur
Yiğitlik yolunda üstüme yoktur
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz
Çok zamandır çektim kahrı zindanı
Bize de mesken oldu Sinop’un hanı
Firar etmeyilen buldum amanı
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz
Sinop kalesinden uçtum denize
Tam üç gün üç gece göründü Rize
Karşıki dağlardan gel oldu bize
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz
Bir yanımı sardı müfreze kolu
Bir yanımı sardı Varilcioğlu
Beşyüz atlı ile kestiler yolu
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz
Kaynak: Sabahattin Ali

Eşkom Dama Çıkmış
Eşkom dama çıkmış bulgur seçiyi
Köyün güzelleri bir bir geçiyi
Seni görenler nanikom aklın şaşiyi
Ne olur güzel seni bana verseler
Kızlar gidek de nanikom dağa yukarı
Ağalar geliyi de yar mavi çuhalı
Benim istediğim nanikom oyma yakalı
Ne olur güzel seni bana verseler
Kaynak: Selahattin Alpay

Eşmekaya'nın Kavakları 1
Eşmekayanın kavakları gölgeli
Yel vurdukça denizleri dalgalı
Bugün efelerin başı gavgalı
Beyleri beyleri eşmekaya beyleri
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Beyleri beyleri Eşmekaya beyleri
Beyleri gördükçe a canım şaşırıyorum dilleri
Eşmekaya dedikleri bir küçük avlı
Avlının içinde kır atım bağlı
Kurşunu yedimde ciğerim dağlı
Beyleri beyleri Eşmekaya beyleri
Beyleri gördükçe a canım şaşırıyorum dilleri
Eşmekayanın bülbülleri ötüyor
İki testi almış suya gidiyor
Kaşı ile gözü gel gel ediyor
Beyleri beyleri Eşmekayanın beyleri
Beyleri gördükçe a canım şaşırıyorum dilleri
Kaynak: Ahmet Gürses

Eşref Bey Ağıdı
Giresun üstünde vapur bağrıyor
Eşref'in yarasını doktor sarıyor
Eşref'in annesi yanmış ağlıyor
Atma Hakkı atma pişman olursun
Gedik Ali zadelere anam hasım olursun
Attığın kurşundan anam sen utanırsın
Bazarsu dereleri bir ufak dere
Eşref'i vurdular anam nafile yere
Nafile nafile oda nafile
Eşref'imi koydular otomabile
Giresun'da dostum var oda nafile
Çamlı sokak bahçesini atlayamadım
Hakkı düşman olmuş anam anlayamadım
Beşli mavzerimi kavrayamadım
Atma Hakkı atma pişman olursun
Gedik Ali zadelere anam hasım olursun
Attığın mermiden anam sen utanırsın
Kaynak: Osman Bicioğlu

Eşrefoğlu Al Haberi
Eşrefoğlu al haberi
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Bahçe biziz gül bizdedir
Biz de mevlanın kuluyuz
Yetmiş iki dil bizdedir
Erlik midir eri yormak
Irak yoldan haber sormak
Cennetteki akan ırmak
Coşkun akan sel bizdedir
Adem vardır cismi semiz
Abtest alır olmaz temiz
Halkı dehleylemek nemiz
Bilcümle vebal bizdedir
Biz erenler gerçeğiyiz
Has bahçenin çiçeğiyiz
Hacı Bektaş köçeğiyiz
Edep erkan yol bizdedir
Kuldur Hasan Dede'm kuldur
Manayı söyleyen dildir
Elif hakka doğru yoldur
Cim ararsan dal bizdedir
Kaynak: Aşık Daimi

Et Aldım Direminen
Et aldım direminen (Beri bak yavrum beri bak)
Öldürdün vereminen (Dön biraz da bana bak)
Nasıl verem olmayım (Beri bak yavrum beri bak)
Gezersin ellerinen (Dön biraz da bana bak)
Kaşların ince mince (Beri bak yavrum beri bak)
Ölürüm görmeyince (Dön biraz da bana bak)
Seni bana vermezler (Beri bak yavrum beri bak)
Düşmanlar ölmeyince (Dön biraz da bana bak)

Sayfa 1134

Alim ölmüş diyenler
Kendisi girsin mezara
Gül gül aman
Aşıkım ayrılamam
Alim Alim aş da gel
Dağ yoluna düş de gel
Anan izin vermezse
Pencereden aş da gel
Gül gül aman
Aşıkım ayrılamam
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Et Aldım Elim Yağlı
Et aldım elim yağlı
Şal kuşak belde bağlı
Kız ben seni alırdım
Başım askere bağlı
Aman yelelah yelelah yelelelli lah
Haydi yelelah yelelah yelelelli lah
Makarada ipliğim
Nerde kaldı kekliğim
Hangi yoldan gelirsin
O yolları bekleyim
Aman yelelah yelelah yelelelli lah
Haydi yelelah yelelah yelelelli lah
Deniz altında balık
Okkalıktır okkalık
Ana beni evlendir
Yetti galan bekarlık

Kaynak: Adanalı İboş Ağa

Et Aldım Dirheminen
Et aldım dirheminen
Öldürdün vereminen
Böyle yangınlık m'olur
Ayda bir selamınan
Gül gül aman
Vurgunum ayrılamam
Alim gitme pazara
Uğradırlar nazara
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Aman yelelah yelelah yelelelli lah
Haydi yelelah yelelah yelelelli lah
Kaynak: Rıfat Yüce

Et Koydum Tencereye
Et koydum tencereye
Yar geldi pencereye
Yar Allahı seversen
Al beni içeriye
Şu Söğüt yedi dağdır
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Sayfa 1135

İçinde yarim vardır
Altaydır mektup gelmez
Ne ölmüştür ne sağdır

Su içmeyin diye tembih verildi
Reşat Paşam bu arada vuruldu
Vurun evlatlarım der Etem Paşam

Şu derenin kütüğü
Sel gelirse götürü
Benim sana yandığım
Kaşlarından ötürü

Bir hücumda sınırları devirdik
Düşmanın üstüne ateş çevirdik
Saat yedi Tevfik gölünü geçtik
Haydi evlatlarım der Etem Paşam

Kaynak: Mustafa Şimşek

Paşam der ki Said görem ben seni
Askerim kasaptır keser düşmanı
Su yerine içer yunan kanını
Hücum evlatlarım der Etem Paşam

Eteğimin Pilesi
Eteğimin pilesi
Yandandır eklemesi
Yardan umudum olsa
Kolaydır beklemesi

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Etme Bari (Gayrı Sevdiceğim)

Yolçatı’dır köyümüz
Zemzem akar suyumuz
Sevip sevip de ayrılmak
Yoktur böyle huyumuz

Gayrı sevdiceğim bu nasıl yazı
Seni görmeyeli unuttum hazı
İnce bir dert almış götürür sazı
Beni kör ettin de lal etme bari

Kaynak: Yöre Ekibi

Gözüme indirdin bir perde sisten
Eksik olmuyorum beladan yastan
Fikirler gitti de usandım ustan
Deyyusun zehrini bal etme bari

Etek Sarı Sen Etekten Sarısın
Etek sarı sen etekten sarısın
Kurban olam beydağının karısın
Sordum sual ettim kimin yarısın
Ben sormadan dolu gibi döküyü
Bir köynek diktirdim kolu düğmeli
Herkes kaderine boyun eğmeli
Deli gönlüm çirkine bel bağlama
Sevdiğin yar Malatya'yı değmeli
Bir köynek diktirdim hasa bezinden
Alem düşman oldu senin yüzünden
Eğer gurbet ele gider dönersem
Ahdım vardır öpeceğim yüzünden
Kaynak: Hasan Durak

Etem Paşam
Etem paşa der ki ben bir vezirim
Reşat paşam der ki ben de hazırım
Yunan askeri der ben de esirim
Hücum evlatlarım der Etem Paşam
Dömeke yanına çadır kuruldu
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Bak hele sen şu feleğin işine
Beni getirdi ta ölüm yaşına
Sevdiğimi koyma yanlız başına
Dostumdan ayrılma kal etme bari
Saltanatın kalır can gider burdan
Vurulup düşersen kan gider burdan
Yare giden yollar yan gider burdan
Kadir-i kefenim şal etme bari
Kaynak: Kadir Tanrıkulu

Etme Eyleme (Zaman Yerinde)
Zaman yerinde sayarken
Ben niye tükenmişim
Gözümde yarim canlanmış
Gülmeye üşenmişim
Heveslerin kursağımda
Umudum gözümde kalmış
Gündüz bana gece olmuş
Karanlığa bürünmüşüm
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Sevdam gecemde ışık
Sevdan bağrında ateş
Hasretinden divaneyim
Etme eyleme güneş
Kaynak: Hasret Gültekin

Ettin Aklımı Divane
Ettin aklımı divane
Diyar diyar gezer oldum
Bir sızı koydun içime
Şu ömrümden bezer oldum
Bir bahçede bir gül idim
Günden güne bak eridim
Sevdiğimden bir ok yedim
Şu ömrümden bezer oldum
Akarsu'ya neler olmuş
Issız bir sahrada kalmış
Bu ne belalı dert imiş
Şu ömrümden bezer oldum
Bu ne belalı dert imiş
Ben kendime kızar oldum

Sayfa 1136

Sözünü tekrar et iftihar götür
Yetim bırakmıştın emzik vaktinde
Gamınla kardeştik gençlik çağında
Bir bağ becertmedin vuslat halinde
Gönül yaraların hep berat götür
De ki Kadir Mevlam bize ilişme
Dünyada sızlayan çıbanı deşme
Celali Baba'dan sorup söyleşme
Bu dertli çobandan bir selam götür
Kaynak: Abdullah Ahıskalıoğlu

Ev Yaptırdım Çam Dalından
Ev yaptırdım çam dalından meşeden
Dolan gel sen arpalıktan köşeden
Sen doldur da ben içeyim şişeden
Aman Allah lamba vurdum yanmıyor
Rasime kız laflarıma kanmıyor
Evlerine vara gele yoruldum
Ne dedim de kafir kıza darıldım
Ufacıktın kız ben sana sarıldım

Kaynak: Muhlis Akarsu

Ev Ardında Haşlama
Ev ardında haşlama
Haşlamayı taşlama
Ben nişanlı değilim
Dünürcüyü boşlama
Tarlası ayrıklıya
Ben gitmem çarıklıya
Allah nasip eylesin
Boynu kravatlıya

Aman Allah lamba vurdum yanmıyor
Rasime kız laflarıma kanmıyor
Kaynak: Osman Attila

Everek Dağı
Her ne zaman görsem seni Everek Dağı
Yüreğimde bir incecik sızı var anam sızı var
Ah ile geçirdim ömrümün çağını vay çağını
Eteğimde bir yarın izi var anam izi var oy

Ev Bark Etmek İçin

Yosunlardan ayakların kaydı mı
Yavru şahin gibi boyun eğdi mi yar eydi mi
Sarı saçın mor menvşeye değdi mi
İskarpinde bir incecik tozu var anam tozu var

Ev bark etmek için telli tereği
Dizip koşmak için tepir eleği
Şu gavdan yaptığın tecir tereği
Divanı bariye yadigar götür

Behey kara dağ gel insaf eyle
Neredeyse dağlar yavrum söyle
İki elim koynumda da merhamet eyle vay eyle
Çoğu gitti şu ömrümün azı var anam azı var

Kaynak: İlknur Halil

Üç kot arpa beş kot çavdar ekerdik
Kesmük ekmeğine hasret çekerdik
Namertlere ağu merdeş ekerdik
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Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Evim Kireç Tutmuyor
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Evim kireç tutmuyor
Biraz kum katmayınca
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
Ay doğar dolunma mı
Bana yar bulunma mı
Yar yoluna ölürsem
Namazım kılınma mı
Kaynak: Ali İnce

Evimde Bir Kilo Odun
Evimde bir kilo odun kömür yok
Korkarım aklımı çıldırır bu kış
Hak saklasın böyle giderse soğuk
İhtiyar anamı öldürür bu kış
Deli poyraz çıkmış çekiyor kürek
Durmadan çalıyor bir yandan düdük
Dağ taş ormanlar bembeyaz bir kürk
Ne sanatlı dikmiş giydirir bu kış

Sayfa 1137

Evimin Önü Evlek
Evimin önü evlek
Evleğe diktim tevek
Artık sabrım kalmadı
Güz ayında evlenek
Güz ayında evlenek
Dağdan kestim değenek
Boylu boyunca benek
Gelin kızlar oynayın
Bizler sizi beğenek
Bizler sizi beğenek
Dağdan kestim kereste
Kuş besledim kafeste
Dediler yarin hasta
Yetiştim son nefeste
Yetiştim son nefeste
Kaynak: Suat Albayrak

Evimizde (Kar Yağdı Soğuk)

Yetime yoksula yürek dağlatır
Fakir kadınlara kara bağlatır
Evsizleri acı acı ağlatır
Kanlı kanlı yaşlar döktürür bu kış

Kar yağdı soğuk diyoruz
Şaşıyoruz evimizde
Çoluk çocuk zıplıyoruz
Koşuyoruz evimizde

Bizleri bu kıştan kurtar ilahi
Asumana çıktı masumlar ahi
Fakirin başından kapar külahı
Zengine iki kürk aldırır bu kış

Sinir geldi hepimize
Gölge düştü sevgimize
Hanımla birbirimize
Düşüyoruz evimizde

Dini imanı yok bak bu kafire
Yolunu yitirmiş gitmez kafile
Suyun derecesi indi sıfıra
Hamamı külhanı dondurur bu kış

Eser rüzgar yağar yağmur
Yatak yorgan oldu çamur
Ne odun var ne de kömür
Üşüyoruz evimizde

Getirmiş bembeyaz kefenimizi
Ellere verecek definemizi
Mart nisana giren sefinemizi
Korkarım bir yere çaldırır bu kış

Şahballı’m el açtık Hakk’a
Boynumuzu büke büke
Yazı iple çeke çeke
Yaşıyoruz evimizde

Der Zülali elden gitti tutarım
Oduna kömüre kalmadı varım
Yalan değil bu günlerden korkarım
Tabut teneşire bindirir bu kış
Kaynak: Aşık Zülali
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Kaynak: Hilmi Şahballı

Evimize Gelin Gelir
Evimize gelin gelir
Sıralayıp telin gelir
Görüşüne elin gelir
Çıraları gur yandırah
07.01.2023 16:10:18
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Sayfa 1138

Kara gözlü yarimle aldık haberi
Aşıklar çalsın sazları
Oynasın el gızları
Eyle sevinç ferah gelir
Bir ışıklı ürey gelir
Çıraları gur yandırah
İki gonca cevan gelir
Gül yanında reyhan gelir
Şimşek boylu oğlan gelir
Bu oğlanı şadlandırah
Aşıklar çalsın sazları
Oynasın el gızları
Eyle sevinç ferah gelir
Bir ışıklı ürey gelir
Çıraları gur yandırah
Bezeyip şamlar elini
As da getir bey gelini
Şu ellerin güzelini
Nuru çırağ adlandırah
Aşıklar çalsın sazları
Oynasın el gızları
Eyle sevinç ferah gelir
Bir ışıklı ürey gelir
Çıraları gur yandırah
Kaynak: Hikmet Azeri

Dön beri dön beri ağlatma beni
Ben seni görmedim aylardan beri
Evimizin önüne ektik baklayı
Kara gözlü yarimle attık taklayı
Dön beri dön beri ağlatma beni
Ben seni görmedim aylardan beri
Al güllü şalvarı süpürür yerleri
Süpürme yerleri toz kaldırırsın
Al güllü şalvarı niye soldurursun
Dön beri dön beri ağlatma beni
Ben seni görmedim aylardan beri
Kaynak: Baki Efe

Evin Önü Arpaluk
Evin öni arpaluk oy
Evin ne galabalık
Yarım sende var midur oy
Benum gibi sevdalık
Karşıya yeşil çamlar oy
Sakızı yere damlar
Sevup alamayanın oy
Yüreğune buz bağlar

Evimizin Önünde Bir Sürü Koyun
Evimizin önünde bir sürü koyun
Kesildi kefenim ılıdı suyum
Nişanlım duymadan kabire koyun
Eyvah doktor eyvah yaram derindir
Yaramı saracak allı gelindir
Evimizin önünde bir at boşandı
Gelin kemerini kimler kuşandı
O suna boyun da yere döşendi
Eyvah doktor eyvah yaram derindir
Yaramı saracak allı gelindir
Kaynak: Hasan Özlü

Evimizin Önüne Ektik Biberi
Evimizin önüne ektik biberi
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Evin Önü Sarmaşık
Evin önü sarmaşık
Sarmadan oldum aşık
Yar şuradan gelirken
Elimden düştü kaşık
Gümbürdesin evimizin kuyusu
Yarim güzel ayrılmam doğrusu
Su gelir ula mula
İçinde karayılan
Seni göresim geldi
Beyaz mintanlı oğlan
Gümbürdesin evimizin kuyusu
Yarim güzel ayrılmam doğrusu
Kaynak: Durdu Demirel
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Evin Yıkılsın Sebep
Sebep mezarında yosunlar bitsin vay bitsin
Yılanlar çıyanlar mekanın tutsun sebep sebep
Bir an olsun yurdun baykuşlar ötsün
Kimsesiz ellerde kalasın sebep amman amman
Evin yıkılsın sebep
Belin bükülsün sebep
Dalında baykuş ötsün
Gülün dökülsün sebep
Yekin yekin kalkamazsın yerinden yerinden
Ayrılasın sahibinden serinden sebep sebep
Ahirinden ben tutayım ben tutayım elinden elinden
İki yüzün kara olasın sebep amman amman

Sayfa 1139

(gine yetmiyesice de) Benim yoluma bakar
(aman) Senin bir bakışın da (gine) şu Antep’i yakar
Al yanak üstünde de (gine yetmiyesice)
Baharın gülleri kokar
Valla gine yıktın yuvamı da
Gençliğine doymayasın (oy oy)
Sen bari sevmiştin de ne haberim var benim
Gönderdiğin yüksükler de barmağıma dar benim
Şu Barak ellerinde bir sevdiğim var benim
Valla gine yıktın yuvamı da
Gençliğine doymayasın (oy oy)
Kaynak: Halit Arapoğlu

Evinizde Vardır Arış

Evin yıkılsın sebep
Belin bükülsün sebep
Dalında baykuş ötsün
Gülün dökülsün sebep

Evinizde vardır Arış
Eşkın verir karış karış
Acık biraz bennen erış
Erişiye kurban olayım

Nere gitsem geldin girdin arama arama
Derman bulunmasın gizli yarana sebep sebep
Hep senin öcündan döndüm Kerem'e Kerem'e
Bana ettiğini bulasın sebep amman amman

Evinizde vardır pakla
Güvercinler atar takla
Al beni koyniya sakla
Koyniya kurban olayım

Evin yıkılsın sebep
Belin bükülsün sebep
Dalında baykuş ötsün
Gülün dökülsün sebep

Kaynak: Mehmet Gözoğlu

Kaynak: Muharrem Ertaş

Evinin Önü Kaya Deliği

Evinizin Önü Gedik Mi
Evinizin önü gedik mi
Gız seni bişey dedik mi
Biyo yanağından öpmeynen
Her yannanı yedik mi

Evinin önü kaya deliği
Seni zalımın kızı da seni keklik feriği
Omuzdan omuza da atmış beliği
Söyle de Barak kızı söyle Nizip'e yol nerden gider

Hop hop yarim gel di gelive
Pencireyi del di gelive
Annen buben uykudeyken
Al bohceni al dı gelive

Kurbanın olam da yol üstünde biten otlar
Vakti gelirse de kurur bir gün
Her olur olmaza da sen gönül verme
Akıl başa gelir bir gün
Söyle de Barak kızı Antep'e yol nerden gider

Elma attım garşıya
Gitti de vardı çarşıya
Bizim köyün gızları
Birer çanak turşuya

Evinin Önünde Oturmuş

Hop hop yarim gel di gelive
Pencireyi del di gelive
Annen buben uykudeyken
Al bohceni al dı gelive

(aman) Evinin önünde oturmuş

Kaynak: Özay Gönlüm

Kaynak: Mehmet Seske
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Sayfa 1140

Evladım Ailem Usandı Benden

Kız yemin ettim evlenmem

Evladım ailem usandı benden
Aktı çeşmim yaşı kana boyandı
Artık bu cefalar cana dayandı
İstersen al götür beni kurbana

Bu tuzağa düşmezdim ben
Evlenmem evlenmem
Kasım der senin yüzünden
Kız yemin ettim evlenmem

Bu dert bana yadigardır pederden
Günüm geçmez oldu gamdan kederden
Gözüm yaşı işler oldu mermerden
Bir vakit çıkmadım ben de seyrana
Tabibler derdime bulamaz derman
Kader böyle imiş göğsümde yorgan
Çıkarsam dışarı keseyim kurban
Kahpe felek attın beni figana
Bir gün gelir ulu divan kurulur
Binbir ayak bir ayağa derilir
Evvel emir erin hakkı sorulur
Etme yarim sen de bunu bahana
İşimi sorarsan emlak memuru
Konak Kırşehir'dir vatan Kayseri
Bundan sonra terkeyledim bu canı
Said dayanmaz acı figana
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Evlenmem (Bir Hayırsız Kız)
Bir hayırsız kız yüzünden
Evlenmem evlenmem
Usandım elin dilinden
Yemin ettim evlenmem
Usandım elin dilinden
Kız yemin ettim evlenmem
Kırk yıl yine bekar kalsam
Evlenmem evlenmem
Gül gibi sararıp solsam
Yemin ettim evlenmem
Ne suçum var ne günahım
Evlenmem evlenmem
Sabır ver bana Allah’ım
Yemin ettim evlenmem evlenmem
Beni bırakıp ta gittin
Evlenmem evlenmem
Sevdiğime pişman ettin
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Kaynak: Kasım Karşı

Evlenmem Evlenmem
Bekarım hem sultanım
Evlenmem evlenmem
Evlenmekten kaçarım loy
Vallahi evlenmem
Kızı çok güzel amma
Evlenmem evlenmem
Anasından korkarım loy
Vallahi evlenmem
Elazığ uzun çarşı
Evlenmem evlenmem
Dükkanlar karşı karşı loy
Vallahi evlenmem
Büyüğü şöyle böyle
Evlenmem evlenmem
Küçüğü can ilacı loy
Vallahi evlenmem
Dama çıkar el eder
Evlenmem evlenmem
Küpesi gel gel eder
Vallahi evlenmem
Yarin o kaşı gözü
Evlenmem evlenmem
Beni canımdan eder
Vallahi evlenmem
Kaynak: Nihat Bulut

Evleri Fadimeli
Evleri Fadimeli
Varıp da ne demeli
Fadime'm şeker olmuş (Fadime'm)
Alıp alıp yemeli
Duvarda demir gazık
Belinde şeker azzık
Seni hasta diyorlar (Fadime'm)
Ben ölem sana yazık

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Garşıda cam alışır
Ay buluda garışır
Sağolası nazlı yar (Fadime'm)
Aceb nerde çalışır
Kaynak: Ali Akbaş

Evleri Fadimelim
Evleri Fadimelim (yar yar)
Fadime'm oy oy da ne diyon yar
Gız anam oy oy da ne demiş yar
Fadime'm kalk gidelim (yar yar)
Fadime'm oy oy da ne diyon yar
Gız anam oy oy da ne demiş yar
Ben nazardan korkarım (yar yar)
Fadime'm oy oy da ne diyon yar
Gız anam oy oy da ne demiş yar
Hamaylı tak gidelim (yar yar)
Fadime'm oy oy da ne diyon yar
Gız anam oy oy da ne demiş yar
Evleri taş arası (yar yar)
Fadime'm oy oy da ne diyon yar
Gız anam oy oy da ne demiş yar
Soğandır maşalası (yar yar)
Fadime'm oy oy da ne diyon yar
Gız anam oy oy da ne demiş yar
Sevemedim derd oldu (yar yar)
Fadime'm oy oy da ne diyon yar
Gız anam oy oy da ne demiş yar
Kara göz kaş arası (yar yar)
Fadime'm oy oy da ne diyon yar
Gız anam oy oy da ne demiş yar
Kaynak: Remziye Akkaplan

Evleri Görünüyor
Evleri görünüyor
Gönüldür yeriniyor bir tanem
Çekilecek dert değil
Mevlam sabır veriyor bir tanem
Evleri karşımızda
Sevdası başımızda bir tanem
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Sayfa 1141

Bu nasıl sevdayımış
Gencecik yaşımızda bir tanem
Evleri uçta yarim
Ver bana müjde yarim bir tanem
Bastığın topraklara
Kılayım secde yarim bir tanem
Kaynak: İbrahim Karataş

Evleri Görünüyor (Bağ Altına)
Evleri görünüyor
(Bağ altına bağ altına al beni çardak altına)
Gönüldür yeriniyor
(Bağ altına bağ altına al beni çardak altına)
Çekilecek dert değil
(Bağ altına bağ altına al beni çardak altına)
Mevla'm sabır veriyor
(Bağ altına bağ altına al beni çardak altına)
Evleri uçta yarim
(Bağ altına bağ altına al beni çardak altına)
Ver bana müjde yarim
(Bağ altına bağ altına al beni çardak altına)
Bastığın topraklara
(Bağ altına bağ altına al beni çardak altına)
Kılayım secde yarim
(Bağ altına bağ altına al beni çardak altına)
Kaynak: Çötelilerden

Evleri Görünüyor (Nananay)
Evleri görünüyor
(Nananay nananay nananay nananay)
Gönüldür yeriniyor
(Vay beni yandım yar)
Çekilecek dert değil
(Nananay nananay nananay nananay)
Mevla'm sabır veriyor
(Vay beni yandım yar)
Arpa ektim düzlere
(Nananay nananay nananay nananay)
Mail oldum gözlere
(Vay beni yandım yar)
Ben buradan giderim
(Nananay nananay nananay nananay)
Harput kalsın sizlere
(Vay beni yandım yar)
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Sayfa 1142

Kaynak: Hafız Osman Öge

Evleri İki Katlı
Evleri iki katlı
Yar geliyor kır atlı
Almus'tan bir kız aldım
Hem güzel hem kıymatlı
Harmandan gel harmandan
Kız kaçalım ormandan
Sevdalık çeke çeke
Ben kesildim dermandan
Evini konak yapmış
Tülünü duvak yapmış
Yar bizi davet eder
Yemeğe kaymak yapmış
Harmandan gel harmandan
Kız kaçalım ormandan
Sevdalık çeke çeke
Ben kesildim dermandan
Evleri düzde yarim
Ver bana müjde yarim
Bastığın topraklara
Kılayım secde yarim
Harmandan gel harmandan
Kız kaçalım ormandan
Sevdalık çeke çeke
Ben kesildim dermandan
Kaynak: Ümit Tokcan

Evleri Var Engin (Name Gelin)
Evleri var engin
Babası var zengin
Name benim dengim
Yandım Name Gelin
Gelin gelin gelin
Öldüm Name Gelin
Bir domurcuk gül iken
Soldum Name Gelin
Kaşlarında rastık
Baş altında yastık
Namem ile küstük
Yandım Name Gelin
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Gelin gelin gelin
Öldüm Name Gelin
Bir domurcuk gül iken
Soldum Name Gelin
Evleri benzer hana
Gözleri benzer cama
Mail oldum Sana
Yandım Name Gelin
Gelin gelin gelin
Öldüm Name Gelin
Bir domurcuk gül iken
Soldum Name Gelin
Evleri var hurda
Hep güzeller burda
Namem benim orda
Yandım Name Gelin
Gelin gelin gelin
Öldüm Name Gelin
Bir domurcuk gül iken
Soldum Name Gelin
Evleri var iğde
Hep dalları yirde
Benim Namem nerde
Bahçalarda suda
Gelin gelin gelin
Gelin gelin gelin
Öldüm Name Gelin
Bir domurcuk gül iken
Soldum Name Gelin
Kaynak: Adnan Şeker

Evleri Var Hana Hana
Evleri var ay aman hana hana
Men kül oldum ay aman ay aman yana yana
Yaylığının yanı buta
Meni saldın ay aman ay aman yanar oda
Obaları ay aman oymag oymag
Yalan sözdür ay aman ay aman yardan duymag
Özü gül leblerin gaymag
Yalan sözdür ay aman ay aman yardan duymag
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Kaynak: Fikret Emirov

Evleri Var Hana Hana
Evleri var hana hana
Ağ ellerde kızıl kına
Ben kül oldum yana yana
Sen bizim eve gel gülüm
Elma verem dilim dilim
Evleri var yol başında
Pencere anın dışında
Ala göz on dört yaşında
Sen bizim eve gül gülüm
Elma verem dilim dilim
Evleri var karşımızda
Sevdası var başımızda
Yaşı bizim yaşımızda
Sen bizim eve gül gülüm
Elma verem dilim dilim
Evleri var dizi dizi
Oy yaktı yandırdı bizi
El değil ki emmim kızı
Sen bizim eve gel gülüm
Elma verem dilim dilim
Evleri var sıra sıra
Ta ezelden bahtım kara
Öldüm yalvara yalvara
Sen bizim eve gel gülüm
Elma verem dilim dilim
Kaynak: Orhan Bahçıvan

Evleri Var Hane Hane
Evleri var hane hane
Yandım aman ey yandım aman ey yandım aman
Ben kül oldum yana yana
Aman aman aman aman ey yandım aman
Yarim sarhoş ben divane
Yandım aman ey yandım aman ey yandım aman
Bir o yana beş bu yana
Sallan boyun göreyim

Sayfa 1143

Evlerinin önü yonca
Yandım aman ey yandım aman ey yandım aman
Yonca kalkar yar boyunca
Aman aman aman aman ey yandım aman
Anası kızından ince
Yandım aman ey yandım aman ey yandım aman
Bir o yana beş bu yana
Sallan boyun göreyim
Evleri var oymak oymak
Yandım aman ey yandım aman ey yandım aman
Hiç olur mu yare doymak
Aman aman aman aman ey yandım aman
Ağzı bal dudağı kaymak
Yandım aman ey yandım aman ey yandım aman
Bir o yana beş bu yana
Sallan boyun göreyim
Kaynak: Fikri İbiş

Evleri Var Üç Katlı
Evleri var üç katlı
İçinde var üç bacı
Hangisini alayım
Biri birinden tatlı
Birinin adı Gülinar
Biri Gönül Lalezar
Aşkımı etmem inkar
Birisinde gönlüm var
Saçlarının sarısı
Bir elmanın yarısı
Üç bacının içinde
Yakti beni birisi
Mavi boncuk takarım
Kapınızda bakarım
Üç bacıdan biriyle
Birleşecek kaderim
Kaynak: Aydın Topçu

Evleri Var Üst Başda
Evleri var üst başda
Mendilim kaldı taşda
Gel beraber gezelim
Gelin kokusu başka
Hazeliyim hazeli
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Bağlar döker gazeli
Rüyalarda görmedim
Senin gibi güzeli

Sayfa 1144

Ben onun içinde gönlüm eylerim
Evlerinin önü yüksek kaldırım
Kaldırımdan düştüm beni kaldırın

Kaynak: Hasan Ateşbahar

Evleri Yol Üstüdür
Evleri yol üstüdür (He canım he)
Kemeri bel üstüdür (Sevdaya saldın beni)
Her gün gel burdan savuş (He canım he)
Burası yol üstüdür (Sevdaya saldın beni)
Evleri var dereli (He canım he)
Sevdiğim mor bereli (Sevdaya saldın beni)
Atlas cepken giyerler (He canım he)
Halfeti güzelleri (Sevdaya saldın beni)
Kaynak: Tahir Yazıcıoğlu

Evlerim Evlerim
Evlerim evlerim haney aman evlerim
Ben onun içinde göynüm aman eylerim
Süslüm alyem aman aman eylerim
Evlerim evlerim haney aman kaldırım
Kaldırımdan düştüm gelin beni kaldırın
Süslüm alyem aman aman kaldırın
Evlerim evlerim haney aman boyunca
İçinde yatmadım üç gün aman doyunca
Süslüm alyem aman aman doyımca
Kaynak: Ali Murat Karageyik

Evlerim Evlerim (Ha Ninem)
Evlerim evlerim (Ha ninem)
Yüksek evlerim
İnerim pinerim (Ha ninem)
Gönül eğlerim
Yanma anacığı yanma (Ha ninem)
Yanma sen bana
Kader kısmet böyleğimiş (Ha ninem)
Acıma sen bana

Aman kralın kızı vay kralın kızı
Haydi gülüm gel sallan dolan gel
Kaynak: Yöre Ekibi

Evlerim Evlerim Yaman Evlerim
Evlerim evlerim hani yaman evlerim
Ben onun içinde gönlüm aman eylerim
Süslü Al'yem aman aman eylerim
Evlerim evlerim hani yaman kaldırım
Kaldırımdan düştüm gelin beni kaldırdın
Süslü Al'yem aman aman kaldırın
Evlerim evlerim hani yaman boyunca
İçinde yatmadım üç gün doyunca
Süslü Al'yem aman aman doyunca
Kaynak: Ahmet Yamacı

Evlerim Evlerim Yüksek Evlerim
Evlerim evlerim yüksek yüksek evlerim
Ben onun içinde gönlüm gönlüm eylerim
Hani de benim mor cepkenli beylerim
(Bağlantı)
Of aman aman
Halim pek yaman
Ben dayanamam
Ufakta ufak yavrum gel gel yanıma
Altın hamaylıyı takayımda gerdana
Bağlantı
Kaynak: Ali Murat Karageyik

Evlerim Yol Üstüdür

Evlerim Evlerim Saray Evlerim

Evlerim yol üstüdür
Kemeri bel üstüdür
Her gün uğra bir kere
Ko desinler dostudur

Evlerim evlerim saray evlerim

Evlerim var boyalı
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Sayfa 1145

İçi bülbül yuvalı
Böyle sevda görmedim
Ben anamdan doğalı

Ölürüm de ayrılamam yar senden

Kaynak: Şefik Gezek

Evlerinde Makine (Sakine)

Evlerimizin Önü Cami

Evlerinde makine
Kalk gidelim hakime
Beni baştan çıkaran
Orta boylu Sakine

Evlerimizin önü cami (aman)
Caminin taşları mavi (yar aman aman)
Üç gün oldu gördüm yari (aman)
Bir dahi güzel sevmeyeyim (yar aman aman)
Seversem bildirmeyeyim

Kaynak: Abdurrahman Kızılay

Üç o yandan beş bu yandan
Zulüf gerdan yaylasından

Evlerimizin önü taşlık (aman)
Taşlığa düşürdüm beşlik (yar aman aman)
Ele geçmez kahpe gençlik (aman)

Değirmen üstü çiçek
Orak getirin biçek
Beni baştan çıkaran
Orta boylu mor çiçek

Bir dahi güzel sevmeyeyim (yar aman aman)
Seversem bildirmeyeyim

Üç o yandan beş bu yandan
Zulüf gerdan yaylasından

Kaynak: Aşık Ali Tamburacı

Kaynak: Cavidan Akçakoca

Evlerinde Bir İpekten Halı Var

Evlerinde Var Badıya

Evlerinde bir ipekten halı var
Şeker yemiş dudağında balı var
Bende bildim bir vefasız yarim var

Evlerinde var badiya sen niye gelmezsen
Şeker yedirem duduya sen niye gelmezsen
Elinden gittim kadıya sen niye gelmezsen
Sen şeker yarim güzel canım niye gelmezsen

Ayıp derler kendi düşen ağlamaz
Ak üstüne kareleri bağlamaz
Şeker aldım bağa girdim üzüme
Yollar ırak yar görünmez gözüme
Uyma dedim uydun eller sözüne
Ayıp derler kendi düşen ağlamaz
Ak üstüne kareleri bağlamaz

Evlerinde vardır arış sen niye gelmezsen
Eşkın verir karış karış sen niye gelmezsen
Azıcık da benden konuş sen niye gelmezsen
Sen şeker yarim güzel canım niye gelmezsen
Evlerinde vardır kuyu sen niye gelmezsen
Kuyudan çekerler suyu sen niye gelmezsen
Her güzelin var bir huyu sen niye gelmezsen
Sen şeker yarim güzel canım niye gelmezsen

Kaynak: Fırıncı Tahir
Kaynak: Aziz Çekirge

Evlerinde Lambaları Yanıyor
Evlerinde lambaları yanıyor
Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor
Beni gören deli olmuş sanıyor
Ölürüm de ayrılamam yar senden
Evlerinin önü boyalı direk
Yerden yere vurdun sen meni felek
Her acıya dayanamaz bu yürek
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Evlerine Ben Varamadım Tavşandan
Evlerine de ben varamadım da tavşandan
Oğlumuz güçcücük uyumuş da galmış da akşamdan
Evlerine de ben varamadım da köpekten
Cavırın kızı fistan da geymiş de ipekten
Evlerine de ben varamadım da horozdan
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Sayfa 1146

Cavırın kızı uyumuş da galmış gurazdan

Şimdi rağbet güzel ile zengine aman

Evlerine de ben varamadım da harımdan
Güçcücüğüdüm ayırdılar da yarımdan

Top zülüflüm dalgın uykulardan uyanamadım
Sürmeli gözlü yarim senden ayrılamadım
Yattım yarin dizine
Baktım ela gözüne
Kulak verdim sözüne
Dalgın uykulardan uyanamadım
Sürmeli gözlü yarim senden ayrılamadım

Kaynak: Hüseyin Aktekin

Evlerine Varamadım
Evlerine de ben varamadım da köpekten
Gavurun kızı Fistan giymiş de ipekten
Evlerine de ben varamadım da horazdan
Gavurun kızı uyumuş da kalmış da gurazdan
Evlerine de ben varamadım da harımdan
Küçüğüdüm ayırdılar da yarımdan
Kaynak: Süleyman Uğur

Evlerine Varamadım Arımdan
Aman
Evlerine varamadım arımdan
Ayırdılar beni nazlı yarimden yar yar
Kim ayrılmış ben ayrılam yarimden
Armudu daldan edalı yardan ayrılmam senden
Aman
Evlerine varagele eğlendim
İftiradır dilden dile söylendim yar yar
Ben o yarin edasına imrendim
Varam gidem annesine yalvaram yar yar yar
Kaynak: Hakkı Bayraktar

Evlerine Varamadım Gazelden
Evlerine varamadım gazelden aman
Sokağına çıkamadım güzelden
Sever idim kız ben seni ezelden efem
Top zülüflüm dalgın uykulardan uyanamadım
Sürmeli gözlü yarim senden ayrılamadım
Yattım yarin dizine
Baktım ela gözüne
Kulak verdim sözüne
Dalgın uykulardan uyanamadım
Sürmeli gözlü yarim senden ayrılamadım
Bir gemim var salıverdim engine aman
Kaderim yok düşemedim dengime
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Kaynak: Reşat Aker

Evlerine Vardım Akşam
Evlerine vardım akşam
Sofraya goydular davşan
Sofraya goydular davşan
Bugün değil yarın ağşam
Bugün değil yarın ağşam
Ay gelin ay gelin gınan gutlu olsun
Ay gelin ay gelin uğurlar olsun
Pardı başı pardı başı
Pardı başı pardı başı
Ağşam geldi düğün aşı
Akşam geldi düğün aşı
Üç oğlanın gız gardaşı
Üç oğlanın gız gardaşı
Ay gelin ay gelin gınan gutlu olsun
Ay gelin ay gelin uğurlar olsun
Haber verin anasına
Haber verin anasına
Haber verin babasına
Haber verin babasına
Pasa bassın kınasına
Para bassın kınasına
Ay gelin ay gelin gınan gutlu olsun
Ay gelin ay gelin uğurlar olsun
Kaynak: Hüseyin Karatürk

Evlerine Vardım Kapı Sürgülü
Evlerine vardım kapı sürgülü
Siyah saçlar sırma ile örgülü
Benim yarim annesinden görgülü
Hadi yosmam beyhude cilvelenme
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Uzun olur Amasya'nın selvisi
Ben de bilmem benim yarim hangisi
İnce belli fidan boylu kendisi
Hadi yosmam beyhude cilvelenme
Kaynak: Saadettin Sümbül

Evlerini Issız Koyan
Evlerini ıssız koyan
Destileri susuz koyan
Anasını kızsız koyan
Kal evimiz kal
Şen arkadaşlar
Ana babama vardın mı
Yunduğum yeri gördün mü
Şimdi kıymetimi bildin mi
Kal evimiz kal
Şen arkadaşlar
Atladı gitti eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Kız evlerin yakışığı
Kal evimiz kal
Şen arkadaşlar
Çağırın oğlan kardaşımı
Tutsun atının başını
Silsin gözlerinin yaşını
Kal evimiz kal
Şen arkadaşlar
Kaynak: Şenel Eğin

Evlerinin De Önü Nane
Evlerinin de önü önü nane
Ben kül oldum yane yane
Yarim serhoş ben divane
Aygın baygın meleğim şöylede böyle
Mıstantıka çıkarsan doğruyu söyle
Evlerinin de önü pınar
Elimi de yusam yüzüm donar
Darılacak bunda ne var
Aygın baygın meleğim şöylede böyle
Mıstantıka çıkarsan doğruyu söyle
Kaynak: Havva Toygur
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Sayfa 1147

Evlerinin Önleri Kuyu
Evlerinin önleri kuyu
Kuyudan alırlar suyu
Kalk kaçıverelim a zalimin oğlu
Uyan Ali'm nenni nenni nen nen nen
Eller gelmiş sen de gel
Evlerinin önü marul
Sular akar harıl harıl
Var git oğlan sen dengine sarıl
Uyan Ali'm nenni nenni nen nen nen
Eller gelmiş sen de gel
Ali'm Ali'm Ali'm gibi
Kaşları var kalem gibi
Benim yarim civan gibi
Uyan Ali'm nenni nenni nen nen nen
Eller gelmiş sen de gel
Kaynak: Ali Kıran

Evlerinin Önleri Sarı Karınca
Evlerinin önleri sarı karınca
(Anam sarı karınca)
Oynan gızlar oynan da bayram gelince
(Anam bayram gelince)
Evlerinin önleri badem avlusu
(Anam badem avlusu)
Gel dedim de gelmedi ana kuzusu
(Anam ana kuzusu)
Evlerinin önü duttur geçilmez
(Anam duttur geçilmez)
Dudun yaprakları da sıktır seçilmez
(Anam sıktır seçilmez)
Kaynak: Yöre Ekibi

Evlerinin Önü Bir Büyük Orman
Evlerinin önü bir büyük orman
Alnıma yazılmış bir büyük ferman
Nazlı yarin dizinde kalmamış derman
(Bağlantı)
Oğul Bilalim oğul olur mu böyle
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Sayfa 1148

Kınamayın a dostlar kaderim böyle

Ölürüm de ayrılmam yar senden

Yüce dağ başında bir garip mezar
Anam vurdular beni yarelerim sızlar
Nazlı yarim oturmuş türkümü yazar

Kaynak: Abdurrahman Kızılay

Bağlantı
Kaynak: Salih Çamur

Evlerinin Önü Bir Kötü Yokuş
Evlerinin önü bir kötü yokuş
Kız kurban olayım bu nasıl bakış da
(Bu nasıl bakış)
Halının üstüne dökerler nakış
İlmek çalan ağ ellerin olayım da
(Ben de olayım)
Ağörenin yönü beri bakıyor
Kız senin efkarın beni yakıyor da
(Beni yakıyor)
Oğul balı gibi burca kokuyor
Al benim mendili sil oğrun oğrun da
(Gel oğrun oğrun)
Kaynak: Hakkı Demirayak

Evlerinin Önü Budur
Evlerinin önü budur (yandım dolana dolana)
Çift güğümler dolu sudur (öldüm dolana dolana)
Sevdalığın sonu budur (yandım dolana dolana)
Sen benimsin hey divana (dinsiz isen gel imana)
Evlerinin önü harıl (yandım dolana dolana)
Sular akar şarıl şarıl (öldüm dolana dolana)
İnce belden kipçe sarıl (yandım dolana dolana)
Sen benimsin hey divana (dinsiz isen gel imana)
Evlerinin önü kuyu (yandım dolana dolana)
Kuyudan alırlar suyu (öldüm dolana dolana)
Her güzelin var bir huyu (yandım dolana dolana)
Sen benimsin hey divana (dinsiz isen gel imana)
Kaynak: Remziye Akkaplan

Evlerinin Önü Bulgur Dibeyi
Evlerinin önü bulgur dibeyi vay vay dibeyi vay
Sokuyada vurduk sırada ağlar bebeyi vay bebeyi

Evlerinin Önü Bir Ufak Yokuş

Aretdim de diyemedim ellere vay vay ellere vay
Sen düşürdün beni dilden dillere vay dillere vay

Evlerinin önü bir ufak yokuş
Kurban olam güzel bu nasıl bakış
Halının üstüne döktüğüm nakış
Kurban olam o iplik tutan ellere

Evlerinin önü bulgur kazanı vay vay kazanı vay
Herkes sever okuyanı yazanı vay vay yazanı vay

Pınara vardım da yüzüm yumaya
Üç güzel durmuş da su doldurmaya
Dedim güzel evleriniz nerede
Üç saat nazlandı cevap vermeye
Kaynak: Ali Ekber Çiçek

Evlerinin Önü Boyalı Direk
Evlerinde lambaları yanıyor
Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor
Beni gören deli olmuş sanıyor
Ölürüm de ayrılmam yar senden
Evlerinin önü boyalı direk
Yerden yere vurdun sen beni felek
Her acıya dayanamaz bu yürek
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Aretdim de diyemedim ellere vay vay ellere vay
Sen düşürdün beni dilden dillere vay dillere vay
Evlerine varamadım arımdan vay vay arımdan vay
Ayırdılar beni nazlı yarimden vay vay yarimden vay
Aretdim de diyemedim ellere vay vay ellere vay
Sen düşürdün beni dilden dillere vay dillere vay
Evlerinin önü bulgur sokusu vay vay sokusu vay
Yel estikçe gelir yarin kokusu vay vay kokusu vay
Aretdim de diyemedim ellere vay vay ellere vay
Sen düşürdün beni dilden dillere vay dillere vay
Kaynak: İsmail Ulucan

Evlerinin Önü Bulgur Kazanı
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Evlerinin önü bulgur kazanı (Oğlan kazanı)
Herkes sever okuyanı yazanı (Oğlan yazanı)
Kimse sevmez meyhanede gezeni (Oğlan gezeni)
Armut dalda kız bahçede sallanır (Oğlan sallanır)
Yere düşer şekerlenir ballanır (Oğlan ballanır)
Denizli'nin adım adım yolları (Oğlan yolları)
Açılıp sarmıyor yarin kolları (Oğlan kolları)
Bülbül gibi şakır gider dilleri (Oğlan dilleri)
Armut dalda kız bahçede sallanır (Oğlan sallanır)
Yere düşer şekerlenir ballanır (Oğlan ballanır)
Evlerine varamadım yalınız (Oğlan yalınız)
Mendilimi alıkoydu çalınız (Oğlan sarıkız)
Tenhalarda söz atmıştı oğlunuz (Oğlan kızınız)
Armut dalda kız bahçede sallanır (Oğlan sallanır)
Yere düşer şekerlenir ballanır (Oğlan ballanır)
Kaynak: Özay Gönlüm

Evlerinin Önü Bulgur Sokusu
Evlerinin önü bulgur sokusu
Karşı yerden geliyor yarin kokusu
Giyinmiş kuşanmış hasların hası
Ceylan gözlerine kurban olduğum
Ela gözlerine hayran olduğum
Sürmeler çekilmiş ela gözüne
Sırma belikleri inmiş dizine
Ağlarım ağlarım bakmaz yüzüme
Ceylan gözlerine kurban olduğum
Ela gözlerine hayran olduğum
Seher yeli esip durmaz coşuyor
Çifte yanağında güller açıyor
İreyhan olmuş da koku saçıyor
Ceylan gözlerine kurban olduğum
Ela gözlerine hayran olduğum
Kaynak: Gürbüz Sapmaz

Evlerinin Önü Çevirme
Evlerinin önü çevirme de çardağı
Yar elinde gezdiriyor badeleri bardağı
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Sayfa 1149

Nazlı yarin kokusu misk-i araber gülyağı
Ağlama da kömür gözlüm yüreğim de yaralı
Beni bir taze gelin vurdu yüreğim de yaralı
Evlerinin önü aman iğde ağacı
Dökülür de yaprakları kalır ağacı
Eşinden ayrılanın aman nedir ilacı
Ağlama da kömür gözlüm yüreğim de yaralı
Beni bir taze gelin vurdu yüreğim de yaralı
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Evlerinin Önü Çıra Budağı
Evlerinin önü çıra budağı
Ak gerdan üstüne kiraz dudağı
Ben ölürsem kimler etsin arağı
Al Allahım başımdan sevdayı
Genç yaşımda zindan ettin dünyayı
Yağmur yağar dereleri sel alır
Gurbete gidenin yarin el alır
El almazsa yana yana kül olur
Aman Allah al başımdan sevdayı
Genç yaşımda zindan ettin dünyayı

Evlerinin Önü Darı
Evlerinin önü darı
Kimi yeşil kimi sarı
Yitirmişim nazlı yari
Ağlarım ben zarı zarı
Sızlarım ben zarı zarı
Evleri iki katlıdır
Yaya değil yar atlıdır
Ne anadır ne babadır
Vallah yar daha datlıdır
Billah yar daha datlıdır
Kaynak: Zülküf Altan

Evlerinin Önü Dumanlı Dayler
Evlerinin önü de a cicim dumanlı dayler
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Aman aman yar aman
Yüzümün güldüğüne bakma galbim gan ayler
Aman
(Bağlantı)
Gar beyaz ellerine gara gına vurmuş al deyor beni
Geyinmiş guşanmış a cicim sar deyor beni
Evlerinin önünde a cicim ak gül ağacı
Aman aman yar aman
Dökülür yaprağı kalır ağacı aman
Nerelerden gelir bunun ilacı
Aman aman yar aman
Kaynak: Nuriye Yılmaz

Evlerinin Önü Guşlar Darısı
Evlerinin önü guşlar darısı
Oynar oynar gelir gece yarısı
Bana derler bir çocuğun anası
(Bağlantı)
İlahide ana diye verdin ellere
Yarim küçük söyleniyor dillere
Akşam olur peynir ekmek yiyemez
Sabah olur çarık çorap giyemez
İki sözü bir arada diyemez
Bağlantı
Kaynak: Muharrem Akkuş

Evlerinin Önü Hamama Yakın
Evlerinin önü hamama yakın
Hamamdan geliyor Ayşe'ye bakın
A benim Ayşem ben gelürüm akşam
Gamayı sapladım tam damarına
Ayşem gelmez oldu can pınarına
A benim Ayşem ben gelürüm akşam
Kaynak: Galip Şahin

Evlerinin Önü Handır
Evlerinin önü handır (Aman)
Yanar da yüreğim külhandır
Görmeyeli çok zamandır (Aman)
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Sayfa 1150

Ya ben de o güzele yalvarayım mı
Gelmezse kareleri bağlayayım mı (Ah)
Haydendi hopla da gel
Şalvarı topla da gel
Cebini yokla da gel
Evlerinin önü nane (Aman)
Ben kul oldum yane yane
Kafir isen gel imane (Aman)
Ya ben de o güzele yalvarayım mı
Gelmezse kareleri bağlayayım mı (Ah)
Haydendi hopla da gel
Şalvarı topla da gel
Cebini yokla da gel
Evlerinin önü mersin (Aman)
Mevlam da seni bana versin
Akşama kalmasın gelsin (Aman)
Ya ben de o güzele yalvarayım mı
Gelmezse kareleri bağlayayım mı (Ah)
Haydendi hopla da gel
Şalvarı topla da gel
Cebini yokla da gel
Kaynak: Bilinmiyor

Evlerinin Önü Handır
Evlerinin önü handır aman
Yanar yüreğim külhandır
Görmeyeli çok zamandır
Amman amman aman dayanamam
Seher vakti uyanamam
El kızısın güvenemem
Evlerinin önü bakla
Güvercinler döner takla
Al beni yanında sakla
Amman amman aman dayanamam
Seher vakti uyanamam
El kızısın güvenemem
Evlerinin önü susam
Su bulsam çevremi yusam
Bülbül olsam yanına varsam
Amman amman aman dayanamam
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Sayfa 1151

Seher vakti uyanamam
El kızısın güvenemem

Hadi gel gel aman aman aman
Elim kına yüzüm duvak

Kaynak: Aziz Şenses

Uyan Zeybek Ali'm uyan sen uyan aman
Bizi bu sevdaya salan hep sensin aman
Hadi gel gel aman aman aman

Evlerinin Önü Harman
Evlerinin önü harman yolüstü
Çık sallan sevdiğim ne hoş yel esti
Eller sevdiğini bağrtna bastı
Şu benim sevdiğim elinen oynar
Açılmış bahçede gülünen oynar
Yüce dağbaşında şamdanlar yanar
Şamdanın başına bülbüller konar
Eller sevdiğine böyle mi yanar

Gökte yıldız sayılır mı
Çiğ yumurta soyulur mu (aman aman)
Hadi gel gel aman aman aman
Yar sevmeye doyulur mu
Uyan Zeybek Ali'm uyan sen uyan aman
Bizi bu sevdaya salan hep sensin aman
Hadi gel gel aman aman aman
Kaynak: Yöre Ekibi

Şu benim sevdiğim elinen oynar
Acılmış bahçede gülünen oynar

Evlerinin Önü Kavak

Kaynak: Arif Sağ

Evlerinin önü de kavak
Kavaktan dökülür yaprak
Eli kına yüzü de duvak

Evlerinin Önü İğde Dalları
Evlerinin önü iğde dalları (Aman iğde dalları)
İğde dalı boynun eğmiş hakka yalvarı hakka yalvarı
Ayağına giymiş pembe şalvarı (Aman pembe şalvarı)
Var git oğlan var git anam dengim değilsin
Ak gerdana doprin ister zengin değilsin

Uyan Ali'm sabahlar oldu
Gün doğmadan neler oldu
Yandı yürek kebap oldu
Evlerinin önü de iğde
İğdenin dalları yerde
Al tavanlı yüksek de evde

Evlerinin önü duttur sökülmez (Aman duttur sökülmez) Uyan Ali'm sabahlar oldu
Dudun yaprakları sıktır seçilmez
Gün doğmadan neler oldu
Anadan geçilir yardan geçilmez (Aman yardan geçilmez) Yandı yürek kebap oldu
Var git oğlan var git anam dengim değilsin
Ak gerdana doprin ister zengin değilsin
Evlerinin önü pazara yakın (Aman pazara yakın)
Pazardan geliyor boyuna bakın
Sağına soluna nazarlık takın (Aman nazarlık takın)
Var git oğlan var git anam dengim değilsin
Ak gerdana doprin ister zengin değilsin

Evlerinin önü de yazı
Yazıda yayılır kuzu
Seccadeden kalkmaz yüzü
Uyan Ali'm sabahlar oldu
Gün doğmadan neler oldu
Yandı yürek kebap oldu
Kaynak: Cavit Erdem

Kaynak: Hamit Çine

Evlerinin Önü Kuyu

Evlerinin Önü Kavak

Yamacımdan gelen dilber
Eğri bağlar başlarını
Küstünse gel barışalım
Sil gözünün yaşlarını

Evlerinin önü kavak
Sular akar savak savak (aman aman)
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(Bağlantı)
Evlerinin önü kuyu
Kuyudan çekerler suyu
Küçücüksün biraz büyü
Hesap ettim yaşlarını
Kara çalıda gül bitmez
Dalında bülbüller ötmez
Gündüz hayalımdan gitmez
Gece böler düşlerimi
Bağlantı
Karac'oğlan işlerinin
Bağışladım suçlarının
Yar gelecek yollarının
Ayıklarım taşlarını
Bağlantı
Kaynak: Karacaoğlan

Evlerinin Önü Lale Bağıdır
Evlerinin önü lale bağıdır vay
Eser bad-ı saba zülfün dağıdır
Sevilecek korkulacak çağıdır
Yandım yar elinden gel insaf eyle
Ellerim yanımda merhamet eyle
Evlerinin önü pınara yakın vay
Pınardan geliyor boyuna bakın
Altın bileziği koluna takın
Yandım yar elinden gel insaf eyle
Ellerim yanımda merhamet eyle

Sayfa 1152

Evlerinin önü (uğru) kuyu
Kuyudan alırlar suyu
Bu güzelin pek tatlı huyu
Yanıyorum yanıyorum
Yanıyorum hele
Mail oldum gonca güle
Acem şalı ince bele
Kaynak: Muharrem Ertaş

Evlerinin Önü Mermer Döşeli
Evlerinin önü mermer döşeli
Sarhoşlar geliyor eli şişeli
Dört yıl oldu ben bu derde düşeli
Zeynelim Zeynelim bala bala Zeynelim
Kolların boynuma dola dola Zeynelim
Evlerinin önü tahta daraba
Oğlan işlediğin verir şaraba
Şarapçının evi olsun haraba
Zeynelim Zeynelim bala bala Zeynelim
Kolların boynuma dola dola Zeynelim
Zeynel'e yaptırdım altından kaşık
Üstüne yazdırdım men sene aşık
İstedim size gelim yollar dolaşık
Zeynelim Zeynelim bala bala Zeynelim
Kolların boynuma dola dola Zeynelim
Zeynel'e yaptırdım altından tarak
Tara perçemini bir yana bırak
İstedim size gelem yollar çok ırak

Kaynak: Aziz Şenses

Zeynelim Zeynelim bala bala Zeynelim
Kolların boynuma dola dola Zeynelim

Evlerinin Önü Marul

Kaynak: Abdülvahap Sait

Evlerinin önü marul
Sular akar harıl harıl
İnce belden sıkı sarıl

Evlerinin Önü Mersin

Yanıyorum yanıyorum
Yanıyorum hele
Mail oldum gonca güle
Acem şalı ince bele
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Evlerinin önü mersin
(Ah) Sular içme gadınım tersin tersin
(<i>Sular akmaz gadınım tersin tersin</i>)
Mevlam seni bana versin
Al hançerini gadınım vur ben öleyim
(Ah) Kapınızda bidanem kul ben olayım
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Evlerinin önü susam
(Ah) Su bulsam da gadınım çevremi yusam
Açsam yüzünü baksam dursam
Al hançerini gadınım vur ben öleyim
(Ah) Kapınızda bidanem kul ben olayım
Kaynak: Gönenli Kadir Acar

Evlerinin Önü Nane
Evlerinin önü nane
Ben kül oldum yane yane
Oğlan deli kız divane
(Bağlantı)
İçerim kane boyandı
Çakırım uykulardan uyandı
Sular gibi çağlayalım
Özü Hakka bağlayalım
Sinemizi dağlayalım
Bağlantı
Kaynak: Süleyman Cengiz

Evlerinin Önü Nane De Maydanoz
Evlerinin önü nane de maydanoz
(Aman aman nane de maydanoz)
Siz bizim haneye gelmez oldunuz
Bahçemizde güller açtı dermez oldunuz
(Aman aman dermez oldunuz)
Elinde yelpaze yelpaze yelpaze yelpazelenir
Güzelim yanında yanında yanında can tazelenir
Evlerinin önü duttur geçilmez
(Aman aman duttur geçilmez)
O dutun yaprağı sıktır seçilmez
Anadan geçilir yardan geçilmez
(Aman aman yardan geçilmez)
Elinde yelpaze yelpaze yelpaze yelpazelenir
Güzelim yanında yanında yanında can tazelenir
Kaynak: Sabri Çörek

Evlerinin Önü Nane Maydonoz
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Evlerinin önü nane maydonoz
Siz bizim haneye gelmez oldunuz
Kadir kıymetimi bilmez oldunuz
Elinde yelpaze yelpazelenir
O yarin yanında can tazelenir
Evlerinin önü hamam kapısı
Hamamdan geliyor yarin kokusu
Kendisi de ufacık cilve kutusu
Elinde yelpaze yelpazelenir
O yarin yanında can tazelenir
Evlerinin önü hamama yakın
Hamamdan geliyor boyuna bakın
Sağına soluna nazarlık takın
Elinde yelpaze yelpazelenir
O yarin yanında can tazelenir
Evlerinin önü duttur geçilmez
O dutun yaprağı sıktır seçilmez
Anadan geçilir yardan geçilmez
Elinde yelpaze yelpazelenir
O yarin yanında can tazelenir
Evlerinin önü bulgur böğrülce
Hamamdan geliyor gelin görümce
Kendimi yitirdim yari görünce
Elinde yelpaze yelpazelenir
O yarin yanında can tazelenir
Kaynak: Yöre Ekibi

Evlerinin Önü Tahta Daraba
Evlerinin önü de yavrum tahta da daraba
Zello zello tahta da daraba
Gülerim söylerim de yavrum gönlüm haraba
Zello zello gönlüm haraba
Kömür gözlerini de yavrum sevdiğim dilber
Zello zello sevdiğim dilber
Senden başkasıyla da yavrum etmem merhaba
Zello zello etmem merhaba
Yüce dağ başında da yavrum kar yiyeyim mi
Zello zello kar yiyeyim mi
Her seni gördükçe de yavrum eriyeyim mi
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Zello zello eriyeyim mi
Yalvardım yakardım da yavrum kar eylemedi
Zello zello kar eylemedi
Yoksa bu sevdadan da yavrum fariyeyim mi
Zello zello fariyeyim mi

Kostak bağlamanın önünde sallan Emir'im

Kaynak: Şinasi Çolakoğlu

Emir'im Emir'im algın Emir'im
Kostak bağlamanın önünde sallan Emir'im

Evlerinin Önü Tahta Daraba
Evlerinin önü tahta daraba
Satar şalvarını verir şaraba vay
Beyaz kızda verilirmi araba
Ye ha iki gözün kör olsun vay
Evlerine varmış semaver kurmuş
İçtiğin çaylara ballarmı gatmış vay
Yarim gelmez diye uzanmış yatmış
Öptüm yanağından uyansın diye vay
Ne hoş olur Ankara'nın şu şarabı
Hovardalar giyer anam süslü çorabı
Nerde buldun şu kocaman Arabı
Ya ha Arap iki gözün kör olsun vay
Kaynak: Bilinmiyor

Evlerinin Önü Tahta Daraba
Evlerinin önü (zello) tahta daraba
Zello zello tahta daraba
Malı mülkü sattım (zello) verdim şaraba
Zello zello verdim şaraba
Şarapçının evi (zello) olsun haraba
Zello zello oldu haraba
Evlerinin önünden (zello) gelir geçersin
Zello zello gelir geçersin
Kanımı kadehe (zello) koyar içersin
Zello zello koyar içcrsin
Ya beni alırsın (zello) ya vazgeçersin
Zello zello ya vazgeçersin
Kaynak: Cemil Cankat

Evlerinin önünde taş ben olaydım
Ela göz üstüne kaş ben olaydım
Yalınız yatan gençlere eş ben olaydım

Emir suya gider desti doldurur
Destinin kulpuna bülbül kondurur
Senin mühür gözlerin beni öldürür
Emir'im Emir'im algın Emir'im
Kostak bağlamanın önünde sallan Emir'im
Kaynak: Şükrü Hanlı

Evlerinin Önü Yaldız Piyade
Evlerinin önü yaldız piyade
Yaşı küçük amma aklı ziyade (Ben yandım)
Annen baban sevmez benden ziyade
(Bağlantı)
On yük şeftaliye kızlar
Ahdim var ben yandım
Ah kara gözlüm şirin sözlüm
Öfkem var öfkem var
Sevdam var ben yandım
Evlerinin önü yoldur geçilmez
Soğuktur suları bir tas içilmez (Ben yandım)
Anadan geçilir yardan geçilmez
Bağlantı
Evlerinin önü yüksek kaldırım
Kaldırımdan düştüm beni kaldırın (Ben yandım)
Ya sevdiğim verin ya da öldürün
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Evlerinin Önü Taşlık Değil Mi

Evlerinin Önü Yoldur

Evlerinin önü taşlık değil mi
Taşlarının arası boşluk değil mi
Salıver gelinim saçların gençlik değil mi

Evlerinin önü yoldur
Yoldan geçen karakoldur
Kurban olam sarı gelin
Gel testini burdan doldur

Coşkun çaylar gibi çağlar gelinim
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Al Fadimem bal Fadimem
Yanakları gül Fadimem
Uyan uyan sabah oldu
Su başına gel Fadimem

Sayfa 1155

Ben yarime neler neler alayım
Ben yarime ipek mendil alayım
Darılmışsa gidip hatrın sorayım
Ayrılığa yoktur benim dayağım

Bu dağların burcu musun
Yar göynümün borcu musun
Kurban olam sarı gelin
Sen çirkinin harcı mısın

Evlerinin önü kahve dibeği
Dibeğe vurdukça ağlar bebeği
Ne sen gelin oldun ne ben güveyi

Al Fadimem bal Fadimem
Yanakları gül Fadimem
Uyan uyan sabah oldu
Su başına gel Fadimem

Ben yarime neler neler alayım
Ben yarime ipek mendil alayım
Darılmışsa gidip hatrın sorayım
Ayrılığa yoktur benim dayağım

Kaynak: Metin Akın

Evlerinin Önü Yoldur
Evlerinin önü yoldur
Yoldan geçen karakoldur
Al hançeri beni öldür
(Bağlantı)
Yandım dolanı dolanı
Türkmen kızı gel imane
Sen benimsin ey divane
Evlerinin önü çöplük
Çöplükte bükerler iplik
Anası gızından keklik
Bağlantı
Evlerinin önü arpa
Koyun gelir kırpa kırpa
Anası gızından körpe
Bağlantı
Evlerinin önü kaya
Kayadan bakarlar aya
Kurban olam fidan boya
Bağlantı

Evlerinin önü bulgur sokusu
Yel estikçe gelir yarin kokusu
Yarim küçüktür cilve kutusu
Ben yarime neler neler alayım
Ben yarime ipek mendil alayım
Darılmışsa gidip hatrın sorayım
Ayrılığa yoktur benim dayağım
Kaynak: Ali Ahlas

Evlerinin Önü Yonca
Evlerinin önü yonca
Yonca kalkmış diz boyunca
Ben bu halayı tutamam
Celal oğlan olmayınca
Celal oy oy yavrum oy oy
Evlerinin önü arpa
Kırat gelir kırpa kırpa
Benim yavrum hastalanmış
Kuru yerde yata yata
Celal oy oy yavrum oy oy
İpek mendil dane dane
Yudular serdiler güle
Ana Celal'ı yudular
Başucunda döne döne
Celal oy oy yavrum oy oy

Kaynak: Mustafa Günaydın
Kaynak: Nuri Üstünses

Evlerinin Önü Yoldur Yolaktır
Evlerinin önü yoldur yolaktır
Başımızda dönen dektir dolaptır
Ellerin huriyse benim melektir
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Evlerinin Önü Yonca (Hareli Baso)
Evlerinin önü yonca (Hareli baso)
Yonca kalkar diz boyunca (Hareli baso)
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Anası kızından ince (Hareli baso)

Gördüm keleş gızlar şöyle sallanır

Evlerinin önü arpa (Hareli baso)
Koyun gelir kırpa kırpa (Hareli baso)
Anası kızından körpe (Hareli baso)

Evlerinin önü camız yatağı
Çamur olmuş ağ yarimin eteği
İki dağ arası yiğit otağı

Kaynak: Ruhi Kanat

Üğrünür üğrünür gızlar üğrünür
Gördüm keleş gızlar şöyle sallanır

Evlerinin Önü Yonca (Ninne)
Evlerinin önü yonca
Yonca kalkmış dam boyunca
Boyu uzun beli ince
Ninne yavrum ninne
Esmer yavrum ninne
Ninne ninne
Evlerinin önü lala
Saki doldur ver piyala
Sarhoş olak düşek yola
Ninne yavrum ninne
Esmer yavrum ninne
Ninne ninne
Evlerinin önü bakla
Güvercinler atar takla
Al beni koynunda sakla
Ninne yavrum ninne
Esmer yavrum ninne
Ninne ninne
Evlerinin önü susam
Sıyrılıp koynuna girsem
Her gün sabah boyun görsem
Ninne yavrum ninne
Esmer yavrum ninne
Ninne ninne
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Kaynak: Fatma Efe

Evlerinin Önünde Bağlanmış Sicim
Evlerinin önünde bağlanmış sicim
Kız ben seni sevdim alamadım yetmiyor gücüm
Çok gelip geçme kapımın önünde kan ağlar içim
Muradım gözümde kaldı yanarım
Havada uçuyor da bir çifte turna
Yavrusuna yem getirir ağzında hurma
Gız Allah'ın seversen de karşımda durma
Muradım gözümde kaldı yanarım
Kaynak: Mehmet Seske

Evlerinin Önünde Bulgur Dibeği
Evlerinin önünde baygın Emine'm
Bulgur dibeği hadi yallah
Dibeğe vurdukça baygın Emine'm
Kalgır kepeği hadi yallah
Evlerinin önünden baygın Emine'm
Gelir geçerim hadi yallah
Güzellerin içinden baygın Emine'm
Yari seçerim hadi yallah
Kılcan köyün tepesi baygın Emine'm
Nerde efesi hadi yallah
Oynadıkça şıngırdar baygın Emine'm
Akçe kesesi hadi yallah
Kaynak: İbilak Mehmet

Evlerinin Önü Yüksek Galdırım

Evlerinin Önünde Gara Üzüm

Evlerinin önü yüksek galdırım
Galdırımdan düştüm beni galdırın
Vurun beni gızlar beni öldürün
(Vurun yar yoluna beni öldürün)

Evlerinin önünde gara üzüm asması
Gözettimde gelmedi o andırın yosması
Derenin kıyısında saçma attım balığa
Ben habu yaşlarımda başladım sevdaluğa

Üğrünür üğrünür gızlar üğrünür
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Derenin kıyısında daş daş üstüne vurdum
Eridim sevdaluktan gazel oldum gurudum
Oğuz ula örenin vardır yayla davası
Ben çalarım gızlara inişdibi havası
Kaynak: Mustafa Tahmaz

Evlerinin Önünde Salkım Söğütler
Evlerinin önünde salkım söğütler
Terzi elin gırılsın tutmaz ilikler
İnce belden aşağı düşmüş belikler
(Bağlantı)
Hayal mi gerçek mi anam bilemiyorum
Derdimi kimselere diyemiyorum
Ela göz üstünde karadır kaşlar
Bölük bölük örülmüş o ipek saçlar
Acep gerçek olur mu kurduğum düşler
Bağlantı
Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Evlerinin Önünden Aldım Gidiyom
Evlerinin önünden aldım gidiyom
Kimseler görmeden yoldan gidiyom
Zabitin üstüne şam yeller esti
Çınar efe geldi derede kesti
Gıyma çınar gıyma tatlı canıma
Bir kız için girme yiğit kanıma
Evlerinden aldım başım selamet
Cigirgen yaylada koptu kıyamet
Gıyma çınar gıyma abdas alayım
Namazım kılınca canım vereyim
Gıyma çınar gıyma tatlı canıma
Bir kız için girme yiğit kanıma
Kaynak: İbrahim Avseven

Evliyalar Menzilidir
(<i>1</i>)
Evliyalar menzilidir
Yolların Bağdat senin
Bağdat senin Bağdat senin
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Coşar bozbulanık akar
Sellerin Bağdat senin
Bağdat senin canım senin
Kurban senin hayran senin
(<i>2</i>)
Ahu der ki şadmubarek
Cuşeder derya gibi
Derya gibi derya gibi
Güzeller firdevs bağında
Salınır Leyla gibi
Eğer Bağdat'ı sorarsan
Cennetülmeva gibi
Arabi eyler tekellüm
Dillerin Bağdat senin
Bağdat senin canın senin
Kurban senin hayran senin
Kaynak: Aşık Süleyman

Evliyalar Şahı Pir İmam Rıza
Mahi Taban gibi doğdun aleme
Evliyalar Şahı Pir İmam Rıza
Nutkun kudret olmuş levhi kaleme
Evliyalar Şahı Pir İmam Rıza
Senin nurun Muhammed'in nurudur
Aşkın yakar dal budağım kurutur
Senin nutkun dağı taşı eritir
Evliyalar Şahı Pir İmam Rıza
Horasan ilinde bayrağın açan
Yezitler elinden zehiri içen
Mümin kullarına hülleler biçen
Evliyalar Şahı Pir İmam Rıza
Sensin imamların Nuri enveri
Tarikat evinin şemsi Kameri
Evvel sende gördüm sulbü Haydarı
Evliyalar Şahı Pir İmam Rıza
Daimi sulbündür düştü bu raha
Niyazımız vardır o güzel şaha
Ulaştır bizleri ulu dergah'a
Evliyalar Şahı Pir İmam Rıza
Kaynak: Aşık Daimi

Evrenköy'ün Alt Yanında Bostanı
Evrenköy'ün alt yanında bostanı amman
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Can Fadime'm de birman giyer ammanın da fistanı
(Bağlantı)
Gelive gidive tın tıngırda
Zilleri takıve şın şıngırda
Hopdiri yarim fın fıngırda dünya güzeli
Evrenköy'ün alt yanında baldıran amman
Dört delikanlı can Fadime'yi amman da kaldıran
Bağlantı
Evrenköy'ün alt yanında söğüdü amman
Can Fadime'm de nerden almış ammanın da öğüdü

Sayfa 1158

Yaprak mıydım beden miydim
Toprak mıydım maden miydim
Şu alemde bundan evvel
Yürür müydüm adım adım
Yine Adem miydi adım
Ne yedim içtim yaşadım
Şu alemde bundan evvel
Ayna mıydım resim miydin
Manamıydım cisim miydi
Feymani'ye isim miydin
Şu alemde bundan evvel
Kaynak: Aşık Osman Feymani

Bağlantı
Kaynak: İbilak Mehmet

Evreşe Yolları
Evreşe yolları dar
Bana bakma benim yarim var
Bir fırın yaptırdım doldurdum ekmekleri
Gel beraber yiyelim yaptırdım börekleri
Evreşe yolları dar
Bana bakma benim yarim var
Sırtındaki yeleği ben örmedim mi yarim
Kızlarla konuşurken ben görmedim mi yarim
Evreşe yolları dar
Bana bakma benim yarim var
Yeleğimin içinde mavi boncuk nazarlık
Benim yare hediyem bir ufacık gerdanlık (nazarlık)
Evreşe yolları dar
Bana bakma benim yarim var

Evvel Allah Ahir Allah
Evvel Allah ahir Allah
Andan ulu gelmemiştir
Hak Muhammed'den sevgili
Hakk'ın kulu gelmemiştir
Şah-ı merdan idi adı
Cömert sofrasın kim kodu
Ali'ye aslanım dedi
Uyruk Ali gelmemiştir
Pir olmayan aşka gelmez
Koç olmayan kurban olmaz
Ecel gelse derman olmaz
Hakk'tan rıza gelmemiştir
Öd düştüğü yeri yakar
Değme dalda gül mü biter
Ko dört dilin çok kuş öter
Bülbül ünü gelmemiştir
Karacaoğlan Hakk'a yalvar
Verdiğine günah ol dar
Şol alemde eksiksiz yar
Kimse bulup gelmemiştir

Kaynak: Ümit Kaftancıoğlu
Kaynak: Karacaoğlan

Evvel (Şu Alemde)
Var mıyıdım yok muyudum
Şu ilemde bundan evvel
Az mıyıdım çok muyudum
Şu alemde bundan evvel

Evvel Bahar Yaz Ayları
Evvel bahar yaz ayları doğunca
Kızılırmak kenarını yol alır
Lale bitmiş sümbül boyun eğince
Kız oğlana nerkiz verir gül alır

Gelen miydim giden miydim
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Haşarıdır deli gönül haşarı
Güzel sevenlerin gözü yaşarı
Çıkartma perçemi festen dışarı
Esen rüzgar saçlarından tel alır

Sayfa 1159

Kaynak: Teslim Abdal

Evvel Bizim İle İkrar Eyleyip

Şaşırınca deli gönül şaşınca
Aşıkın dalgası boydan aşınca
Gurbet elde baş yastığa düşünce
Korkuyorum nazlı yari el alır

Evvel bizim ile ikrar eyleyip
Sonra delalete batanlara yuf
Gelip cemimize Pazar eyleyip
Anı da ağyara satanlara yuf

Der Said'im belli eder sözünden
Durmayıp yaşları akar gözünden
Siyah zilfin gel toplama yüzünden
Arif olmuş el uşağı yel alır

Minnetimiz vardır ulu Celiye
İkrarımız Hacı Bektaş Veli'ye
Aşıkı Hak olan yardır Ali'ye
Ehli aşka taşlar atanlara yuf

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Evvel Bahar Yaz Ayların
Evvel bahar yaz ayların çatıldı
Paralandı bulut göğe atıldı
Akan sular kar buz oldu tutuldu
Dalgalanıp göller ağlamasın mı
Yaz gelir de yazı yaban yurd olur
Her yerde de bir alıcı kurd olur
O yaşında kızlar gonca gül olur
Vakit geçen güller ağlamasın mı
Hey der Karacaoğlan bahar erişti
Meyvasın dermeden gazelin düştü
Yüklendi barhanam kervanım göçtü
Tozu kalkan yollar ağlamasın mı
Kaynak: Karacaoğlan

Evvel Bize Dost Diyenler
Evvel bize dost diyenler
Girleyi girleyi gitti
Nefsine talip olanlar
Zırlayı zırlayı gitti
Kim aradı Hakkı buldu
Kimi hak’dan geri durdu
Kimi yağmaz yağmur oldu
Gürleyi gürleyi gitti
Teslim Abdal der zatına
Şek getiren sıfatıma
Elin iti gaybetime
Hırlayı hırlayı gitti
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Hakkın didarını görmektir kastım
Yoluna fedadır can ile postum
Düşmanına düşman dostuna dostum
Ol ağyara meyil katanlara yuf
Can ile ser ile Hakka gelmeyip
İkiliği kalp evinden silmeyip
Evladı Ali'nin kadrin bilmeyip
Gaflet uykusunda yatanlara yuf
Daimi'yem ölsem dönmem sözümden
Fark etmişem kemlik yoktur özümden
Gerçek olan belli olur gözünden
Taşı mercan diye tutanlara yuf
Kaynak: Aşık Daimi

Evvel Sende (Gönül)
Evvel sen de yücelerden uçardın
Şimdi inginlere indin mi gönül
Derya deniz dağ taş demez geçerdin
Karadan menzilin aldın mı gönül
Yiğitliğim elden gitti yel gibi
Damağımda tadı kaldı bal gibi
Hoyrat eli değmiş gonca gül gibi
Bozulmuş başlara döndün mü gönül
Hasta oldun yastığını istersin
Kadir Mevlâ'm sağlığını göstersin
Cennet-i âladan bir köşk dilersin
Boynunun farzını kıldın mı gönül
Karacaoğlan der ki söyle sözünü
Hakk'a teslim eyle kendi özünü
Nâs işine karalama yüzünü
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Yolun doğrusunu buldun mu gönül
Kaynak: Karacaoğlan

Evvelim Sen Oldun
Cahildim dünyanın rengine kandım
Hayale aldandım boşuna yandım
Seni ilelebet benimsin sandım
Ölürüm sevdiğim zehirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin
Sözüm yok şu benden kırıldığına
Gidip başka dala sarıldığına
Gönül inanmıyor ayrıldığına
Gözyaşım sen oldun kahırım sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin
Garip'im can yakıp gönül kırmadım
Senden ayrı ben bir mekan kurmadım
Daha bir gönüle ikrar vermedim
Batınım sen oldun zahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin
Kaynak: Neşet Ertaş

Ey Allahım Ömür Ver
Ey Allahım ömür ver ki yaşiyem
Emanetin biraz daha taşiyem
Biraz ekmek yiyem biraz aş yiyem
Bu yalan dünyaya doyamıyorum
Moralim kalmadı huzurum kaçtı
Ah ile vah ile günlerim geçti
Der demez Azrail kapımı açtı
Bu ecele karşı koyamıyorum
Zalim felek gör ki bize ne etti
Yalan dünyayı tek başıma dar etti
Ecel geldi veda yetti gün bitti
Her ne söyleseler duyamıyorum
Bu Gülpaşa ezelinden gülmedi
Tabiplere gitti çare olmadı
Midem çalışmıyor iştah gelmedi
Her ne getirseler yiyemiyorum
Kaynak: Aşık Gülpaşa

Ey Ankara (Kağıt Üzerinde)
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Kağıt üzerinde Alaman olduk
Ey Ankara biz sana ne diyelim
Sayenizde şimdi vatansız kaldık
Ey Ankara biz sana ne diyelim
Sürgün gibi yaban ele atıldık
İşsizliğin kervanına katıldık
Oynanılan oyunlarda ütüldük
Ey Ankara biz sana ne diyelim
Muhalefet partileri koz buldu
Üstümüzden söyleyecek söz buldu
Özellikle biz Türkleri yoz buldu
Ey Ankara biz sana ne diyelim
Sakız olduk bay Bosbach'ın dilinde
Yalnız kadık bu yabanın elinde
Taş mı olduk acep senin yolunda
Ey Ankara biz sana ne diyelim
Seçimlerde malzemeyiz bunlara
Her fırsatta sürülürüz önlere
İş bitince atılırız sonlara
Ey Ankara biz sana ne diyelim
Ankara'nın suskunluğu bilindi
Vatandaşlık elimizden alındı
Çok vatandaş kütüklerden silindi
Ey Ankara biz sana ne diyelim
Kurmuşlar bak demokrasi parkını
Her havaya döndürürler çarkını
Giyinmişler insan hakkı kürkünü
Ey Ankara biz sana ne diyelim
Avrupalı ortak oldu sen pazar
Bu ortaklık kuyumuzu hep kazar
Bir okusan gazeteler ne yazar
Ey Ankara biz sana ne diyelim
Nazilerin yaptığını görmedin
Yakanlara hiç bir tepki vermedin
Bir kez olsun halimizi sormadın
Ey Ankara biz sana ne diyelim
Yeter artık diyeceğiz bilesin
Uyanıpta yanımıza gelesin
Harun der ki biraz Yiğit olasın
Ey Ankara biz sana ne diyelim
Kaynak: Ozan Harun Yiğit
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Ey Arapça Okuyanlar
Ey Arapça okuyanlar
Allah Türkçe bilmiyor mu
İngilizce Fransızca
Bize hitap kılmıyor mu
Çalışanlar geri kalmaz
Çalışmayan bir halt bilmez
Yalnızca fikirler ölmez
Peygamberler ölmüyor mu
Bizimdir bu bahçe, bağlar
Bizimdir bu yeşil dağlar
Canı sağ olsun softalar
Ayakkabı çalmıyor mu
Dost gezer dostluk bağında
Biz olur bizlik dağında
Gavurun Merih çağında
Alem bize gülmüyor mu
Bir bülbül getirmez yazı
Yalnızca bülbül avazı
Mahzuni korkmadan sazı
Kainat'a çalmıyor mu
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Ey Aşıki Saramadın Yaremi
Ey âşıki saramadın yâremi
Yâreme em olup merhem çalasın
Yarem deşilmiştir sarılmaz madem
Arayıp da hekimini bulasın
Dört kapı açıldı hangisi vardır
Bu manaya ermek hayli hünerdir
Deryanın dibinde kaç şehir vardır
Çarşısını pazarını bilesin
Mehdî çıkmış diye tellâl bağırdı
Bir teknesi vardır kırklar yoğurdı
On iki kız sekiz oğlan doğurdu
Onların ne olduğunu bilesin
Âşıkların sözlerine has derim
Muhammed'i gördüm Ali dost derim
Yedi bin yedi yüz âyet isterim
Yüz on daha vardır onu bilesin
Benim sevdiceğim Takî Nakî'dir
Dost bağında bülbüller şakıtır
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Sayfa 1161

Yüz kardaşın hocası var okutur
Onlarıñ da ne olduğun bilesin
Düzüm düzüm olmuş yüzünün beni
Açılmıştır gül benzinde yanağı
Sar'öküzün alnındaki beneği
Kanadında ne yazılı bilesin
Var bul bir delilin yaka fenerin
Kaç hamail vardır şems ü kamerin
Sar'öküzün bastıcağı mermerin
Direğinde ne olduğun bilesin
Âriflerin sözü hilaf yazılmaz
Güher olmayınca hatem düzülmez
Bir kız vardır hergiz kuşağı çözülmez
Anasının kande olduğun bilesin
Dinleyeyim Kul Himmet'in sözlerin
Onda gördüm yedilerin izlerin
Muhammed'in koynundaki kızların
Huri midir peri midir bilesin
Kaynak: Kul Himmet

Ey Aziz Dostlarım
Ey aziz dostlarım yoruldum gayri
Dem sürmedim yaran ile eş ile
Ben kahpe feleğe darıldım gayri
Geçti ömrüm bora ile kış ile
Bu dünyanın sefasını sürmedim
Geçti ömrüm muradıma ermedim
Ben feleğin iyi günün görmedim
Gezdirmedi bir selamet baş ile
Çok sitem çektim bu aşkın elinden
Söylenir namımız halkın dilinde
Ün eylerdim yüce dağlar salında
Gözü kara bir balaban kuş ile
Yavru şahin enginlerde kışlamaz
Galip geldi felek peşim boşlamaz
Gönül kalesine gülle işlemez
Bir muhanet vurur yıkar taş ile
Sen artırdın efkarımı gamımı
Sürdürmedin devranımı demimi
Elem deryasına saldın gemimi
Geçti ömrüm dalga ile coş ile
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Sayfa 1162

Tabipler derdimi deftere yazar
Açıldı göksümde yarem pek azar
Said şu aleme eyle bir nazar
Gören var mı cehennemi düş ile

Göğsüme Tahta Döşerler
Çaldıkça Bağrım Deşerler
Durmayıp Beni Okşarlar
Ben Şah'ım Deyü Ağlarım

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Koluma Taktılar Perde
Uğrattılar Beni Derde
Kim Konar Kim Göçer Yurda
Ben Şah'ım Deyü Ağlarım

Ey Benim Divane Gönlüm
Ey benim divane gönlüm
Dağlara düştüm yalınız
Bu cezayı kendi özüm
Pek mail gördüm yalınız
Dağlar var dağlardan yüce
Dağ mı dayanır bu güce
Derdimi üç gün üç gece
Söylerim bitmez yalınız
Şahın ayağına varsam
Hayırlı gül bengin alsam
Kızılırmak'a gark olsam
Çağlasam aksam yalınız

Koluma Takdılar Teli
Söylettiler Bin Bir Dili
Oldum Aynı Cem Bülbülü
Ben Şah'ım Deyü Ağlarım
Bağlamadır Benim Adım
Arşa Dayanır Feryadım
Pîr Sultan'dır Üstadım
Ben Şah'ım Deyü Ağlarım
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ey Benim Zalim Sevgilim

Pir Sultan'ım hey erenler
Erine niyaz edenler
Üçler kırklar yediler
Mürvete geldim yalınız

Ey benim zalim sevgilim
Yandırdın beni yandırdın
Yıllarca koştum peşinde
Kandırdın beni kandırdın

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Sevgiyle yanan kalbimi
Söndürdün beni söndürdün
Mecnun ettin şu çöllere
Gönderdin beni gönderdin

Ey Benim Mestane Gözlüm
Ey benim mestane gözlüm aman
Şimdi buldum ben seni
Ben aşıklık bilmez idim aman
O yar öğretti beni
Eski yarim duyar ise aman
Ne seni kor ne beni
Hasbıhalle görüşelim aman
Ya onu sev ya beni
Kaynak: Osman Pehlivan

Ey Benim Sarı Tanburam
Ey Benim Sarı Tanburam
Sen Niçin Böyle Ağlarsın
Derdim Büyük, İçim Oyuk
Ben Şah'ım Deyü Ağlarım
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Kul Kevser'i çark gibi
Dönderdin beni dönderdin
Yüksekteydim aşağıya
İndirdin beni indirdin
Kaynak: Aşık Kevseri

Ey Birader İleride Tufan Var
Ey birader ileride tufan var
Gel vakitsiz yola gitme kış değer
İdareden fazla lokma haramdır
Kanaati elden koyma aş değer
Her pehlivan Şah-ı Merdan olamaz
Her muabbir düş ilmini bilemez
Kişi evmek ile menzil alamaz
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Sayfa 1163

Yavaş yürü ayağına taş değer

Az mı geldi gönderdiğim hediye

Edep ile iz'an farz ile sünnet
Hayasız insana haramdır cennet
Şin sene havayi eylesen hizmet
Akıbette ücretine boş değer

Ay doğar ayan beyan
Yollara düşsem yayan
Çok dertlere dayandım
Buna da dayan yüreğim dayan

Emsali'm der düşme mecazi aşka
Mecazi aşk ile çıkılmaz köşke
Her adam adamdır pehlivan başka
Bir şahin tırnağı yüz bin baş değer

Kaynak: Naciye Kurtseyit

Kaynak: Aşık Emsali

Ey Bostancı
Ey bostancı aman ey bostacı
Bir bostan ver hastam var aman aman
Hasta da değil Beyoğlu'nda dostum var
Düşmanları aman düşmanları
Öldürmeye kastım var aman aman
Bağdat Basra çöllerinde dolanır gezer
Yaftası boynunda salınır gezer

Ey Civan
Sürdüm atı at yaralı ben yaralı yol aldım
Her yanımız bağlansa da duramam ki ey civan
Kurşun değil beni vuran kuruyan yürekler
Pınarına kurban olam bir tas su veren eller
Dağlar alır sesimizi yanı başımız duymaz
Çıkıp gelen bir yiğidin gülen yüzü kıyılmaz
İşte o an sevdadır beni ben yapan
Kadifedir bizde ölüm düşümü solduramam
Gözyaşımda kan sesleri geçerim duvarlardan
Çağa düşen şu karanlık aralansın ey civan
Kurşun değil beni vuran kuruyan yürekler
Pınarına kurban olam bir tas su veren eller
Kaynak: Efkan Şeşen

Galata'yı aman Galata'yı duman basmış
Ko yansın aman aman
Nazlı da yarim uykulardan uyansın
Uyansın da aman uyansın da
Gül yastığa dayansın aman aman
Bağdat Basra çöllerinde dolanır gezer
Yaftası boynunda salınır gezer
Kaynak: Nejat Buhara

Ey Bostancı Bostancı
Ey bostancı bostancı
Bostanın kavunnuk mu
Verin benim yarimi
Arslan yavrum
Yar senin adın hafız mı
Kapım üstü aralık
Ne bakarsın analık
Yarim gitti elimden
Dünya bana karanlık
Arslan yavrum
Senin adın Mediye
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Ey Daş Delik Daş
Ey daş delik daş delik
Sular akar beş bölük
Aslan yarimi bulana
Elma da yanaklarım muşduluk
El yazıya yazıya
Ak goyun gara guzuya
Elimden bir şey gelmiyor
Alnımdaki yazıya
Kaynak: Celal Aybey

Ey Derviş Açlıktan Etme Şikayet
Ey derviş açlıktan etme şikayet
Tekkeyi bekleyen çorba içermiş
Derya kenarında kalma nihayet
Atı alan Üsküdar'ı geçermiş
Bir insanın doğru özü olursa
Hakkı ispat eder sözü olursa
Kendini görecek gözü olursa
Pirincin taşını görüp seçermiş
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Sayfa 1164

Hazreti peygamber bak ne söylemiş
Harabi de ona iman eylemiş
Dünya mezrea-i ahiret imiş
İnsan ektiğini mutlak biçermiş

Ey Erenler akıp gitsem
Ben o pirin sellerine
Bana bir selamı gelmiş
Kurban olam dillerine

Kaynak: Edip Harabi

Gözüm görmez elim ermez
Hatırına düşüp sormaz
Göndersem o şaha vermez
Desem seher yellerine

Ey Dide Nedir Uyku
Ey dide nedir uyku gel uyan gecelerde
Kevkeblerin et seyrini seyran gecelerde
Bak heyet i alemde bu hikmetleri seyret
Bul samimi ol ona hayran gecelerde
Gafletle uyumak ne reva abd-i hakire
Şefkatle nida eyleye rahman gecelerde
Gün gündüz olursun nice ağyar ile gafil
Koy gafleti dildartan utan gecelerde
Az ye az uyu hayrete var fani olanda
Bul canı beka ol ona mihman gecelerde
Bil beyti hudadır onu pak eyle sıvadan
Asrına nuzul eyler ol sultan gecelerde
Allah için ol Hakka mukarrin gece gündüz
Ey hakkı nihan aşk oduna yan gecelerde

Aşkile Pirime yasam
Varıp divanına dursam
Yüzümü dizine sürsem
Niyaz etsem ellerine
Mahzuni derdim tabibi
Sultanım Gönlüm sahibi
Bir eskimez kamer gibi
Sarılayım bellerine
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Ey Erenler Bir Kamile Danıştım
Ey erenler bir kamile danıştım
Er olana edep erkan hoşumuş
Kalırsa dünyada insanlık kalır
Kuru hayal fani dünya boşumuş

Ey Erenler Akıl Fikir Eyleyin

Vefasız tabipten derman olur mu
Ufacık pınardan Ceyhan olur mu
Ta ezelden karga şahan olur mu
Adem aslı asıllara başımış

Ey erenler akıl fikir eyleyin
Dağlara da duman ne güzel uymuş
Yaradan Allah’a şükür eyleyin
Müminede iman iman ne güzel uymuş

Dünyada delinin teki Mahzuni
Yaktı seni içindeki Mahzuni
Dile kolay bunca yükü Mahzuni
Yıllar yılı taşımış da taşımış

Kaynak: Ahmet Uzungöl

Ezeli gamımdır kara bağlamak
Ciğerimi aşk oduna dağlamak
Yakub’unda işi gücü ağlamak
Yusuf’a da Kenan Kenan ne güzel uymuş
Kul Hüseynim yeşil giyer eğnine
Hiçbir hile getirmezdi göynüne
Kurdu kuşu bendeylemiş kendine
Mülke de Süleyman ne güzel uymuş
Kaynak: Ali Ekber Çiçek

Ey Erenler Akıp Gitsem
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Ey Erenler Çün Bu Sırrı Dinledim
Ey erenler çün bu sırrı dinledim
Huzur-ı mürşide vardım bu gece
Hakikat sırrını andan anladım
Evliya merdanın gördüm bu gece
Mürşidim Muhammet buldum yolumu
Rehberim Ali'dir verdim elimi
Tiğbend ile bağladılar belimi
Erenler sırrına erdim bu gece
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Erenler rahına eyledim iman
Kalmadı gönlümde şek ile güman
Ne bilir bu sırrı Yezid'le Mervan
Küll-i varım Hakk'a verdim bu gece
Andelip misali avaz ederek
Kati sema üzre pervaz ederek
Yedi aza ile niyaz ederek
Ayn-ı cem güllerin derdim bu gece
Pir Sultan'ım Hakk'a niyaz ederim
Erenler rahına doğru giderim
Küll-i varım Hakk'a teslim ederim
Hakk'ın cemalini gördüm bu gece
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ey Erenler Şaha Kimse Eremez
Ey erenler şaha kimse eremez
Şahın Kamberine kul olmayınca
Kamber'im diyenler Kamber olamaz
Edep ile erkan yol olmayınca
Irakta arama vardır yakını
Gerçek olan talip bulur hakkını
Sana yükletmezler yolun yükünü
Bükülü kametin bel olmayınca
Cevahir yanmadan aşkın oduna
Kal olup varır mı sultan katına
Seni mi okurlar talip adına
Altın tek sararıp al olmayınca
Mecnun olan daim gezer dostunda
Aşkın badesini tutar destinde
Seni mi taşırlar başlar üstünde
Mürşit nazar kılıp hal olmayınca
Derdimend olmayan gönlü pak olmaz
Aşık olmayanlar sine çak olmaz
Kul Himmet döşenip yere hak olmaz
Akıtıp gözyaşın sel olmayınca
(Ek)
Coştu deli gönül bir dala konmaz
Akş olmazsa sinesi de sağ olmaz
Kul Himmet Üstadım yaramız onmaz
Mürşit nazar kılıp hal olmayınca
Kaynak: Ali Ekber Çiçek
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Ey Erenler Yine Bozuldu Bendim
Ey erenler yine bozuldu bendim
Manalar dilimden ayrı duruyor
Aşkın ateşine yandıkça yandım
Dumanım külümden ayrı duruyor
Bağbancı hasiret sümbül çiğdeme
Bir od düştü yanar dertli sineme
Seher vakti bülbül gelmez bu deme
Bülbülüm gülümden ayrı duruyor
Bu benim derdimin yok mu ilacı
Bitip tükenmiyor çektiğim acı
Gazel döktü şu ömrümün ağacı
Yaprağım dalımdan ayrı duruyor
Katlanayım dedim derde mihnete
Gayrı gönül dayanmıyor hasrete
Kader kısmet aldı attı gurbete
Hüdai ilinden ayrı duruyor
Kaynak: Aşık Hüdai

Ey Felek (Hecr Elinden Döne)
Hecr elinden döne döne ey felek
Ahım çıktı göklere direk direk
Yarim aldın şöyle böyle diyerek
Dahi bana nideceksin ey felek
Ey felek böyle bilmezdim seni
Aklım aldın divane kıldın beni
Mecnun gibi dağlara saldın beni
Dahi bana nideceksin ey felek
Huma kuşu gibi boynun uzatır
Yarim gelir deyi yollar gözetir
Al yanağı gonca gülden tazedir
Dahi bana nideceksin ey felek
Felek beni bir dem hurrem etmedin
Dil-i divanımı abat etmedin
Ben Mansur'um beni azat etmedin
Dahi bana nideceksin ey felek
Ey felek perişan ettin işimi
Akıttın gözümden kanlı yaşımı
Ahmet eydür ben aldırdım eşimi
Dahi bana nideceksin ey felek
Kaynak: Ali Ufki
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Ey Gavsım (Çok Uğraştım)
Çok uğraştım ey a Gavsım
Tel seni anlatamıyor
Buydu en büyük hevesim
Hal seni anlatamıyor
Hasretle şakıyan bülbül
Elden ele dolaşan gül
Sözünde durmayan gönül
Dil seni anlatamıyor
Gelen bahar giden kış
Gördüğüm mahzun bakış
Gönülde işlenen nakış
Dal seni anlatamıyor

Sayfa 1166

Ey gönül aklını başına cem et
Dünyada ukbada ticaret eyle
Cihan zıll-ı hayal derdine em et
Ölmeden öl kabrin ziyaret eyle
Dost derdine düşüp sinesi çak ol
Sür yüzün yerlere hâk ile hak ol
Suretin gözetme siretin pak ol
İçerden içeri taharet eyle
Figani alemde tab'ı halim ol
Mesaini fark et adem fehim ol
Vicdanını gözet kalb-i selim ol
Filin günahına kefalet eyle
Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Kaynak: Yakup Ziya Genç

Ey Gözüm (Bakıp Da Gönlüme)

Ey Gönçe Dehan

Bakıp da gönlüme vermedin meyil
Akları morarmış ey nemli gözüm
Birgün değil hafta değil ay değil
Kaç yıl oldu kurumadın ey gözüm

(Dedim) Ey gönçe dehan, könlümü gan eylemisen
(Dedi) Bica yere eşgimde fegan eylemisen
(Dedim) İnsaf ele incitme meni aşiginem
(Dedi) Get sirrimi dünyaya eyan eylemisen
(Dedim) Aglatma meni serv boyun şövgünde
(Dedi) Göz yaşini bihude revan eylemisen
(Dedim) Ahir gözelim bagü baharim sensen
(Dedi) Sen ömrünü hesretle hezan eylemisen
(Dedim) Az çekmemişem gözlerinin hesretini
(Dedi) Öz könlünü yersiz nigaran eylemisen

Gör seherde bülbül ağlar sor niçin
Her damlası kuruyan bir gül için
Bu zamanda kimler ağlar kim için
Dur ağlama silenin yok ey gözüm
Nemlisin yıllardır yüze neyledin
Hıçkırığa boğdun söze neyledin
El için ağladın göze neyledin
Ne kazandın ne kaybettin ey gözüm
Kaynak: Ziya Özbay

(Dedim) Eşginde esirem, mene bes heyri nedir
(Dedi) Evvelde bu sevdade hziyan eylemisen

Ey Gül Dalı Gül Dalı

(Dedim) Eşg ateşi neyler mene gorhan deyilem
(Dedi) Biçare yanarsan ne güman eylemisen

Ey gül dalı gül dalı
Oldum sana sevdalı
Gördüğüm günden beri
Sinem aşkınla dağlı

(Dedim) Ey gül men ezelden de gözel aşigiyem
(Dedi) Sen ruhini eşg iyle cevan eylemisen
(Dedim) Her gün seri-kuyinde dolgnmagdir işim
(Dedi) Vahid ne gözel yerde mekan eylemisen
Kaynak: Eli Ağa Vahid

Ey Gönül Aklını Başına Cem Et
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Saçları senden
Saç bağı benden
Var git ey güzel
Küsmüşem senden
Pancar pezik değil mi
Ciğer ezik değil mi
Ben sevdim eller aldı
Bana yazık değil mi
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Saçları senden
Saç bağı benden
Var git ey güzel
Küsmüşem senden
Güzel ağlatma beni
Yabana atma beni
Ben senin aşıkınam
Bir pula satma beni
Saçları senden
Saç bağı benden
Var git ey güzel
Küsmüşem senden
Kaynak: Binali Selman

Ey Gülcü Güllerin Satan
Ey gülcü güllerin satan
Güllerin kaçar para ah
Bir demetten gül koklasam
Koklatır mısın bana ah
Be bahçevan yaklaşsana
Katmer gül toplasana ah
Göndereceğim o yare
Kurban olayım sana ah
(Hayran olayım sana ah)
Yar elinden bade içtim
Billah kendimden geçtim ah
Ben bu güzel mihribanı
Neler nelerden seçtim ah

Sayfa 1167

Saklarım sırrını açmam ellere
Hakikatte bir esrarım var benim
Olur olmaza açma fendini
Adular dilinden sakla kendini
Gönülde gizlerim mürşit pendini
Hak yolunda kispi karım var benim
Daimi'yem dayanamam derdine
Gidemiyom nazlı yarin yurduna
Uçurdum turnamı dağlar ardına
Şu gönülde intizarım var benim
Kaynak: Aşık Daimi

Ey Güzeller Şahı
Ey güzeller şahı sen gibi güzel
Aranılsa bu cihanda bulunmaz
Kudretinden halkeylemiş Lemyezel
Sen gibisi bu zamanda bulunmaz
Güzellikte şaştım senin işine
Kıvırcık perçemin inmiş kaşına
Güzellik beladır senin başına
Dost arasa her düşmanda bulunmaz
Gökteki melekler sana hizmetçi
Misali gılmanın dişlerin inci
Seni gören der ki gevher satıcı
Hasret olur bir derman da bulunmaz
Nihani'yi yaktın yandırdın kuzu
Sendeki nezaket öldürdü bizi
O nurlu cemali o şahin gözü
Yer yüzünde her insanda bulunmaz

Kaynak: Nezih Şenses
Kaynak: Aşık Nihani

Ey Güzelim Ne Gezersin Karşımda
Ey güzelim ne gezersin karşımda
Senden daha güzel yarim var benim
Ah çekerim duman çıkar başımda
Bülbül gibi ahuzarım var benim
Aşk elinden tatlı candan bezerim
Hicran hançeriyle bağrım ezerim
Seyyah olup elden ele gezerim
Avcı oldum öz şikarım var benim
Yarimin cemali benzer güllere
Söylemem ismini düşer dillere
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Ey Halkım Unutma Bizi
Hain tuzaklarda kan uykularda
Vurulduk ey halkım unutma bizi
İşkenceler için tahta çarmıha gerildik
Ey halkım unutma bizi
Zulüm sığmaz iken köye şehire
Bize mezar oldu kan kızıl dere
Yavuklu yerine çıplak mavzere
Serildik ey halkım unutma bizi
Her seher vaktinde kan dışında
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Kızıl güller açar dağlar başında
Faşist namluların her kurşununda
Vurulduk ey halkım unutma bizi

Sayfa 1168

Ey hayat
Sen şavk-ı sularda bir dolunaysın
Aslında yokum ben bu oyunda
Ömrüm beni yok saysın

Kaynak: Selda Bağcan

Ey Hamamcı
Ey hamamcı hamamına güzellerden kim gelir
Ne bileyim ben efendim günde yüz bin can gelir
Önünde Gürcü halayık bir ulu sultan gelir
Dört gaziler yaman di yaman gelen sunam kim idi
İsfahan'dır aslı bizim elimiz belalı yar
Ördek uçtu viran kaldı gölümüz belalı yar
Sen gidersen nice olur halımız belalı yar
Dört gaziler yaman di yaman gelen sunam kim idi
Bir balıkçı aldı kaçtı fesimi belalı yar
Çok çağırdım işitmedi sesimi belalı yar
Anam yoktur bacım çeksin yasımı belalı yar
Dört gaziler yaman di yaman gelen sunam kim idi
Kaynak: Mustafa Çinkılıç

Ey Hamamcı Bu Hamama
Ey hamamcı bu hamama güzellerden kim geldi
İnce belli dudu dilli şeker hallı yar geldi
Yar yar yar yar yar
Al hançeri çal sineme
Gör sinemde neler var yar yar
Hamamın göbek taşına üç gelin bir kız geldi
Hamamın kubbesini hoş bir sedadır aldı
Yar yar yar yar yar
Al hançeri çal sineme
Gör sinemde neler var yar yar
Davut Sulari der sana türlü libas giyme yar
Açıp sinen bana karşı elaleme uyma yar
Yar yar yar yar yar
Al hançeri çal sineme
Gör sinemde neler var yar yar
Kaynak: Davut Sulari

Ey Hayat
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El oğlu sevdalardan dem tutar
Aşk büyütür yıldızlardan
Seninse düşlerin yasak
Dokunamazsın
Birini sevmişsindir geçen yıllarda
Açık bir yara gibidir hala
Hala çok özlersin onu
Ağlayamazsın
Tırmandıkça yücelir dağlar
Sen mahluksun sen ıssız
Sesinde çığlıklar olur ama
Bağıramazsın
Kaynak: Onur Akın

Ey Hoca Gafil Bulunma
Ey hoca gafil bulunma gör Huda ne halkeder
Etrafında var melaik daima seni yeder
Gayriye atma taşı çok uzak yere gider
Kendine yazık edersin fırsat elinden gider
Kalbini eyle mülayim sonuca çekme elem
Her ne emel işler isen cümlesin yazar kalem
Bir yudum acı su için sen edersin bunca zem
Kendine yazık edersin,fırsat elinden gider
Her ne ayatı ararsan cümlesin kendinde bil
Bir gülersen iki ağla,gözlerin yaşını sil
Kimsenin zemmini etme Allah'ın emrini bil
Bir alıcı kuş misali cümlesi birden gider
Sadık'a şükreyle hele adem etini yime
Kendine lazım olmadık kelamı söyleme
Dil yarası acıdır duyarsan da dinleme
Dinlediğin hayrül amel cümlesi elden gider
Kaynak: Aşık Sadık

Ey İnsan (Niçin Şad Olursun)
Niçin şad olursun ölüm var iken
Sarmış vücudunu cürm ile isyan
Sad hezaran ömrüm olsa divane
Bilmez misin sonu gelir ey insan
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Ecel gelir seni salmaz işine
Can alıcı melek düşer peşine
Kavim kardeş cem olurlar başına
Okurlar üstünde bir hazin kur'an
Baş yastıkta döner sol ile sağa
Elinde buzlu su getirir sana
Eğer bir katresin verirse bana
İster imanımı ol kafir şeytan
Kimse bilmez bu hastanın halinden
Şeytan şaşırtmasın doğru yolundan
Ehli iman olanları elinden
Şerrinden kurtarsın cenabi yezdan
Eğilip azrail alınca canım
Sökülür yerinden cismü bedenim
Ağlar baş ucumda boyu fidanım
Döker gözlerinden lale rengi kan
Kimisi babam der kimisi kardeş
Kimi ciğerim der kimisi sırdaş
Döker gözlerinden yağmur gibi yaş
Olur evin içi dop dolu figan
Çatarlar seni de cismin soyarlar
Gelince hocalar seni yuyarlar
Götürüp kabrine seni koyarlar
Dağılır başından ahbabı yaran
Orada çekersin bin türlü zarı
Müddetin bilen yok mevladan gayri
Emreder israfil üfürür suri
Dağılır aleme ruh ile revan

Sayfa 1169

Arttı bende ah u zarı gurbetin
Bir derdim bin oldu nasıl edeyim
Ağlamaktır beraberi gurbetin
Gurbetin kahrını herkes bilemez
İpek gömlek olsa kimse giyemez
Kimse gurbet ele düşmek dilemez
Odu batsın bu diyar-ı gurbetin
Der Nihani, gurbet elde kalanda
Hasretlik dalgası kanun çalanda
Garip yerde baş yastığa gelende
Haram olur helal kari gurbetin
Kaynak: Aşık Nihani

Ey Kerem Kani Bes Değil Midir
Ey kerem kani bes değil midir
Bu kadar adli hitabın bize
Recamız sene hoş değil midir
Emreder reca kitabın bize
Rahmetin sabık gazap üstüne
Herkes yüz tutar kendi dostuna
Al bizi yarab rahmin destine
Olmasın kahre şitabın bize
Lütfiye lütfet keremi kani
Fetheyle bize bab-ı rahmani
Gözlere göster şemsi gufrani
Arş-ı ihsandan aç babın bize
Kaynak: Abdurrahman Demir

Ey Koca Veysel

Kötü amel hiç hayratmez ıssına
Kişi bakmaz ana kardeş dostuna
Verilince beratları destine
Geçerler sıratı ol ehli iman

Gizli sırlarını sazına bıraktın
Sen gittin gideli sazın ağlıyor
Mızrabını tutan yok, çalan yok
Garip bülbül gibi sazın çaresiz şimdi

Ehli iman olan yel gibi aşar
Münafık olanlar sıyrılıp düşer
Yakınca cehennem ciğeri pişer
Ne kadar çagırsan vermezler aman

Kitaplar doldurdu manalı beyitlerin
Sazına toplandı gizli dertlerin
Gönlüne taht kurdun sen ulu milletin
Kabrinde rahat ol Ey Koca Veysel

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Yıllarca seslendin kara toprağa
Benim sadık yarim hep O'dur dedin
Sonunda kavuştun sadık yarine
Yerinde mutlu ol Ey Koca Veysel

Ey Kardaşlar Size Tarif Edeyim
Ey kardaşlar size tarif edeyim
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Görmeyen gözlerinle türküler yaktın
Sitem ettin feleğe kötülüğe taktın
Sazınla dertleştin sazınla yattın
Sazınla sözünle yaşıyorsun Ey Koca Veysel

Sayfa 1170

Acısı sinem dağlıyor
Nazlı yar bana ağlıyor
Ey olmadı yaram benim
Kaynak: Aşık Fazıli

Dostlar seni unutmadı, Asla unutmaz
Bu dünya fanidir kimse kalmaz
Senin Sadık Yarin Seni bırakmaz
Unutulmaz adınla yaşıyorsun Ey Koca Veysel
Kaynak: Haşim Koç

Ey Mektup Selam Et
Ey mektup selam et Hacı Efendi'ye
Dolanı dolanı hele var yürü
Cesedim içinde candan sevgili
Hatırı hoş mudur iyi sor yürü
Perişan halleri yoksa fena mı
O şirin dilleri yaktı sinemi
Ver tanrı selamı eyle kıyamı
El bağla da divanında dur yürü
Hem görünüz obasını elini
Dinle kelamını tatlı dilini
Varınca öpesin iki elini
Ayağın tozuna yüzün sür yürü
Görmedim yüzünü nasıl er imiş
İşidişim bir acayip sır imiş
Tepeden tırnağa safi nur imiş
Mübarek cemalin sen de gör yürü
Der Mustafa aynın geri tezlesin
Mektup yazsın cevabını gözlesin

Ey Rahmeti Bol Padişah
Ey Rahmeti bol padişah
Curhum ile geldim sana
Ben eyledim hadsız günah
Cürmüm ile geldim sana
Haddem tecavüz eyledim
Derya-yı zeng'i boyladım
Na'lum sana ki neyledim
Cürmüm ile geldim sana
Senden utanmayup heman
Etdim hata gizlü-ayan
Urma yüzüme el-eman
Cürmüm ile geldim sana
Aslım çü bir katre meni
Halk eyledim andan beni
Aslım deni fer'im deni
Cürmüm ile geldim sana
Gerçi kesel fişk'u fücur
Ayd'u zelel çok hem kusur
Lakin senin adın gafür
Cürmüm ile geldim sana
Zenbim ile doldı cihan
Sana ayan zahir nihan
Ey lutfi di-had müste-an
Cürmüm ile geldim sana

Kaynak: Aşık Kara Mustafa

Ey Olmadı Yaram Benim
Üç yıl oldu dert çekerim
Ey olmadı yaram benim
Gözlerimden yaş dökerim
Ey olmadı yaram benim
Haber eyleyin sazıma
Uykular girmez gözüme
Can dayanmaz bu sızıma
Ey olmadı yaram benim
Doktorlar yaram bağlıyor
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Adın senin gaffar iken
Ayb örtücü settar iken
Kime gidem sen var iken
Cürmüm ile geldim sana
Hiç sana kulluk etmedim
Ram'ı rıza'na gitmedim
Hem buyrığmı tutmadım
Cürmüm ile geldim sana
Bin kerre bin ol padişah
Etsem dahi loğuz günah
La tasnatü yeter penah
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Sayfa 1171

Cürmüm ile geldim sana
İsyanda kuddüsi şedid
Kullukta bir baddal pelid
Der kesmeyup sen'den ümid
Cürmüm ile geldim sana

Eski günler hayalimden gitmiyor
Dün dediğin bugünkünü tutmuyor
Yiğidim ya sana gücüm yetmiyor
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin
Zalımsın oy oy hayınsın oy oy ne deyim oy oy

Kaynak: Şair Kuddusi

Ey Serenler Serenler
Ey serenler serenler of yar serenler
Ben gidiyorum mamur olsun viranlar
Ahret hakkın helal eylen yarenler
Parlaya parlaya doğar sabah yıldızı
Salına salına gelir çakırın kızı
Seni gidi oyunbaz cilvesine doyulmaz
Sızdırılmış bal gibi yemesine doyulmaz

Ey Sevdiğim Artık Yeter
Ey sevdiğim artık yeter
Bana yosma bakışın var
Ateşlerden daha beter
Aşıklar yakışın var
Erdin güzellik çağına
Bağladın zülfü yayına
Beni hüsnün ayağına
Nal mıh gibi çakışın var
Güzel senin hüsnün sebep
Olup gören eyler talep
Cennetden mi çıktın acep
Tavus gibi nakışın var
Güzellerin pek gencisin
Seyrani'ye birincisin
Aşk ipine zevk incisin
Güzel delip takışın var
Kaynak: Aşık Seyrani

Ey Sevdiğim Sana Şikayetim Var
Ey sevdiğim sana şikayetim var
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin
Ben de bir insanım bir de canım var
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin
Zalımsın oy oy hayınsın oy oy ne deyim oy oy
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Akarsu'yum böyle miydi ahtımız
Onun için viran oldu tahtımız
Umudum yok gülmez artık bahtımız
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin
Zalımsın oy oy hayınsın oy oy ne deyim oy oy
Kaynak: Muhlis Akarsu

Ey Sofi Özüne Bir Muradım Var
Ey sofi özüne bir muradım var
Elin günahını sen mi görürsün
Yüzün kara bir külhanda yerin var
Ali divanına nasıl varırsın
Rehberin kim olduğunu bilmezsin
Kov ile gıybeti elden koymazsın
Ahrette yatacak yer de bulamazsın
Toprak kabül etmez nerde kalırsın
Lokman sofusunu eli tutarsın
Hakk'ın döşeğine yere yatarsın
Bilmem yetmiş iki dilden ötersin
Sen bu dilin kangısını bilirsin
Pir Sultan Abdal'ım böyle olunca
İhlas talip muradını alınca
Devir dönüp halin ile gelince
Sen de bu huy ile murdar olursun
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ey Su Yolu
Ey su yolu su yolu edalım hey
Boş gider gelir dolu
Testi de kulpun kırılsın edalım hey
Yoruldu yarin kolu
Güyer bostanım güyer
Su gelir bendi döğer
Hem yetimim hem öksüz
Her gelen beni göver
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Sayfa 1172

Dedi hem af kılam deyü
Kaynak: Yöre Ekibi
Kaynak: Yunus Emre

Ey Sürmelim Sürmelim
Ey sürmelim sürmelim
Sensin benim sevgilim
Severken sevdirmeli
On parmağı kınalı
Yolboyundan kaz gelir
Nazlı nazlı kız gelir
Kız yolunu şaşırmış
İnşallah bize gelir
Ey sürmelim sürmelim
Sensin benim sevgilim
Severken sevdirmeli
On parmağı kınalı
Beyaz entar düzinden
Gel öpeyim gözünden
Sen gözünden ötürsen
Hiç de çıkmam sözünden

Ey Yezit Sen Neden Yeldin
Ey Yezit sen neden yeldin kastıma
Erdebil'de Şah Safi'den buyruğum
İlettin Urum'a çoban eyledin
Sırtımdaki alet midir çağlığım
Mağripten de çatal nurlar doğarsa
Mümin kula Hak rahmeti yağarsa
Hasan Hüseyin bana sahip olursa
Yanımdakine çok olur eyliğim
Ol İmam Zeynel'e merdan uyarsa
İmam-ı Bakır'dan içer ayarsa
İmam Cafer buyruğunu duyarsa
Anın için Hak yanında baylığım
Musa Kazım ciğerimi yakıyor
Irmaklar Cennet'te kevser akıyor
Aslımız İmam Rıza'ya çıkıyor
Muhammet Ali'ye vardır soyluğum

Kaynak: Reşat Derviş

Ey Yaranlar Ey Kardaşlar
Ey yaranlar ey kardaşlar
Korkaram ben ölem deyü
Öldüğümü kayırmazsam
Ettiğimi bulam deyü
Bir gün görünür gözüme
Aybım uralar yüzüme
Endişe'den del'olmuşam
N'idem ben ne kılam deyü
Eğer gerçek kul imişsem
Ona kulluk kılayıdım
Ağlayaydım bu dünyada
Yarın anda gülem deyü
Hemin geldim bu dünyaya
Nefsime kulluk eyleyü
İyi amel işlemedim
Azabtan kurtulam deyü
Ey biçare miskin Yunus
Günahın çok n'eyleyesin
Sığındım ol Allah'ıma
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Taki Naki'ye iradet getirdiğim
Düldül oldum Şah Ali'ye götürdüm
Yöğrük oldum üç yaşında satıldım
Kimseler de bilmez benim taylığım
Pir Sultan Abdal'ım alır satarım
Askeri Mehdi'ye meyil katarım
Mansur olup şu cihanı atarım
Her ağaçta olmaz benim yaylığım
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ey Yolcu Bu Yola Gireyim Dersen
Ey yolcu bu yola gireyim dersen
Meydanda özümü göreyim dersen
Ali'nin izini süreyim dersen
Yolun batağında durma ha durma
Bektaş-i Veli'ye oldunsa talip
Eline beline diline sahip
Hüseyin aşkına gözyaşı döküp
Haine fırsatı verme ha verme
Ey Rıza'm bu yola çevir yüzünü
Erenler dilinden söyle sözünü
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Pir Sultan Abdal'a bağla özünü
Yezit'e fırsat verme ha verme
Söz: Rıza Aslandoğan

Ey Zahit Şaraba Eyle İhtiram
Ey zahit şaraba eyle ihtiram
İnsan ol cihanda bu dünya fani
Ehline helaldir na ehle haram
Biz içeriz bize yoktur vebali
Sevap almak için içeriz şarap
İçmesek oluruz duçar-ı azap
Senin aklın ermez bu başka hesap
Meyhanede bulduk biz bu kemali
Kandil geceleri kandil oluruz
Kandilin içinde fitil oluruz
Hakkı göstermeye delil oluruz
Fakat kör olanlar görmez bu hali
Sen münkirsin sana haramdır bade
Bekle ki içesin öbür dünyada
Bahs açma Harabi bundan ziyade
Çünkü bilmez haram ile helali
Kaynak: Edip Harabi

Eydim Kavak Dalını
Eydim kavak dalını
Döktüm yapraklarını
Nazlı yare ayırdım
Gönül konaklarını
Haydi yavrum çınarım
Dallarına konarım
Bir kötüye düşersem
Ahretece yanarım
Portakal dilim dilim
Gel otur benim gülüm
Ne dedim de darıldın
Kurusun ağzım dilim
Haydi yavrum çınarım
Dallarına konarım
Bir kötüye düşersem
Ahretece yanarım
Kaynak: Nida Tüfekçi
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Sayfa 1173

Eydim Kavak Dalını
Eydim kavak dalını
Saydım yaprakları
Nazlı yare ayırdım
Gönül konaklarını
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
Mavi giyme uymuyor
Gönlüm senden doymuyor
İsterem yanan gelem
Arkadaşlar koymuyor
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
Mavi giyme tanırlar
Seni aşık sanırlar
Zaten talihim yoktur
Seni benden alırlar
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
Kaynak: Ramazan Şenses

Eyilik Ettiğinden Sakın Kendini
Yine ben öğüt aldım pirimden
Eyilik ettiğinden sakın kendini
Hazreti Ali'den kalma erkandır
Eyilik ettiğinden sakın kendini
Ol sana düşmandır dost gibi bakar
Fırsat da bulunca urganın çeker
Yürek dalga vurur çevrilir akar
Eyilik ettiğinden sakın kendini
Belinde götürür gümüşlü bıçak
Eyilik olsa öküze olmazdı bıçak
Ağaya hayır etmez asla uşak
Eyilik ettiğinden sakın kendini
Köroğlu der atam hem anam ağlar
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Size malum olsun beyler ağalar
Gidi felek ciğerciğimi dağlar
Eyilik ettiğinden sakın kendini

Sayfa 1174

Didar-ı ademde hazreti süphan
Hudut u müphemi tastir eylemiş
Nüsha-i kübradır vücut u insan
Maye-i hikmetle tahmir eylemiş

Kaynak: Köroğlu

Eyişmem Ben Dere Geliyor Dere
Eyişmem ben dere geliyor dere
Ninna ninna nam kumunu sere sere
Eyişmem ben al dere götür beni
Ninna ninna nam yarin olduğu yere
Nin ninna nina nina ni ni na
Ninna nini nam nina nina nini nam
Eyişmem ben entarisi garadan
Ninna ninna nam dağlar gaksın aradan
Eyişmem ben bizi gavuşmaz derler
Ninna ninna nam gavuşturur yaradan
Nin ninna nina nina ni ni na
Ninna nini nam nina nina nini nam
Kaynak: Hatice Güler

Eyledi (Bu Sevda Sinemde)
Taliim yönettim ilmi remmade
Bu sevda sinemde ocak eyledi
Bilmem ki bahtı siyahım mı kem
Sevdiğim arayı uzak eyledi

Kabe kavseyn yazmış ebruvanına
Serahen vehhaben dü çeşmanına
İki gamze ile hep müjganına
Sure-i fetahna tahrir eylemiş
Kuranda buyurmuş hallak-ı ezel
İnsandan yok imiş bir nesne güzel
Ey Harabi resmini ressam-ı ezel
Hame-i kudretle tasvir eylemiş
Kaynak: Edip Harabi

Eylen Durnam Eylen
Eylen durnam eylen haber sorayım (a beyler)
Ganadın altına da mektup sarayım
Eğil de dağlar ben sılamı göreyim
Sılamda da yavrularım ah çeker ağlar (yaylalar)
Eteklidir de bizim dağlar etekli (a beyler)
Etrafları da mor sümbüllü çiçekli
Bir yar da beklerim göksü çiçekli
Gelirim dedi de aldattı beni (yaylalar)
Kaynak: Çaylı Osman

Eylen Turnam Al Beni

Su serperler yaktığınız çıraya
İlaç olmaz yürekteki yaraya
Soysuz iş bozanlar girdi araya
Kesti aramızı tuzak eyledi

Eylen turnam al beni
Kervanına kat beni
Aşır yüce dağlardan
Dost eline sal beni

Bulunmaz mı bu yaranın kolayı
Başımıza satın aldık belayı
Başkaldırdı düşmanların alayı
Kuşanup silahın yarak eyledi

Turnam yara de beni
Ayvalara de beni
Ben vefasız değilem
Bahtı kara de beni

Gam ile mihnettir mekanım yurdum
Bir değil beş değil on değil derdim
Derdi cennaneyi Ruhsat'a verdim
Ruhsat bu davayı yasak eyledi

Eylen Yolcum Eylen

Kaynak: Aşık Ruhsati

Eylemiş (Didar-ı Ademde)
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Eylen yolcu eylen bir su vereyim
Susuz çöller aşmadın mı yaralı
Hüseynin cemali vardır yüzünde
Beni mahrum etme dost yollarından
Şah yollarında
Ben de ayrı düştüm sevdiklerimden
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Ok yedim zamane yezitlerinden
Dileğim var Kerbela'nın çölünden
Beni mahrum etme dost yollarından
Şah yollarında
Sensiz Zeynel Can'ım Kabe dediği
Sana gelen oklar sineme geldi
Bak ben de susuzum o günden beri
Beni mahrum etme dost yollarından
Şah yollarında
Kaynak: Zeynel Can

Eylerim Yoluna Canımı Feda
Eylerim yoluna canımı feda
Vallahi sözümde sebatım vatan
Aşık oldum sana ey güzel Leyla
Sen Şirin'sin bende Ferhat'ın oldum
Anama atama yurt veren sensin
Koyuna kuzuya ot veren sensin
Yavrucaklarıma süt veren sensin
Sende doğar büyür evladım vatan
Senden ilham alır fikrim vicdanım
Varoldukça varol benim vatanım
Zülali der aksın yolunda kanım
Sana kurban olsum bu canım vatan
Kaynak: Aşık Zülali

Eyleyemez
Rıza pazarında dükkan açmayan
Satar cevherini kar eyleyemez
Kişinin merdiyle konup göçmeyen
Edepten noksandır ar eyleyemez
Kalbi bozuk insan fitnelik düzer
Bir olan alemi ayırır bozar
Yetmiş üç millete kılmaz tek nazar
Kurt ile koyunu bir eyleyemez
Yuhlar olsun yalancıya yalana
Erin ak yüzüne kara çalana
Sırrı söyle sır kadrini bilene
Sır kadri bilmeyen sır eyleyemez
Sadık Miskini der yanmayan aşık
Yad edip dostunu anmayan aşık
Aşkın şerbetine kanmayan aşık
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Sayfa 1175

Aşıklar ceminde yer eyleyemez
Kaynak: Sadık Mıskini

Eyleyin (Şurada Oturan Beyler)
Şurada oturan beyler ağalar
Benim bu halimi irşad eyleyin
Yazdım arzuhalim didem kanıyla
Müşir-ii azama küşad eyleyin
Ben gidip gelemem kesildi rahım
Göklere erişti ferşad ü ahım
Bu hususta çok olursa günahım
Ya affedin ya da cellad eyleyin
Bir el çalın bu fakirin işine
Halkeden hallakın gelir hoşuna
Dolandırın Mecit Han'ın başına
Beyçare Şamil'i azad eyleyin
Kaynak: Aşık Şamili

Eylüle İsyan
Set Betonlar İçinde
Ben Senin Özleminde
Sen Yangınlar İçinde
Ben Mazlumun Türküsünde
Aydınlığı Aradık
Karanlıklar İçinde
Sen Düğün Hasretinde
Ben Yarınların Derdinde
Sen Bir Yana Ben Bir Yana
Dostlarımız Bir Yana
Bölünsekte Çözülsekte
Başkaldırdık Zamana
Güneşte Kavruluruz
Kıraç Topraklar Gibi
Hazanda Savruluruz
Serseri Yapraklar Gibi
Yalnızlığı Yaşarız
Geride Kalan Gibi
Düşer Düşer Kalkarız
Her Eylüle isyan Gibi
Kaynak: Ahmet Kaya
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Eyvah (Buğdayı Olmayan)
Buğdayı olmayan arar darıyı
Yaşa sinek zehirledik arıyı
Ayırayım derken yaşı kuruyu
Yolgeçen hanına benzedik eyvah
Ömrüm örgü yavaş yavaş söküldüm
Yüküm ağır yedi kata büküldüm
Damla damla oldum yere döküldüm
Mazlumun kanına benzedik eyvah
Kemteri'yim çile canıma yetti
Kendi aklım beni perişan etti
Dizimde dermanım gözde fer bitti
Karınca canına benzedik eyvah
Kaynak: Ozan Kemteri

Eyvah Demeyin
Gelir geçer gençlik çağın
Dertler olur yığın yığın
Bir iş görmez sağın solun
Ah demeyin vah demeyin
Sonradan eyvah demeyin
Şimdiden bil kıymetini
Sağlık gibi servetini
Çıkamazsın bir katını
Ah demeyin vah demeyin
Sonradan eyvah demeyin
Gençlik gider geri gelmez
Vallahi el kadir bilmez
Elin başına da ermez
Ah demeyin vah demeyin
Sonradan eyvah demeyin
Ellisinde tekler yürek
Altmışında tutmaz kürek
Sözüm size birgün gerek
Ah demeyin vah demeyin
Sonradan eyvah demeyin
Altın diye al bu sözler
Yokuş gelir yarın düzler
O gün tutmaz yiğit dizler
Ah demeyin vah demeyin
Sonradan eyvah demeyin
Çakır gözler şöğüllenir
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Sayfa 1176

Söylenen söze tellenir
Teneşirde ehillenir
Ah demeyin vah demeyin
Sonradan eyvah demeyin
İlhami'den söz bukadar
O da geldi bir gün gider
Vefa borcu varsa öder
Ah demeyin vah demeyin
Sonradan eyvah demeyin
Kaynak: İlhami Arslantaş

Eyvah Ey (Gün Be Gün)
Gün be gün başımı saldı dumana
Çıkamadım selamete eyvah ey
Bir of çeksem kafir gelir imana
Sunam gelmez merhamete eyvah ey
Feleğin ettiği bana çok oldu
Kem sözleri yüreğime ok oldu
Gece gündüz işim ağlamak oldu
Gönül düştü bu firkata eyvah ey
Şamil'in cismini nara düşürdü
Aşk ateşi her işimi şaşırdı
Kavuşmadan felek ayrı düşürdü
Hasret kaldı kıyamete eyvah ey
Kaynak: Aşık Şamili

Eyvah Eyvah
Hangi dalı tuttu isem
Kırılıyor eyvah eyvah
Ben o yare ne dediysem
Darılıyor eyvah eyvah
Hemen kesilse fermanım
O zaman kalmaz dermanım
Benden izinsiz harmanım
Sürülüyor eyvah eyvah
Hasta oldum benzim sarı
Koy mezara diri diri
Nice yiğidin defteri
Dürülüyor eyvah eyvah
Kaynak: Ekrem Çelebi

Eyvah Eyvah Ben Gelin Oldum
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Eyvah eyvah eyvah da yavrum aman aman
Ben gelin oldum
Kız kardaşımı da yavrum aman aman
Yerime koydum

Sayfa 1177

Gözlerimin yaşı bahri sel oldu
Bazen tipi boran, bazen yel oldu
Biçti ömrüm eyvah eyvah diyerek
Kaynak: Nuri Can

Sazlık yere ev yapma yavrum aman aman
O batar gider
Uzak yere kız verme yavrum aman aman
O yiter gider
Gitme durnam gitme de
Yavrum aman aman
Bu yıl kış olur
Durnamın bastığı yerler yavrum aman aman
Donar taş olur
Kaynak: Mehmet Maksutoğlu

Eyvah Eyvah Diyerek
Zaman kadehinden aşk iksirini
İçti gönlüm eyvah eyvah diyerek
Sürüyüp ardından gam zincirini
Geçti ömrüm eyvah eyvah diyerek
Yıllarca dolaşıp bir aşk peşine
Düşemedim bu cihanda eşime
Sümbül kucağına gül ateşine
Yandı gönlüm eyvah eyvah diyerek
Şu figan bülbülün yaslı sesi mi
Yaralı kalbimin inlemesi mi
Yakama sarılan aşk perisi mi
Deşti gönlüm eyvah eyvah diyerek
Üzerime yağan kar diyemeden
Üşüdü yüreğim sar diyemeden
Benimde sevenim var diyemeden
Göçtü ömrüm eyvah eyvah diyerek
Ne yazlara doydum ne baharına
Ne koklayıp doydum gülü zarına
Bir umut kalmadı deyip yarına
Küstü gönlüm eyvah eyvah diyerek

Eyvah Gönül
Eyvah Gönül Senin Başa
Dert Kervanı Gelmiş Gitmiş
Yine Dertler Kaldı Sana
Dost Yükünü Almış Gitmiş
Sen Alıştın Dert Çekmeye
Her Derde Boyun Bükmeye
Dost Kaldı Mı Dert Dökmeye
Dert Defterin Dolmuş Gitmiş
Zaten Senin Derdin Bitmez
Dertsiz Günün Hoşa Gitmez
Az Dert Çekmek Sana Yetmez
Dağlar Kadar Olmuş Gitmiş
Kaynak: Garip Bektaş

Eyvah Oy
Aman felek aman senin elinden
Dönüştü bağımız taşa eyvah oy
Dünyanın kahrından alin dilinden
Düştük bir belalı işe eyvah oy
Çöktü sırtımıza hayatın kahrı
Üstünde vuruldu çözülmez mührü
Kar yağdı buz tuttu gönlümüz nehri
Çevrildi baharlar kışa eyvah oy
Poyrazoğlu kader bizi sınadı
Dostumuz olmadı düşman kınadı
Umut fidanına baykuş tünedi
Gitti emeğimiz boşa eyvah oy
Kaynak: Aşık Poyrazoğlu

Eyvallah (Gönül Kalesine)

Hayatta nihayet bulunca demim
Çile deryasında kayboldu gemim
Olmadı dünyada candan sevenim
Geçti günüm eyvah eyvah diyerek

Gönül kalesine taş taşıyorum
Yol üstüne taş mı koydun eyvallah
Azığım üç günlük dağ aşıyorum
Gayretimi düş mü saydın eyvallah

Can Ozanım hasret ile del oldu

Karınca misali adımlıyoruz
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Sayfa 1178

Yaşayacak kadar tadımlıyoruz
Acıyı tatlıyı yudumluyoruz
Üç hatamı beş mi duydun eyvallah

Eyvanına vardım eyvanı çamur
Odasına vardım elleri hamur
Uykudan uyanmış gözleri mahmur

Yalana kapalı yollar kuruldu
Yangına su veren kollar yoruldu
Sağlam beden teşhisine darıldı
Çürümemiş diş mi oydun eyvallah

Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelinin gelini Türkmen gelini
Saramadım aney gel gör halimi

Bir sevkiyat vardır biz de teslimiz
Coşkun çağlayana benzer aslımız
Noktalanır ömür biter faslımız
Destanımız boş mu yaydın eyvallah
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Eyvana Gel Eyvana
Eyvana gel eyvana (Le aman)
Etme beni divane
(Esmer aman şirin aman güzel aman)
Kapına kul olayım (Le aman)
Etme beni divane
(Esmer aman şirin aman güzel aman)
Eyvana serdim kilim (Le aman)
Gel otur benim gülüm
(Esmer aman şirin aman güzel aman)
Ne dedim niye küstün (Le aman)
Lal olsun benim dilim
(Esmer aman şirin aman güzel aman)

İpek köynek giymiş ayna dizinden
Kınalı elleri o mah yüzünden
Sevem dedim vazgeçmiyor nazından
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelinin gelini Türkmen gelini
Saramadım aney gel gör halimi
Eyvanında renk renk güller açıyor
Aşk ateşi şu bağrımı yakıyor
Kara sevda şu gönlümden gitmiyor
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelinin gelini Türkmen gelini
Saramadım aney gel gör halimi
Kaynak: Aziz Çelik

Eyyam Gelir (Birgün Senin)
Birgün senin defterini
Dürerler bir eyyam gelir
Kamu aklını başına
Dererler bir eyyam gelir

Eyvanda Yatan Oğlan

Tevhide uydur sözünü
Mevlaya döndür yüzünü
Eynine kefen bezini
Sararlar bir eyyam gelir

Eyvanda yatan oğlan loy loy loy kibar yar
Gömleği keten oğlan loy loy loy zalım yar
Nişanlın eller almış loy loy loy kibar yar
Habersiz yatan oğlan loy loy loy zalım yar

Azrail ala canını
Unuttura her sanını
Kara toprağa tenini
Kararlar bir eyyam gelir

Dama çıkmış bir güzel
Damın etrafın gezer
Elinde bir deste gül
Kendi gülünden güzel

Tenha kabrinde kalacak
Amellerin arz olacak
Mahşer yerine yalıncak
Sürerler bir eyyam gelir

Kaynak: Bedirhan Kırmızı

Kaynak: Celal Güzelses

Eyvanına Vardım Eyvanı Çamur
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Yunus eydür evvel baştan
Ayırır seni kardaştan
Ne ettin kurudan yaştan
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Sayfa 1179

Sorarlar bir eyyam gelir
Kaynak: Aşık Ali
Kaynak: Yunus Emre

Eyyubi Gardaş
Avrupa hayrına üç beş serseri
Var diye üzülme Eyyubi Gardaş
Bu milletin kalsa bir tek neferi
Bayrağı indirtmez Eyyubi Gardaş
Gençliğim sımsıkı sarılmış hakka
İman kalesini koruyor gardaş
Muhammet nurunu kaybetme sakla
İnce’ler o nura yürüyor gardaş
Kaynak: Sabit İnce

Eyyübüm Zeybeği
Eyyübümün gezdiği dağlar meşeli
Elleri kolları rakı konyak şişeli
Üç yıl oldu da şu dağlara düşeli
Eyyübüm Eyyübüm algın Eyyübüm
Düşmanların alına da geldin Eyyübüm
Dodurga'nın beş köşelidir daşları
Cararıda vermiş gızlarında gaşları
Eyyüb efem zeybeklerin başları
Eyyübüm Eyyübüm algın Eyyübüm
Düşmanların alına da geldin Eyyübüm
Kaynak: Recep Erkul

Ezel Bahar Geldi
Ezel bahar geldi kalkın gidelim
Ayrılık çetindir nasıl edelim
Gelin hey erenler seyran edelim
Gönül havası var deli bülbülün
Gül bitince o da bile bitiyor
Güle aşık olmuş yar yanıp tutuyor
Seher vakti garip garip ötüyor
Ne güzel sesi var deli bülbülün
Bülbül sırrın yad ellere söyleme
Belli başlı bir yaylayı yaylama
Ali'm aşık ona inkar eyleme
Sevdalı başı var deli bülbülün
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Ezel Bahar Olmayınca 1
Ezel bahar olmayınca
Kırmızı gül bitmez imiş
Kırmızı gül bitmeyince
Dertli bülbül ötmez imiş
Bülbül havastır ötmeye
Sarılıp güle yatmaya
Bahçevan gülün satmaya
Gül kadrini bilmez imiş
Bahçevan sata bu gülü
Haramdır parası pulu
Ağlatma sefil bülbülü
Gözyaşını silmez imiş
Bülbül güle hayran olur
Hayran olur seyran olur
Bazı insan hayvan olur
Hayvan adem olmaz imiş
Can Hatayi'm ölmeyince
Tenim turap olmayınca
Dost dosttan ayrılmayınca
Dost kadrini bilmez imiş
Kaynak: Aşık Daimi

Ezel Bahar Olmayınca 2
Ezel bahar olmayınca
Kırmızı gül bitmez imiş
Kırmızı gül bitmeyince
Sefil bülbül ötmez imiş
Bülbüller gelir ötmeye
Güle sarılıp yatmaya
Bağıban gülü satmaya
Gül kadrini bilmez imiş
Bahçevan sata bu gülü
Haramdır parası pulu
Ağlatma sefil bülbülü
Gözyaşını silmez imiş
Yılda birgün ziyan olur
Dost yoluna talan olur
Bazı insan hayvan olur
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Sayfa 1180

Hayvan adem olmaz imiş

Bu ahımı yüz bin zare yazmışlar

Şah Hatayi'm ölmeyince
Tenim turap olmayınca
Dost dosttan ayrılmayınca
Dost kadrini bilmez imiş

Derdini kılmıştır aciz derbeder
El etse sevdiğim sanki kim iver
Olaydı dünyada ikbalim yaver
Benim tecellimi biçare yazmışlar

Kaynak: Şah Hatayi

Arif bilir aşk ehlinin halini
Kaldırır kalbinden kıyl-ü kalini
Herkes yare verdi arzuhalini
Benimkini o rüzgare yazmışlar

Ezel Bahar Yaz Ayları
Ezel bahar yaz ayları
Bir derdi beş olan gönül
Sevdiği yari yanına
Tazeden düş olan gönül
Canan sarmış odasını
Ben alayım kadasını
Çark-ı felek badesini
İçip sarhoş olan gönül

Habda idim geldi kırklar yediler
Sadaları hoşça hoşça vurdular
Bir bir kaydolurken hub devrişanlar
Ruhsat'ında bir kenara yazmışlar
Kaynak: Aşık Ruhsati

Ezelden Didarı Gördük

Kaynari der ah-u zarsız
Fani dünya itibarsız
Derdin eğlenirim yarsız
Dur bağrı taş olan gönül

Sual etmen bizim hikmetimizden
Ezelden didarı gördük de geldik
Çok mana açılır ülfetimizden
Adem'le cennete girdik de geldik

Kaynak: Kaynari Mustafa

Şit olduk İdris'e geldik eylendik
Hakikat rumzunu orda söylendik
Be bir nokta ile pünhan eylendik
Bir olduk birlikte durduk da geldik

Ezel Bahar Yaz Ayları Gelende
Ezel bahar yaz ayları gelende
Kızıl gülün yaprağını sel alır
Lale sümbül mor menemşe zamanı
Oğlan kıza çiçek verir gül alır
Derya kenarında kaldı keleğim
Hak yanında kabul olsa dileğim
Çok sallanma orta boylu meleğim
Eloğludur gezişinden fel alır
Karac'oğlan der ki dağı aşalı
Yedi yıldır yar peşine düşeli
Çıkarma perçemin festen dışarı
Bad-ı sabah zülüfünden tel alır
Kaynak: Karacaoğlan

Ezel Katileri Tertip Edende
Ezel katileri tertip edende
Alemde bahtımı kara yazmışlar
Bilirim güldürmez devr-i alemde
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Evvel yetmiş iki babdan seçildik
Aşkın hızarına düştük biçildik
Pir elinden dolu olduk içildik
Mektebi irfana girdik de geldik
Arif imiş hal içinde hal güden
Gerçek erenlerin izine giden
Yedi iklim dört köşeye hükmeden
Süleyman tahtını kurduk da geldik
Daimi dönmeyiz bu doğru rahtan
Beratımız geldi Ulu Dergah'tan
Biz destur almışız gül yüzlü Şah'tan
Muhabbet gülünü derdik de geldik
Kaynak: Aşık Daimi

Ezeli (İndim Seyreyledim Demi)
İndim seyreyledim demi devrani
Ay doğmadı vallah günden ezeli
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Sayfa 1181

Katarlanmış şahın gerçek kulları
Kim bu mülke kondu bundan ezeli

Sevdim murad almadım
Bıraktı meni kaçtı

Derya kenarında mülküm sel aldı
Üstad nefesinden gerçek kul oldu
Değirmene vardım unum yel aldı
Yüküm tane idi undan ezeli

Ezem ezeden oğlan
Bıyık bezeden oğlan
İğnenin yıldızından
Kıza göz eden oğlan
Babam sana kız vermez
Git para kazan oğlan

** gördüm can oldum
Muhammed'e erdim gevherkan oldum
Kaptan kaba süzüldüm kızıl kan oldum
Bir kadre (damla) su idim kandan ezeli

Kaynak: Hüsamettin Subaşı

Ezem Ezeden Oğlan

Muhammed Ali'nin darına durdum
Kırklar meydanından bu deme erdim
Yolcunun durağı o hana vardım
Durağım kandildir handan ezeli

Ezem ezeden oğlan
Bıyık bezeden oğlan
İğnenin yıldızında
Kızlar göz eden oğlan

Kul Hüseyin'im bunu böyle söyledi
İnip aşkın deryasını boyladı hemen boyladı
Dünkü gelen aşık bugün söyledi
Biz bunu söyledik dünden ezeli

Babam sana kız vermez
Git para kazan oğlan

Kaynak: Kul Hüseyin

Ezelidir Deli Gönül
Ezelidir deli gönül ezeli
Güz gelince bağlar döker gazeli
Var mıdır cihanda yardan güzeli
Ben gidiyorum sana kimler eş olsun
Ben saramıyorum saran kollara aşkolsun

Bu derenin geveni
Geven aldım geveni
Paşadan haber gelmiş
Seven alsın seveni
Bağlantı
Erikler çiçek açtı
Etrafa koku saçtı
O yar iki gözümdü
Bıraktı beni kaçtı
Bağlantı

Kaynak: Emine Tanaydın

Ezem Ezeden Oğlan
Bu derenin geveni
Geven sarmış geveni
Paşadan emir gelmiş
Seven alsın seveni
Ezem ezeden oğlan
Bıyık bezeden oğlan
İğnenin yıldızından
Kıza göz eden oğlan
Babam sana kız vermez
Git para kazan oğlan
Erikler çiçek açtı
Etrafa koku saçtı
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Büyük ceviz yarıldı
Anam bana darıldı
Darılırsa darılsın
El oğludur sarıldı
Bağlantı

Ezgi Zeybek Oyunu
Çevrik gerizinin söğüdü de söküldü
Söğüt değil anam belim büküldü
Üç tane de evladımın boynu büküldü
Yüme hocam yüme kamalar yarası
Burası da meydan yeri değil bağlar arası
Bağlar arasında yaylayamadım
Divane gönlümü eğleyemedim
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Üç tane öksüzümü kollayamadım
Yüme hocam yüme kamalar yarası
Burası da meydan yeri değil bağlar arası

Sayfa 1182

Geç ayaydın sarı gül
(Geç ayaydın barı gül)
Kaynak: Bilinmiyor

Evlerine vardım kapıları açık mı sandın
Katırcı'nın Yusuf'u erkek mi sandın
Pamukçu'nun Tahir'i kurtarır mı sandın
Yüme hocam yüme kamalar yarası
Burası da meydan yeri değil bağlar arası
Kaynak: Saim Uğur Gülmez

Ezim Ezim Eziliyor Yüreğim
Ezim ezim eziliyor yüreğim
Çok yalvardım kabul olmaz dileğim
Ben ağlarım doktor ağlar dert ağlar
Haram oldum yari gördüğüm çağlar
Laleli sümbüllü ne güzel bağlar
Telgrafın direkleri dört olur
Sen ağlama yüreğime dert olur
Ben ağlarım doktor ağlar dert ağlar
Haram oldum yari gördüğüm çağlar
Laleli sümbüllü ne güzel bağlar
Bir tel vurdum Diyarbekir valiye
Haber gelir çarşambaya salıya

Ezmeyinen Ezmeyinen
Ezmeyinen ezmeyinen aman aman
Yar bulunmaz da gezmeyinen
Gaşını da gözünü süzmeyinen
(Bağlantı)
Süzdüğüne de ben dayanamam
Eller sarıyor da ben duramam
Vay gülüm amman
Ezdireyim ezdireyim aman aman
Bin gir ata da gezdireyim
Gaşını da gözünü süzdüreyim
(Bağlantı)
Ezer olur ezer olur aman aman
Güller açar da gazel olur
On beşine de giren kızlar
Ablasından da güzel olur
Bahçe de duvarını aştım aman aman
Ben vardıkça da sen kaçtın
Öptüm sevdim helallaştım
Helallaşma da ben dayanamam

Ben ağlarım doktor ağlar dert ağlar
Haram oldum yari gördüğüm çağlar
Laleli sümbüllü ne güzel bağlar

Bağlantı

Kaynak: Zaralı Halil

Ezo Gelin 1

Eziziyem O Yan Gül

Ezo gelin, benim olsan seni vermem feleğe
Güzel yosmam başın için salma beni dileğe
Anası huridir de kendi benzer de meleğe
Nenneyle de ah bahtı karam nenneyle

Eziziyem o yan gül
O yan bülbül o yan gül
Bülbül feryad eyleyir
Ne yatarsan oyan gül
Eziziyem bir de men
Doldur içem bir de men
Ömür keçir gün keçir
Cevan oğlan bir de men
Eziziyem sarı gül
Sarı gonca sarı gül
Geç açılıp tez soldun
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Kaynak: Süleyman Akyürek

Çık Suriye dağlarına bizim ele eleyle
Gel bahtı karam gel sıladan ayrı yazılım gel
Ezo gelin çık Suriye dağlarının başına
Güneş vursun da kemerinin kaşına kaşına
Bizi kınayanın bu ayrılık gelsin başına başına
Nenneyle de ah bahtı karam nenneyle
Çık Suriye dağlarına bizim ele eleyle
Gel bahtı karam gel sıladan ayrı yazılım gel
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Sayfa 1183

Gene dersin ben ettiğimi bilmedim
Kaynak: Cemil Cahit Güzelbay

Ezo Gelin 2
Turnayı uçurdum Uruş gölünden
Tilsevet gölüne battı mı dersin
Haber alamadım Zambur köyünden
Şibip'e tüyünden attı mı dersin
Hele Devehüyük geçit yeridir
Bozhöyük de gümanımın biridir
Alıp giden Türkmenlerin eridir
Bir gece Kozbaş'ta yattı mı dersin
Önünde Sacır var geçmez orayı
Hep avcılar arar bahtı karayı
Şaine Küllü'yü hem Zugara'yı
Bu üç köyü şavkı tuttu mu dersin
Mallarım kaçaktır varma gümrüğe
Geç karakuyu'dan, otur düğnü'ye
Dön ha Ezo dön ha eski yurduna
Sahiplerin seni sattı mı dersin

Annesi huri de benzer meleğe
Başın için salma beni dileğe
Gücüm yetmez şu imansız feleğe
Gene dertli dertli gider bu gelin
Kaynak: Hanefi Açıkgöz

Ezo Gelin 4
Ezo Gelin benzer huri meleğe
Başın için salma beni dileğe
Benim olsan vermem seni meleğe
Minnet eylen nazlı yari versinler
Ezo Gelin tutmuş seker düğünde
Al giyinmiş Antep çiti önünde
Bir güzel gördüm ben Uruş köyünde
Minnet eylen nazlı yari versinler
Ezo Gelin hurilerdin huridir
Başköy derler gümanımın biridir
Ezo Gelin nice canlar eritir
Minnet eylen nazlı yari versinler

Kaynak: İzanlı Bekir Karaduman
Kaynak: Yöre Ekibi

Ezo Gelin 3
Üstünden al giymiş altından mavi
Yarim kanatlanmış uçmanın çağı
Anca şahin alır böyle bir avı
Gene dertli dertli gider bu gelin
Giymişsin karayı olmuşsun tatar
Derdimi derdine etmişsin katar
Söyler de dostlar ben inanmazdım
Elin dediğinden olmuşsun beter
Yüce dağ başında bölük bölük kar
Ayrılık elinden ciğerim delik
Bu ayrılık bize mevladan geldi
Gene dertli dertli gider bu gelin
Fırat kenarına yağmaz mı dolu
Eşinden ayrılan olmaz mı deli
Günde üç beş defa gördüğüm yari
Şimdi yıldan yıla sabır eder gönül
Salınmaz ateşi saldın özüme
Geceleri uyku girmez gözüme
Son zamanda sen gelirsin sözüme
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Ezo Gelin 5
Benim olsan vermem seni feleğe
Başın için salmam seni dileğe
Ezo Gelin benzer gökte meleğe
Başı duman olmuş ağlar bu gelin
Ezo Gelin yatağında yatıyor
Bülbüller de başucunda ötüyor
Gidersen arkanda şet-ilin yatıyor
Başı duman olmuş ağlar bu gelin
Hele bak da Kozbaşı'nın taşına
Kudret kalemini çekmiş kaşına
Ezo Gelin girmiş on dört yaşına
Başı duman olmuş ağlar bu gelin
Ezo Gelin çık Suriye dağları başına
Güneş vursun kemerine kaşına
Bizi kınayanın bu ayrılık gelsin başına
Başı duman olmuş ağlar bu gelin
Kaynak: Ali Çavaz
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Ezo Gelin 6
Bir hançer bakışlı kanlar içen yar
Şu beni velvele salar gözlerin
Sen korkup Allahtan sürmeler çekme
Evel evvelden de kara gözlerin
Tuğsuz vezir gibi salınır gezer
Aşıklar ismini deftere yazar
Şu senin salınman bağrımı ezer
Evel evvelden de kara gözlerin
Ay benim der isen gün ele girmez
Öldürür aşığı hiç aman vermez
Bu asır güzeli ikrara durmaz
Ömür telef edip sevmeli değil
Acep bu yerlerde kalmalı değil
Aladır gözlerin sürmeli eğil
Bir yar peydah ettim el aldı gitti
Gitmeli bu elden kalmalı değil

Sayfa 1184

Malımız kaçaktır uğratman gümrüğe
Geç Karakuyu'dan otur Düynü'ğe
Dönek ver Özo gelin eski yurda
Acap sahiplerin seni sattı mı dersin
Bir durna kaldırdım Uruş Gölü'nden
Tisavet Suyu'na battı mı ıdersin
Bir gümanım kaldı Zanbur Köyü'ne
Telinde Şibip'e seni attı mı dersin
Kerpiçtendir şu Kozbaş'ın yapısı
Bostandır da penceresi kapısı
Kurban olsun sana Surya'nın hepisi
Neneyle de ceren Özo gelin neneyle
Urğumuzda Sacır keser arayı
Avcılar arar da bahtı karayı
Uruş'tan kaldırdılar gözü karayı
Gitti bir gece Kozbaş'da yattı mı dersin
Kaynak: Sadık Coşkun

Kaynak: Hanefi Açıkgöz

Ezrail Çorbaya Girdi

Ezo Gelin 7

Ezrail çorbaya girdi
Ah Selatin vah Selatin
Zehirlendi yere serdi
Ah Selatin vah Selatin

Ezo gelin benim olsaydın da seni vermezdim feleğe
Güzel yosmam başın için olsun da salma beni dileğe
Annen huridir de sen benzersin meleğe
Neneyle neneyle baktı karam neneyle
Çık Suriye dağlarına da bizim ele el eyle
El eyle aman el eyle
Gel kara yazılım gel
Gel sılada nazlım gel
Gel bahtı karam gel oy
Ezo gelin çık Suriye dağlarının başına
Güneş vursun kemerinin kaşına
Bizi kınayanların da bu ayrılık gelsin başına
Neneyle neneyle baktı karam neneyle
Çık Suriye dağlarına da bizim ele el eyle
El eyle aman el eyle
Gel kara yazılım gel
Gel sılada nazlım gel
Gel bahtı karam gel oy
Kaynak: Nuri Canatan

Ezo Gelin 8
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On yıl önce baba öldü
Ezrail kapıyı çaldı
Bu sefer üçünü aldı
Ah Selatin vah Selatin
Sebep başı anne oldu
Komşuları hep toplandı
Yavrusu Sibel'i de öldü
Ah Selatin vah Selatin
İki polis eve daldı
Aradı zehiri buldu
Hemen kapısı kitlendi
Ah Selatin vah Selatin
Cenazesi parçalandı
Mezarları sıralandı
Baş Mahallesi çalkalandı
Ah Selatin vah Selatin
Bacıları saçın yolar
Hatice eşi kan ağlar
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Komşuları ciğer dağlar
Ah Selatin vah Selatin
Günü fakirlikle bitti
Dünyada böylece getti
Komşular yardım etti
Ah Selatin vah Selatin
Derdi Derya böyle yazdı
Çirkin kadere çok kızdı
Komşuları çok da üzdü
Ah Selatin vah Selatin
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Fabrika Kızı (Sevdim Seni)
Sen fabrika kızısın sen
Düşündüm de sevdim seni
Sen her kışın yazısın sen
Üşüdüm de sevdim seni
Sevda dedik kıydık cana
Çatar olduk hep zamana
Alevsiz kalkan dumana
Karıştım da sevdim seni
Aldı beni aşkın tadı
Sevmek güzelmiş insanı
Gün geldi kavga zamanı
Alanlarda sevdim seni
Ey yar sana sevdalandım
Kırıldı kolum kanadım
Mısralara düştü adım
Deyişlerde sevdim seni
Kaynak: Zeynel Emre

Sayfa 1185

Fadime Çemberinin İpekleri
Fadime çemberinin ipekleri karalı
Alamaz seni benden ha bu köyün kralı
Oy oy Fadime
Gel otur konuşalım dizim dizine vursun
Oy oy Fadime
Öyle bir sarılalım akan dereler dursun
Oy oy Fadime
Derenin derincesi de akar suyun incesi
Gel biraz konuşalım gönlümün eğlencesi
Oy oy Fadime
Gel otur konuşalım dizim dizine vursun
Oy oy Fadime
Öyle bir sarılalım akan dereler dursun
Oy oy Fadime
Kaynak: Emin Yağcı

Fadime'nin Belinde Gümüş Kemeri
Fadime'nin belinde gümüş kemeri
Ayağında çorabı, siyah yemeni
Çok naz etme sevdiğim öldürdün beni
Yemin ettim Fadimem alırım seni
(Bağlantı)
Tatlı diline, ince beline kurban olayım
Fadime'nin anası efe karısı
Şalvarını giymiş saman sarısı
Eğer anan seni bana vermezse
Kaç gel bana Fadimem gece yarısı
Bağlantı

Fadik (Niksar'ın Önünde)

Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Niksar’ın önünde koyun yazısı
Fadik'i sorarsan ana kuzusu
Böylemiydi anlımızın yazısı
Düzenin çoğ imiş nazlı Fadik'im

Fadime'nin Destanı

Sarı saman gibi sararttın beni
Acı kahve gibi kararttın beni
Varıyom dedin de aldattın beni
Düzenin çoğ imiş nazlı Fadik'im
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Fadime'min boyu uzun, kaşı kare
Bulamadık derdine çare
Fadime'mde onulmadık yare
Aman doktor bize imdat eyle
Evlerinin önü Yapraklı'ya bakar
Fadime'min kokusu mis gibi kokar
Bu dert bizi iflah etmez yaralar
Aman doktor bize imdat eyle
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Sayfa 1186

Kaynak: Sıddığın Deli Ahmet

Kaynak: Mustafa Arıtürk

Fadimem (Sevdiğim Bu Sevdan)

Fakirin Geldi Divane

Sevdiğim bu sevdan adalet midir
Böyle zalım iki yüzlü yar benim
Bu yaylada ikimizin hakkı var
Neden olsun sümbül senin kar benim

Fakirin geldi divane
Elinde gül dane dane
Yaranbaşı izin kime

Bakmaz mısın yüreğimde yanana
Ezelden kurbandır canım canana
Malım mülküm yavrum hayrandır sana
Defol demek yüreğime kor benim

İç ağam afiyet olsun
Sohbetiniz kutlu olsun
Başına bağlıyor astar
Gel paşam cemalin göster
Yaranların sohbet ister

Mahzuniyim başım alıp giemem
Geveler düşümde sensiz yatamam
Seni sevidğime küsme Fadimem
Daha nice günahlarım var benim

İç ağam afiyet olsun
Sohbetiniz kutlu olsun

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kalk gidelim bizim bağa
Selam verdim sola sağa
Al arabı Ahmet ağa

Fadimem Süslü Gezer
Fadimem süslü gezer
Fadimem
Ayağı mesli gezer
Fadimem
Fadimemsin benimsin
Fadimem
Ciğerimsin canımsın
Fadimem
Subaşında ağlama
Fadimem
Ciğerimi dağlama
Fadimem
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Fadimemi Doru Taya Bindirdim
Fadimemi doru taya bindirdim
Emirdağı yaylasına gönderdim
Gelin bekle bekle yanığa geldim
Ela gözlü Fadimemi aldırdım
Mapushanelerde yanar kandiller
Kandilin şavkına konar bülbüller
Bugün efkarlıyım açmasın güller
Ela gözlü Fadimemi aldırdım
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İç ağam afiyet olsun
Sohbetiniz kutlu olsun
Ocak yakar çıra ile
Sohbet yerleri sıra ile
Sıra değil para ile
İç ağam afiyet olsun
Sohbetiniz kutlu olsun
Kaynak: Bilinmiyor

Fakirin Malulesi
Çiftçiler sürer sabanı
Avcılar kurar kapanı
Cambazlar düzer yalanı
Kurbağa yutar yılanı
Çobanlar gider sürüye
Güzeller girer sıraya
Irmaklar çağlar dereye
Yöreler bağlı töreye
Şöferler vasıta sürer
Nalbantlar demirin döver
Hükala kendini över
Cahalsa alime söver
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Şairler ledunni yazar
Aşıklar coşturur sazlar
Terziler kumaşı bezler
Deliler divane gezer
Memur dairede durur
İmamlar ezanı okur
Kasabın işi bıçak satır
Fakirin malülesi bir
Merkep yükü iki katır

Sayfa 1187

Şehir kasabası köyü fark etmez
İçime düştü de gurbet sızısı
Ne haldedir acep Konya yazısı
Özledim demeyin ana kuzusu
Hala teyze emmi dayı fark etmez
Halaya girip de atalım nara
Elimi uzattım varmıyor yara
Gönlü güzel canlar düşmesin dara
Mangal yürek olsun boyu fark etmez

Kaynak: Aşık Mevlevi

Fakirlik Üstüne (Küçük Yaşta)
Küçük yaşta felek vurdu
Kırdı kanatla kolumu
Kimine emmi dedim kimi dayı
Bulunmaz dertlere çara
Alacak yoktur tütün parası
Cepte yok metelik arası
Çara yoktur ana yarası
Bu sene de mekan gurdu fakirlik
Ne narda ne portakalda
Hemen gelsin tabip olaya
Beklerim ben de burada
Gelsin görsün büyüklerim
Aşık Rafet der de içerim yanar
Yüzüm gülüyor içerim kan ağlar
Ahmet'in Mehmet'in çırası yanar
Çara yok mu gene bu derde
Kaynak: Rafet Yayan

Fark Etmez (İnsan Olan Kişi)
İnsan olan kişi doğrudan şaşmaz
Gönlüne gözüne kötülük düşmez
Zulüm görmeyince bozası pişmez
Özü güzel olsun soyu fark etmez
Özledim tadını soframda balda
Arasam yarimi sardığım dalda
Yılda olsun bir kez vardığım elde
Ülkemde içtiğim suyu fark etmez
Sözlerin özünden gelir bilirim
İnce dostluğuna kurban olurum
Mutlak bir gün sana çıkar gelirim
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Gelmişiz dünyaya Adem donunda
Paslansın öfkemiz Yiğit yanında
Kavgaya girince er meydanında
Sonunda olacak zay-ı fark etmez
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Farz Bize
Bize kimsin diye soran ey zahir
Soyla sopla uğraşmayız ters bize
İnsanlık tarihi şahit bunlara
İnsanı kamile varmak farz bize
Bağlantı
Uğraşmayız kimsenin değeriyle
Kökeniyle, mezhebiyle, diniyle
Uğraşımız muhabbetle, sevgiyle
Yetmiş üç milleti sevmek farz bize hü
Sevgi ile abdest alıp yıkarız
Aşkın Kabesinde safı tutarız
Olgun insanları mumin sayarız
Erenler yolunu sürmek farz bize
Her insanın kökeni var, özü var
Kör değil ya gönül denen gözü var
Efe bilgelerin üç beş sözü var
İlmin ışığında yanmak farz bize
Söz: Ergün Efe
Kaynak: Ergün Efe

Fasl-ı Şita Gidüp Bahar Gelince
Fasl-ı şita gidüp bahar gelince
Şükufeler verir sana şan dağlar
Dürlü dülü seyrangehin görünce
Karar idebilmez dil ü can dağlar
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Bir aşık olunca dostundan cüda
Her kaçan deruni eylese nida
Her bir gülşenlerin vermede sada
Arar sende bulurlar canan dağlar
Ateşin eritir komaz karını
Elden mi aldırdın nazlı yarını
Gözlerin ayağı döker varını
Nedendir serinde bu duman dağlar
Ah ittikçe sîne bendim döğerim
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Aylar günler geçer hasret çekerim
Yolun ver geçeyim gel aman dağlar
Ömer'e bu dağlar durağ olmuştur
Hemdemi ah işi ferağ olmuştur
Sevgili yarinden irağ olmuştur
Yaş değil gözleri beli ki kan dağlar
Kaynak: Aşık Ömer

Fatma (Memleketin Karadeniz)
Memleketin Karadeniz
Fatma tazecik bir filiz
Beyaz vücut pembe beniz
Öldürüyon Fatma beni

Sayfa 1188

Orada da dabanca attım
Kiraz dudağından öptüm
Gandırmadın Fatma beni
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Fatma (Terden Akpak Olmuş)
Terden akpak olmuş rastıksız kaşı
Dayanmış çapaya durursun Fatma
Ayağa yalınayak başında poşu
Kardan adam gibi erirsin Fatma
Kardan adam gibi eriyor Fatma
Yağın yok tuzun yok dert kucak kucak
Her sene baharda böyle olur ancak
Zemheri de soğuk temmuz da sıcak
Hep senin başına vuruyor Fatma
İnceden inceye ağrıyor başı
Soğudu ısınmaz düğürcek aşı
Çatlamış dudağı çürümüş dişi
Sana çok ızdırap veriyor Fatma
Tomofiller gelmiş misler kokuyor
Yazamıyor ama bira okuyor
Başaltından dargın dargın bakıyor
Pek bakar kör değil görüyor Fatma
Kaynak: Aşık Örgeli

Vilayetin Samsun imiş
Dudağın altın yüzün gümüş
Fatma seni kimler dövmüş
Döven eller kırılır mı
Yağlı imiş sizin durak
Görmek ister hemde merak
Halin gatırını sorak
Öldürüyon Fatma beni
Delice'nin baglarını
Dost mu duttun ağlarını
Yüreğimin yağlarını
Eridiyon Fatma beni
Delice'de bekçi başı
Yandı yüreğimin başı
Düya'da yokumuş eşi
Öldürüyon Fatma beni
Ben yanına resmi gittim
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Fatma Ana (Dost)
Dost!
Kerbela Çölünden Fatma anamız gelmiş
Bakında Fatma Anamız dardamı darda
Ondaki Kalb müsahip kalbi
Bakında Fatma Anamız dardamı darda
Dost!
Bakında Fatma Anamızın işiine işine
Ulu kuşlarda yuva yapmış başına
İkide bir değirmen çevirir göz yaşında
Bakında Fatma Anamız dardamı darda
Dost!
Hasan ile Hüseyin o anadan doğdu
Onların kalbine de söz anamız girdi
Orası da çay çimen doldu doldu
Bakında Fatma Anamız dardamı darda
Dost!
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Sayfa 1189

Ey du Şah Hatayım geldi dediler
Tercümen gezipte Tecelle dönenler
Ali Haydar Abdas´da diyenler
Bakında Fatma Anamız dardamı darda

Dinle nasihatim ey deli gönlüm
Alış sen de biraz faydalanırsın
Ahbaplar geziyor her eli gönlüm
Dolaş sen de biraz faydalanırsın

Kaynak: Şah Hatayi

Şen tut gönlünü de derbeder kılma
Bak kendi haline kimseye gülme
Sağ elin hakkmı sol ele salma
Çalış sen de biraz faydalanırsın

Fatma Bacı
Kendisi sılada yari gurbette
Yıllar yılı sevdiğini beklemiş
Kimseyle konuşmaz buruk hasretle
Bitmeyen derdine dertler eklemiş
Eklemişte fatma bacım eklemiş
Bitmeyen derdine dertler eklemiş
Bir yar sevmiş ömründe bir kere
O da vakti gelmiş gitmiş askere
Fatma bacım bekliyorken teskere
Sevdasını senelere yüklemiş
Çehizine çocuk yaşta başlamış
Kilim yapmış nakış nakış işlemiş
Bir gelin olmayı ne çok istemiş
Umudunu sandığına saklamış
Bahtı karalı bacım
Yürek yaralı bacım
Derdi sıralı bacım
Yüzü gülmeyen bacım
Yari gelmeyen bacım
Murat almayan bacım

Çalış her işini atma yarına
Haram katmayasın kendi karına
Asla gözün dikme elin varma
Bölüş sen de biraz faydalanırsın
Eda et beş vaktin koyma kazaya
Düşmeyesin kimse ile nizaya
Düşer isen razı ol her cezaya
Ağlaş sen de biraz faydalanırsın
İncele her yanın kalmasın Noksan
Yaşın otuz gönlün nedendir doksan
Günlerce ağlasan gözyaşın döksen
Gülüş sen de biraz faydalanırsın
Kaynak: Hodlu Noksani

Faydası Ne
Manasız mantıksız sözü bilmenin faydası ne
Az anlayıp çok söyleyip gülmenin faydası ne
İtibar dediğin elde bir muhalif şişedi
Kaldırıp beyhude taşa çalmanın faydası ne

Kaynak: Behram Altunal

Fatma'nın Çiçekleri
Fatma'nın çiçekleri dallanır açmaz
Teyzeleri övünür kızımız kaçmaz
Hasan Hoca'nın hareminde yediveren asması
Hasan Hoca yaptıya sevda muskası
Fatma'nın çiçeklerine merdiven ermez
Fatma'yı annesi Hasan'a vermez
Fatma'nın elinde bir kırık testi
Hasan'ın fesini Ali'ler kesti
Kaynak: Yöre Ekibi

Faydalanırsın (Dinle Nasihatım)
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Dipte tekbir kabul olmaz niyaz-ı marifete
Kalpte testik eylemektir sıtk ile itikata
Ab-ı umman kenarında baş eğip ibadete
Turabtan teyemmüm alıp kılmanın faydası ne
Biçare pervane bilmez kastı sitem olanı
Garaz-ı gazzap şamına başı candan dolanı
İste seni isteyeni tanı kadir bileni
Hürmetsiz teklifsiz yere gelmenin faydası ne
İlacı na mümkün olur başa gelen kaderin
Haşre dek acısı gitmek ihtiyacı kederin
El içinde şöhret bulan şerafetli pederin
Mülkünde ne halef evlat kalmanın faydası ne
Sefil Şenlik aşk ucundan düşüp gaflet habına
Derununda mülhezayı derc eyler hesabına
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Reyisi nadan sefine düşer gam girdabına
Dalgası şaşkın deryaya dalmanın faydası ne

Sayfa 1190

Gözü sana feda ettim

Faydası Yok

Gözün oldum baksın diye
Kışa döndüm yoksun diye
Sıcaklığın yaksın diye
Yazı sana feda ettim

Gözü kör olana kaş göz
Etmenin bir faydası yok
Kulağına kurşun akmış
Söz etmenin faydası yok

Yüreğim pare paredir
Ayrılık çetin yaredir
Kelimeler biçaredir
Sözü sana feda ettim

İnsan çıkar kul içine
Bülbül dalar gül içine
Yansın diye kül içine
Köz atmanın faydası yok

Yokluğunda buldum seni
Benden bile aldım seni
Gönlüm ile çaldım seni
Sazı sana feda ettim

Kaynak: Aşık Şenlik

Bir kurt dalarsa sürüye
Sürüyü böler yarıya
Aliyar kokmuş deriye
Tuz atmanın faydası yok
Söz: Aşık Aliyar Arslan

Faytoncu Asta Geder
Faytoncu asta geder
Kulağı seste geder
Faytonda giden kızın
Sedası dosta gider
Şeherin yolu taşlı
Sağı taş solu taşlı
Bu şehiri görene
Hatıralar yoldaşı
Eyvana sona çıkdı
Bürünüp dona çıkdı
Sür atını faytoncu
Sana yollar açıkdı
Her taşta bir nağıl var
Nağılında noğul var
Asta sür bu şehirin
Gül yuhusu dağılar
Kaynak: Tofig Guliyev

Feda Ettim (Kanmak İçin)
Kanmak için yandım aşka
Özü sana feda ettim
Seni gördüm senden başka
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Kaynak: Uğur Işılak

Feleğe Sordurayım
Feleğe sordurayım derdimi bildireyim
Yazımı yanlış yazmış kalemi kırdırayım
Oy nennin nennim nennim
Sevda başta ben neydim
Oy nennim nennim nennim
Yandı canım ben neydim
Ayrılık kahrın çeken soldum yar tomur iken
Ben gülü düşler idim bahçamı sardı diken
Oy nennin nennim nennim
Sevda başta ben neydim
Oy nennim nennim nennim
Yandı canım ben neydim
Kaynak: Mevlüt Doğan

Feleğin Ettiği İşi Duydun Mu
Feleğin ettiği işi duydun mu
Yari bana düşman etti kaç gündür
Ah o gene ne eşitti söylemez bana
Elleri koynunda duruyor kaç gündür
Amon amon ölürüm
Oğul sen dur ki gene de ben ölürüm
Alvar'a da deli gönül Alvar’a
Ben yalvarmam ağalara beylere
Ah başım alıp gideyim diyorum dağlara
Soyha dağlar yol vermiyor kaç gündür

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Amon amon ölürüm
Oğul sen dur ki gene de ben ölürüm
Kaynak: Sabahat Akkiraz

Feleğin Sillesi (Gelin Ağlar)

Sayfa 1191

Felek (Bir Civan Gibiydim)
Bir civan gibiydim dert yoktu serde
Büktün kemendimi dal ettin felek
En sonunda duçar ettin bir derde
Hastahaneleri yol ettin felek

Gelin ağlar gelin bakın halime
Feleğin sillesi bana da vurdu
Kadınım ya gücüm yetmez zalime
Kimi ezdi geçti kimi de sürdü

Acı sözler hançer oldu canıma
Günde bin dert sıralandı önüme
Gelenim yok gidenim yok yanıma
Hısım akrabayı el ettin felek

Bir yaşında iken düştüm beşikten
Sakat kaldım hotum ile aşıktan
Gözü yaşlı gelin çıktım eşikten
Kimi bozdu geçti kimi de serdi

Hep günlerim geçti figanda zarda
Yıllar oldu haber gelmez o yarda
Çağlayan ırmakta ağzın sularda
Çaldın taştan taşa sal ettin felek

Bilmem ki kaderin bana kastı ne
Kuma etti beni kuma üstüne
Kul eyledi yaren ile dostuna
Kimi kızdı geçti kimi de kırdı

Kuruttun elimde fidan dallan
Yemezdim sofrada kaymak balları
Beğenip giymezdin libas şalları
Eğnime urbayı çul ettin felek

Gülhanım’ım der ki dersimi aldım
Derdim içe aktı saçımı yoldum
Genç yaşımda yarim öldü dul kaldım
Kimi üzdü geçti kimi de yerdi

Mahmut Erdal tükenmezken bitmezken
Olura olmaza minnet etmezken
Ezel kıymetine paha yetmezken
Şimdi kıymetimi pul ettin felek

Kaynak: Gülhanım Yıldırım

Kaynak: Mahmut Erdal

Felek (Biçare Bıraktın Beni)

Felek (Bu Fani Dünyaya)

Biçare bıraktın beni dünyada
Kime vasfedeyim halimi felek
Elinden içirdin zehirli bade
Soldurdun rengimde gülümü felek

Bu fani dünyaya geldikten beri
Ah-ı feryat ile büyüttün felek
Koymadın bir murat alayım bari
Yaktın kül eyledin çürüttün felek

Kırdın kanadımı nasıl uçayım
Tabip bulup yaralarım açayım
Bir kapı koymadın çıkıp kaçayım
Kestirdin her yandan yolumu felek

Bir yandan içirdin gam şarabını
Bir yandan sorarsın ver hesabını
Hicran mektebinde aşk kitabını
Bana nokta nokta okuttun felek

Şahin avcı gibi düştün payıma
Hasret kılıcını taktın yayıma
Ölmeden kefenim biçtim boyuma
Yay ettin boynuma kolumu felek

Zülali der zehir kattın aşıma
Beni gülünç ettin dost yoldaşıma
Gam minnet taşını vurdum başıma
Gözümden kanlı yaş akıttın felek

Hicrani'yim kaldım aşkın cebrinde
Alır mükafatın her kul sabrında
Cenazem kılanlar yarin kabrinde
Yarsız kim kaldırır salımı felek

Söz: Aşık Zülali

Kaynak: Aşık Hicrani
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Felek (Bugün Yine Engel Çıktı)
Bugün yine engel çıktı yoluma
Bir dem koymasın ki gülem ey felek
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Ne işe doğrulsam çıkar müşkülat
Buldurmuşsun bana belam ey felek
Bugünkü niyetim mezraya gitmek
Fırsat verilmezse boştur ah etmek
İş olmasa eydir ocakta yatmak
Yapamadım senle alem ey felek
Çok kimseler Arap atı alıyor
Benim gibileri yolda kalıyor
Senin hainliğin herkes biliyor
Düşenleri ezme zalim ey felek
Akla gelir herbir kara ulaşmak
Hayalle kar diye zara ulaşmak
Kula farz olmuştur yara ulaşmak
Farz-ı fasit etme halim ey felek
Yolu böyle gördüm elde alemde
Hayli gün istemek herbir kelamda
Sen kendi içinde ben de yolumda
Eğleme gideyim yolum ey felek
Bahçelerde biter türlü yemişler
Kimi dar geçinir kimi genişler
Onun için sana kahpe demişler
Çoktur ettiklerin zulüm ey felek
Bilmem şikayeti nerye kılmalı
Nasip değil bilmem nasıl gülmeli
Noksan masivadan ayrı kalmalı
Gözün doyurur mu ölüm ey felek
Kaynak: Hodlu Noksani

Felek (Derdimi Ben Sana)
Derdimi ben sana ederim mihnet
Aldın annemi göz göre ey felek
Aradım derdime bir çare bulsam
Ona kim fırsatı vere ey felek
Herkese lazımdır gönül sırdaşı
Asla düşünmedin peder yoldaşı
Yaslı koydun evde üç tek kardeşi
Yatırdın toprağa yere ey felek
Sağalmaz derdine bulmadan çare
Yadıma geliyor günde kaç kere
Açtın yüreğime dermansız yara
Götürdün annemi nere ey felek
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Sayfa 1192

Evlat deyip her derdime yanardı
Hasta olsam başucumda dönerdi
Sağalmayan derde orda dinerdi
Attın vücudumu nara ey felek
Gördüm ki düşümde annem hastadır
Yad edince kavim kardeş yastadır
Kılıcı elinde kolu ustadır
Vurdun boynuma kaç kere ey felek
Eyledin gönlüme onulmaz yare
Anne kucağında görmedim çare
Gözyaşı dökerim günde bin kere
Akıttın gözümden dere ey felek
Açın bakın bu gönlümün yarasın
Kolay değil sabrederek durasın
Nasıl kıydın kendi elin kırasın
Ecelden olur mu çare ey felek
Noksani etmiyor sana mihneti
Koydun yüreğime derdi töhmeti
Aldın bari ver anneme cenneti
Düşürdün sen beni zara ey felek
Kaynak: Hodlu Noksani

Felek (Hangi Dalı Tuttum İse)
Hangi dalı tuttum ise kurudu
Başıma taşları yağdırdı felek
Herkesin gemisi dağda yürüdü
Beni deryalarda boğdurdun felek
Benliğimi yaşamaktan yıldırdın
Gönül sarayıma elem doldurdun
Ne beni güldürdün nede öldürdün
Boynumu bir yağıza eğdirdin felek
Bütün dertlerimi aldım kaleme
Genç yaşımda sızı girdi belime
Garip Şahballı’yı fani aleme
Kara gün içinmi doğdurdun felek
Kaynak: Hilmi Şahballı

Felek (İki Kardeştik)
Şu yalan dünyada iki kardeştik
Zalim felek sana nettik neyleydik
Vatansız kuş gibi terk ettik geldik
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Sende de gülmedik zalim İstanbul
Vatansız kuş gibi terk ettik geldik
Senin de mi için hoş değil felek
Geldik İstanbul’a asla gülmedik
Gülüp kardeşimle bir gün görmedik
Meğer ayrılık var onu bilmedik
Senden de gülmedik zalim İstanbul
Meğer ayrılık var onu bilmedik
Seninde mi için hoş değil felek
Bacım söyler kardeş üzülme öyle
Beni görmeyene belamım söyle
Bizim kaderimiz karaymış böyle
Senden de gülmedik zalim İstanbul
Bizim kaderimiz karaymış böyle
Seninde mi için hoş değil felek
Sözleri söyleyen kardeşi Kemal
Geride bıraktığım yavrumu sen al
Ayrı bıraktığım yavrumu sen al
Benim kaderimde karaymış böyle
Senden de gülmedik zalim İstanbul
Benim kaderimde karaymış böyle
Seninde mi için hoş değil felek
Kaynak: Kemal Yıldız

Felek (Yamansın Her Zaman)
Yamansın her zaman aldattın beni
Gah düşürdün gahi kaldırdın felek
Mecnun'sun diyerek Leyla peşinde
Issız vadilere saldırdın felek
Rehbersin dedin sen ben ise kördüm
Elimle başıma çok çorap ördüm
Kendimi bıraktım alemi gördüm
Hesapsız günahlar aldırdın felek
Şifadır dedin de zehir tattırdın
Gençliğin okunu boşa attırdın
Körlerin yurdunda ayna sattırdın
Çıkmaz sokaklara daldırdın felek
Barışmadı gönlüm mert ile zenle
Ne bir iş bilenle ne boş gezenle
Hicran köşesinde bozuk düzenle
Neyzen'e her telden çaldırdın felek
Kaynak: Neyzen Tevfik
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Sayfa 1193

Felek Baharımı Kış Etti Geçti
Erzincan ilinde seyran ederken
Bir güzel gönlümü çoş etti geçti
O nazlı yar ile devran ederken
Felek baharımı kış etti geçti
Ben bir güzel gördüm bağda salınır
Dedim çok salınma aklın alınır
Gören yiğitlerin bağrı delinir
Sordu hatırımı hoş etti geçti
Gel dedim sarayım ince belini
Dereyim bağında gonca gülünü
Sevdim muhabbetli tatlı dilini
Aşkın zehirini nuş etti geçti
Güzel olan sever aşık olanı
Yar aşkına secda ile dolanı
Nasıl sevmeyeyim kendi geleni
Beni sevdalara düş etti geçti
Çoktur Daimi'ye aşkın cefası
Bunda yoktur aşıkların sefası
Acep o güzelin yok mu vefası
Efkarım bir iken beş etti geçti
Kaynak: Aşık Daimi

Felek Beni Nazlı Yardan Ayırdı
Ne güzel de muradıma ererken
Felek beni nazlı yardan ayırdı
Ak gül kırmızı gül dererken
Felek beni nazlı yardan ayırdı
Kızardı kayalar don giydi dağlar
Yeşil yaprak ile bezendi bağlar
Yar ile sahraya çıktığım çağlar
Felek beni nazlı yardan ayırdı
Demir kafes idim doldum ıssıldım
Kurulu yay idim durdum kasıldım
Yemeden içmeden sudan kesildim
Felek beni nazlı yardan ayırdı
Yaz gelende yazı yaban yurt olur
Ak sürüye kara koyun kurt olur
Sevip sevip ayrılması dert olur
Felek beni nazlı yardan ayırdı
Pir Sultan Abdal'ım inem yarışam
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Yarışam da ummanlara karışam
Başına gelmiş yok varam danışam
Felek beni nazlı yardan ayırdı

Sayfa 1194

Süpürmen odamı da güzel oluyor duman
Ataşına yandığım gene uykudan uyan (aman aman)
Ar edip de gene güzel yanına geldiğim zaman
(tamanın) Ölüm olsun da gene bu ayrılık olmasın

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Felek Bizi Attı Gurbet Ellere
Felek bizi attı gurbet ellere
Bilmem nerden geçer yolumuz bizim
Adı sanı bilinmedik ellerde
Acep nerde kalır ölümüz bizim
Yağmur yağar serpiliyor kar ile
Günümüz geçiyor ah u zar ile
Eğer kavuşmazsak nazlı yar ile
Kıyamete kalır kavlimiz bizim
Dertli Mücrimi'yem yollarım ırak
Düşmüşem gurbete o yarden uzak
Bir yandan hasretlik bir yandan firak
Bilmem nerde kalır ölümüz bizim

Aman neneyle de Ezo gelin neneyle
(tamanın da) Adam sevdiğine eder mi böyle
(tamanın da) Adam dostuna da eder mi böyle (aman)
(amanın) Ben seni severdim de eller duymadı
(tamanın) Ben istedim de zalım anan vermedi
(tamanın da) Benim buraya geldiğimi de kimseler
bilmedi
Feleğin katibi de kara yazmış yazımı
Kaynak: Şerif Akbağ

Felek Gurbet Elde Alma Canımı
Felek gurbet elde alma canımı
Sılada yavrular perişan olur
Yıkıp viran etme fakir haneyi
Düşmanlar duyarsa şadıman olur

Kaynak: Feyzullah Çınar

Felek Çakmağını Üstüme Çaktı
Felek çakmağını üstüme çaktı
Beni bir onulmaz derde bıraktı
Vücudum şehrini odlara yaktı
Yandım ataşına su leyli leyli
Felek çakmağını eyledi çengel
Yare gidem dedim koymuyor engel
Ölürsem kabrime sevdiğim sen gel
Gözün yaşı ile yu leyli leyli
Her an dilimizde dostun kelamı
Uğra dost köyüne eyle selamı
Tenhada görürsen Emrah cananı
Daim ezberimde o leyli leyli
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Felek Getirdi Gene Benim Özümü
(aman) Felek getirdi de gene benim özümü
(aman) Gudretten de gene sürmelemiş gözünü
Neyledim de gene özü tutmaz sözünü
(taman) Gadir Mevla'm da gene kara yazmış yazımı
Kime ben nedem aman aman aman dertliyim aman
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Seksen bin evliya yüzbin erenler
Mecnun sanır bizi burda görenler
Sağ olupta sılasına varanlar
Gülüşür bir zaman şadıman olur
Gam geldi gam üzerine dokundu
Bir selam gelmedi yollara bakındı
Ellerin mektubu geldi okundu
Korkarım bizlere çok ziyan olur
Kahpe felek isyanımız ne idi
Bülbülün meskeni bahçe bağ idi
Gurbet ilde eğlemeyin Said'i
Koyverseniz bizi çok ihsan olur
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Felek İle Şu Cihanı Bölüştük
Felek ile şu cihanı bölüştük
Saray aldı hanı bana bıraktı
Yeryüzünü karış karış dolaştık
Zevki aldı derdi bana bıraktı
Şehir aldı yayla aldı dağ aldı
Mor sümbüllü bahçe aldı bağ aldı
Taksim etti her hisseden çok aldı
Hile yaptı azı bana bıraktı
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Sayfa 1195

Kaynak: Aşık Daimi

Felek Sana Sualim Var
Felek sana sualim var
Anlamıyom hallerinden
Aklımı gümanda koyma
Haber söyle illerinden
Kullara baş eğmez misin
Güzelliği sevmez misin
Bu dünyaya sığmaz mısın
Bir mekan tut çöllerinden
Ayrılanı kavuştursan
Küskünleri barıştırsan
Gerçeklere eriştirsen
Gelmiyor mu ellerinden
Kimi gamda kimi yasta
Kimi sana çok heveste
Kin vermişsin dosttan dosta
Ne istersin kullarından
Darılma da barışalım
Gerçeklere erişelim
Birgün gel de görüşelim
Türlü türlü yollarından
Gizli gayıbım aç getir
Yalan değil gerçek getir
Eroğlu'na çiçek getir
Koparmadan dallarından
Söz: Musa Eroğlu

Felek Senin Elinden
Be felek senin elinden
Hem yanarım hem ağlarım
Gece gündüz ağlar gözüm
Başımı döğer ağlarım
Çağırırım gani deyi
Gel ağlatma beni deyi
Kimi görsem seni deyi
Yüzüne sakar ağlarım
Lutfeyle beyim urandır
Gözümün yaşı barandır
Kaygılı gönlüm virandır
Hicrimi çeker ağlarım
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Karacaoğlan düştü derde
Gece gündüz yanar narda
Hak kadı olduğu yerde
Kabrimden çıkar ağlarım
Kaynak: Karacaoğlan

Felek Şad Olacak
Felek şad olacak günün görmedim
Garip gönlüm bir efkara düşürdün
El uzatıp gonca gülün dermedim
Bülbül gibi intizara düşürdün
Bir zülfü siyahım elimden aldın
Günahım ne idi hey zalim n'oldun
Ahirinde beni gurbete saldın
Akıl almaz bir diyara düşürdün
Akıl ermez şu feleğin işine
Doyulur mu cümbüşüne cuşuna
Ahirinde ağu kattı aşıma
Eyup'a dert verip yara düşürdün
Kaynak: Aşık Musa Aslan

Felek Vermezsin Dengi Dengine
Felek vermezsin dengi dengine
Yolum düşürdün yine ingine
Kader getirdi Karaman iline
Çimenler mahzun gülleri mahzun
Aşıp dağları seyran eyledim
Garip gönlümü hayran eyledim
Doğdu gönlümden ben de söyledim
Yaylalar mahzun yolları mahzun
Oba yerleri yıkılmış viran
Ceylanlar gitmiş dağılmış şahan
Dedim feleğe işlerin yaman
Konuştum nice dilleri mahzun
Karacaoğlan konayım güllere
Gidelim gönül uzak illere
Selam söyleyin garip yollara
Gördüm ovaları çölleri mahzun
Kaynak: Karacaoğlan

Felek Vurgunu (Küstü)
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Sayfa 1196

Felek vurdu derdim baştan aşırdı
Ben sözümle sözüm diliyle küstü
Gözüm görmez etti yönüm şaşırdı
Ben gözüme gözüm seliyle küstü

Cehennem narından cennet köşküna
Çıkıp tahta kurulunca beklerim

Canımı yağ beleş ettim satınca
Bütün varlığımla derde batınca
Kendi ateşime kendim atınca
Ben közümle közüm külüyle küstü

Felekler Zuhur Olalı

Seller gibi köpük köpük çağlarken
Dertlere bulandım dertli ağlarken
Yanık yanık dertli dertli çalarken
Ben sazımla sazım teliyle küstü
Ciğerlerim yandı eridi nardan
Gönlüm yorgun düştü bezerdi zardan
Başımda kış bordan geçit yok kardan
Ben yazımla yazım gülüyle küstü
Devran Baba'm der ki ahtım amandır
Felek vurgunuyum halım yamandır
Hiç aynaya bakmam hayli zamandır
Ben yüzümle yüzüm kılıyla küstü
Kaynak: Devran Baba

Felek Yıktı Sarayımı Tahtımı
Felek yıktı sarayımı tahtımı
Sünbül iken şeyda kurdum bahtımı
Ahrete gönderdim çifte mahdumu
Duman serden ayrılınca gözlerim
Çekip onlar musallaya konunca
Kim ah eder kim vah eder duyunca
Er kişinin niyetine deyince
Salatına durulunca gözlerim
Ben agyarsız fena düştüm tabıra
Kalmadı mecalim asla sabıra
Üç beş ahbab indirimce kabire
Taşlar ile örülünce gözlerim
Elleyli ahirim velleyli rucum
O zaman yetmedi bir pula gücüm
Cehennem haykırıp deyince hücum
Zebaniler sarılınca gözlerim
Der Said'im yardım edin düşküne
Ver salavat ol habibin aşkına
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Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Felekler zuhur olalı
Arttı derdim fizahım var
Günahım çoktur gamım yok
Mehdi gibi bir mahım var
Gayettir Ali'nin demi
İmam Hasan gevher kanı
Şah İmam Hüseyin gibi
Muallakta dergahım var
İmam Zeynel leyl ü nehar
İmam Bakır kırdı küffar
Mehr içinde İmam Cafer
Şemsi gibi bir mahım var
Musa-yı Kazım'a düştük
Ali Rıza'ya eriştik
Muhammet Taki'den içtik
Türlü türlü kadehim var
Pir Sultan'ım Naki candır
Askeri dindir imandır
Mehdi sahib-i zamandır
Mürvetli padişahım var
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Fellahın Haline Akıllar Ermez
Fellahın haline akıllar ermez
Aş yererler birbirinin leşine
Nil taştığı zaman gözleri görmez
Biri nobut salar yetmiş beşine
Babasına kıyar bu ne yürektir
Son miracı kazıktır ya kürektir
Gerdanları sanki mermer direktir
Beş kantar yük kaldırır kor başına
Hakkın emriyle işleri zardır
Güneşte yanmadan vücudu nardır
Yüz elli yaşında pirleri vardır
Kurşun vursan kıramazsın dişine
Kin kovarlar ömürleri gidince
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Sayfa 1197

Kuduz kelbe döner kanı tadınca
Gafir "hit mal" deyüp nida edince
Kırbaç girer cümlesinin düşüne

Muhabbetsiz yere varmalı değil

Orak elde kılıç gibi salarken
Tilki gibi ot içinde dalarken
Vardım seyreyledim birsim yolarken
Gidiler pek pehlivandır işinde

Feracem De Dört Duvarda

Sureta bir boynuz koyundur
Fursatın gözedir amma hayındır
Kırk yıl hizmet etse gene hayındır
Sakın anlar ile olma aşina
Bin kan eder bir paraya erince
Çalışırlar ta ki serin verince
Fursat ile hasmı ele girince
Mızrağ ile urur deler gûşuna
Acayiptir böyle bir kavim yoktur
Kiminin elinde kemandır oktur
Ol gani Sübhan'ın takdiri çoktur
Akıl isen fikr eyleyüp düşüne
Derviş Halil eydür işler ederler
Firavunun tarihini güderler
Beş yüz kırbacı kahvaltı ederler
Hiç bakmazlar ayaklar'nın şişine
Kaynak: Derviş Halil

Fena Dünya İçin Gam Çekme
Fena dünya için gam çekme gönül
Her dem ağlayıp da gülmeli değil
Sevda dedikleri sel misalidir
Fikredip ummana dalmalı değil
Ceht etmeyince karlı dağ aşılmaz
Sarrafın yanında altın pul olmaz
Yiğidin başına gelmedik olmaz
Başına gelene gülmeli değil

Kaynak: Kul Hüseyin

Feracem de (aman aman) dört duvarda
Bir yarim var pek hovarda
Hovardaysa (aman aman) denk hovarda
Sevisi var ta ciğerde
Uyan Ayşe'm sen uyan
Yine dağlar (aman aman) yeşillendi
Göçmen guşlar suya endi
Eski dertler (aman aman) yenilendi (tazelendi)
Uyan Ayşe'm aman uyan
Sensin bu hale koyan
Kaynak: Ömer Yarşi

Feracemi Al İsterim
Feracemi al isterim aman
Yeylerini yandım dar isterim
Sevilmedik yar isterim aman
Al yemeni yemeni
Bidanem mor yemeni
Faydasız güzeli
Yandım neylemeli
Feracenin yeyi yünlü aman
Benim yarim yandım gümüş tenli
Sevdiğimin yüzü benli aman
Al yemeni yemeni
Bidanem mor yemeni
Faydasız güzeli
Yandım neylemeli
Kaynak: Hasan Büyükçoban

Feracemi Serdim Taşa

Geçersiz dünyayı geçip boylama
Görmediğin yere bühtan eyleme
Bir kimsenin gıybetini söyleme
Bühtan edip kana girmeli değil

Feracemi serdim taşa
Yazılanlar gelir başa
Bizim köylü kaymak Ayşe
Uyanıncı dalgalım uyan

Hüseyin'in sözünü olmuş söyle
Varıp etrafından sor sual eyle
Zamane halkının ahvali böyle

Karanfilim deste deste
Kekliğim altın kafeste
Ötme bülbül yarim hasta
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Sayfa 1198

Uyanıncı dalgalım uyan
Feracemin ön yakası
Terziler vurdu makası
Kolu dibinden kopası
Uyanıncı edalım uyan
Kaynak: Ali Osman Gider

Feracemin Al Yakası
Feracemin al yakası aman
Terziler vurdu makası
Gidi eli kırılası aman
Al feracem mor feracem
Yakamdan düştü feracem
Feracemi al isterim aman
Ortasında dal isterim
Bir cilveli yar isterim aman
Al feracem mor feracem
Yakamdan düştü feracem

Ninna ninna ninna ninna
Ninna nih nina nay nam
Aman da aman Ferahi
Demirciler demir döver tunç olur
Yandım aman esmer yarim
Aman da tunç olur
Sevip sevip ayrılması güç olur
Yar yandım aman esmer yarim de
Aman da güç olur
Ninna ninna ninna ninna
Ninna nih nina nay nam
Aman da aman Ferahi
Kaynak: Galip Bilgili

Feraye (Çeşmenin Başına Gel)
Çeşmenin başına gel
Durma tek başına gel
Ekmeği koy tandıra gel
Gülleri tek başına gel Feraye

Kaynak: Sadi Yaver Ataman

Feracemin Ucu Sırma
Feracemin aman aman ucu sırma
Bıyıkları burma burma
Git güzel karşımda durma
Al hançeri vur boynuma
Saat beşte gel yanıma
Feracemin aman aman al yakası
Terziler vurur makası
Kolu dibinden kopası
Al hançeri vur ben ölem
Kapınızda kölen olam
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Ferahidir Kızın Adı
Ferahi'dir kızın adı
Yandım aman esmer yarim de
Aman da Ferahi
Türkmen kızı katarlamış mayayı
Yar yandım aman esmer yarim de
Aman da mayayı
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Çeşmenin başı dolu
Değiştir hemen yolu
Görmesin elin oğlu
Deli dolu Feraye
Bugün ayın ondördü
Seni öptüm kim gördü
Saçlarını kim ördü
Selvi boylu Feraye
Kaynak: Servet Kocakaya

Ferhat Oldum Bir Lebleri Şirin'e
Ferhat oldum bir lebleri Şirin'e
Büktü kametimi dal etti beni
Canım kurban ak gerdanın nuruna
Yaktı aşk oduna kül etti beni
İnci mercan dür dizilmiş dişlerin
Lale sümbül gül ü reyhan saçların
Mahpare yüzlerin hilal kaşların
Acayip acayip hal etti beni
Lütfeyle sultanım ahvalime bak
Bu cefadan kurtulmaya mümkün yok
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Senin sevdaların bana verdi hak
Ayaklar altında yol etti beni
Aklımı mest etti bir dolu camın
Güzelliğin yekta duyuldu namın
Dert ile hasretin firkatin gamın
Akar boz bulanık sel etti beni
Yaktı Pervane'yi güneş yüzlerin
Cana hayat verir şirin sözlerin
Mahitap cemalin ahu gözlerin
Akıbet alemde del'etti beni

Sayfa 1199

Sevdiğimden lütf-ü ihsan mı geldi
Mevlanın aşkına söyleyin bize
Müjde mi efkar mı efgan mı geldi
Efgan geldi ise giyem karalar
Bizim davamızı o dost aralar
Hasretinden açılmıştır yaralar
Tabipler şahından derman mı geldi
Devran bana çok cefalar yetirdi
Adü sözü dertlerimi artırdı
Dosttan bu nameyi kimler getirdi
Sail midir yoksa kervan mı geldi

Kaynak: Aşık Sıdkı Baba

Ferizlerin Gülleri
Ferizlerin gülleri
Çakır da Ayşa'mın dilleri
Altın kafes istiyor
Kasabın bülbülleri
Gınalısın Ayşa'm gel gel aman da
Geyin kuşan gel
Tarlaların daşlısı
Güzel olur kızların uzun saçlısı
Damdan dama kaldırdım
Çamur da oldu baldırdım
İnat etme çakır Ayşa'm
Seni de dağa kaldırım
Gınalısın Ayşa'm gel gel aman da
Geyin kuşan gel
Tarlaların daşlısı
Güzel olur kızların uzun saçlısı
Tulumbanın burgusu
Sevda çekiyom doğrusu
Nasıl sevda çekmeyim
Üç kemerin kumrusu
Gınalısın Ayşa'm gel gel aman da
Geyin kuşan gel
Tarlaların daşlısı
Güzel olur kızların uzun saçlısı
Kaynak: Zeki Ertoy

Ferman Mı Geldi
Bir haber sorayım erenler size
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O nameyi salan canan mı idi
İçinde okunan Kuran mı idi
Dosta gelen ehl-i iman mı idi
Yoksa bir münafık şeytan mı geldi
Sıtkı bu dert ile yandı kurudu
Eyvah gurbet elde ömrüm çürüdü
Münafıklar cellat oldu yürüdü
Yoksa katlimize ferman mı geldi
Kaynak: Aşık Sıdkı Baba

Feryat (Gönül Senin Derdin)
Gönül senin derdinden bitmez
Yaram derin melhem yetmez
Bu ah ne bitmez tükenmez
Feryat feryat feryat feryat
Allahım bu nasıl hayat
Gözyaşlarım gülmek midir
Baharım yok ne alemdir
Bu ah çekmek ne dildendir
Feryat feryat feryat feryat
Allahım bu nasıl hayat
Kaynak: Kazım Sanrı

Ferzende
Bingöl’den her gidende
Katır üstü Ferzende
Mendilde eldivende
Nakış ister Ferzende
Melik Ahmet Çarşısında
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Mal beğenir Ferzende
Katırına ot yedirir
Kendi güveç Ferzende

Sayfa 1200

Sabah pazara varayım
Burnuna hızma alayım

Ferzende Ferzende
Halo çerçi Ferzende
Kıtlama çay içe içe
Dişi oynar Ferzende

Hızma burnuna hızma burnuna
Sürme gözüne hıdat kaşına
Fes başına
Püskülü ben olayım
Püskülü ben olayım

Bilgöl’e her gelende
Yorgun düşer Ferzende
İnat eder yolda kalır
Yayan gelir Ferzende

Dişim ağrıyor dişim ağrıyor
Dişine kurban olayım
Sabah pazara varayım
Dişine fıstık alayım

Kaynak: Servet Kocakaya

Fıstık dişine fıstık dişine
Hızma burnuna sürme gözüne
Hıdat kaşına fes başına
Püskülü ben olayım
Püskülü ben olayım

Fes Başına Fes Başına
Fes başına fes başına
Püskülü ben olayım
Püskülü ben olayım
Başım ağrıyor başım ağrıyor
Başına kurban olayım
Sabah pazara varayım
Başına bir fes alayım
Fes başına fes başına
Püskülü ben olayım
Püskülü ben olayım
Kaşım ağrıyor kaşım ağrıyor
Kaşına kurban olayım
Sabah pazara varayım
Kaşına hıdat alayım
Hıdat kaşına fes başına
Püskülü ben olayım
Püskülü ben olayım
Gözüm ağrıyor gözüm ağrıyor
Gözüne kurban olayım
Sabah pazara varayım
Gözüne sürme alayım
Sürme gözüne sürme gözüne
Hıdat kaşına fes başına
Püskülü ben olayım
Püskülü ben olayım

Kaynak: Azmi Körükçü

Fesimin Kozasına
Fesimin kozasına
Can sever bazısına
Ne diyem ne diyem ağlıyam
Alnımın yazısına
Amanın dumanın neymiş
Sarmalı badem değilmiş
Karanfilin moruna
Uzat yarim koluna
Çifte kurbanlar kesem
Güzel senin yoluna
Amanın dumanın neymiş
Sarmalı badem değilmiş
Mor cepkenim var benim
Kollarıma dar benim
Ölüm var ayrılık yok
Böyle kavlim var benim
Amanın dumanın neymiş
Sarmalı badem değilmiş
Kaynak: Yöre Ekibi

Burnum ağrıyor burnum ağrıyor
Burnuna kurban olayım
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Sayfa 1201

Feslikenim dam başında çanakta
Benim yarim şu karşıki de konakta

Feyli turnam feyli turnam gölden kalksana
Feyli turnam feyli turnam gölden gitsen

Şımdımdım şımdımdım şımdım da
Şımdım şımdımdım şımdım da

Fındığım Fındığım

Gün görünmez menengicin dalından
Kim ayrılmış ben ayrılem de yarimden
Şımdımdım şımdımdım şımdım da
Şımdım şımdımdım şımdım da
Kaynak: Mustafa Çobanoğlu

Fesliyenin Bir Budağı Mavidir
Fesliyenin bir budağı mavidir (aman)
Sen gidersen (aman) beni kimler avudur (palazım)
Fesliyen içinde buldum fesimi (aman)
Kafeslerde (aman) işitirler sesini (palazım)
Kaynak: Mehmet Şirin

Fetva Vermiş Koca Başlı Kör Kadı
Fetva vermiş koca başlı kör kadı
Şah diyenin dilin keseyim deyü
Satır yaptırmış Allah'ın laneti
Ali'yi seveni keseyim deyü
Şen kulların örüğünü uzatmış
Müminlerin baharını güz etmiş
On ikiler bir arada söz etmiş
Aşıkların yayın yaşayım deyü
Hakk'ı seven aşık geçmez mi candan
Korkarım Allah'tan korkum yok senden
Ferman almış Hıdır Paşa sultandan
Pir Sultan Abdal'ı asayım deyü

Ah fındığım fındığım
Dallarına konduğum
Vermedi seni bana
Sakalını yonduğum
Ey fındığım fındığım
Dallarına konduğum
Ben sevdim de el aldı
Odur benim yandığım
Kaynak: Yöre Ekibi

Fındık Attım Harmana (Görele)
Fındık attım harmana
Karıştı gazellere
Senin ile ikimiz
Kaldık ahır zamana
Üzüldü çarık bağım
Ben onu bağlatırım
Necesini aldattım
Seni de aldatırım
Irmağı kestim harka
Geliyu aka aka
Darılma sevdiceğim
Şaka edeyum sana
Elindeki yazması
Yüz dirhemdir yüz dirhem
Yaşmağının pulunu
Sayarım birem birem
Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Feyli Turnam Göle Gelsene

Fındık Dalları

Feyli turnam göle gelsene
Feyli turnam feyli turnam göle insene
Feyli turman feyli turnam kanat çırpsana
Feyli turnam feyli turnam kanat gersene

Yine yeşerdi fındık dalları
Acep ne olacak yarin halları
Dalgalanıyor pembe şalvarı
kız allan pullan gel gel gel yanıma
Beyaz kollarını dola boynuma

Feyli turnam şöyle dönsene
Feyli turnam feyli turnam çay yolsana

Tabya başında kızlar yan yana
İçlerinden biri göz etti bana
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Sayfa 1202

Nur olsun seni doğuran ana
kız allan pullan gel gel gel yanıma
Beyaz kollarını dola boynuma

Geçtiğin yaylalar serin mi fırat
Bir yol şahlanırsın bir yol dinersin
Sevdalı gönüller yerin mi fırat

Fındık dalları yerlere değer
Yarin bakışları kalbime değer
Ölürüm seni almazsam eğer
Kız allan pullan gel gel gel yanıma
Beyaz kollarını dola boynuma

Durmadan yürürsün seferin mi var
Posta iletecek haberin mi var
Hıçkıran sesinde kederin mi var
Senin de dertlerin derin mi fırat
Kaynak: Vecdi Bingöl

Kaynak: Muhsin Tercan

Fındık Toplayan Kızlar
Fındık toplayan kızlar
Fındık dalda kalmasın
İyi toplayın kızlar
Başakçılar çalmasın
Fındık dalda tekleme
Kız saçların ekleme
Gidiyorum Ordu'dan
Gelir diye bekleme
Şu Ordu'nun pınarı
Soğuk olur suları
Çok hoşuma gidiyor
Peştemalli kızları
Kaynak: Yöre Ekibi

Fındıklı Bizim De Yolumuz
Fındıklı bizim de yolumuz eşim aman aman
Hovarda aman hovarda çıktı soyumuz
Bu bizim eski de huyumuz aman aman
Sen hancı ben yolcu yol bana dolaşır
O güzel endama allar ne de yaraşır
Fındıklı'dan geçersin eşim aman aman
Savura aman savura sigara içersin
Ne alır ne de geçersin aman aman
Sen hancı ben yolcu yol bana dolaşır
O güzel endama allar ne de yaraşır
Kaynak: Fatma Türkan Yamacı

Fırat (Bingöllerden Süzülürsün)
Bingöllerden süzülürsün inersin
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Fırat Dağı Deliyor
Fırat dağı deliyor
Harrana su geliyor
Aney kalk br zılgıt çal
Urfama su geliyor
Bacey kalk bir zılgıt çal
Harrana su geliyor
Hoyrat
Suya hasret
Harranda kara toprak
Suya hasret ay ay
İçerim kan ağlı
Aney kurban
Dudağım gene bugün
Suya hasret
Hasret kaldım suya ben
Daldım bir uykuya ben
Rüyamda bir su gördüm
İçtim doya doya ben
Kaynak: Halil Ekmen

Fırat Kenarında Ben Bir Kum İdim
Fırat kenarında ben bir kum idim
Yağmur yağdı güneş vurdu eridim
O yarin gözbebeğinde ben idim
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum
Fırat kenarının ince dumanı
Etrafa yayılır seher zamanı
Fırat kenarında bir ev yapmışım
Kerpicim tükenmiş naçar kalmışım
O yar için çok cefalar çekmişim
Fırat kenarının ince dumanı
Etrafa yayılır seher zamanı
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Kaynak: Fatih Yükselmiş

Fırat Kenarında Esvap Yumuşlar
Fırat kenarında esvap yumuşlar
Yuyup yuyup gül dalına koymuşlar
Sevmediğim yerde sevdi demişler
Sevem de kurtulam elin dilinden
Aşağıdan gelir eli boş değil
Söyledim söyledi gönül hoş değil
Bir güzeli bir çirkine vermişler
Sevdiği de kendisine eş değil
Dolap yüksek atamadım darımı
Yollar uzak kayıp ettim yolumu
Eğer o dolaptan düşer ölürsem
O vefasız yardan alın kanımı
Kaynak: Hasan Durak

Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar
Fırat kenarında yüzen kayıklar
Ölem kayıklar n'edem kayıklar
Anam ağlar bacım beni sayıklar
Ölem sayıklar n'edem sayıklar
Başına toplanmış bağrı yanıklar
Ölem yanıklar n'edem yanıklar
N'ettim size verin benim yarımı
N'edem yarımı
N'ettim size beni yare götürün
N'edem götürün
Fırat'ın suları akar serindir
Ölem serindir n'edem serindir
Nice güzelleri yutar derindir
Ölem derindir n'edem derindir
Fırat'a gömülen benim yarimdir
Ölem yarimdir n'edem yarimdir
N'ettim size verin benim yarımı
N'edem yarımı
N'ettim size beni yare götürün
N'edem götürün
Elbisem duvarda asılı kaldı
Ölem vay kaldı n'edem vay kaldı
Çeyizim sandıkta basılı kaldı
Ölem vay kaldı n'edem vay kaldı
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Sayfa 1203

O yar benim ile küsülü kaldı
Ölem vay kaldı n'edem vay kaldı
N'ettim size verin benim yarımı
N'edem yarımı
N'ettim size beni yare götürün
N'edem götürün
Kaynak: Kemal Çığrık

Fırat Kenarının İnce Dumanı
Fırat kenarının ince dumanı
Dağlara yayılır seher zamanı
Ben yarimden kestim artık gümanı
Bülbül bülbül
Ne ararsın yuvan mı yoktur bülbül
Yoksa benim gibi sızlar yaran mı çoktur
Bülbül bülbül bülbül
Şu dağları aşalım
Di gel gel ağlaşalım
Karşı karşıya
Fırat kenarında koyunlar kuzular
Yanıma gelmiyor gelinler kızlar
Değmeğin yarama derindir sızlar
Bülbül bülbül
Ne ararsın yuvan mı yoktur bülbül
Yoksa benim gibi sızlar yaran mı çoktur
Bülbül bülbül bülbül
Şu dağları aşalım
Di gel gel ağlaşalım
Karşı karşıya
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Fırat Suyu Bulanık
Fırat suyu bulanık
Ağlarım bağrım yanık
Viran kalasın mektep
El uyur ben uyanık
Fırat suyu şişeli
İçi mermer döşeli
Gözüme uyku girmez
Yavrum suya düşeli
Fırat suyu çağlıyor
Ciğerimi dağlıyor
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Sayfa 1204

Nasıl kıydın yavruma
İçerim kan ağlıyor

Ben bir yare vuruldum
Ağam bir çaresini siz bulun

Kaynak: Osman Sökmen

(Bağlantı)
Tara lay lay lay lay lom
Pambuk atıyor
El atına binmiş yosmam
Çalım satıyor

Fırın Üstünde Fırın
Fırın üstünde fırın
Uzun bacada kurum (Ay)
Senin için vuruldum (Saniyem)
Derdeime çare bulun
Ah benim ceviz içim
Ölüyom senin için (Ay)
Ellere yar oldun da (Saniyem)
Sen kaldın kimin için
Fistan biçtim giymedim
Muradıma ermedim (Ay)
Kuşlarda murat almış (Saniyem)
Kuşlar kadar olmadım
Kaynak: Cemil Aydaş

Fırın Üstünde Fırın

Fırın üstünde mimler
Ağam(Ülen) bülbül yuvada inler
Benim gönlümde sensin
Ağam senin gönlünde kimler
Bağlantı
Kaynak: Mazhar Sakman

Fırın Üstünde Fırın 2
Fırın üstünde fırın
Haydi duyun komşular duyun
Ben bir yare vuruldum
Haydi çaresini siz bulun

Fırın üstünde fırın
Giden askerler durun
Şu gelen dayım oğlu
Altın sandalye kurun

(Bağlantı)
Taraleyli leyli leylim
Pamuk atıyor
El atına binmiş
Çalım satıyor

Dayımın oğluna vay
Sarılsam boynuna vay
Yanarım uğruna vay
Dönerim uğruna hey

Elif üstünde mimler
Haydi bülbül kafeste inler
Benim gönlümde sensin
Senin gönlünde kimler

Fırın üstünde bakır
Yosmam gözlerin çakır
O çakır gözlerine de
Kurban olsun bu fakir

Bağlantı

Dayımın oğluna vay
Sarılsam boynuna vay
Yanarım uğruna vay
Dönerim uğruna he

Kemanemin burgusu
Haydi çalamadım doğrusu
Yenile de bir yar sevdim
Haydi de alamadım doğrusu
Bağlantı

Fırın Üstünde Fırın 1

Fırın üstünde şamdan
Haydi de kaldır perdeyi camdan
Alacaksan al beni
Haydi usandım ben bu candan

Fırın üstünde fırın
Ağam(Ülen) duyun komşular duyun

Bağlantı

Kaynak: Asım Yahyabeyoğlu
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Kaynak: Ahmet Çopur

Fırsat Elde İken Bir Amel Kazan
Fırsat elde iken bir amel kazan
Gül cemalin bir gün solsa gerektir
Zevkine aldanma kanma dünyaya
Dünya malı burda kalsa gerektir
Yarın Hak'kın divanına varılır
Huzur mahşer günü sual sorulur
Günahın tartarlar nizam kurulur
Orda haklı hakkın alsa gerektir

Sayfa 1205

Yol aradım yol bilmezler içinde
Figan ettim dil bilmezler içinde
Ömrüm geçti hal bilmezler içinde
Halden anlayanı bulamadım ki
Maksudum der ele döktüm derdimi
Bulut oldum sele döktüm derdimi
Ozan oldum tele döktüm derdimi
Telden anlayanı bulamadım ki
Kaynak: Maksut Koca

Fikrimden Çıktı Dünya

Genç Abdal'ım hakka yanık olana
İtikadı bütün sadık olana
Hakikatten hakka aşık olana
Divanda şefaat olsa gerektir

Fikrimden çıktı dünya
Gözümün yaşı gibi
Dolanayım elimi
Bari bektaşi gibi

Kaynak: Ali Çakmak

Dilimde Tanrım vardır
Kalbimde nurım vardır
Ne katı bağrım vardır
Çakmağın taşı gibi

Figan Bana Düştü Zar Bana
Vatan özlemiyle her gün yanarken
Hasret bana düştü nar bana düştü
Anlayan yok gurbet elde hallerim
Figan bana düştü zar bana düştü
Sıla özlemiyle yandı dillerim
Kambur felek ters düşürdü yollarım
Has bahçede soldu açan güllerim
Diken bana düştü har bana düştü
Hasret yığın yığın dertler sıralı
Yıllar beni böyle koydu yaralı
Karlı dağ misali başım pareli
Dolu bana düştü kar bana düştü
Şad olup gülmedim her gün yastayım
Sıla hasretiyle bur da hastayım
Ezgini' yim gönül yapan ustayım
Bina bana düştü şar bana düştü
Kaynak: Ozan Ezgini

Fikri Arı Oldum (Bulamadım Ki)
Fikri arı oldum gönlü gül oldum
Gülden anlayanı bulamadım ki
Kalbi petek oldum dili bal oldum
Dilden anlayanı bulamadım ki
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Zikrimiz halkalanır
Başımız kavgalanır
Gönlümüz dalgalanır
Yaz bahar çoşu gibi
Ne ağyar var ne yarim
Bütün hiçe sayarım
Sığmaz bir yere serim
Kerem'in başı gibi
Arada vardır muzu
Anlarsın yürü sözü
Alemin azdı yüzü
Zemheri kışı gibi
Ruhsati öcalmadı
Kimse halim bilmedi
Tutacak yer kalmadı
Birinin peşi gibi
Kaynak: Aşık Ruhsati

Filistin'e (Ortadoğu Kan Ağlarken)
Ortadoğu kan ağlarken orada
Ben kendi adıma utanıyorum
Bir kaç sözcük mermim olsun şurada
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Sayfa 1206

Vicdan azabından yatamıyorum
Mevzi kurup tüfek çatamıyorum

Al başından hanım çemberi
Ağlatman güzel yari

Taşla tanka karşı can diriyorlar
Çoluk çocuk yaşlı hep ölüyorlar
Tüm dünya oturmuş seyrediyorlar
Ben kendi kendimi tutamıyorum
Mevzi kurup tüfek çatamıyorum

Ağaçlar kalem olsa
Yazılmaz benim derdim

Bir şey gelmez elden vahlar başıma
Onca yıllar zehir oldu aşıma
Kendim ile girdim bir savaşıma
Filistine ışık tutamıyorum
Mevzi kurup tüfek çatamıyorum
Besler amerika şer güder onu
Mazlumlar düşmanı katil şaron'u
Sırıtır ardından lordu baronu
Böyle bir lokmayı yutamıyorum
Mevzi kurup tüfek çatamıyorum
İlhamiyim vicdanımla baş başa
Ben ozanım sözüm çalmayın taşa
Feryadım var çıkarsa çıksın arşa
Vicdanı yürekten atamıyorum
Mevzi kurup tüfek çatamıyorum
Selam olsun sevgili yüreklere
Kaynak: İlhami Arslantaş

Fincan Fincana Kurban (Men Beri)
Aman fincan fincana kurban
Haydi eller mercana kurban
Men berisin haydi men beri
Al başından hanım çemberi
Ağlatman güzel yari
Eller sıkılmış aman aman
Haydi ben de o yare kurban
Men berisin haydi men beri
Al başından hanım çemberi
Ağlatman güzel yari
Aman kayalar merdin merdin
Haydi kim bilir kimin derdin
Men berisin haydi men beri
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Men berisin haydi men beri
Al başından hanım çemberi
Ağlatman güzel yari
Kaynak: Ahmet Misali

Fincan İçi Fil Olur
Fincan içi fil olur
İçi dolu gül olur
Fincana giden gızın
Dileği gabul olur
Deniz üstü batağı
Bura tombul yatağı
Olursa benim olsun
Ben istemem ortağı
Bu dağı dağladılar
Yüreğim dağladılar
Sevmediğim adamı
Başıma bağladılar
İnerim yalılara
Guş gonar çalılara
Benden selamlar olsun
Sarı çemberlilere
Kaynak: Teoman Genç

Fincanı Taştan Oyarlar
Fincanı taştan oyarlar (beyim aman aman)
İçine bade koyarlar (beyim aman aman)
Güzeli candan severler (beyim aman aman)
Al bade ver bade
Doldur doldur içeyim
Dolan gel fırlan gel
Canım canım köşeyi
Fincanın bir dalı beyaz (beyim aman aman)
Geceler gündüzden ayaz (beyim aman aman)
Güzeli sevmesi niyaz (beyim aman aman)
Al bade ver bade
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Doldur doldur içeyim
Dolan gel fırlan gel
Canım canım köşeyi

Sayfa 1207

Bağlantı
Kaynak: Kazancı Bedii

Kaynak: Nimet Nerkiz

Fincanı Taştan Oyarlar
Fincanı taştan oyarlar (Balam oyarlar)
İçine bade koyarlar
Sen bize gelme duyarlar (Balam duyarlar)

Fincanı Taştan Oyarlar (Ayşe)
Fincanı taştan oyarlar
İçine bade koyarlar koyarlar
A kız bizi burda da duyarlar

Sen kimin canısın canı
Sen gine doldur fincanı

(Bağlantı)
Al kadeh ver bade dolduralım şişeyi şişeyi
Kaldırın oynasın şu Bursa'lı Ayşe'yi Ayşe'yi

Fincam rafa dizerler (Balam dizerler)
İçine bade süzerler
Sen bize gelme sezerler (Balam sezerler)

Fincanın bir yanı pembe
Vallahi billahi gönlüm yar sende yar sende
Ölürümde ayrılamam yar senden

Sen kimin canısın canı
Sen gine doldur fincanı

Bağlantı
Kaynak: Raif Sarı

Fincanın dibi düz olur (Balam düz olur)
Sen bize gelme söz olur
Bir kadeh bade az olur (Balam az olur)
Sen kimin canısın canı
Sen gine doldur fincanı
Fincanı doldur sıradan (Balam sıradan)
İçmeyen çıksın aradan
Esirgesin yaradan (Balam yaradan)
Sen kimin canısın canı
Sen gine doldur fincanı
Kaynak: Kadir Sarısözen

Fincanı Taştan Oyarlar
Fincanı taştan oyarlar aman aman
İçine bade koyarlar
Serhoşam beni de soyarlar aman aman
(Bağlantı)
Aman kız canım kız yandırdın beni
El ettin göz ettin kandırdın beni
Anamdan babamdan ayırdın beni
Fincanın bir dalı aldır aman aman
Ağamın paşamın giydiği şaldır
Beni ağlatan vebalıdır aman aman
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Fincanı Ters Yatırdım (Zeyno)
Fincanı ters yatırdım Urfalı Zeyno Zeyno
Kahve falına baktırdım Urfalı Zeyno Zeyno
Seni alırım diye Urfalı Zeyno Zeyno
Nişan yüzüğü yaptırdım Urfalı Zeyno Zeyno
Urfalı Zeyno Zeyno
Mardinli Zeyno Zeyno
Nişan yüzüğünü yaptırdım
Antepli Zeyno Zeyno
Nişan yüzüğüm var benim Urfalı Zeyno Zeyno
Parmağıma dar benim Urfalı Zeyno Zeyno
Seni bana vermezlerse Urfalı Zeyno Zeyno
Dünya düşmanım benim Urfalı Zeyno Zeyno
Urfalı Zeyno Zeyno
Mardinli Zeyno Zeyno
Nişan yüzüğünü yaptırdım
Antepli Zeyno Zeyno
Kaynak: İbrahim Tatlıses

Fincanın Dibi Noktalı
Fincanın dibi de noktalı amanın imanım
Gelinler kızdan edalı haydin di kızdan edalı
Huysuz da kanları
Merdivenden atmalı amanın imanım
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N'olaydı evlenmeyeydim
Haydin yar sevmeyeydim
Fincanı tuzdan yaparlar
Gelini kızdan yaparlar
Urbayı bezden yaparlar
N'olaydı evlenmeyeydim
Haydin yar sevmeyeydim
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Fincanın Etrafı Yeşil
Fincanın etrafı yeşil aman aman
At kolun kolların boynumdan aşır
At kolun kolların boynumdan aşır
Serhoşum dilim dolaşır aman aman
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
Fincanın etrafı sarı aman aman
Ağlarım sızlarım ben zarı zarı
Ağlarım sızlarım ben zarı zarı
Elimden aldılar yari aman aman
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni

Sayfa 1208

Firdevs-i Ala
Firdevs-i Ala'da bir yanal elma
On sekiz bin ilmin nuru dediler
Muhammet Mustafa Haydar-i Kerrar
Hünkar Hacı Bektaş Veli dediler
Çocuktu mektebe babası götürdü
Elif be demeden mana yetürdü
Akıttı pınarı susam bitürdü
Hacısı hocası beli dediler
Pirim der ki Bektaşiyim Bektaşi
Size nasip veren ol nasıl kişi
Sıkar un ederdi örk gibi taşı
Budur cümlemizden ulu dediler
Derildi geldiler halfeler pirler
Bektaşi namında er yok dediler
Bize bir yeşil el nasip verdiler
Görünce tanırız eli dediler
Er isen darı çeç üstünde otur
Ulu kişi isen maksudun bitir
Senedin var ise senedin getir
N'edelim senetsiz eli dediler
Kimi inandı beli bes dedi
Kimi inanmadı senet istedi
Ol Şah'ım anlara elin gösterdi
Budur ol Şah'ımız Ali dediler

Kaynak: Celal Güzelses

Firar Eyleme
Eğer gidemezsen Hakk’ın yoluna
Gelip de sonradan firar eyleme
Lanet vardır nefsine kul olana
Gönlünden gümanı sil var eyleme
Kamilin sohbeti dünyayı değer
Dünyaya aldanan gafilmiş meğer
Hakikata ermek istersen eğer
Yık nefs kalesini imar eyleme
Gel Dertli Divani fehm et arını
Her can bilir zararını karını
Sende mevcut ise Hakk’ın sırrını
Sakın ol cahile izhar eyleme

Evvel Ali idi sonra Vel'oldu
Yol erkan bir zaman batında kaldı
Urum ellerinden nameler geldi
Budur Hakk'ın doğru yolu dediler
Pir Sultan Abdal'ım Şah'ım velidir
Cihanı bürüyen anın nurudur
Şüphemiz yok Hak Muhammet Ali'dir
Bilmeyene Mülcem soyu dediler
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Firdevs-i Ala İçinde
Tarikate ikrar verdim
Lanet Yezit'ten el yudum
Muhammet Ali'yi gördüm
Firdevs-i ala içinde

Kaynak: Dertli Divani

Allah bir Muhammet haktı
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Rehberim kemendi taktı
Çekti pire teslim etti
Firdevs-i ala içinde
Pirden nasihatı aldım
Ben belimi bağlı gördüm
Kendimi Mirac'da buldum
Firdevs-i ala içinde
Ben kutlu postuma geçtim
Sekahüm şerbetin içtim
Ol saat kıl-kalden geçtim
Firdevs-i ala içinde
Didar defterine geçtim
Münkir münafıkı seçtim
Mezhebde Cafere düştüm
Firdevs-i ala içinde
Mehdi'ye vardır niyazım
İmamlara bağlı özüm
Şükür didar gördü gözüm
Firdevs-i ala içinde
Pir Sultan'ım dünya fani
Bizdedir Hakk'ın nişanı
Hakk'a kurban verdim canı
Firdevs-i ala içinde

Sayfa 1209

Ördekler gelir konar
Deredeki sazlara
Ben ölmedim Firdevsim
Canlı girdim mezara
Canlı girdim mezara
Mezar taşım mermerden
Gelip geçme yanımdan
Ah Hasanım demeden
Dereden geçtim atsız
Bir elma yedim tatsız
Babam evlatlarından
Ben mi idim muratsız
Gökte uçan teyyare
Boyaların soldu mu
Aldın gittin yarimi
Boş yerlerin doldu mu
Derin derin göllerin
Dibine dalamadım
Herkes aldı yarini
Ben niye alamadım

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Elindeki yumağı
Giyemesin örmeden
Öldüm de gidiyorum
Firdevsime doymadan
Sevdiğimi almadan

Firdevsim 1

Kaynak: Hasan Kaya

Oy Firdevsim Firdevsim
Vaktin geldi gidesin
Niçin almadın beni
Yatakda çürüyesin

Fistan Giymiş Kırmalı Bir Tanem

Firdevs gördüm kocanı
Köşede duruyidi
O ne biçim kocan var
Ayakda uyuyidi
Zeytin karadır ama
Gramla satılıyor
Kar da beyazdır ama
Kürekle atılıyor

Fistan giymiş kırmalı bir tanem
Göğsü çapraz düğmeli bir tanem
Şu Çorum'un kızları bir tanem
Hep anadan sürmeli bir tanem
Benim mini mini güzel fındığım
Bilmiyon mu benim sana yandığım
Niçin bize bazı bazı gelmiyon
Küskün müsün hiç yüzüme gülmüyon

Kaynak: Hasan Kaya

Bahçelerin güllüdür
Bağrımız bir türlüdür
Bizim elin kızları
Hep de ince bellidir

Firdevsim 2

Benim mini mini güzel fındığım
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Bilmiyon mu benim sana yandığım
Niçin bize bazı bazı gelmiyon
Küskün müsün hiç yüzüme gülmüyon
Kaynak: Rıfat Özsaraç

Florina'nın Dağları
Florina'nın dağları
Keskindir rüzgarları
Sanki benden çıkıyor
Atamın günahları
Çayır çimen otları
Askeriye topları
Florina'dan geliyor
Yarimin mektupları
Kaynak: İlknur Halil

Fosforlu Cevriye
Karakolda ayna var ayna var
Kız kolunda damga var
Gözlerinden bellidir Cevriyem
Sende kara sevda var
Moriye de fosforlum
Sende kara sevda var
Denizlerin kumuyum
Balıkların puluyum
Aç koynunu ben geldim
Ben de Allah kuluyum
Moriye de fosforlum
Ben de Allah kuluyum
Kaynak: Zeki Duygulu

Fosso Necdat
Elinde bir buz bağ şişe
Dolanıyor köşe köşe
Şimdi karakola düşe
Cop tirina nininomda
Hop tirina nirinam
Sivri burun top yumurta
Nara basar ulu orta
Bekçileri tarta tarta
Tir tinina nininom da
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Sayfa 1210

Tara tirina nininom
Gene bir gün böyle zirzop
Gece bekçisi demiş hop
Belinin ortasına cop
Cop tirina nininomda
Hop tirina nininom
Geçirmiş bir siyah şalvar
Poz kesiyor gaddar gaddar
Tesbihi sarı kehribar
Şık tirina nininomda
Tık tirina nininom
Gene bir gün böyle yanya
Hava basarak bir yandan
Karakolun sokağından
Pat tirina nininom da
Pataküte de nininom
Şapkası tam sekiz köşe
Zevkten olmuş dokuz köşe
Güveniyor on kardeşe
Hot tirina nininomda
Zot tirina nininom
Mahelleyi bezmiş ama
Çıkamıyor kimse cama
Adam değil sanki kazma
Host tirina nininomda
Fos tirina nininom
Gene bir gün böyle çalım
Yürüyorken adım adım
Demişler ki gel bakalım
Sak tirina nininomda
Şakaşuka da tirina nininom
Fosso Necdat demiş aman
Anlamış vaziyet yaman
Kafasından çıkmış duman
Fos tirina nininomda
Fis tirina nininom
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Kaynak: Ahmet Kaya

Fransa (Kalpler Toplu Atıp)
Kalpler toplu atıp birlikte yansa
Kafa tutamazdı bize Fransa
Cumhur ile başı kaynaşıp donsa
Akıl satamazdı bize Fransa
İktidar-Muhalif bir dala konsa
İğne batamazdı bize Fransa
Halkın inancına medya da bansa
Çamur atamazdı bize Fransa
Beynime, kalbime sıkmasan pense
Kaşın çatamazdı bize Fransa
İrtica-Mürteci gündemden inse
Gücü yetemezdi bize Fransa
İktidar kavgası gün gelip dinse
Kolay yutamazdı bizi Fransa
Kendi soykırımı bir kere ansa
Rahat yatamazdı bir gün Fransa
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Furun Üstünde Furun
Furun üstünde furun
Duyun komşular duyun
Yar üstüme evlenmiş
Derdime çare bulun vay
Furun üstünde kürek
Ne yanıyon a yürek
Her dertlere dayandın
Buna da dayan yürek vay
Allar giysem iz olur
Beyaz giysem toz olur
Gel yarim yeşil giyek
Muradımız tez olur vay

Futbol (Garip Hasan)
Futbolcular milyon dolar alırken
Garip hasan takım tutmasa olmaz
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Sayfa 1211

Kendisi aç yatıp tok kalkar iken
Rakip taraftara çatmasa olmaz
Kulüpler köşeyi döndü görmüyor
Takımından asla taviz vermiyor
Aklı toptan başka şeye ermiyor
Amigoya uyup ötmese olmaz
Maça gitmek için bileti aldı
Elin topcusunu şakşaklar oldu
Maçtan sonra beş gün açıkta kaldı
Sırtından ceketi satmasa olmaz
İşine gitmeye bile üşenir
Her maça giderken silah kuşanır
Maç sonunda nice olay yaşanır
Bir de kan davası gütmese olmaz
Ağzı dolu küfür eder dostuna
Toz kondurmaz takımının üstüne
Bürünüverir birden hayvan postuna
Kaybedince dayak atmasa olmaz
Coşunca kendini kayıp ediyor
Rast gele silahı sıkıp gidiyor
Takımına olan borcun ödüyor
Coşkuyu şiddetle tatmasa olmaz
Milyon dolarla olur sözleşme
Topunan popunan geldi yozlaşma
Fanatizmde olmaz asla uzlaşma
Statyum önünde yatmasa olmaz
Yiğit'in haline bakın ne olmuş
Çevresi çeperi topcuyla dolmuş
Bundan böyle artık belasın bulmuş
Takımıyla birlik batmasa olmaz
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Gabağında (İsmi Pünhan)
İsmi Pünhan yazılıbdır
İsmi Azamz qabağında
Kendi şekker ezilibdir
Ol senin bal dodağında
İnce belin surahlanır
Xumar gözün gümrahlanır
Beyaz xallar ferehlenir
Güle nisbet yanağında
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Cuma'nın şahı serdarı
Ele güne havadarı
Bir Kadem bas bize sarı
Bereket var ayağında
Kaynak: Aşık Molla Cuma

Gabah (Bahçalarda Gün Döndü)
Gabah bahçalarda gün döndü
Yar yar gölgesin sana döndü
Gabah yar selamım almazsa
Yar yar beni derdinden öldür
Gabah bahçalarda bir tane
Yar yar açılır tane tane
Gabah yar buradan geçerse
Yar yar benden selamlar söyle
Gabah gabağın kökenisin
Yar yar üstünde dikenisin
Gabah seni güzeller yesin
Yar yar çirkinlere bitesin

Sayfa 1212

O da Allah'ın emri
Yandım Azzem yan
Kaynak: Sayme Kuru

Gaçma Yarim
Turna Gibi Geliyorum Yaz ile
Cevan Külüm Diner Keman Saz ile
Gel Gönlümü Bahar Eyle Yaz Eyle
Gaçma Yarim, Gaçma Yarim Benden
Etme Yar Har Meni, Har Meni, Har Meni
Onda Dedi Yar Seni, Yar Seni, Yar Seni
Sensiz Dünya Gözlerime Garalar
Sert Bakışın Yüreğimi Yaralar
Yar Küsende Yar Könlümü Yaralar
Gara Gözler Gaş Altından Süzüler
Kirpiklerde Sıra Sıra Düzüler
Başı Çeken Mecnun Eyler Yüz Eyler
Kaynak: Esadullah Tekdal

Kaynak: Burhan Gökalp

Gadife Yastık Yüzü

Gabrova'dan Dünür Geldi (Azzem)

Gadife yastık yüzü of of
Kimse bilmez kalbimizi
Hafif bir rüzigar esti
Dakımcı ayırdı ikimizi of

Gabrova'dan dünür geldi
Babamın yüzü güldü
Ben hiç istemezkeydin
Annemnen babam verdi
Yandım Azzem yan
Gabrova'nın bacası
Yeni de köyün hocası
Şimdi de buradan geçecek
Azze de Hanımın kocası
Yandım Azzem yan

Aman aman of
Yandım aman of
Gönül yarsız eğlenmeyor
Gadifeden kesesi of of
Gayfeden gelir sesi
Oturmuş nargile içer
Ciğerimin köşesi of

Azzem Azzem dedikleri
Azzem'in uzun belikleri
Hiç aklımdan çıkmıyor
Dul adam dedikleri
Yandım Azzem yan

Aman aman of
Yandım aman of
Gönül yarsız eğlenmeyor

Pencerenin demirleri
Allah versin ömürleri
Nasıl da gittin mari de Azzem
Beş çocuk üstüne gittin de
Olur ise dul adam olsun

Gadunuma Şinanay Şinanay
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Kaynak: Yorgansız Hakkı Çavuş

Gadunuma şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
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Çirkine de ninanay ninanay nay
(Of) Odasında halıyım
Kıymatlı bahalıyım
Dostlar düşmanlar bilsin
Ben bir yiğit malıyım
Şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
Gadunuma şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
(Of) Maniye başlayalım
Şeftali taşlayalım
Akşam oldu gün battı
Cümbüşe başlayalım
Şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
Gadunuma şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
(Of) Su gelir kütüğünden
İçilmez köpüğünden
Ben yarimi tanıram
Kınalı da topuğundan
Şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
Gadunuma şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
(Of) Ey hızara hızara
Dalda kiraz kızara
Ana benim çağım geçti
Durma bana gız ara
Şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
Gadunuma şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
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Sayfa 1213

Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
(Of) Daldan dala ip gerdim
İplere mendil serdim
Darılma hanım teyze
Oğluna gönül verdim
Şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
Kaynak: Sadi Yaver Ataman

Gafil Dost
Gafil gafil olmadı dost
Kucak kucak götürdü dost
Yelden yele savurdu dost
Dostum senin işin mi bu
Canım diye sığındığım
Gözüm diye sakındığım
Dost dost diye sarıldığım
Çiyan imiş anlamadım
Yılan imiş anlamadım
Felek sana ne eyledim
Her işimi dar eyledin
Sen bu Sinan'ı neyledin
Bırak yakamı gideyim
Söz: Sinan Özbey

Gafil Dost (O Dost Ki)
O dost ki dostuna olmaya gafil
Savurur ömrünü küle döndürür
Başın dara düşse kalsan sersefil
Ağlatır gözünü sele döndürür
Koca çınar olsan düşer dalların
Göğe erişmeye kalmaz halların
Vefası olur mu ihmal kulların
Kırk yıllık dostunu ele döndürür
Yeter ki bir zeval gelmesin cana
Hatırdan geçerler atarlar yana
İyi seç dostunu düşmeden sına
Yakar yüreğini çöle döndürür
Elden gelen sille hiç zora gitmez
Bir dostun darbesi ölmeden bitmez
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Sayfa 1214

Sonradan pişmanlık fayda da etmez
İlk baharda solan güle döndürür

Dünya benim deyi zapta geçirse
Karun kadar malın olsa ne fayda

Der İlhami hatırından silene
Sözüm yoktur kadir kıymet bilene
Hiç dilim döner mi hakka erene
Zaten o dilini bala döndürür

Kaynak: Aşık Hasan Hüseyin

Kaynak: İlhami Arslantaş

Gafil Durma Şaşkın Birgün Ölürsün

Gafil Kaldır Kalbindeki Gümanı
Gafil kaldır kalbindeki gümanı
Bu mülkün sahibi Ali değil mi
Yaratmış Hak on sekiz bin alemi
Rızkını veren de Allah değil mi

Gafil durma şaşkın birgün ölürsün
Dünya sana baki değil ne fayda
Ettiğin işlere pişman olursun
Pişmanhğın ele girmez ne fayda

Gelin geçelim biz böyle gümandan
Sakın çıkmayalım dinden imandan
Şefaat umalım on iki imamdan
İmamlar atası Ali değil mi

Birgün seni iletirler evinden
Hakkın kelamını kesme dilinden
Kurtulmazsın Azrail'in elinden
Türlü türlü yolun olsa ne fayda

Kul Himmet'im der ki ben bir fukara
Aradım buldum derdime bir çare
Yüzü kara nasıl varsın dergaha
Dergahta oturan Ali değil mi

Söylersin de sen sözünden şaşmazsın
Helalmı haramından seçmezsin
Kepeğin tükenir su da içmezsin
Hep deryalar senin olsa ne fayda

Söz: Kul Himmet

Teslim Abdal eydür çöksem otursam
Cümle varlığımı ele yetirsem
Şu yalan dünyayı zapta getirsem
Hep dünyalar senin olsa ne fayda
Kaynak: Teslim Abdal

Gafil Gezme Şaşkın 1
Gafil gezme şaşkın bir gün ölürsün
Dünya kadar malın olsa ne fayda
Söyleyen dillerin söylemez olur
Bülbül gibi dilin olsa ne fayda
Sen söylersin söz içinde sözün var
Çalarsın çırparsın oğlun kızın var
Bu dünyada üç beş arşın bezin var
Tüm bedesten senin olsa ne fayda
Söylersin de sen sözünden şaşmazsın
Haramını helalini seçmezsin
Tükenir kepeğin su da içmezsin
Akan çaylar senin olsa ne fayda
Kul Himmet Üstadım gelse otursa
Hakk'ın kelamını dile getirse
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Gafil Kaldır Kalbindeki Gümanı 2
Gafil kaldır gönlündeki gümeni
Bu mülkün sahibi Ali değil mi
İrşat etti on sekiz bin alemi
Rızkını da veren Ali değil mi
Gelin vazgeçelim biz bu gümandan
Sakın çıkmayalım dinden imandan
Şefaat umarız on iki imamdan
Onların atası Ali değil mi
Kul Himmet Üstadım ben bir biçare
Acep bulunmaz mı derdime çare
Günahlıyım nasıl varam divane
Divanda oturan Ali değil mi
(Ek)
Var etti milcanı o etti düşman
Ali'ye kast'etti sonra oldu pişman
Hangi kitapta var şol Ömer Osman
Kur'anda okunan Ali değil mi
Bin bir ismi vardır bir ismi Hızır
Her nerde çağırsan orada Hızır
Alim padişahtır Salman da vezir
Bu fermanı yazan Ali değil mi
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Sayfa 1215

Yönü Bağdadı turnanın
Kaynak: Kul Himmet Üstadım

Gafil Kalma Şaşkın
Gafil kalma şaşkın bir gün ölürsün
Dünya dolu malın olsa ne fayda
Ettiğin işlere pişman olursun
Pişmancalık ele geçmez ne fayda
Bir gün seni götürürler evinden
Hak-kın kelamını kesme dilinden
Kurtulmazsın Azrail'in elinden
Türlü türlü yolun olsa ne fayda
Söylersin de sen sözünden şaşmazsın
Helalini haramından seçmezsin
Kesilir kısmetin suda içmezsin
Akan çaylar senin olsa ne fayda
Sen söylersin söz içinde sözüm var
Çalarsın çırparsın oğlun kızın var
Hiç demezsin üç beş arşın bezim var
Bedestanlar senin olsa ne fayda
Kul Himmet Üstadım çöksem otursam
Türlü varlığımı ele götürsem
Dünya benim diye zapta geçirsem
Bütün dünya senin olsa ne fayda
Kaynak: Kul Himmet Üstadım

Gafil Üstüme Uğradı
Gafil üstüme uğradı
Yolu Bağdadı turnanın
Ağalar cana kar etti
Ünü Bağdadı turnanın
Gök donun almış eğnine
Hem ölüm gelmez aynına
Alıcı şahin boynuna
Kam Bağdadı turnanın
Turna geçer katar katar
Gökyüzünde semah tutar
Aşıka bergüzar yeter
Teli Bağdadı turnanın
Kimi anaç kimi yavru
Eder aşıkına cevri
Bulgar yaylasına doğru
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Kimi anaç kimi yavru
Eder aşıkına cevri
Bulgar yaylasına doğru
Yönü Bağdadı turnanın
Turna değil sığın imiş
Yürek derdi yeğin imiş
Köroğlu der bugün imiş
Günü Bağdadı turnanın
Kaynak: Köroğlu

Gah Çıkarım Gök Yüzüne
Gah çıkarım gök yüzüne seyrederim alemi
Gah inerim yer yüzüne seyreder alem beni
Leyli leyli leyli
Bir tanem gel gel
Sultanım gel gel
Gah giderim meyhaneye dem çekerim kime ne
Gah giderim medreseye hü çekerim kime ne
Leyli leyli leyli
Bir tanem gel gel
Sultanım gel gel
Kul Nesimi'ye sordular yarin ile hoş musun
Hoş olayım hoş olmayım o yar benim kime ne
Leyli leyli leyli
Bir tanem gel gel
Sultanım gel gel
Kaynak: Müslüm Sümbül

Gahba Gençlik Geldi Geçti Yel Gibi
Gahba gençlik geldi geçti yel gibi
Dadı damağımda galdı bal gibi
Boynu garanfilli yar sevdim el gibi
Seni saran ellere helallar olsun
Sabahları olur ezanlar da okunur
Ezanların sesleri bize dokunur
Yari güzel olan çifte güller sokunur
Yari çirkin olanlar melül melül bakınır
Kaynak: Havana Ayhan
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Gahmut Yaylasından Aşarken
Gahmut Yaylasından Aşarken Yolum
Gördüm Ki Yaralı Ağlar Bir Ceyran
Avcı Vurmuş Kanları Yere Akar
İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran
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

Gaipten Haber Getirdin
Gaipten haber getirdin
Mihman hoş geldin hoş geldin
Bizi sohbete kandırdın
Mihman hoş geldin hoş geldin
İki bade birden içtik
Muhabbet kapısın açtık
Çok şükür didar görüştük
Mihman hoş geldin hoş geldin
Erliğini ispat etlin
Gevher alıp gevher sattın
Üstümüze yoluğ attın
Mihman hoş geldin hoş geldin
Kur'ağaçta güller biter
Dalında bülbüller öter
Efendim bergüzar yeter
Mihman hoş geldin hoş geldin

Sayfa 1216

De hanım nanay nanay nanay
Başı yeşil valalı
Ben bu hanımın nesine yandım
Başındaki fesine yandım
Belindeki kemere yandım
Galadan atın beni
De gızım nanay nanay nanay
De hanım nanay nanay nanay
Gızlara gatın beni
Ben bu hanımın nesine yandım
Başındaki fesine yandım
Belindeki kemere yandım
Gızlar gabül etmezse
De gızım nanay nanay nanay
De hanım nanay nanay nanay
Mezere atın beni
Ben bu hanımın nesine yandım
Başındaki fesine yandım
Belindeki kemere yandım
Gala bir beden olsa
De gızım nanay nanay nanay
De hanım nanay nanay nanay
O yara giden olsa
Ben bu hanımın nesine yandım
Başındaki fesine yandım
Belindeki kemere yandım
O yar uykuda ise
De gızım nanay nanay nanay
De hanım nanay nanay nanay
Uykusu haram olsa
Ben bu hanımın nesine yandım
Başındaki fesine yandım
Belindeki kemere yandım
Kaynak: Seyfettin Sığmaz

Eyle Kul Himmet'im eyle
Pirim destur versin söyle
İn eşiğe niyaz eyle
Mihman hoş geldin hoş geldin

Galata'da Yanar Gazlar

Kaynak: Aşık Sefai

Amani Zehra hanım
Gel penceriye
Aman aman aman
Canım aman aman
Gel penceriye

Galalıyam Galalı
Galalıyam galalı
De gızım nanay nanay nanay
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Galata'da yanar gazlar
Sıra sıradır balozlar
İçinde oynayan kızlar
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Galata'da güzel çoktur
Güzellerde vefa yoktur
Al yanayın bana koktur
Amani Zehra hanım
Gel penceriye
Aman aman aman
Canım aman aman
Gel penceriye

Sayfa 1217

İptida söz verip de
Sonradan dönüş m'olur
Geline bak geline
Şu Keziban geline
Al gınalar yaktırmış
Tombul beyaz eline
Gelin gurban olurum
Saçlarının teline
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Galata'nın sokakları
Fildişinden tarakları
Al al olmuş yanakları
Amani Zehra hanım
Gel penceriye
Aman aman aman
Canım aman aman
Gel penceriye
Kaynak: Aşık Ali Tamburacı

Galeden Aşan Gelin
(Aman) Galeden aşan gelin
Al yeşil guşan gelin
Gocan kötü sen güzel
Gayret et boşan gelin
Geline bak geline
Şu Keziban geline
Al gınalar yaktırmış
Tombul beyaz eline
Gelin gurban olurum
Saçlarının teline
(Aman) Galeden iniyorum
Çağırsan dönüyorum
Aşkından kirbit oldum
Üfürsen yanıyorum
Geline bak geline
Şu Keziban geline
Al gınalar yaktırmış
Tombul beyaz eline
Gelin gurban olurum
Saçlarının teline
(Aman) Galeden iniş m'olur
Ham demir gümüş m'olur
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Galiye Banu (Kazan Halk Cırı)
Terezeden karıysınla
Karap kimni tanıysın
Karap küzin taldır gançı
Galiye Banu sılvın irkem
Terezeden tartıp al
Terezenni açık koyıp
Kimge külmek istiasın
Kara kasım karlı gaçın
Galiye Banu sılvın irkem
Kim bahtına üstin sin
Tereze tibin katı bal
Açıysın kilse vatıp al
Süyülerin ciana bulsa
Galiye Banu sılvın irkem
Terezeden tartıp al
Kaynak: İrfan Gündal

Gam Elinden Benim
Gam elinden benim zülfü siyahım
Peykan değdi sinem yaralandı gel gel
Suna başın için ağlatma beni
Bugün sevda canda aralandı gel gel
Ne çekersin dertli sinem dağ olmaz
Aylar yıllar geçer ömür çoğalmaz
Neşterlidir yaralarım onulmaz
Göğerdi çevresi karalandı gel gel
Gamdan hisar oldu mekanım yurdum
İşitmez avazım dinemez virdim
Bir değil beş değil on değil derdim
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Sayfa 1218

Düğümler baş verdi sıralandı gel gel

Zamdan başka ne verdin ki nem ola

Pir Sultan Abdal'ım haftada ayda
Günler gelir geçer bulunmaz fayda
Gönül Hak arzular canım hayhayda
Toprağım üstüme kürelendi gel gel

Doktor ilaç ekmeğe el erdi mi
Gözün çıksın niçin aldın vergimi
Yataktayım bilmez misin derdimi
Ramdan başka ne verdin ki nem ola

Kaynak: İhsan Öztürk

Gidiyorum çok kalmadı menzilim
Gün sayıyor ağzım alevde dilim
Sende kalsın göz yaşıyla mendilim
Gamdan başka ne verdin ki nem ola

Gam Yeme Gönül Gam Yeme
Kamil olan kalmaz naçar
Gam yeme gönül gam yeme
Kara gündür gelir geçer
Gam yeme gönül gam yeme
Akıttın gözümden yaşı
Sızlar yüreğimin başı
Gelir geçer körün taşı
Gam yeme gönül gam yeme

Der ilhami ger çarmıhın as beni
Korkun varsa bir baltayla kes beni
Zaten sağken öldürecek sus beni
Gemden başka ne verdin ki nem ola
Kaynak: İlhami Arslantaş

Gamlanma Gönül

Mahzuni bade içerim
İçer serimden geçerim
Alır cananı göçerim
Gam yeme gönül gam yeme

Koyun meler kuzu meler
Sular hendeğine dolar
Ağlayanlar bir gün güler
Gamlanma gönül gamlanma

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Yiğit yiğide yad olmaz
Eyilenler ham süt olmaz
Bin kaygu bir borç ödemez
Gamlanma gönül gamlanma

Gam Yüküne Tüccar Oldum
Gam yüküne tüccar oldum satarım
Felek vurdu doğrultamam bel ağlar
Dostlar çaldı kolum kırık tutamam
Ben ağlarım sazım ağlar tel ağlar
Oyulur yaralar günden gün azar
Ben yaparım felek bendimi bozar
Ne ellerim tutar ne kalem yazar
Derdim çoktur söyleyemem dil ağlar
Dil huni gam çekme dolmadı çilem
Felek razı olmaz ben nasıl gülem
Has bahçeye düştü bir acı elem
Eser rüzgar yaprak düşer dal ağlar
Kaynak: Aşık Sefai

Gamdan Başka
Hey cevri cefasın çektiğim düzen
Demden başka ne verdin ki nem ola
Yastık altı hesabı mı sorarsın
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Yiğit yiğidin yoldaşı
At yiğidin öz kardaşı
Sağlıktır her işin başı
Gamlanma gönül gamlanma
Yiğit yiğide yar olur
Kötülerde ham süt olur
Kara gün ömrü az olur
Gamlanma gönül gamlanma
Naçar Karacaoğlan naçar
Pençe vurup göğsün açar
Kara gündür gelir geçer
Gamlanma gönül gamlanma
Kaynak: Karacaoğlan

Gamzedeler
Gamzedeler aman aman aman ah
Oğul bu gün gam vurur kibarım gam zedeler
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Amman aman aman ah
Bu derenin uzunu
Bulamadım ucunu
Aldım çerkez kızını
Çekemedim nazını
Bu dere buz bağladı
Dibi yer buz bağladı
Beni bir gelin vurdu
Yaramı kız bagladı
Hele zalım sinemi hekkak delmez
Hele kurban delerse gamze deler
Di gel kara gözleren kurban ben olam
Oğul bu gün düş de gör hayalda gör
Yavrum düş de gör
Vala yar kadrini bilmeyen bir kötüye düş de gör

Gamzen Tiri İle Kaşların Keman
Gamzen tiri ile kaşları keman
Bu dertli sinemi delmek yol mudur
Yok mudur göğsünde din ile iman
Bedeni ferya da salmak yol mudur
Eşiğinde mesken tutar kalırım
Ol rakipten intikamım alırım
Ağa yollum seni benim bilirim
Varıp ellere yar olmak yol mudur
Nasihattır tut guşünü sözüme
Şikar eksik olmaz yavru bazıma
Tenhada gördüğün vakit yüzüme
Hercailik edip gülmek yol mudur
Her kaçan gördükçe sen yüzü mahı
Zayi olur gider aklım billahi
Der Gedayi be hey hubların şahı
Sende hak nazarım kalmak yol mudur
Kaynak: Aşık Gedayi

Gapıya Çıhdım ki Yeller Esiyor
Gapıya çıhdım ki yeller esiyor
(Suna boylum esiyor)
İki gız oturmuş beni kesiyor
(Suna boylum kesiyor)
Birini sevsem biri de benden küsüyor
(Suna boylum küsüyor)
Hangisinden yad eyleyim göynümü
(Suna boylum göynümü)
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Sayfa 1219

Uzun da olur bizim elin selvisi
(Suna boylum selvisi)
Bana derler senin yarin hangisi
(Suna boylum hangisi)
Uzun da boylu beli ince kendisi
(Suna boylum kendisi)
Hangisinden yad eyleyim göynümü
(Suna boylum göynümü)
Sen bir pınar ol ki ben de ayağı
(Suna boylum ayağı)
Sen bir gelin ol ki ben de güveyi
(Suna boylum güveyi)
Seni bana vermiyorlar ne deyi
(Suna boylum ne deyi)
Hangisinden yad eyleyim göynümü
(Suna boylum göynümü)
Kaynak: Osman Şan

Gar Mı Yağdı Kütahya'nın Dağına
Gar Mı Yağdı Kütahyanın Dağına
Ateş Düştü Ciğerimin Bağına
Gül Donatmış Şalvarının Ağına
Kayırma Sevgilim Gün Böyle Kalmaz
Yanar Ciğerimin Ateşi Sönmez
Melek Misin Yeşil Dallar Giyersin
Cellat Mısın Tatlı Cana Kıyarsın
Çocuk Musun El Sözüne Uyarsın
Açıldı Çiçekler Gelmedi Yazlar
Elleri Koynunda Bir Gelin Ağlar
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Gara Amat Galdırdı Dabanı
Gara Amat galdırdı dabanı
Gocaellez oğlu savurdu köpeni
Saña derim gızılgayanın kebeni
Güzeller geçdi mi buradan
Gara Amat Hacıellezi’nin yobazı
Gobcal İbiram Araplı’nın gazı
Sana derim maşat boğazı
Güzeller geçdi mi buradan
Kaynak: Elif Fatma
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Gara Çuhalım Oğlan
Gara çuhalım oğlan (Tillara tillara)
Yola çıkalım oğlan (Tillara tillara)
Bu yıl bize gelmiyor (Tillara tillara)
Yolu yıkalım oğlan (Tillara tillara)
Gara çuham dört yaka (Tillara tillara)
Gırıldık baka baka (Tillara tillara)
O yar bize gelende (Tillara tillara)
Goymam dışarı baka (Tillara tillara)
Gara çuham ehlidir (Tillara tillara)
Yarin yüzü benlidir (Tillara tillara)
Güzel seven gençlerin (Tillara tillara)
Gözlerinden bellidir (Tillara tillara)
Kaynak: Sırma Günaydın

Gara Da Goçun Boynuzu
Gara da goçun boynuzu da vay
Gara da goçun boynuzu da vay
Burma da saçın gülüm gunduzu da vay
Gidide güzelin gızı da vay
Gidide güzelin gızı da vay
Doğdu da şafak şafak yıldızı da vay
Doğdu da şafak şafak yıldızı da vay
Aman da aman ey çarşıdan da vay
Peşkir alıver gomşudan
Irak da değil efem garşıdan
Gara da koç meler gelir de vay
Gara da koç meler gelir de vay
Bağrımı deler gelir de vay
Bağrımı deler gelir de vay
Yalınız gezen yarin de vay
Yalınız gezen yarin de vay
Aklına neler gelir de vay
Aklına neler gelir de vay
Aman da aman ey çarşıdan da vay
Peşkir alıver gomşudan
Irak da değil efem garşıdan

Sayfa 1220

Dökülüpdür dal gerdana
Saçların gara değil mi
Saçların gara değil mi
Derdin alıram gözel ceyran
Çenlibel de gurdum bina
Benzeyirsen ayla güne
Ağ üzünde dane dane
Halların gara değil mi
Halların gara değil mi
Derdin alıram gözel ceyran
Köroğlu gurbandır size
Gulah verin saza söze
Siyah sürme ala göze
Çehmişsen gara değil mi
Çehmişsen gara değil mi
Derdin alıram gözel ceyran
Kaynak: Aşık Halil

Gara Gardaş
Gara Daşlar Ak Topuğa Gan Eyler
Valla Gara Gardaş Gün Gara Gündür
Soysuz Biri Bir Derdimi Bin Eyler
Valla Gara Gardaş Gün Gara Gündür
Gara Daş Üstünde Gara Yazılar
Gara Daş Altında Körpe Kuzular
Sızılar Sızılar Içim Sızılar
Valla Gara Gardaş Gün Gara Gündür
Kaynak: Esat Kabaklı

Gara Gile (Gelmişem Otagına)
Gelmişem otagına oyadam seni
Gara gile oyadam seni
Ne gözel halg eylemiş yaradan seni
Gara gile yaradan seni
Götürüb men gaçaram aradan seni
Gara gile aradan seni

Kaynak: Tılı Murat

Gara Değil Mi (Köroğlu Güzellemesi)
Mene gara diyen gözel
Kaşların gara değil mi
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Gizil gül esdi
Sebrimi kesdi
Sil gözün yaşın gara gile
Ağlama besdi

07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 1221

Tebrizin küçeleri dolan ba dolan
Gara gile dolan ba dolan
Eyer meni sevmirsenç get ayrı dolan
Ne mene gız gehetdirç ne sene oğlan
Gara gile ne sene oğlan

Ey gara gurşun havada olur oyunu
Şahin güççük kimseye vermez avını

Ağac olaydım
Yolda duraydım
Sen gelen yere gara gile
Kölge salaydım

Gurban olam seni doğuran anaya
Süt vermişler senin gibi sunaya

Evimizin gabağı su gelen arhdı
Gara gile su gelen arhdı
Durum çıhım eyvana yar gelen vahtdı
Gara gile yar gelen vahtdı
Yarım gelib çihmayır ogatım telhdi
Gara gileç ogatım telhdi
Derbend aralı
Könlüm yaralı
Bir yar sevmişem gara gile
Eller maralı
Kaynak: Davud Memmedbeyov

Gara Goyun Yayılır
Gara goyun yayılır annem
Saçakları sayılır amman amman
Saçakları sayılır yörü
Çıkma güzel dışarı annem
Seni gören bayılır amman amman
Seni gören bayılır yörü
Ak goyun kuzusuna yavrum
Can kaynar bazısına amman amman
Can kaynar bazısına yörü
Ne dedim de ağlıyon annem
Alnımız yazısına amman amman
Alnımız yazısına yörü
Makarada ipliğim annem
Kafeslerde kekliğim amman amman
Kafeslerde kekliğim yörü
Hangi yoldan gelecen annem
Yollarını bekleyim amman amman
Yollarını bekleyim yörü
Kaynak: Hakkı Bayraktar

Gara Gurşun Havada Olur Oyunu
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Aman aman mor menevşe
Haydi yanıyorum ben bu işe

Aman aman mor menevşe
Haydi yanıyorum ben bu işe
Bizim ele bahar ile yaz geldi
Sizin ele turna ile kaz geldi
Aman aman mor menevşe
Haydi yanıyorum ben bu işe
Kaynak: Nezir Görkem

Gara Hüseyin Türküsü
Gara Hüseyin mavzerini yağlıyor
Hatçe gelin siğim siğim ağlıyor
Mavzerin kurşunu dağı deliyor
Aman Arif Bey'im öldürme beni
Mermer direklere sardırma beni
Af(ı)yon damını yardım da kaçtım
Suvermez yoluna sar(ı) altın saçtım
Onbeş atlıyınan gız aldım gaçtım
Aman Arif Bey'im öldürme beni
Mermer direklere sardırma beni
Gayışdandır Arif Bey'in kuşağı
Kubanlık gidiyor yörük uşağı
Beynimde patladı domdom fişeği
Aman Arif Bey'im öldürme beni
Mermer direklere sardırma beni
Yağmur gibi yağdım yel gibi esdim
Belce'yi aşınca umudum kesdim
Beni öldürünceye varımış kasdım
Aman Filik aman har demedin mi
Yanımda Mustafa var demedin mi
Arif Bey geliyor bakın kastine
Selam verir yarenine dostuna
Af(ı)yon'u tapulatmış üstüne
Uyan Hatçem uyan gör neler oldu
Seni saran kollar sarardı soldu
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Heybetli olur Azziye'nin kalemi
Ben bilirim arkamızdan geleni
Yar elinden çekticeğim elemi
Uyan Hatçem uyan gör neler oldu
Seni saran kollar sarardı soldu
Gölcük yaylasında dört kaçak gezer
Dördünün omzunda var beşli mavzer
Anamdan evvelde Hatçe gız gezer
Mustafa Mustafa ille Hüseyin
Ben kendime ettim kime söyleyim
Kaynak: Kamil Karanfil

Gara Tiren Geldi Dizildi
Gara tiren geldi dizildi
Asger elinin benzi bozuldu
Asger uşağı dedikleri bir garip uşak
Bellerine guşandıkları gayışdan guşak
Yüce dağ başında bir söğüt ağacı
Hasretlik dediğin zehirden acı
Sılada bir annem var duacı
Aşam yatdım anamın gucağı
Uyandım bakdım asger ocağı
Hasretlik dediğin zehirden acı
Kaynak: Elif Fatma

Garabağ Getse Eger
Meni udsun gara torpağ Garabağ getse eger
Yohdur haggım men olum sağ Garabağ getse eger
Ne geder gız-gelinim düşdü esir göz göresi
Yaz menim gebrime alçag Garabağ getse eger
Derd veten derdidi bağ derdi çekenler alacag
Özge bir yerde gözel bağ Garabağ getse eger
Gorhudar bir gece vallah seni halgın gezebi
Yetmez imdadına çildağ Garabağ getse eger
Ohuyub tarihi bir gün nevelermiz deyecek
Bize min ten ile gorhag Garabağ getse eger
Oynasag ermeninin işve-nazıynan yene biz
Goyacag çoh yere barmag Garabağ getse eger

Sayfa 1222

Girecek taygulağın gebrine tuş çaldıracag
Deyecek bizdedi Arsağ Garabağ getse eger
Gatılır gah vehabiyle hristian bu işe
Atmag üçün teze garmag Garabağ getse eger
Bele sirli ve müemmalı gedişnen Pünhan
Ümid Allahadır ancag Garabağ getse eger
Kaynak: Baba Pünhan

Garalı Bayrak Galdırdım
Garalı bayrak galdırdım
Çifte davullar dövdürdüm
Gınamayın gomşularım
Gademsiz gelin getirdim ey
Gınamayın gomşularım
Gademsiz gelin getirdim ey
Garalı bayrak galgar mı
Her gelin bayrak çeker mi
Yok muyudu bir dahi oğlun
Gelin geri gider mi ey
Yok muyudu bir dahi oğlun
Gelin geri gider mi ey
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Garamandan Gelirken
Garamandan gelirken (Aman)
Ayağıma battıda diken (Yavrum)
Bu ayrılık belimizi büker (Aman)
Sürü sürü sürmeli kızlar
Göğsüde çapraz düğmeli kızlar
Ben seni görünce kemiklerim sızlar
Garamandan ben gece geçtim (Aman)
Soğuk sularınıda içtim (Yavrum)
Ben o yarden vazmı da geçtim
Sürü sürü sürmeli kızlar
Göğsüde çapraz düğmeli kızlar
Ben seni görünce kemiklerim sızlar
Vardım baktım yatmışımış
Döşeklere batmışımış
İlk horozlar ötmüşümüş
Sürü sürü sürmeli kızlar
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Göğsüde çapraz düğmeli kızlar
Ben seni görünce kemiklerim sızlar

Sayfa 1223

Ben seninim ister öldür ister as
Kaynak: Arif Yağcı

Kaynak: Mustafa Keskin

Garanfil Abı Gerek
Garanfil abı gerek yar yarın badı gerek
Zerrece âşık olanın deryaca tabı gerek
Nice nice arzeyleyim erzimi yara
Erzimi pendeyleyip eylesin çara
Sabrile halva pişer ey görasandan
Beklesen atlas olar tut yaprağından
Men aşığ gözde gara göz gara gözde gara
Yolunu gözlemekten galmadı gözde gara
Nice nice şarab olur üzüm suyundan
Beklesen atlas olur tut yaprağından
Sabrile halva pişer ey görasandan
Beklesen atlas olar tut yaprağından

Garanfili Budarlar
Garanfili budarlar
Filiz sürmesin diye
Bizi burdan kovarlar
Güzel sevmesin diye
Ağ elleri boğum boğum kınalım
Geliyor (da) yeşil ördek sunalım
Garanfili budadım
Gız ben sana ne dedim
Gız ben senin yoluna
Bu canımı adadım
Ağ elleri boğum boğum kınalım
Geliyor (da) yeşil ördek sunalım
Kaynak: Süleyman Uğur

Aşıgam gözlerine goy bahım gözlerine
Özüm gurban özüne gözlerim gözlerine
Nice nice arzeyleyim erzimi yara
Erzimi pendeyleyip eylesin çara
Sabrile halva pişer ey görasandan
Beklesen atlas olar tut yaprağından
Nice nice şarab olur üzüm suyundan
Beklesen atlas olur tut yaprağından
Kaynak: Esat Tekdal

Garanfil Oylum Oylum
Garanfil oylum oylum
Geliyor selvi boylum
Selvi boylum gelince
Şen olur benim gönlüm
Haydi güzelim kunduranı sağa sola bas
Ben seninim ister öldür ister as
Garanfilsin tarçınsın
Dalda bir güvercisin
Ne büyüksün ne küçük
Tamam benim harcımsın
Haydi güzelim kunduranı sağa sola bas
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Gardaş Gitmem Diyarbekir Düzüne
Gardaş gitmem Diyarbekir düzüne
Gızlar peri olsa bakmam yüzüne
Çıkıp gurbet ele beni ağlattın
Gardaş kalk gidelim Urfa'ya doğru
Gardaş kalk gidelim sılaya doğru
Gardaş o dağlarda dağların mı var
Mor sümbüllü güllü bağların mı var
Gurbet elde ağlayan yarin mi var
Gardaş kalk gidelim Antep'e doğru
Gurbet benim ciğerimi dağladı
Cihan Köprüsünü aşıp geçelim
Başpınar'ın karlı suyun içelim
Gurbet kalesini tezce geçelim
Gardaş kalk gidelim Urfa'ya doğru
Gurbet benim ciğerimi dağladı
Kaynak: Cemil Cankat

Gardaş Özün Mürşüdüne
Marifet babında görünen hizmet
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Gardaş özün mürşüdüne bendeyle
Budur hakikatta ahkamı izzet
Gardaş özün mürşüdüne bendeyle
Hak yüzünü görüp coşmak istersen
İlmin deryasına düşmek istersen
Yanıp bu kürede pişmek istersen
Gardaş özün mürşüdüne bendeyle

Sayfa 1224

A yarim sürmelim aman sür gidelim
Ayva dibi serin olur yatmaya
A yarim sürmelim aman sür gidelim
Kaynak: Mustafa Coşkun

Gariban (Baston İle Düşe Kalka)

Bu aşıklık denen acayip haldir
Şirin muhabbettir şekerdir baldır
Eğer talip isen hicabın kaldır
Gardaş özün mürşüdüne bendeyle

Baston ile düşe kalka gelerek
Bana ekmeğini böldü gariban
Derdini gizleyip zorla gülerek
Benim göz yaşımı sildi gariban

Bilir misin nedir sureti ahsen
Kuran-ı natıktır bu cümle beden
Özge yerde Hakkı bulamazsın sen
Gardaş özün mürşidine bendeyle

Bir duvar dibine çöktü büzüldü
Haline bakmadan bana üzüldü
Gözlerinden kanlı yaşı süzüldü
Üstü toz topraktı küldü gariban

Daimi ustadır kelamı söyler
Kendini fark eden alemi neyler
Mürşüde bend olan ummanı boylar
Gardaş özün mürşüdüne bendeyle

Evinden atmıştı oğlu gelini
Kimse tutmamıştı onun elini
İhtiyarlık büktü onun belini
Sevgisiz gül gibi soldu gariban

Kaynak: Aşık Daimi

Gardiyan
Mapushane çeşmesi
Yandan akıyor yandan
Mapusluk birşey değil
Ayrılık var bir yandan

Evlat yetiştirdi vatana güya
Nereden bilirdi ölümcül rüya
Akrep oldu evlat kalmadı haya
Kargayı besledi buldu gariban
Yüzünde belliydi çilenin izi
Beli etmiyordu varsa da sızı
Ona neler etti gavurun kızı
Nefrete yüreği çöldü gariban

Ey gardiyan, gardiyan
Tabancamı ver bana
Tabancamın uğruna
(Güzel bir kız uğruna)
On yıl verdiler bana

Dağarcığı kuru ekmek ve soğan
Bana da uzattı dedi ye çağan
Aramızda gökten sevgiydi yağan
Gönüllere açan güldü gariban

Duvara deleyim mi
Yanına geleyim mi
Aç kapıyı gardiyan
Üç altın vereyim mi

Şikayet ettiler kansınlar diye
Başkası öldürdü sansınlar diye
Sokakta gezenler yansınlar diye
Bir faili meçhul oldu gariban

Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Der ilhami neler geçti bu serden
Yeni kurtarmıştı başını şerden
Tekrar kalkamadı düştüğü yerden
Ağlarken gözleri göldü gariban
Sonunda kefensiz öldü gariban
Bir faili meçhul oldu gariban

Gargı Deresinin Piynar Odunu
Gargı deresinin piynar odunu
A yarim sürmelim aman sür gidelim
Girdim yarin bahçesine yol sandım
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Kaynak: İlhami Arslantaş

Garibim (Bağa Girdim Kiraza)
Bağa girdim kiraza
Yar naza ben niyaza
Hani ya söz vermiştin
Gelecektin bu yaza

Sayfa 1225

Zulmüne nihayet yoktur
Sitem etme sinem yoktur
Garibim acıyan yoktur
Zalım şu gurbet şu gurbet
Kaynak: Bilinmiyor

Garibin Dünyada Yüzü Gülemez

Garibim garibim
Yol bilemem
Öksüzüm sensizim
Ben gülemem

Garibin dünyada yüzü gülemez
Her zaman işleri zordur garibin
Hep sever de sevdiğini alamaz
Bülbül gibi işi zardır garibin

Kirazlar al al oldu
Yiyemedim bal oldu
Bana gülen gözlerin
Şimdi gülmez ne oldu

İnler arı gibi kendinden geçer
Her çiçek bağrına bir yara açar
Bir bina yapsa da çabucak uçar
Böyle kara bahtı vardır garibin

Kaynak: Haydar Telhüner

Garip'in yüzüne gülen bulunmaz
Gül olsa da kardeş alan bulunmaz
Garibin de derdinden bilen bulunmaz
Dünyası başına dardır garibin

Garibim (Kader Yoluna)
Sende mi düşmüşsün kader yoluna
Kader yolu bitmez dön gel garibim
Gidip konma muhannetin dalına
Kader yolu bitmez dön gel garibim

Kaynak: Neşet Ertaş

Garibin Türküsü

Kederin çilesi çekmeyle bitmez
Ne söylesen sözün yerine gitmez
Kaderin yoluna bu ömür yetmez
Kader yolu bitmez dön gel garibim

İşte hakkın bu deseler
Elinin tersiyle itmek
Dünyada dolmaz kaseler
Yük olmadan çekip gitmek

Kırılan kalbini kader yapamaz
Kemal Yıldız yazdığını saklamaz
Kaderi gülene sözler dokunmaz
Kader yolu bitmez dön gel garibim

Motifte var bin bir desen
Aydınlatır içten busen
Paslanır gönülden küsen
Yakışır mı sirke satmak

Kaynak: Kemal Yıldız

Rüzgar hasreti ekince
Güneş perdeyi çekince
Mevsimler hep kış çıkınca
Yükün bir ucundan tutmak

Garibim Attı İlimden
Garibim attı ilimden
Ayırdı gonca gülümden
Anlamaz garip halimden
Zalım şu gurbet şu gurbet
Ayırır yardan insanı
Bozar nikahı nişanı
Viran eder köşkü hanı
Zalım şu gurbet şu gurbet
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Yol üstünde bekler tuzak
Kim kurmuştur kime kızak
Gafil bize dursun uzak
Öfkeyi bastırıp yutmak
Kundakta aldık sedayı
Hüzünler gizler edayı
Anınca kalpten Hüda'yı
Mum gibi eriyip gitmek
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İster gökte yer versinler
İsterse şerre yorsunlar
İster selama dursunlar
Beklentisiz olup yitmek
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Garip (Yine Akşam Oldu)
Yine akşam oldu
Garip evim benim
Nasılda sevdin beni
Boynu büküğüm benim
Gözüyaşlı yine
Garip yüreğim benim
Ziyaret edecektin beni
Işığım benim
Yarın yaz yine
Avutuyorum yüreğimi
Unutamadım gördün mü
Yüreğimin güneşini
Kaynak: Selma Koçiva

Garip Ağlar (Barak Ağzı)
Evinin önüne oturmuş garip garip ağlar
Ayrıldım nazlı yarimden iki gözüm kan ağlar
Beni her gören kurban olum delidir sanar
Yanarım Barak kızı yine senin derdine yanarım
Yanarım da ben de yine seni ölene dek ararım
Aht ettin de yine Barak kızı getirdin beni yola
O sıva beyaz kollarını da yine boynuma dola
Benden başka yine yar seversen iki gözün kör ola
Yanarım Barak kızı yine senin derdine yanarım
Yanarım da ben de yine sana ölene dek yanarım
Kaynak: Mehmet Seske

Garip Başa Karlar Yağar
Garip Başa Karlar Yağar
Tozar inceden inceden
Hasret Sinemizi Dağlar
Sızlar inceden inceden
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Sayfa 1226

Derde Derman Olmaz Tabip
El Katmazsa Yüce Habip
Sılasına Hasret Garip
Özler inceden inceden
Çekme Namerdin Nazını
Duyma Cahilin Sözünü
Al Eline Çal Sazını
Teller İnceden İnceden
Kaynak: Süleyman Duman

Garip Bir Kuştu Gönlüm
Garip bir kuştu gönlüm
Elimden uçtu gönlüm
Saçının tellerine loy
Takıldı düştü gönlüm
Aman aman aman
Halım yaman vay
Beklerim erken seni yar
Güller açarken seni
Gel gidelim bahçeye loy
Sen gül topla ben seni
Aman aman aman
Halım yaman vay
Suya düştü gülümüz yar
Ötmüyor bülbülümüz
Bir kuru sevda yüzünden
Zaya gitti ömrümüz
Aman aman aman
Halım yaman vay
Evleri tetirbeli
Derdinden oldum deli
Sağ geldim mahlenize
Nasıl gidem yaralı
Aman aman aman
Halım yaman vay
Yalvardım sana yeter
Gel katıl cana yeter
Ben geçtim sağlığımdan
Sen sağ ol bana yeter
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Aman aman aman
Halım yaman vay

Sayfa 1227

Geceyi gündüze çevirir hiç yoktan
Kurtlar da fırsat kollar açlıktan
Kasım der tedbirli ol garip çoban

Kaynak: Bakır Yurtsever
Kaynak: Kasım Karşı

Garip Bülbül (Dertli Dertli)
Ben bülbülüm viraneden öterim
Haktan nida gelmiş yaslar tutarım
Uyanır gafletten dertli öterim
Dertli dertli ötme sen garip bülbül
Virane beklemek ya benim karım
Hergün artar benim ah ile zarım
Muhammet Ali'dir sevgili yarim
Dertli dertli ötme sen garip bülbül
Viran beklemekte var mıdır hata
Yalvardım Allaha kırklara kata
Turabi bülbüldür hak diye öte
Dertli dertli ötme sen garip bülbül

Garip Garip (Gine Gönül Sılası)
Gine gönül sılasını arzeder
Görünür gözüme yol garip garip
Aşık olan evin yurdun terkeder
Alır sazın söyler tel garip garip
Gurbete gidenin hali bilinmez
El gülse de gariplik var gülünmez
Gönül ister amma geri dönülmez
Halim arzeyleyen dil garip garip
Eşrefoğlu rahmet yağar havadan
Unutman ahbaplar bizi duadan
Bahar gelir kuşlar uçar havadan
Öter dertli bülbül gül garip garip

Kaynak: Behiye Zorlu
Kaynak: Ali İhsan Erdoğan

Garip Çoban (Bahar Geldi Yine)
Bahar geldi yine yayla zamanı
Yozunu yaylaya çek garip çoban
Eksik olmaz yüce dağın dumanı
Sürüye dikkatli bak garip çoban
İlkbaharda dağlar çiçek açınca
Yaylacılar yaylalara çıkınca
Kar yatağını kör duman basınca
Yaylaya vaktinde git garip çoban
Sürü gelir yorgun yorgun kuşluğa
Yarı aç yarı tok gürneşir koyunlar
Kim dayanır susuzluğa açlığa
Azıcık merhamete gel garip çoban
Vakit gelip geçti üçü çoktan
Sürüyü kaldır artık yataktan
Geri dön yaylaya gölge bastıktan
Sürüyü dikkatli yay garip çoban
Akşam olur koyun kuzu meleşir
Ana yavru birbiriyle eşleşir
Kimi koyun kuzuyu almaz kimi emişir
Sürüyü dikkatli say garip çoban
Ayın şavkısı da parlar uzaktan
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Garip Garip (Melül Mahzun)
Melül mahzun dolanırım
Yollar bana garip garip
Akar akar bulanırım
Seller bana garip garip
Çileden kurtulmaz başım
Akar gözlerimden yaşım
Bu dünyada yok kardaşım
Eller bana garip garip
Çile çektim bitmez oldu
Bu acılar gitmez oldu
Bülbül gelip ötmez oldu
Güller bana garip garip
Kemal der ki karışamam
Dertler ile yarışamam
Ben şehire alışamam
Diller bana garip garip
Kaynak: Kemal Yıldız

Garip Garip Öten Bülbül
Garip garip öten bülbül
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Sen ah et ben ağlayayım
Derdime dert katan bülbül
Sen ah et ben ağlayayım
Gonca güller deste deste
Gönderdiler onu dosta
Ben gurbette sen kafeste
Sen ah et ben ağlayayım
Yarim bize hemdem olmadı
Hatırım bile almadı
Gayrıya derman kalmadı
Sen ah et ben ağlayayım
Ayrı gitti dildarımız
Ruz u şeb artar zarımız
Şimdilik budur karımız
Sen ah et ben ağlayayım
Şahin der gonca güldeyiz
Şakır öteriz dildeyiz
İkimiz de bir haldeyiz
Sen ah et ben ağlayayım

Sayfa 1228

Yetim oğul garip oğul
Tacir sıfatına girdin
Gelip bu diyara irdin
Yiğitliği ele verdin
Yetim oğul garip oğul
N’olaydı beni sormasan
Arayıp burda bulmasan
Dertlü bağrımı delmesen
Yetim oğul garip oğul
Anan aklını yitirsün
Hasretün dile getürsün
Tahtımızda el otursun
Yetim oğul garip oğul
Beni dervişlere sordun
Oduna gittiğim bildün
Bağrım delik delik deldün
Yetim oğul garip oğul
Kaynak: İbrahim Ethem

Kaynak: Ali Ufki

Garip Ömrümün

Garip Oğul (Baba Arzulayıp Gelen)

Bir yaprak dökümü başladı artık
Güzü erken geldi garip ömrümün
Eski günlerimden eser kalmadı
Kışı erken geldi garip ömrümün
Benim ömrümün, naçar ömrümün

Baba arzulayıp gelen
Bu halime muti olan
Ata okuna uğrayan
Yetim oğul garip oğul
Anan hasretini çeksin
Gele deyu yola baksın
Baban firkatını etsin
Yetim oğul garip oğul
Beni arzulayıp geldin
Ata okuna duş oldun
Bu dertlü bağrımı deldin
Yetim oğul garip oğul
Baban derviş donun giydi
Mal u mülkü sana verdi
Bu gün hep illere kaldı
Yetim oğul garip oğul
Ata oku seni yaktı
Kamu iller bize baktı
Firakın yüreğim yaktı
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Kışı erken geldi benim ömrümün
Fakir ömrümün, naçar ömrümün
Hangi derde yanam dert bini aştı
Farkında olmadan yollarım şaştı
Dereler çağladı denizler taştı
Güzü erken geldi garip ömrümün
Benim ömrümün, naçar ömrümün
Güzü erken geldi garip ömrümün
Benim ömrümün, fakir ömrümün
Hasan başım çaldım taşlardan taşa
Muhtacım bir lokma ekmeğe aşa
Bir kırık sazımla kaldım baş başa
Kışı erken geldi garip ömrümün
Benim ömrümün, naçar ömrümün
Güzü erken geldi benim ömrümün
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Sayfa 1229

Garip ömrümün, fakir ömrümün
Kaynak: Hasan Erdoğan

Garip Sevda
Bu ne garip sevda imiş
Her sevenin ahı kaldı
Bir gönül var kurşun yemiş
Birinin eyvahı kaldı
Yedi renk bir kardelendi
Sevdi yürek yarelendi
Pare pare parelendi
Kırık bir gül dalı kaldı
Sular bulandı başından
Haber geldi sırdaşından
(Acı haber sırdaşından)
Damla damla gözyaşından
Gözde nişangahı kaldı

Hubların durağı Cihan'ın suyu
Güzel eğlencesi Merci'nin kıyı
Gitti de gelmedi bir delim deyi
Ara sıra gözler m'ola yolları
Dadaloğlu'm der de bulandı bendim
Badeyi içti de söylüyor kendim
İzin ver kuluna beyim efendim
Yakın olsun ıraktaki çölleri
Kaynak: Dadaloğlu

Gariptir (Sılayı Gurbette Yitmiş)
Sılayı gurbette yitmiş
Sormayın o bir gariptir
Aha da tükenmiş bitmiş
Yormayın o bir gariptir

Garipce

Karışmayın bu kaçara
Zaten derdine yok çare
Arada kalmış biçare
Vurmayın o bir gariptir

Yol üstüne bir gül diktim
Biter garipce garipce
Dalına da bir kuş konmuş
Öter garipce garipce

Çınara yük geldi serçe
Döküldüler külçe külçe
Gönlü zaten parça parça
Kırmayın o bir gariptir

Geldi geçti gençlik çagı
Duman almış karşı dağı
Gözümde baba ocağı
Tüter garipce garipce

Dostlar bu canına kıya
Rahat ölsün doya doya
Bundan sonra ona yuva
Kurmayın o bir gariptir

Gel Gülabi yorgun düşü
Yaşım buldu otuzbeşi
Ömür bir akşam güneşi
Batar garipce garipce

Kovan gurbet el arıya
Kuşlar bakmadı darıya
Merhem zıt gitmiş yaraya
Sarmayın o bir gariptir

Kaynak: Avni Kaysal

Söz: Aşık Gülabi

Garipçe Garipçe Öten İbili
Garipçe garipçe öten ibili
Acep göçtü m'ola Avşar illeri
Alabel bahçesi güzel konalga
Açtı m'ola Ilıca'nın gülleri
Arık yazı nergislerin bitti mi
Turnaların garip garip öttü mü
Seyfi gözlüm senden semah tuttu mu
Çalkan bile Yarsıfat'ın gölleri
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Bal yapmadı arı beyi
Çiçekler zehirli deyi
Dünü bugününden iyi
Yermeyin o bir gariptir
Dertlen derde dert ulamış
Gönlünü derde bulamış
Gözyaşlarıyla sulamış
Görmeyin o bir gariptir
Devran Baba döner bire
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Gönüllere gire gire
Hergün üstüne bin kere
Varmayın o bir gariptir

Sayfa 1230

Bulgur daşı dönmüyor
Daş bulguru dövmüyor
Sağ olasın gaynana
Pişirdiğin yenmiyor

Kaynak: Devran Baba

Garşıdan Gel Göreyim (Cimdallı)
Garşıdan gel göreyim ağam yar paşam yar cimdallı
Deste güller vereyim hop cimdallı cimdallı
El ardına gizlenme ağam yar paşam yar cimdallı
Seni nasıl göreyim hop cimdallı cimdallı
Galenin ardındayım ağam yar paşam yar cimdallı
Saatın dördündeyim hop cimdallı cimdallı
Eller uykusun almış ağam yar paşam yar cimdallı
Ben yarin derdindeyim hop cimdallı cimdallı
Kaynak: Çapan Işıldak

Gasapta Et Kaynana
Gasapta et gaynana
Başında bit gaynana
Ben oğlunla yan yana
Sen dışarı gaynana
Biber ekerim biber
Ne zaman gızaracah
Gambur belli gaynanam
Ne zaman zıbaracah
Pencerem demür gelin
Oğlanı ben böyüddüm
.........
Götümü gemür gelin
Hey gargalar gurgular
Cevüz dalı ırgalar
Şu kötü gaynanalar
Gelinlerden hal ağlar
Tereğe küleg goydum
İçine kepeg goydum
Gaynanamın adını
Yal yemez köpeg goydum
Mekdubumu pulladım
Postaniye yolladım
Gaynanam gelür diye
Topal eşşeg yolladım
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Gaynananın eyisi
Pelüdlügde guyusu
Dokuz merteg altında
Uyusun da uyusun
Gaynanam guru gaşuh
Yazuh geline yazuh
Gaynanamın götüne
İki çatal bi gazuh
Gaynanamın metini
Yılan yesin etini
İsdedim de vermedi
Oğlunun biletini
Gaynanam gara mesdi
Beni oluna kesdi
Kesdi de ne iş eddi
Ahşam böğrüne basdı
Dama serdim kilimi
Dud gaynana dilini
Ahşam olun gelince
Gırar Gambur belini
Gaynanam gara bacah
Tavuhları yayacah
Gocasının cebine
İpek mendil goyacah
İki sahan salata
Ben istemem gaynata
Gaynatanın dilleri
Öldürür gelinleri

Gaş Kabağın Yerle Gedir
Gaş gabağın yerle gedir
De görüm neylemişem
Üreğim güp güp edir
De görüm neylemişem
Bir mene bak nazeyleme
Nazeyleme nazeyleme
Gaş gabah dökme bele
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Gel mene nazetme bele
De görüm neylemişem
Bir günahım yoktur inan
Varsa de olum gurban
Bu hala dözmerem men
Ölürem az gala men
Kaynak: İslam Rızaev

Gavur Dağın Boranı

Sayfa 1231

Gayalar Ulam Ulam
Gayalar ulam ulam
Ben yarimi nerde bulam
İkimize bir yastık
Başka dilek dilemem
Ver elini elime
Sar golların boynuma
Gözlerim açık getmez
Yarim ile ölüme

Yine Tuttu Gavur Dağ'ın Boranı
Hançer Vurup Açarladı Yaramı
Sana Derim Mıstık Paşa Ereni
İçindeki Bunca Beyler Nic'oldu

Gayaların yosunu
Çekerim yar yasını
Ağzım dilim gurudu
Doldur ayran tasını

Sabahaca Kandilleri Yanardı
Soytarılar Fırıl Fırıl Dönerdi
Ha Deyince Beş Yüz Atlı Binerdi
Sana İnip Konan Beyler Nic'oldu

Ver elini elime
Sar golları boynuma
Gözlerim açık getmez
Yarim ile ölüme

Ağlayı Ağlayı Dadal'ım Söyler
Vefasız Dünyayı Şu İnsan N'eyler
Bir Yiğidi Bir Kötüye Kul Eyler
Şimd'en Sonra Yaşaması Güç Oldu

Gayalar beyaz beyaz
Yazı sıcak gış ayaz
Gözümü yolda goyma
Mektubunu sıkça yaz

Kaynak: Dadaloğlu

Ver elini elime
Sar golları boynuma
Gözlerim açık getmez
Yarim ile ölüme

Gavurdağı Bozlağı
Hay ağalar böyle m'olur
Hali yarden ayrılanın
İner ummana dökülür
Seli yardan ayrılanın

Kaynak: Muharrem Coşkun

Gaybana Geceler

Gökten turnalar çekilir
İner yerlere dökülür
On beş yaşında bükülür
Beli yarden ayrılanın

Oy sevdasına kurban olduğum oy
Bilsen ne gaybana geceler yaşarım
Gaybana gecelere oy
Kulaklarımda buruk buruk uğultular

Turnalar havadan geçer
Ay yüzlere nurlar saçar
Ah ile vah ile geçer
Günü yarden ayrılanın

Ben günlere yanarım günler bana
Demem o ki sana
Hasretin o kadar koymazdı amma
Geceler öyle bir gaybana, gaybana gaybana

Gül dikensiz bitmez imiş
Bülbül gülsüz ötmez imiş
İşe güce yetmez imiş
Eli yarden ayrılanın

Geceler öyle bir kötü dilli gavur, gavur ki sorma
Dönerim olmaz yatarım olmaz
Upuzun Hint fakiri yatağı gece
Öyle bir batar ki dört yanımdan

Kaynak: Karacaoğlan

Ayağımı uzatırım parmaklık
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Elimi uzatırım soğuk duvar
Oy kilit parmak demir soğuk duvar
Oy yandır geceler andır
Kan revandır kan revandır kan revandır
Yüreğimin hasretinde
Yalnızlık değme puşt
Gaybana gecelerin esaretinde
Oy sevdasına kurban olduğum oy
Bilsen ne gaybana geceler yaşarım
Gaybana gecelere oy
Gaybana gecelere oy
Kaynak: Ersin Ergün Keleş

Gayrı Görünme Gözüme
Gayrı görünme gözüme (Le le sevdiğim)
Ben seni kalbimden sildim (Le le sultanım)
Kulak ver dinle sözümü
Ben seni kalbimden sildim
Le le sevdiğim
Le le sultanım
Le le vicdansız
Zehir oldu tatlı aşım (Le le sevdiğim)
Ne yazın belli ne kışın (Le le sultanım)
Vefasızla yoktur işim
Ben seni kalbimden sildim
Le le sevdiğim
Le le sultanım
Le le vicdansız
İpek hep sana inandı (Le le sevdiğim)
O sahte aşkına kandı (Le le sultanım)
Ancak bu kadar dayandı
Ben seni kalbimden sildim

Sayfa 1232

Benim arzettiğim kaşı kemandır
Aşk elinden garip halim yamandır
Gidiyorum geleceğim gümandır
Helallaşak kara gözlüm gel gayri
Yürek yaralıdır gönül coşkundur
Muhabbetnamesi yare düşkündür
Yardan ayrılalı oldu beş gündür
Durmaz akar gözlerimden sel gayri
Gidiyorum beni yoldan eyleme
Siyah zülfün mah yüzüne telleme
Gidiyorum gurbete gelir belleme
Ölenecek ceddimize zül gayri
Der Said'im şu yerlerde duramam
Lokman gibi her yarayı saramam
Nazlım senin gül yüzünü göremem
Ayrılıyor dost ilinden yol gayri
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Gayri Dayanamam Ben Bu Hasrete
Gayrı dayanamam ben bu hasrete
Ya beni de götür ya sen de gitme
Ateş-i aşkınla yakma çıramı
Ya beni de götür ya sen de gitme
Sen gidersen kendim berdar ederim
Bülbül gül dalına konmaz niderim
Elif Kaddim büker kemed ederim
Ya beni de götür ya sen de gitme
Yar sineme vurdun kızgın dağları
Viran koydun mor sümbüllü bağları
Hüsey'n'im geçiyor gençlik çağları
Ya beni de götür ya sen de gitme
Kaynak: Ali İhsan Erdoğan

Le le sevdiğim
Le le sultanım
Le le vicdansız
Kaynak: İsmail İpek

Gayri (Ben Giderim)
Ben giderim emanetin Allaha
Suna boylum o yerlerde kal gayri
Başım alıp şu yerlerden gidersem
Ahu gözlüm sen kadrimi bil gayri
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Gayri Gider Oldum
Hepten suya verdik
Çünkü suyu yoktu
Toprağı gazı tuzu ışığı yoktu
Bu köyleri suya verdik
Eli ayağı tekerleği kanısı yoktu
Ve atı arabası yoktu
Birkaç kıl keçi bir torba çökelik
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Ve tulum peynirine hasrettiler
Ve de gavur içinde yesirdiler
Sanki çarıklarını yemiştiler
Gün olmuş ve dut kurusu süpürge tohumu
Haybedendi yaşamları
Ümmiydiler gurbetciydiler gülmemişti hiç biri
Ve soğuk asman pulur hıdır öz
Ve huni su payniği zalbar
Ve pul ve güci kırani haskini
Hesinik hulmin kara pınar ecüzlü
Vahşin venk ve payamlı ve süderek
Haritadan silindiler bir sabah
Gayri gider oldum gardaşlar
Ve de kız kardaşlar
Gayri haram bu can bana
Bu toprak damlar bu yollar bana
Bu sevdalar bu ağaçlar haram bana
Oğul uşak birde karım
Kurt bana hastir çeker
Yılan bana çıyan bana
Hastir çeker yılan bana
Lan kardaş bu nasıl yara
Lan kardaş bu nasıl yara
Kanar her yerimden
Dövülmüşüm sövülmüşüm kovulmuşum ben
Hastir çekilmişim yani kendi öz yurdumdan
Çeker giderim
Kaynak: Enver Gökçe

Sayfa 1233

Yaralı sineme yar derman olur
İsmail'im der ki dert aldı beni
Gönül arzular ki görem o yari
Tükenmek bilmiyor gurbetin kahrı
Eylenmez yarama yar merhem olur
Kaynak: İsmail Özden

Gece Gündüz Dalıyorum Bu Fikre
Gece gündüz dalıyorum bu fikre
Vallahi sevdiğim del'olacağım
Korkarım ki nazlı yarin öcünden
Adım altın iken pul olacağım
Kaş eğip de bakar beni yakmaya
Ne çok heves eder hatır yıkmaya
İftihar m'eyledin beni yakmaya
Yanıp ateşine kül olacağım
Destan olmak kolay değil dillere
Kurban olam koynundaki güllere
Nazlı yarin geçticeği yollara
Döşeyip özümü yol olacağım
Karac'oğlan der ki güdem birgünü
Gözüm açık gider sarmasam seni
Amanın ağalar kınaman beni
Varıp kapısına kul olacağım
Kaynak: Karacaoğlan

Gazel Gazel Olmuş

Gece İle Gündüz Arasında

Gazel gazel olmuş ömrüm bağları
Eser sam yelleri, gül viran olur
Dertten kat kat olmuş, söyler ağlarım
Yaralı sineme yar melhem ol

Gece ile gündüz arasında
Bir bileyi taşındayım ben
Göğile yer arasında
Dostumun gözyaşındayım ben

İsmail`im der ki dert aldı beni
Gönül arzular ki göreyim o yari
Tükenmek bilmiyor gurbetin kahrı
Eylemez yarama yar melhem ol

Demirciler dövdü canımı
Doğrudur emzirdim anamı
Kızıma öğrettim adımı
Sanki beş yüz yaşındayım ben

Söz: İsmail İpek

Gazel Gazel Olmuş Ömür Bağlarım
Gazel gazel olmuş ömür bağlarım
Eser sam yelleri bir viran olur
Dertten kat kat olmuş söyler ağlarım
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Yaşadım yaşamaz gibi
İyi iken kötüler gibi
Gülerken hep ağlar gibi
Toprağın gözyaşındayım ben
Demirciler dövdü canımı
Doğrudur emzirdim anamı
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Kızıma öğrettim adımı
Sanki beş yüz yaşındayım ben

Sayfa 1234

Bizim elin bahçası var bağı var
Ne de şirin ayvası var narı var
Bizim evde bir hayırsız garı var

Kaynak: Ahmet Çuhacı

Gece Rüyada Sohbetin
Gece rüyada sohbetin
Gündüz dillerde dillerde
Bensiz olan muhabbetin
Gördüm ellerde ellerde
Bu hasta halim sormaya
Yarama merhem sürmeye
Yar gelir deyi görmeye
Gözüm yollarda yollarda
Sızlar yaralarım benim
Arar deva bulmaz derdim
Ey vefasız garip yarin
Gör ne hallerde ne hallerde

Gece Sarmış Dört Yanımı (Bekleme Yar)
Gece sarmış dört yanımı
Bekleme ben gelemem oy
Ayırır tende canımı
Bekleme ben gelemem
Bekleme yar ben gelemem oy
Çözülmez bilmecedeyim
Gündüz ile gecedeyim oy
Yıkıntılar içindeyim
Bekleme ben gelemem
Bekleme yar ben gelemem oy
Toprak keser nefesimi
Alır gider düşlerimi oy
Duyuramam ki sesimi
Bekleme ben gelemem
Bekleme yar ben gelemem oy
Kaynak: Ali Yavuz

Gece Uzun Ay Dolanır
Gece uzun ay dolanır batmaya
Ele şirin yukum gelir yatmaya
Az galıpdır matlubuma çatmaya
Gel ay batandan sonra gel ay oğlan
Eller yatandan sonra gel ay oğlan
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Gel ay batandan sonra gel ay oğlan
Eller yatandan sonra gel ay oğlan
Başına döndüğüm garsın ceyranı
Men olmuşam o gözlerin heyranı
Sen bize gelsen keserem gurbanı
Gel ay batandan sonra gel ay oğlan
Eller yatandan sonra gel ay oğlan
Kaynak: Cevri Altıntaş

Gecebaş Geldi De (Ağıt)
Gecebaş geldi de nerde kışladı
Ufacık canlara zulüm işledi
Taze gelin büyük kızdan başladı
Analar yürekten yanmışa benzer
Ölüm de güzeli sevmişe benzer
Gecebaş geldi de el ayak şaştı
Han evler kapandı beyler hep göçtü
Koç yiğit kalmadı toprağa düştü
Arap atlar öksüz kalmışa benzer
Ölüm de yiğidi sevmişe benzer
Şu gecebaş düz ovaya oturdu
Zalim ne bulduysa alıp götürdü
Birer birer vurdu bizi bitirdi
Tenhada avını bulmuşa benzer
Ölüm de bizleri sevmişe benzer
Ulu minarede sela verildi
Bin bir ayak bir araya derildi
Kabirciye kazma kürek verildi
Dediler ki Mehti gelmişe benzer
Ölüm de gençleri sevmişe benzer
Bilmem bu gidişin sonu n’olacak
Bizsiz koca dünya mamur olacak
Dediler Hallac-ı Mansur gelecek
Gecebaş her yeri atmışa benzer
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Ölüm de böylece bitmişe benzer
Dadaloğlu bu içtiğin ağudur
Pençe vurur can evini dağudur
Ecel bir değirmen unun öğüdür
İnsan da buğdaya dönmüşe benzer
Ölüm de insanı sevmişe benzer

Sayfa 1235

Geceler uzun geceler sensiz
Geceler çekilmiyor sensiz
Geceler hüsran geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
Geceler sessiz sessiz tüter
Tüter ocağın dumanı
Ağlama gönül ağlama
Yarin yok dini imanı

Kaynak: Dadaloğlu

Gecekondu Sokakları
Adımlarım yolları
Yüreğimde depremle
Ve yarimin kolları
Bekler beni özlemle
Allı yeşilli kızlar
Yıkık döküktür evler
Oynar çamur içinde
Mahalleli çocuklar
Adımlarım yolları
Her akşam yorgun argın
İki gözlü gecekondum
Az sonra karşımdasın
Göç etmişim yurdumdan
Karnımız doysun diye
Emeğimle yaptığım
Kondumu yıkmak niye

Geceler uzun geceler sensiz
Geceler çekilmiyor sensiz
Geceler hüsran geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
Kaynak: Kenan Erel

Geceler Yarim Oldu
Geceler yarim oldu anam anam garibem
Ağlamak karım oldu anam anam garibem
Evvel böyle değildim anam anam garibem
Sebebim zalim oldu anam anam garibem
Bayram gelmiş neyime anam anam garibem
Kan damlar yüreğime anam anam garibem
Yaralarım sızlıyor anam anam garibem
Gülmek benim neyime anam anam garibem
Kaynak: Cemil Cankat

Geceler Zar Geceler

Biter bir gün acılar
Ve son bulur kaygılar
Yalvarmaz direniriz
Ellerimizde taşlar

Geceler zar geceler
Mene zinhar geceler
Ay battı Ülker çıktı
Gelmedi yar geceler

Savunuruz yaşamı
Zulme karşı inançla
Gecekondu sokakları
Çıkar meydanlara

Susuzam su isterem
Esmer yanağın gösterir
Yatmağa yar isterem
Koynun kucağın gösterir

Kaynak: Grup Ekin

Geceler Sessiz Sessiz Yağar
Geceler sessiz sessiz yağar
Yağar sabahlara kadar
Ağlama gönül ağlama
Bu sevda seni de yakar
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Gecenin yansıdı
Yar ömrüm varisıdı
İki gözüm insaf et
İnsaf din yansıdı
Susuzam su isterem
Esmer yanağın gösterir
Yatmağa yar isterem
Koynun kucağın gösterir
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Sayfa 1236

Kızmıyorum geceye
Kaynak: Fahrettin Ergeç
Kaynak: Kemal Eroğlu

Geceleri (Acı Hatıralar)
Acı hatıralar yağar göklerden
Zehirle yoğrulur gül geceleri
Zamanın düğümü kopar bir yerden
Nereye koydunsa bul geceleri
Yıldızlar kalp elmas ay sahte gümüş
Çürümüş çürümüş hepsi çürümüş
Bir hayal bir kabus bir uyku bir düş
Sev sevebilirsen gel geceleri
Başı karlı yaylaları çıkarım
Ardıç dallarından ateş yakarım
Otuz yıl geriye döner bakarım
Kuşatır çevremi çöl geceleri
Toprak döşeğimdir gökyüzü yorgan
Yanar ta içimde dağ bayır orman
Yeter tahammülüm kalmadı ey can
Al götür üstümden al geceleri
Bulut ol engine ağ ikram eyle
Yağmur ol bağrıma yağ ikram eyle
Gel birgün güneş ol doğ ikram eyle
Sil gitsin ufkumdan sil geceleri
Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Geceleri Karanlık
Geceleri karanlık
Sokaklar sensiz sensiz
Üşüyorum yorgunum
Yaşadığım belirsiz
Sabaha daha çok var
Yeni güne hıncım var
Yarın akşam olmadan
Daha ne umutlar var
Hele bir sabah olsun
Yalnızlığım kaybolsun
Gün geceye dönmeden
Şu bulutlar dağılsın
Yeni güne merhaba
Kurda kuşa böceğe
Yıkılmadım ölmedim
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Geceleri Yatamadım
Enginlerden yücelere bir yol var mıdır
Yalan değil misin dünya gelir geçer her şey
Karanlığın ötesinde zifiri gece
Çirkinliği silemez saklanır her şey
Yatamadım yatamadım
Geceleri yatamadım
Yüreğimdeki sevgiyi
Ben içimden atamadım dost
Köprüler kurmuşlar kavuşun diye
Ayrılığı ısrarla sürdürmek neden
Nasılsa ucunda ölüm var diye
Hayata küsüp te kahrolmak neden
Kaynak: Kerim Bülbül

Gecelerimi Al (Neyim Var Ki)
Neyim var ki senden başka
Gönül vermem sensiz aşka yar
Hep ismini söyler durur
Bülbül bilmez gülden başka yar
Gecelerimi al al uykularımı
Bugünümü al al yarınlarımı
Herşeyimi al al sonbaharımı da
Sonra bir türkü çal çal benim için
Ayrılığı çeken bilir
Hep ardından hasret gelir yar
Sabah doğmaz buralara
Sevdan karanlıkta kalır yar
Gündüzlerimi al al zamanlarımı
Yüreğimi al al umutlarımı
Herşeyimi al al baharlarımı da
Şimdi bir türkü çal çal benim için
Kaynak: Hakan Karaay

Geceleyin Karanlıkta
Geceleyin karanlıkta
Suya attım ben sesimi
Türkü oldu birdenbire
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Denizinden geçen gemi
Geceleyin karanlıkta
Gülümsedim buluta ben
Saçlarına düşen yağmur
Gökkuşağı oldu birden
Geceleyin karanlıkta
Yıldız tuttum gökyüzünde
Işığını sana vurdu
Bir gül açtı yüreğimde

Sayfa 1237

Bir ateş düştü gönlüme
Düştüm hak davasına
Varan dostun yanına
Diyem arzuhalımı
Geçit ver dağlar
Zalimlar sofrasına kimler kurulmuş
Kim ağa kim bey idi kim hayın olmuş
Dizimde dermanım yok
Geçit ver dağlar

Kaynak: Ülkü Tamer

Geçelim Yoldan Geçelim
Geçelim yoldan geçelim
Atlara yonca biçelim
Eller duymadan gaçalım
Sarsam olmaz mı olmaz mı
A canım da sevsem olmaz mı
Öte yakanın buludu
Beri yakayı bürüdü
Güzeller aldı yürüdü
Sarsam olmaz mı olmaz mı
A canım da sevsem olmaz mı
Kaynak: Bilinmiyor

Geçen Günün İçin (Arama)
Geçen günün için beni sormuştun
Ay bacayı geldi geçti arama
Gençliğimin baharını çalmıştın
Bülbül yuvasından uçtu arama
Çiçekli dağları duman bürümüş
Hayat kuşu son yuvaya yürümüş
Muhabbet bağının gülü kurumuş
Çimenleri kader biçti arama
Deryami der sanma seni unumttum
İhtiyar yaşımda bana umuttun
Otuz beş yıl evel bir ceylan tuttum
Kafesini kırda kaçtı arama
Kaynak: Aşık Deryami Baba

Geçit Ver Dağlar
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Yandım oy zalım oy hayın oy
Yandım oy hayın oy zalım oy
İnerem dostun bağına
Güller zalım budanmış
Şu gurbetin yoluna
Hangi can dayanmış
Geçit ver dağlar
Zalımlar sofrasına kimler kul olmuş
Kim ağa kim bey idi kim hayın olmuş
Sözüm söz fermanım yok geçit ver dağlar
Geçit ver dağlar
Kaynak: Murat Hasarı

Geçiyor (Kader Bizim İçin)
Kader bizim için yüce dağları
Aramıza sıraladı geçiyor
O dağlar gözümde birşey değil de
Bu güzel hayatın tadı geçiyor
Yollar bana biraz teselli verin
Suçu yok içimde kanayan yerin
Namluda çift kurşun gibi gözlerin
Bakış bakış yaraladı geçiyor
Sen varsın baştaki kader sisinde
Kulağım takılı kaldı sesinde
Sevgi yasasının ilk maddesinde
Yalnız ikimizin adı geçiyor
Kaynak: Halil Soyuer

Geçmiyor Günler
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Burda çiçekler açmıyor
Kuşlar süzülüp uçmuyor
Yıldızlar ışık saçmıyor
Geçmiyor günler geçmiyor
Avluda volta vururum
Kah düşünür otururum
Türlü hayaller görürüm
Geçmiyor günler geçmiyor
Gönülde eski sevdalar
Gözümde dereler bağlar
Aynada hayalim ağlar
Geçmiyor günler geçmiyor
Dışarda mevsim baharmış
Gezip dolaşanlar varmış
Günler su gibi akarmış
Geçmiyor günler geçmiyor
Yanımda yatan yabancı
Her sözü zehir gibi acı
Bütün dertlerin en gücü
Geçmiyor günler geçmiyor
Kaynak: Sabahattin Ali

Geçmiyor Günlerim Ahuzardayım
Geçmiyor günlerim ahuzardayım
İnsafınız yok mu erenler vah vah
Hayvan mıyım insan mıyım nerdeyim
Bana bakıp beni görenler vah vah
Kimi sarhoş olmuş gezer dolaşır
Kimi arı gibi konar çalışır
Kimi matem eder kimi gülüşür
Eli kolu bağlı duranlar vah vah
Bir zaman bitmiyor gönlümün yası
Neyleyim ki dünya kahpe dünyası
Bir karınca kadar yoktur faydası
Bol keseden bana öğüt verenler vah vah

Sayfa 1238

Geçti (Elinde Külekler)
Elinde külekler suyun yolunda
Sallana sallana batkı da geçti
Sevda çengelini suyun yolunda
Şu garip gönlüme taktı da geçti
Bulağın başında sular akınca
Sana bir gül verem olmaz sakınca
Gözünü gözüme dikif bakınca
İçimde yüreğimi yatkı da geçti
Bulağın başından nasıl gideyim
Senden murat almak budur dileğim
Nişanlın var imiş nerden bileyim
Yazık hayallerim yıkıtı da geçti
Ergün der ki gitme ay kız buradan
Engeli kaldırak gitsin aradan
Söyledik konuştuk doymadık laftan
Akşam oldu günün vakti de geçti
Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Geçti (Seherde Uğradım)
Seherde uğradım göl kenarına
Geldi yeşil başlı sunalar geçti
Al yanak üstünde güller dizili
Çekilmiş kamet-i minalar geçti
Arzum kaldı o cananın özünde
Siyah sürme çekmiş ela gözünde
Sırma zülüf tel tel olmuş yüzünde
Taramak çün altın şaneler geçti
Avcısıyım o cananın göllerde
Gele diye gözetirim yollarda
Biçare Muhibbi gurbet illerde
Nice ay dolandı seneler geçti
Kaynak: Aşık Muhibbi

Geçti Dost Kervanı -Orj-

Garip bülbül vazgelir mi yurdundan
Kimse bilmez aşıkların derdinden
Bir gün ağlarsınız onun ardından
Bizim Mahzuni Şerif'i vuranlar vah vah

Şu karşı yaylada göç katar katar
Bir güzel sevdası serimde tüter
Bu ayrılık bana ölümden beter
Geçti dost kervanı eyleme beni

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Şu benim sevdiğim başta oturur
Bir güzelin derdi beni bitirir
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Sayfa 1239

Bu ayrılık bize zulüm getirir
Geçti dost kervanı eyleme beni

Dünyadan yaşam tadını
Alamadan geçti ömrüm

Ben gidersem sunam bana ağlama
Ciğerimi aşk oduna dağlama
Benden başkasına meyil bağlama
Geçti dost kervanı eyleme beni

Çok ödün verdim dağımdan
Kor aldırdım ocağımdan
Kara çalıyı bağımdan
Yolamadan geçti ömrüm

Gider isem bu il sana yurt olsun
Münafıklar aramızda kurt olsun
Ben ölürsem yüreğine dert olsun
Geçti dost kervanı eyleme beni

Kaplani'yim yaralandım
Gerçek aşk oduna yandım
Bu devranı sürmez sandım
Bilemeden geçti ömrüm

Pir Sultan Abdal'ım dağlar aşalım
Aşalım da dost iline düşelim
Çok nimetin yedim helallaşalım
Geçti dost kervanı eyleme beni

Kaynak: Hasan Kaplani

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Geçti Gitti Vatanına Yurduna

Geçti Ömrüm (Kendi Kaderimin)
Kendi kaderimin kurbanı oldum
Bitmez bir çileyle geçti bu ömrüm
Elim kolum bağlı çaresiz kaldım
Bitmez bir çileyle geçti bu ömrüm

Geçti gitti vatanına yurduna
Dayanamam hasretine derdine
Uçurdum durnamı dağlar ardına
Felek bizi nazlı yardan ayırdı

Gecem bir azap gündüzüm zindan
İnsan vaz geçer mi bu tatlı candan
Hiç vefa görmedim ben de o yardan
Bitmez bir çileyle geçti bu ömrüm

Ara ver ara ver dağlar ara ver
Götür selamımı nazlı vara ver

Nasıl isyan etmem ben bu kadere
Tahammülüm kalmadı razıyım ölmeye
Acep niye geldim ben bu dünyaya
Bitmez bir çileyle geçti bu ömrüm

Benim gizli derdim asla bilinmez
Akar gözüm yaşı birden silinmez
Ayrılık derdime çare bulunmaz
Felek beni nazlı yardan ayırdı
Ara ver ara ver dağlar ara ver
Götür selamımı nazlı vara ver
Yaz gelir şenlenir yaylalar dağlar
Bülbülün meskeni bahçeli bağlar
Herkes muradına erdiği çağlar
Felek beni nazlı yardan ayırdı

Ne arzum ne emelim kaldı dünyada
Hiç birinden bulamadım bir fayda
Tek teselli aradım şu dertli sazda
Bitmez bir çileyle geçti bu ömrüm
Kasım der ki kader beni izliyor
Bunca derdi deli gönül gizliyor
Pare pare yaralarım sızlıyor
Bitmez bir çileyle geçti bu ömrüm
Kaynak: Kasım Karşı

Ara ver ara ver dağlar ara ver
Götür selamımı nazlı vara ver
Kaynak: Aşık Daimi

Geçti Ömrüm
Şu gönlüme gerçek bir dost
Bulamadan geçti ömrüm
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Geçti Ömrüm Geçti
Doğmadı ömrüm güneşi
Eyvah geçti geçti ömrüm
Feryat ile figan ile
Eyvah geçti geçti ömrüm
Eyvah geçti ömrüm geçti
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Boşa geçti vay
Uzun hayat yollarında
Karlı dağlar bellerinde
Benim gurbet yollarında
Eyvah geçti geçti ömrüm
Eyvah geçti ömrüm geçti
Boşa geçti vay

Sayfa 1240

Başım girer gamdan gama
Yar gönlüme vurdun kama
Ölemedim ölemedim
Kederi der bu mu yazı
Sen ettin bana hep nazı
Yar dizinde dertli sazı
Çalamadım çalamadım
Kaynak: Aşık Kederi

Kul Durak'ım dolu elem
Yaşlı gözüm nasıl gülem
Yazsam kitap olur çilem
Eyvah geçti geçti ömrüm
Eyvah geçti ömrüm geçti
Boşa geçti vay
Kaynak: Durak Şahin

Geçti Ömrüm Yine Sensiz
Geçti ömrüm yine sensiz neyleyim
Öl desen de kurbanın olam öleyim
Söyle aşkın neymiş ben de bileyim
Ah yarim güzelim sevdiğim meleğim
Sırma saçın burma burma öreyim
Gül yüzüne hasret kaldım göreyim
Söyle aşkın ben de neymiş bileyim
Ah yarim güzelim sevdiğim meleğim
Kaynak: Kemal Sarısözen

Geçti Ömrümün Baharı
Geçti ömrümün baharı
Gülemedim gülemedim
Ben o yar ile ağyarı
Bilemedim bilemedim
Gurbette garip mi ölek
Yarimi çok gördü felek
Hasret çekmek için dilek
Dilemedim dilemedim
Ben gezerdim diyar diyar
Dertler beni renk renk boyar
Şu gönlüme göre ayar
Bulamadım bulamadım
Varmak istiyorum ama
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Geçti Zamanım (Ah Çekiyorum)
Geçen günlerime ah çekiyorum
Ah çekerim ama geçti zamanım
Kurumuş bir gülün dalı olur mu
Ah çekerim ama geçti zamanım
Dertlerin üstüne dert ekliyorum
Saçlar beyazlandı ne bekliyorum
Çift geçen ömrümü ben tekliyorum
Ah çekerim ama geçti zamanım
Kemal der ki benden bıkacakmışsın
Zalim kader beni yıkacakmışsın
Yıkılmış bir cana bakacakmışsın
Ah çekerim ama geçti zamanım
Kaynak: Kemal Yıldız

Gedikde Duvak Allanır
Gedikde duvak allanır
Ali perçemin sallanır
Ben perçemde değilem
Dil meze dudak ballanır
Sallandım oy girdim bağa
Başım değdi oy yaprağa
Niceki bu canım sağdır
Vermem seni oy toprağa
Çıktım tandırın başına
Elimi vurdum taşına
Ben sevdayı bilmezdim
Yar o da geldi başıma
Kaynak: Halis Günaydın

Gedin Deyin Han Çobana
Gedin deyin han çobana
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Gedin deyin han çobana
Gelmesin bu yıl mugana
Gelmesin bu yıl mugana
Gelse batar nanak gana

Sayfa 1241

Hisarköy’den çıktım başım selamet
Akdağ Yaylasında koptu kıyamet
Beni vuran Uzunoğlu del’Ahmet
Bağlantı

Apardı seller Sara'mı
Bir gara telli balamı
(Bir ala gözlü balamı)

Kaynak: Asım Simav

Arpa çayı aşdı daştı
Arpa çayı aşdı daştı
Sel balamı aldı gaçtı
Sel balamı aldı gaçtı
Üç bacının gözü yaşlı

Bir mektup göndermiş vefalı yarim
Boz bulanık seller durulanda gel
Günbegün artıyor gamım efkarım
Gökteki ay yeni görülende gel

Gel (Bir Mektup Göndermiş)

Apardı seller Sara'mı
Bir gara telli balamı
(Bir ala gözlü balamı)

Gurbete gidenler döndü köyüne
Anlatırlar hep övüne övüne
Kırk gün kaldı telli kızın toyuna
Davullar zurnalar vurulanda gel

Arpa çayı derin olmaz
Arpa çayı derin olmaz
Ahan sular serin olmaz
Ahan sular serin olmaz
Sara kimi gelin olmaz

Yedi yıldır sensiz geçirdim yazı
Çoğu gitti kaldı ömrümün azı
Meleşir koyunlar peşinde kuzu
Arılar çiçeğe sarılanda gel

Apardı seller Sara'mı
Bir gara telli balamı
(Bir ala gözlü balamı)

Böle mi kesmiştik ahtı amanı
Seçmedin mi yahşi ile yamanı
Ekinler biçildi harman zamanı
Bostanlar devşirip derilende gel

Arabalar gelir goşa
Arabalar gelir goşa
Canım gurban galem gaşa
Canım gurban galem gaşa
Oğlan evi çıhtı boşa

Şeref der ki anlamaya söz gerek
Kavuşunca utanmayan yüz gerek
Derdimizi anlatmaya saz gerek
Aşıklar meclisi kurulanda gel

Apardı seller Sara'mı
Bir gara telli balamı
(Bir ala gözlü balamı)
Kaynak: Bilinmiyor

Gediz Pazarıdır Benim Pazarım
Gediz pazarıdır benim pazarım
Akdağ Yaylasında kaldı mezarım
Sağ olaydım şu yaylada gezeydim
(Bağlantı)
Ne diyeyim ay Ahmet ne diyelim Allah’tan oldu
Bizim bizim kavuşmamız mahşere kaldı
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Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova

Gel (Nasihat)
Ali'nin sırrına ereyim dersen
Muhabbet gölüne dal da andan gel
Küfrünü imana katayım dersen
Var kendi küfrünü bil de andan gel
Hakikat tarikat marifet sözdür
İtikat da gece ile gündüzdür
Gönül bahr-i aşktır derya denizdir
Bahri ol ummana dal da andan gel
Pişiri pişiri söyle sözünü
Hak-i payden ayırma gör gözünü
Mürşidine teslim eyle özünü
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Musahip kapısın bul da andan gel
Canını cellada ver de kıyagör
Arif olup her manadan duyagör
Kendi cesedini kendin yuyagör
Kendi namazını kıl da andan gel
Şah Hatayi'm mana söylerim dilden
Başına gelmeyen ne bilir halden
Ölmeyince nasib almaz bu yoldan
Var ölmezden evvel öl de andan gel
Kaynak: Şah Hatayi

Gel A Nazlım Bizim Bağda
Gel a nazlım bizim bağda derelim
Lalesinden sümbülünden gülünden
Senin ile anda meclis kuralım
Sakisinden makisinden mülünden
Bu derdime çare bilmem neyleyim
Kande gider isem methin eyleyim
Başım alup bilmem kande gideyim
Rakiplerin siteminden dilinden
Acep ol yar el sözün uyar mı
Helak edip bendesine kıyar mı
Meğer insan bakmak ile doyar mı
Cemalinden cenabından elinden
Gedayi ol maşuk yüksek uçmasın
Rakiplerin dolusundan içmesin
Lütfeylesin kerem kanı geçmesin
Bendesinden gedasından kulundan
Kaynak: Aşık Gedayi

Gel Ağlama Gül Ağlama
Ne ağlarsın nazlı yarim
Gel ağlama gül ağlama
Kimse görmeden yaşını
Sil ağlama sil ağlama
Ararsan bulun eşini
Sürmelemişsin kaşını
Mendil verem göz yaşını
Sil ağlama sil ağlama
Gezmişim ben bütün alem
Al eline kurşun kalem
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Sayfa 1242

Zavallı'ya bir tek selam
Sal ağlama sal ağlama
Kaynak: Aşık Zavallı

Gel Bana (Aşkıyla Yandığım)
Aşkıyla yandığım gül yüzlü yarim
Mavi sular gibi ak da gel bana
Bir bahar mevsimi akşam üzeri
Saçına sümbüller tak da gel bana
Hasretle tutuşur sevdanı çeken
Goncalar kuruyup olmadan diken
Senin hayalinle avunur iken
Şöyle usul usul çık da gel bana
Ölürüm gözlerim seni görmezse
Gönlüm aşk bağından güller dermezse
Eğer annen duyup izin vermezse
Uykuya dalsın da çek de gel bana
Şadolsun bu gönlüm yeniden yeni
Mestane bakışın mest etsin beni
Aşık Yener kulun özledi seni
Hasretle yollara bak da gel bana
Kaynak: Aşık Yener

Gel Bana (Benim Bir Günahım Var)
Benim bir günahım var mı sevdiğim
Sen salladın pencereden el bana bana
Aşkınla eriyom durmuyor dilim
Sen dedin ki her akşam gel bana bana
Bu gençliğin çağı birgün geçecek
Sen dedin ki muradını al bana bana
Gönül kuşu kafesinden birgün uçacak
Sen dedin ki gir koynuma kal bana bana
Garip Kaçıran'ım vay benim halim
Sen dedin ki üzülme gül bana bana
Aşkınla yanıyom durmuyor dilim
Sen dedin ki al sazını çal bana bana
Kaynak: Hüseyin Kaçıran

Gel Bana (Oy Bana Yar Bana)
Oy bana yar bana sevda
Oy günlerim hep kara
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Yalnızlık senin gibi
Beni ala aşkı ala
Oy sana bak bana yarim
Gözlerim senin esirin
Yalnızlık gecenin neminde
Sana esir sana delirsin
Yar bana yar yar sana
Gül bana yar el bana
Ellerin sardı yar beni
Gül ban yar sel bana
Gel bana yar sen bana
Kaynak: Adnan Eren

Gel Bari (Kara Gözlerine)

Sayfa 1243

Kaşan gözen vurgunam
Ben de sana baygınam
Kaynak: Enver Demirbağ

Gel Benim Sarı Tanburam
Gel Benim Sarı Tanburam
Sen Ne İçin İnilersin
İçim Oyuk, Derdim Büyük
Ben Anınçin İnilerim
Koluma Taktılar Teli
Söyletirler Bin Bir Dili
Oldum Ayn-ı Cem Bülbülü
Ben Anınçin İnilerim

Kara gözlerine kurban olurum
Yakma beni ateşine narına
Çeke çeke ben bu derdi ölürüm
Ölmeden bir kere gel bari bari bari

Koluma Taktılar Perde
Uğrattılar Bin Bir Derde
Kim Konar Kim Göçer Burda
Ben Anınçin İnilerim

Aşkına düşmüşüm bak gurbet elde
Seviyorum demek olur mu dilde
Kendin gelmiyorsan bir haber yolla
Gelip giden ile sal bari bari bari

Göğsüme Tahta Döşerler
Durmayıp Beni Okşarlar
Vurdukça Bağrım Deşerler
Ben Anınçin İnilerim

Kaynak: Selahattin Bölük

Gel Benim Sarı Tamburam
Dizler Üstünde Yatıram
Yine Kırıldı Hatıram
Ben Anınçin İnilerim

Gel Benim Gelin Yarim
Gelin benim gelin yarim (Yar yar yar yar)
Ver bana elin yarim (Yarim yarim yangınam)
Kaşan gözen vurgunam
Ben de sana baygınam
Gör aşkın yarasını (Yar yar yar yar)
Ne kadar derin yarim (Yarim yarim yangınam)
Kaşan gözen vurgunam
Ben de sana baygınam
Evlerinin direği (Yar yar yar yar)
Kardan beyaz bileği (Yarim yarim yangınam)
Kaşan gözen vurgunam
Ben de sana baygınam
Yarinden ayrılanın (Yar yar yar yar)
Nasıl yanmaz yüreği (Yarim yarim yangınam)
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Sarı Tanbur Benim Adım
Arşa Çıkıyor Feryadım
Pîr Sultan'ımdır Üstadım
Ben Anınçin İnilerim
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gel Benim Sevdiğim Hercai Dilber
Gel benim sevdiğim hercai dilber
Bakışın sineme bela getirir
Dolaştım dünyayı bulunmaz dengin
Korkarım başıma bela getirir
Kahpe felek ne düşmüşsün kastıma
Dağlar sen kavuştur beni dostuma
Salını salını gelse üstüme
Ölmüş İrfani'yi cana getirir
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Kaynak: Aşık İrfani

Gel Beri (Güzel Sen Ne Salınırsın)
Güzel sen ne salınırsın
Gel beri canan gel beri
Güzelim der alınırsın
Gel beri canan gel beri

Sayfa 1244

Gerdandan akan teri oy
(Uyku girmez gözüme oy)
Koy kadehe ver beri
(Seni sevdim seveli)
Kaynak: Hüsamettin Subaşı

Gel Birazcık Ara Ver (Gönül)

Melek misin hürü müsün
Şu göklerin nuru musun
Bu fakirin yarimisin
Gel beri güzel gel beri

Gel birazcık ara ver
Gözdeki yaşa gönül
Yarın yeni bir gündür
Umutla yaşa gönül

Siyah zülfün tel tel olmuş
Yanağın gülleri solmuş
Gönlüm hicran ile dolmuş
Gel beri güzel gel beri

Geçmez zaman gün aylar
Kader insanı paylar
Görülmemiş olaylar
Gelirmiş başa gönül

Güzellerin şahısın sen
Alemlerin mahısın sen
Şu gönlümün rahısın sen
Gel beni canan gel beri

Mürşide terstir zahi
Yerde kalmasın ahi
Allah herşeye şahi
Düşme telaşa gönül

Daimi'yim yandım nare
Bülbül oldum düştüm zare
Şu derdime eyle çare
Gel beri canan gel beri

Şahballı sorulacak
Sabret sönse de ocak
Olacaklar olacak
Tüm çaban boşa gönül

Kaynak: Aşık Daimi

Kaynak: Hilmi Şahballı

Gel Beri Yar Gel Beri

Gel Bu Sohbete

Göğercin havadadır
El etmez yuvadadır
Bir elim yar koynunda
Bir elim duvadadır

Herkesi hor görüp sakın övünme
Haydi dostum sen de gel bu sohbete
Boş yere boşuna kendin beğenme
Haydi dostum sen de gel bu sohbete

Gel beri yar gel beri
Sen gönlümün dilberi
Gerdandan akan teri oy
(Uyku girmez gözüme oy)
Koy kadehe ver beri
(Seni sevdim seveli)

Eğer arıyorsan burdadır dengin
Nice gönüller var hep engin engin
Belki bunlar senden daha da zengin
Haydi dostum sen de gel bu sohbete

Göğercin vurdum kalkmaz
Kanı sel olmuş akmaz
Menim sevdiğim güzel
Dönüp yüzüme bakmaz
Gel beri yar gel beri
Sen gönlümün dilberi
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Hepimize başka hal vermiş Allah
Sana da bana da dil vermiş Allah
Gönülden gönüle yol vermiş Allah
Haydi dostum sen de gel bu sohbete
Bir insan insandan ilim de üstün
Ama sen bize hep kinini kustun
Senin fikrin bozuk nedir bu kastın
Haydi dostum sen de gel bu sohbete
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Büyük arıyorsan Allah var büyük
Bir tek ona bizim boynumuz eğik
Gezeriz aşkıyla dünya da seyik
Haydi dostum sen de gel bu sohbete
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Gel Canım
Şafak Söktü Yoksun Hala
Ağlarım Ben Yana Yana
Feryadım Vardı Dağlara
Bitmez Tükenmez Yollara
Uçuşan O Martılara
Gözü Yaşlı Analara
O Dağlara O Taşlara Hey
Dayanamam İnanamam
O Sevdiğim Sen Olaman
Yüreğim Hançer Vurdun
Bunun Yapan Sen Olaman Hey Hey
Gel Canım Cananım
Elleri Kınalım Gözleri Sürmelim
Bu Bedenim Sana Bu Yüreğim Sana
Kara Kaşlarına Kurban Hey Hey
Esti Rüzgâr Kor Götürdü
Kalbe Geldi Küle Döndü
Yine Bana Hasret Düştü
Neyleyim Ben Sensiz Gülü
Çıktı Dağlara Dağlara
Yürüdüğün Yollara
Bastığın O Topraklara Hey
Kaynak: İbrahim Fırat Badan

Gel Çıkalım Tepelerden
Gel çıkalım tepelerden tepeye
Kulak mı dayanır mengüç küpeye
Al yanaklar şekerlenmiş öpmeye

Sayfa 1245

Kemer ağlar kaftan ağlar bel ağlar
Sensiz haram bana o şirin bağlar
İner kayalardan alır suyunu
Selviye benzettim ince boyunu
Kendi güzel ama bilmem huyunu
Kemer ağlar kaftan ağlar bel ağlar
Sensiz haram bana o şirin bağlar
Kaynak: Cemal Alemdar

Gel De Arapgir'e Bir Gör
Yeşerdi ağaçlar ötüşür kuşlar
Geride kaldı soğuklar kışlar
Arpayı, buğdayı dermeye başlar
Gel de Arapgir'e bir gör kardeşim
Dağı taşı yeşillikler bürüdü
Yaylacıklar yaylasına yürüdü
İşini bilmeyen gurbetlerde süründü
Gel de Arapgir'e bir gör kardeşim
Gozluğun çayı da durucak akar
Gurbette yavrusu olan yollara bakar
Bu yıl gelmezse yeni yıla bakar
Gel de Arapgir'e bir gör kardeşim
Kaynarcanın gözün soğuktur suyu
Arapgir insanının güzeldir huyu
Göldağından çıkar içecek suyu
Gel de Arapgir'e bir gör kardeşim
Kaynak: Haşim Koç

Gel De Gör (Ademlerin Başı)
Ademlerin başı tacı devlettir
Alnını sorarsan secdeyi haktır
Kaşların kalemi hükmü kudrettir
Ademdedir bütün alem gel de gör

Kemer ağlar kaftan ağlar bel ağlar
Sensiz haram bana o şirin bağlar

Gözlerini sorar isen cevherdir
Yüzündeki nur da hakkın nurudur
Burun koku alır hüma cennettir
Ademdedir bütün alem gel de gör

Doldur doldur istikanı tazele
Kurban olam kapındaki güzele
Sarardı gül benzim döndü gazele

Desti vilayettir bilek bil de gel
Hayıra bereket elin ver de gel
İmanı vahdettir düşün gör de gel
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Ademdedir bütün alem gel de gör
Adil Ali belin bağla kemer best
Bizi sorar ise zikredici dost
Ayak menzil alır sakın etme kast
Ademdedir bütün alem gel de gör

Sayfa 1246

Mürüvvet kıl şah Lemyezel
Gel derdime derman eyle
Daimi nicolur halım
Kurudu budağım dalım
Merhamet kıl sen al elim
Gel derdime derman eyle

Kaynak: Aşık Adil Ali
Kaynak: Aşık Daimi

Gel De Gör (Talan Olmuş)
Talan olmuş bak Göle’nin köyleri
Göçü göçe eklemişler gel de gör
Bir de gördüm bizim köyün beyleri
Barhanayı yüklemişler gel de gör
Biri yana yana hayale dalmış
Biri hayalini yollara salmış
Biri burda biri ötede kalmış
Sanki beni beklemişler gel de gör
Gele gele geldim can otağıma
Çıkam dedim Kızılgedik dağıma
Görsen hazan çökmüş yeşil bağıma
Güle suyu dökmemişler gel de gör
Ferman Baba düzenimiz bozuldu
Göçen göçtü göçmeyenler üzüldü
Kısmetimiz gurbet ele yazıldı
Barhanayı sökmemişler gel de gör

Gel Derviş Gel Hele
Gel derviş gel hele yabana gitme
Her ne arar isen inan sendedir
Beyhude nefsine eziyet etme
Kabeyse maksudun rahman sendedir
Çöllerde dolaşıp seraba bakma
Allah Allah deyü havaya bakma
Talibi hak isen kitaba bakma
Okumak bilirsen Kuran sendedir
Gayrıdan derdine arayıp çare
Ne varlık verirsin nar ile mare
Cennetten çıktınsa behey avare
Havva'yı aldatan yılan sendedir
Ey Rıza takat yok hakkı inkara
Sen mahrem imişsin didarı yare
Şimdi agah oldum sırrı esrara
Alemi yaratan vicdan sendedir

Kaynak: Ferman Baba
Kaynak: Rıza Tevfik

Gel Derdime Derman Eyle
İlahi mürüvvet senden
Gel derdime derman eyle
Cemalin gizleme benden
Gel derdime derman eyle
Alemler sultanısın sen
Hem keremler kanısın sen
Rahmeti bol ganisin sen
Gel derdime derman eyle
Rahim sensin Rahman sensin
Gönüllerde mehman sensin
Dertlilere derman sensin
Gel derdime derman eyle
Mahitabım sensin ezel
Döküldü dalımda gazel
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Gel Deyi (Çıktım Yücesine)
Çıktım yücesine de seyreyledim ah
Ötüşür bülbüller oy oy gel deyi deyi
Sitk ile baktım da dostun yüzüne
El eder sevdiğim gel deyi deyi
Dost , gel deyi
O dilberler gözlerini süzerler
Dibi dalıp defterini yazarlar
Evvel bizi beğenmiyen güzeller
Şimdi çağrışırlar al deyi deyi
Koçyiğitler gider gelir yazıdan
Yaralılar yatamıyor sızıdan
Akça ceylan kurtulursa tazıdan
Baş kaldırır gider çöl deyi deyi
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Kaynak: Ekrem Çelebi

Gel Doru At Gel
Gel doru at gel kulağın çekeyim
Eğileyim iki gözün öpeyim
Dizgin edip hünerine bakayım
Babam dor-at Çamlıbel'dir geldiğin
Boz Burun'dan aşırayım yolunu
Ham gümüşten kesdireyim nalını
On dilbere işleteyim çulunu
Babam dor-at Çamlıbel'dir geldiğin
Baş üstüne komuşlardır bin başı
Görmez misin kanda yatan üleşi
Bunda gafil gezen kesdirir başı
Aman dor-at Çamlıbel'dir geldiğin
Dor'at kimse binmemiştir üstüne
Mail oldum hünerine postuna
Ol Arap'tan berat geldi üstüne
Babam dor-at Çamlıbel'dir geldiğin
Kaynak: Köroğlu

Gel Efendim
Bu gönül vuruldu yara kudurdu
Zalim olan beni zehre buyurdu
Ölüm haberimi dosta duyurdu
Dersimin suyunu aş gel efendim
Padişahlar astı gonca gülümü
Kesip şu dilimi kırıp kolumu
Bunca dertten görmez oldum yolumu
Şarap ol kabımdan taş gel efendim
Usta eller seni biçer dediler
Toprak seni alır kaçar dediler
Şahını asarsan geçer dediler
Süzülsün gözünden yaş gel efendim
Canıma can katan dostlar yüzüldü
Kurudu ummanlar cihan büzüldü
Kadir-i Garibe mezar kazıldı
Dost zülüm görmekte koş gel efendim
Kaynak: Kadir Tanrıkulu

Gel Efendim Gel (Çün Dilek)
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Sayfa 1247

Çün dilek geçmedi sen periruya
Ko ben ağlayayım gel efendim gel
Şemşir-i ahımı kastı aduya
Açıp zağlayayım gel efendim gel
Ben derdi mihnetle çekeyim gamı
Tenhaca ellerle sen eyle demi
Ateş-i hasretle dertli sinemi
Yakıp dağlayayım gel efendim gel
Çün adular seni benden ayırıp
Tatlı canım gibi senden ayırıp
Ben dahi gönlümü senden ayırıp
Gayre bağlayayım gel efendim gel
Arayım akranın dünya yüzünde
Gahi karada gah derya yüzünde
Taşkın sular gibi sahra yüzünde
Akıp çağlayayım gel efendim gel
Ömer'e elverir gelmezse sürür
Varsın aleminde ol eyle huzur
Mübarek hatıra irmesin hutur
Tem ben ağlayayım gel efendim gel
Kaynak: Aşık Ömer

Gel Efendim Gel (Hasretinle Beni)
Hasretinle beni üryan eyledin
Beklerim yolların gel efendim gel
Gönül kuşu kalktı cevlan eyledi
Beklerim yolların ali ali gel efendim gel
Evvel ahir sensin dönmezem senden
Meyl ü muhabbetin çıkar mı candan
Gönül göç eyledi kevn ü mekandan
Beklerim yolların gel efendim gel
Tevarih çoğaldı da hadden aştı
Urum sofuları bildiğin şaştı
Şimdi gayret Şah-ı Merdan'a düştü
Gözlerim yolların gel efendim gel
(Ek Dörtlük)
Urum sufileri bildiğin şaştı
Rakipler çoğaldı pek hadden aştı
Şimdi gayret Şah-ı Merdan'a düştü
Gözlerim yolları gel efendim gel
Horasan'dan kalktı Hind'i yararak
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Top top olmuş hariciler kırarak
Bendelerin Şah'ına yalvararak
Beklerim yolların gel efendim gel
Bozuldu yolcular yollarda kaldı
Ayin erkan gitti dillerde kaldı
Bendelerin zayıf hallerde kaldı
Beklerim yolların gel efendim gel
Pir Sultan'ım Allah Allah diyelim
Gelin nikabını elden koyalım
Takdir böyle imiş biz ne diyelim
Beklerim yolların gel efendim gel
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gel Ellikten Ellikten
(Ah ah) Gel ellikten ellikten
Su gelir mezerlikten
Sararmışsın solmuşsun
Besbelli güzellikten
(Ah ah) Ellik üstü şıkırdım
Bülbül gibi okurdum
Ne dedim de darıldın
Duvar gibi yıkıldım
(Ah ah) Ellik yarim uyumaz
Cilvesine doyulmaz
Çeyrek verdim almıyor
Lira şimdi bozulmaz
Kaynak: Kemal Sarısözen

Gel Ey Aşık Bu Bir Esrar-ı Hak'tır
Gel ey aşık bu bir esrar-ı Hak'tır
Erenlerin yolu söz ile değil
Muhabbet bir ekin yeşertmek
Oğlan uşak mahbub kız ile değil
Kuş misali bir çeşmeye konarsın
Acı tatlı demez içer kanarsın
Ayn-el yakın Hakk'ı gördüm sanarsın
Bu kafada gördüceğin göz ile değil
Bir kafada bin bir türlü sadde var
İçecek var içmeyecek var bade var
Dört kapı içinde kırk kat cadde var
Hemen gitticeğin iz ile değil
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Sayfa 1248

Yol gizlidir sadık yoldaş içinde
Nesne hasıl olmaz sert taş içinde
Hakk'ı gören görür az yaş içinde
Yetmiş seksen doksan yüz ile değil
Katibi'm bir pirden nasihat aldık
Menaref sırrından haberdar olduk
Katreden katreye ummana daldık
Karıştık çoklara az ile değil
Kaynak: Aşık Veysel

Gel Ey Dostum
Aç artık dost kollarını
Gel ey dostum yavaş yavaş
Yol karlık gözüm görmez
Gel ey dostum yavaş yavaş
(Bağlantı)
Haydar-ı şah senin adın
Bilirim sende muradım
Çok peygambere uğradım
Gel ey dostum yavaş yavaş
Bir su içtim derin gölden
Hiç ayrılmam ben bu yoldan
Arif olan anlar halden
Cahillerden bilen yoktur
Bağlantı
Pir Sultan'ım konar göçer
Halini bilene açar
Misafirler gelir geçer
Eğlenip de kalan yoktur
Bağlantı
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gel Ey Katip (Ağır Ağır)
Gel ey katip gel de otur yanıma
Yare birkaç satır yaz ağır ağır
Bahtın kalemini batır kanıma
Bitiyor bağrımda yaz ağır ağır
Uymazken dizlere dağlarda ahu
Ne oldu bizlere düzlerde yahu
Ne de çabuk sustu o çağlayan su
Bağlıyor bağrımda buz ağır ağır
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Sayfa 1249

Hak olan mescide meyhane neyler
Hele bir sona bak bir de evvele
Donmuş Jale lale durmuş velvele
Bir daha geçmez o bahar yaz ele
Başlıyor bağrımda güz ağır ağır
Bazen güneşli de gölgeli bazen
Derken de yetişti yeşile hazan
Bozarıp da olduk biz aynı hozan
Küllüyor bağrımda köz ağır ağır
Bırak ey Zevraki firak sözleri
Kızlara oynadın kızıl kozları
Ara ki bulasın pembe tozları
Buğluyor bağrımda göz ağır ağır

Zahit sen bu yola diken ekersin
Hatıra dokunur gönül yıkarsın
Yüküm vardır deyü zahmet çekersin
Yavuz baçcı yüksüz kervana neyler
Sekiz derler şol Cennet'in kapısı
Hakk'a doğru açılırmış hepisi
Korkusun çektiğin Sırat köprüsü
Onu doğru geçen insana neyler
Pir Sultan Abdal'ım er haksın er hak
Münkir olanlardan ıraksın ırak
Kurdun işi namert lokmasın yemek
Hak için adanan kurbana neyler

Kaynak: Aşık Zevraki
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gel Ey Talib
Gel ey talib sen bu esrarı hak bil
Erenlerin hali söz ile değil
Muhabbet bir tohum atıp yeşertmek
O da oğlan uşakı zile değil
Fevziya bir pirden nasihat aldın
Menarif sırrına dün vakıf oldun
Katreden katreye ummana daldın
Çoklara kavuştun az ile değil
Kuş misali bir çeşmeye konarsın
Acı tatlı demez içeri kanarsın
Eynel yakın hakkı gördüm sanarsın
O da bu gördüğün göz ile değil
Yol gizli sıtkıyle yoldaş içinde
Birşey nasıl olmaz kallaş içinde
Hakkı gören görür az yaş içinde
O da seksen doksan yüz ile değil

Gel Gayrı (Nazlı Yar Senden)
Nazlı yar senden bir dileğim var
Gözletme yolları noğlur gel gayrı
Göz göz olmuş yaralarım sızılar
Bekletme yolları noğlur gel gayrı
Nice umutlarla sana bağlandım
Yıllarca bekleyip hasretinle yandım
Tahammülüm kalmadı çaresiz kaldım
Çaresiz bırakma beni noğlur gel gayrı
Azrail çevremde dolaşıp gezer
Ölüm defterine ismimi yazar
Nazlı yar küsmüş nişanı bozar
Zalım yar ölüyorum artık gül gayrı
Garip Kasım feryat etme duyulmaz
Azmış yaraların hiç şifa bulmaz
Bu dünya fanidir kimseye kalmaz
Dostun düşman olmuş bende bil gayrı

Kaynak: Ali Atıcı
Kaynak: Kasım Karşı

Gel Ey Zahit
Gel ey zahit bizim ile çekişme
Hakk'ın yarattığı kul bana neyler
Kendi kalbin arıt bize ilişme
Bendeki küfr sendek'imana neyler
Zahit sen bu sırra erem mi dersin
Erenler halinden bilem mi dersin
Mescit hak meyhane haram mı dersin
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Gel Gayri (Kara Gözlüm)
Kara Gözlüm Bu Ayrılık Yetişir
İki Gözüm Pınar Oldu Gel Gayri
Elim Deyse Akan Sular Tutuşur
İçim Dişim Yanar Oldu Gel Gayri
Ayların Sırtında Yıllar Taşındı
Sanmaki Garibi Eller Düşündü
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Bebekler Evlendi Yollar Aşındı
Kozalaklar Çınar Oldu Gel Gayri
Hesap Et Gideli Sen Gurbet İle
Otuz Ay Tutuldu Kolay Mı Dile
Hapisler Sürgünler Esirler Bile
Sılasına Döner Oldu Gel Gayri

Sayfa 1250

Nice yiğitleri turap eyledi
Nicenin köşkünü harap eyledi
Encamın fikredip bu zara gel gel
Bu zar ile yaşar isen yüz seksen
Ahir olacaksın hak ile yeksan
Karun u devlete eğer göz diksen
Çeker seni zemin o zırra gel gel

Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Gel Gece Gece
Dün gece bir güzel gördüm düşümde
Savurmuş saçları gezer dolaşır
İncidir dişleri her gülüşünde
Gerçek mi yalan mı aklım karışır
Uyanıp kalkınca yanımda olsa
Düşüme değil de koynuma gelse
Biraz cilvelenip yüzüme gülse
Sevincim göklere arşa ulaşır
Gözüm yolda artık dedim bilesin
Düşüme de olsa gene gelesin
Ceylani'yi zaman gelip bulasın
Güzele sözünde durmak yaraşır
Kaynak: Aşık Ceylani

Gel Gel
Yaralandım dört bir yandan
Şu halimi sormaya gel
Issız kaldım bir odada
Hallarım görmeye gel
N'olur birgün görmeye gel
Arı her çiçekten eder balı
Derbeder edermi gülü
Ağaçlarım oldu çalı
N'olur bir su vermeye gel
Hallarımı sormaya gel
Kaynak: Dursun Özdil

Gel Gel (Gel Efendim El Çek)
Gel efendim el çek fani dünyadan
Bu murdarı sevme bezara gel gel
Çok talip rakibi rüsva eyledi
Yitirdi her birin hezara gel gel
Hezarın çeşmini yurhap eyledi
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Zırr-i zemin düşün bir kalbi saf ol
İncitme kimseyi kamil arif ol
Bu remzi derd eyle söze sarraf ol
Matahın satın al pazara gel gel
Pazarın yanıldın ahvalın bozuk
Tarıkın azdırdın hayıfsın yazık
Ne tertip eyledin neyin var azık
Birgün çağırırlar mezaar gel gel
Mezardır ahretin evvel ki babı
Orda yardım etsin ol hak cenabı
Rabbin küm Nebin kim olan hitabı
Münkirine cevap ikrara gel gel
İkrarın sadıksa baktırır cana
Kalbi ruşen olur vasfı her yana
Biner burakını gider meydana
İşaret zümresin ibrara gel gel
İbrar zümresinde hak olmuş razı
O divanda bizzat kendidir gazi
Emmeyi sorar ol muştak bir gazi
Günahkara ferman kenara gel gel
Kenarda kalırlar yüzü karalar
Yalvarır hellaka ol biçareler
Haktan olmaz ise affa çareler
Çeker zebaniler finara gel gel
Finarı esharda bulan necati
Sağ yanımdan gelir anım beratı
Kim kaldı resula çok çok selatı
Emrolur Ahmed-i Muhtara gel gel
Ahmed-i Muhtar bize eyle şefaat
Farz-ı eda edip kim kaldı sünnet
Ne güzel makamdır makam-ı cennet
Söyle dilim tevhit ezkara gel gel
Ezkar-ı tevhide olma avare
Vasili hak olur kul vara vara
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Sayfa 1251

Mahcuh'um umut ol perverdigara
Davet et kulunu didara gel gel

Döne Hatun minnet eyler
Gel gidelim ilimize

Kaynak: Aşık Mahcubi

Bahçelerde biter yonca
Boyu uzun beli ince
Mühlet ver eğri kılıca
Gel gidelim ilimize

Gel Gel (Size Diyem Size)
Size diyem size canım kardeşler
Bu hasretlik bizi ebedi haşlar
Dağıldı köyümüz başladı göçler
Güzel köyüm viraneye döndü gel
Al yeşil bürünmüş çiçekli dağlar
Ayrılmış yurdundan ah çekip ağlar
Bağbanı el çekmiş virandır bağlar
Bülbüller uçup da baykuş kondu gel
Köyümüzü bozan cazı fetvası
Zulüm yağsa ona daha da azı
Köye sebep olan birkaç yobazı
Hasretlikten bağrım nara yandı gel
Köyüm Yalnıçağaç nahiyem Kötek
Dağıldı köyümüz biz nasıl edek
On beş nüfus ile ne yana gidek
Fakirlik boynuma kötü bindi gel
Kaynak: Aşık Fazıli

Gel Gidelim Behey Gönül
Gel gidelim behey gönül
Karanlıktan nura doğru
İki cihanın güneşi
Ol ulu servere doğru
Aşktan büyük dava yoktur
Başka yolda fayda yoktur
Sevgi vardır kavga yoktur
Dost Mevlana pire doğru
Poyrazoğlu görüyorum
Gah koşup gah duruyorum
Adım adım yürüyorum
Her adım mezara doğru

Yeter çok incittin canı
Artırdın şöhreti şanı
Köroğlu'nun genç aslanı
Gel gidelim ilimize
Kaynak: Köroğlu

Gel Gidelim Sevdiğim
Gel gidelim sevdiğim
Çiçekli yaylalara
Her ikimiz sevdalı
Bakarız aynalara
Her ikimiz sevdalı le le
Bakarız aynalara
Yağmur yağar süzülmez
Yollar çamur geçilmez
Gel gaçalım sevdiğim
Böyle bekar gezilmez
Gel kaçalım sevdalım le le
Böyle bekar gezilmez
Atımın zencirini
Suya batıramadım
Şu divane gönlümü
Yola getiremedim
Şu divane gönlümü le le
Yola getiremedim
Kaynak: Yöre Ekibi

Gel Gidelim Uzaklara
Gel gidelim uzaklara sevdiğim
Bizi söylesinler ellere karşı
Eğil bir yol al yanaktan öpeyim
Ağzından dökülen ballara karşı

Kaynak: Aşık Poyrazoğlu

Gel Gidelim İlimize
Dön Hasan'ım döndü beyler
Gel gidelim ilimize
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Kerem eyle beni tanı sevdiğim
Uğruna koymuşum canı sevdiğim
Bana verirler mi seni sevdiğim
Alayım kaçayım ellere karşı
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Malım mülküm hep yoluna koymuşum
Kaç yıl oldu seni böyle sevmişim
Her ağızdan senin methin duymuşum
Gel de sevişelim ellere karşı
Dünya benim olur yari gördükçe
Rahmeylemez bende-i zarı gördükçe
Kışım bahar olur seni gördükçe
Ruhsati sevinir ellere karşı
Kaynak: Mehmet Erenler

Gel Gidelim Uzaklara Sevdiğim
Gel gidelim uzaklara sevdiğim
Bizi söylesinler ellere karsı
Eğil bir yol bal dudaktan öpeyim
Ağzından dökülen ballara karşı
Kerem eyle beni tanı sevdiğim
Uğruna koymuşum canı sevdiğim
Bana verirler mi seni sevdiğim
Alayım kaçayım ellere karşı
Malım mülküm hep yoluna koymuşum
Kaç yıl oldu seni böyle sevmişim
Her ağızdan senin methin duymuşum
Gel de sevişelim ellere karşı
Dünya benim olur yari gördükçe
Rahmeylemez bende zarı gördükçe
Kışım bahar olur seni gördükçe
Ruhsati sevinir ellere karşı
Kaynak: Aşık Ruhsati

Gel Göçelim Gönül
Bozuldu dünyanın lezzeti tadı
Gel göçelim gönül gidelim burdan
Sevginin saygının kalmadı adı
Gel göçelim gönül gidelim burdan
Gerçeğe değer yok soytan gözde
Ahlaklar bozuldu rezalet dizde
Edep haya kalktı kalmadı yüzde
Gel göçelim gönül gidelim burdan
Arifler azaldı kalmadı kamil
Hani sohbet ehli nerde ehl-i dil
Her ne arar isen bir güruh cahil
Gel göçelim gönül gidelim burdan
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Sayfa 1252

Bari sen idrak et gerçekte düşün
Dününden beter geliyor hergünün
Burda yeri kalmadı Nesimi'nin
Gel göçelim gönül gidelim burdan
Kaynak: Nesimi Çimen

Gel Gönül (Sor)
Gel gönül hüsnü halini bir bilir yarana sor
Bab-ı aşkın miftahını bir sahip irfana sor
Her tabip aşka yar olmaz ondan sorma ilacı
Suret hal derler masaldır hikmeti Lokman'a sor
Çekmeyen gafil ne bilsin nar-ı aşkın kıymetin
Çekmeye takat mı kaldı ben bu aşkın zahmetin
Gel sineme kıl temaşa sinemde bağı zeytin
Bağı hüsnün güllerini sümbül ü reyhana sor
Bir kalender meşrebiyem aynımda şal-ı aba
Ben bu aşkın abdalıyım nur u sırrı merhaba
Zülfü canana dokunma lütfeyle bad-ı saba
Sineyi ab u hayatı mürşid-i merdana sor
Der ki aşık gam yemezem gün bugün ferdalara
Geç geçende dem bu demdir düşme boş sevdalara
Nesimi'yem ibret olsun aşık-ı rüsvalara
Görenlerden ayrı düştüm durağı devrana sor
Kaynak: Sadık Hüseyin Dede

Gel Gönül Cahilin Yanına Varma
Gel gönül cahilin yanına varma
O bilmez halinden şaşırır seni
Türlü türlü hülya içinde durma
Hayal deryasından taşırır seni
Bakma uzaklara gel gör yakını
Avcı isen boşa atma okunu
Namert metahından tutma yükünü
Anlamaz tuzağa düşürür seni
Dost İpek söylerim bitmez ah u zar
Kendini bilmezden hep gelir zarar
Yalvarırsan bari kamile yalvar
Ondan zarar gelmez pişirir seni
Kaynak: İsmail İpek

Gel Gönül Dünyaya Eyleme
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Gel gönül dünyaya eyleme ülfet
Nice arifanîar gitti gelmedi
Terkeyle elinde var iken fırsat
Nice hub zamanlar gitti gelmedi
Hulusu kalb ile sev yaradanı
Kün demekle halk eyledi cihanı
Muhammed Mustafa canların canı
O nuru süphanlar gitti gelmedi

Sayfa 1253

Gel Gönül Gidelim Aşk Ellerine 2
Gel gönül gidelim aşk ellerine
Muradın yar ise bir tane yeter
Fikreyle kıldığın amellerine
Havayı cehline efsane yeter
Havayı cehline efsane yeter
Efendim gül yüzlüm tabibim

Hiç çıkmıyor derunumdan hayali
İsmile müsemma buldu kemali
Ebubekir Ömer Osman-u Ali
O ehli Kur'anlar gitti gelmedi

Meyli dünya kılıp olma bednam
Kim aldı felekten muradına ekam
Ölüm var mı yok mu anırı encam
Vakit geçirmeye virane yeter

Cümle din kardeşi olmuştur razı
Ederim ruzu şeb Hakka niyazı
Hamza Ebamüslim Battal-ı Gazi
O şanlı sultanlar gitti gelmedi

Vakit geçirmeye virane yeter
Efendim gül yüzlüm tabibim

Gördün mü dünyada eğlenip kalmış
Saraylar yaptırıp bermurad olmuş
Bir gün de derler ki Ruhsatı ölmüş
Nice şairanlar gitti gelmedi
Kaynak: Aşık Ruhsati

Gel Gönül Gidelim Aşk Ellerine 1
Gel gönül gidelim aşk ellerine
Muradın yar ise bir tane yeter
Fikir kıl ettiğin emellerine
Hevayı cevreyle efsane yeter
Kim aldı felekten muradınca kam
Olmuşum dünyada bir zar u bednam
Bülbülüm dillerde ağır ül encam
Vakit geçirmeye virane yeter
Beyhude işlerin terkeyle mutlak
Küllü men aleyha fan dedi hak
Cihan baki değil hikmetine bak
Bu bir söz arife bahane yeter
Turabi gel özüm pay-i mal eyle
Rah-i erenlerden hasb-i hal eyle
Şu fani dünyayı bir hayal eyle
Geçen geçti gelen nişane yeter
Kaynak: Behiye Zorlu
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Turabi özünü payımal eyle
Erenler yolunda kesbi hal eyle
Şu fani dünyayı bir hayal eyle
Gelip konan göçtü nişane yeter
Gelip konan göçtü nişane yeter
Efendim gül yüzlüm tabibim
Kaynak: Müslüm Sümbül

Gel Gönül Giy Hırkayı
Gel gönül giy hırkayı
Fakirlerin üstü olmaz
Bir meydanda mey olmaysa
O meydanın mesti olmaz
Yeşil olmaz yanan kömür
Gevher vermez kara demir
Yüzbin defa etsin çamur
Derya kumu testi olmaz
Veli'm derki derdim yüzdür
Bu mihnetler bize azdır
Ululardan kalma sözdür
Düşenlerin dostu olmaz

Gel Gönül Gurbete Gitme
Gel gönül gurbete gitme
Ya gelinir ya gelinmez
Her güzele meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez
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Şam-ı şereftir zatımız
Yürüktür bizim atımız
Gurbet elde kıymetimiz
Ya bilinir ya bilinmez
Karacaoğlan düşse yola
Hızır yardım etse bile
Yar dediğin demir kale
Ya alınır ya alınmaz

Sayfa 1254

Müminin kabesi gönül evidir
Kudret hazinesi hakkın yeridir
Pirim cansız duvadarı yürütür
Balım Sultan gibi ballarımız var
Aşık olan canlar yolunu tanır
Gerçekler çırağı sabah uyanır
Bu pir meydanıdır açlar doyurur
Susuzu kandırır göllerimiz var

Kaynak: Karacaoğlan

Gel Gönül Kimsenin Aybına Bakma
Gel gönül kimsenin aybına bakma
Hazer kıl sevdiğim değme gönüle
Arif ol cihanda bir gönül yıkma
Hazer kıl sevdiğim değme gönüle
Daim aşk atına bin de atlı gez
Edep öğren erkan öğren otlu gez
Gönül yıkma halk içinde tatlı gez
Sakın ey sevdiğim değme gönüle
Yoldaş eyle iman gibi dostunu
Amel kazan aramazlar aslını
Turap ol ki çiğnesinler üstünü
Hâk ol ey sevdiğim değme gönüle
Cihad eyle ki günahların tartasın
Bir amel kazan ki Hakk'a yetesin
Şar gibi her gördüğün örtesin
Pir ol ey sevdiğim değme gönüle
Kul Himmet dilimde zikrim Muhammed
Aşk dolusun içtim Hüda'ya minnet
Dinar ile satın alınmaz cennet
Hazer kıl sevdiğim değme gönüle
Kaynak: Kul Himmet

Gel Gönül Mülküne Gir
Gel gönül mülküne gir nazar eyle
Muhabbet arz eder hallerimiz var
Ayin-i cemde bugün aşk pazarında
Hakka gider doğru yollarımız var
Rehberim Muhammet mürşidim
Ali Hacım Sultan On İki İmam gülü
Gönüller atası şah Kızıl Veli
Okurum ismini dillerimiz var
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Kırklar meclisinde Selman içinde
Fatma Ana huri gılman içinde
Ayin-i cemde bugün devran içinde
Derun Abdal gibi kullarımız var
Kaynak: Sofyalı Süleyman Haki

Gel Gönül Sabreyle
Gel gönül sabreyle gardaş çile dolmamış
Erersin visale bir zaman olur efendim
Her kim sabreyledi gardaş
Maksudu buldu (Visali buldu)
Elber birgün gelir gardaş şaduman olur efendim

Tevekkül babında gardaşara ah seni
Namerde sevdiğim açma nihanı efendim
Gönül vezneyledi gardaş köhne cihanı
Görmedim bir kimse gardaş merdefzan olur efendim
Kaynak: Hasan Güvendi

Gel Gönül Seninle
Gel gönül seninle bir ant edelim
Bu zalım vatanda kalmamasına
Gani bundan dera yurduna göçelim
Bağlasınlar beni salmamasına
Yandım ey gaziler yandıkça yandım
Her dostun sözüne inandım kandım
Gayrı el sözünden bezdim usandım
Giderim gurbete gelmemesine
Kim ister gurbeti ıssız çölleri
Su toprak gezdirir garip kulları
Bir kırık saz ilen gurbet elleri
Yaslan Al'İzzete ölmemesine
Kaynak: Ali İzzet Özkan
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Gel Gör Beni (Hastalandım)
Hastalandım her tarafım sızılar
Gel benim yanıma gel gör hele gör
Madem sağlığımda gelip görmedin
Cenazem kılınır gel gör hele gör
Mezarıma gelip bir an ağlama
Ölmüş diye karaları bağlama
Yüreğim taş odunu dağlama
Sen de gel yanıma gel gör hele gör
Sümmani'yem bak cesedim görüldü
O dünyada sorgu sual soruldu
Sanma bir daha da geri dönüldü
Ahirette beni gel göre hele gör

Sayfa 1255

Baştan ayağa yareyim
Dost elinde avareyim
Gel gör beni aşk neyledi
Kaynak: Yunus Emre

Gel Güzelim Kaçma Benden
Gel güzelim kaçma benden
Yad değiliz bülbülüz biz
Biz yol ehli kardaşlarız
Erkan içinde yoluz biz
Söyleşelim halden hale
Dilleşelim dilden dile
Biz gezeriz ilden ile
Taze açılmış gülüz biz

Kaynak: Aşık Sümmani

Gel Gör Beni Aşk Neyledi
Ben yürürüm yana yana
Aşk boyadı beni kana
Ne akilem ne divane
Gel gör beni aşk neyledi
Gah eserim yeller gibi
Gah tozarım yollar gibi
Gah akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi
Akar suların çağlarım
Dertli ciğerim dağlarım
Şeyhim anuban ağlarım
Gel gör beni aşk neyledi
Ya elim al kaldır beni
Ya vaslına erdir beni
Çok ağlattın güldür beni
Gel gör beni aşk neyledi
Ben yürürüm ilden ile
Şeyh anarım dilden dile
Gurbette halım kim bile
Gel gör beni aşk neyledi
Mecnun oluban yürürüm
O yari düşte görürüm
Uyanıp melül olurum
Gel gör beni aşk neyledi

Gel söyleşelim bu sözü
Hakk'a edelim niyazı
Ko kınasın iller bizi
... biz
Eğer zahirde batında
Görünen her sıfatında
Cevahir sarraf katında
Nadan yanında puluz biz
Pir Sultan'ım ne ağlarsın
Gözünden kan yaş dağlarsın
Sen bizden ateş umarsın
Yanmış üfrülmüş külüz biz
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gel güzelim uzat bana
Gel güzelim uzat bana
Eli benden esirgeme
Dokunayım saçlarına
Teli benden esirgeme
Güzel yüzün benzer aya
Boşu boşuna sürünme boya
Sarılayım doya doya
Beli benden esirgeme
Ben görürüm özü peki
Sanma beni körün teki
Koklayayım yüzündeki
Gülü benden esirgeme

Miskin Yunus biçareyim
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Sayfa 1256

Zaten içim dışım yara
Üzme beni kıra kıra
Gezeyim hep peşin sıra
Yolu benden esirgeme

Mahzuniden erenlerin hasından
Gönlümüz kavruldu dostluk yasından
Hacıbektaş gibi pir kapusundan
Düşüp ağladığım günler gel ha gel gel

Kaynak: Yusuf Gül

Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Gel Ha Böyle Bu Yana

Gel Ha Gönül Havalanma

Sen orada ben burda
Biraz yakın olalum
Dal ilen asma gibi
Birbirini saralum

Gel ha gönül havalanma
Engin ol gönül engin ol
Dünya malına güvenme
Engin ol gönül engin ol

Gel ha böyle gel ha böyle bu yana
Birşey diyeyim sana
Sevdan öldürdü beni oy
Kül oldum yana yana

Şu dünyanın hali böyle
Yalan yahşi geçer şöyle
Söyledikçe engin söyle
Engin ol gönül engin ol

Senin için diktirdum
Kadifeden minderi
Çek altına da otur
Okaybana anderi

Gökte uçar huma kuşu
Bilmeyenler atar taşı
Enginlik gönülün işi
Engin ol gönül engin ol

Gel ha böyle gel ha böyle bu yana
Birşey diyeyim sana
Sevdan öldürdü beni oy
Kül oldum yana yana

Teslim Abdal özüm haktır
Sözümün yalanı yoktur
Engin söyle büyüklüktür
Engin ol gönül engin ol

Yak ateşi ateşi
Kızsun ocağun taşi
Ateşlerden çıkmasun
E kız babanun başi
Gel ha böyle gel ha böyle bu yana
Birşey diyeyim sana
Sevdan öldürdü beni oy
Kül oldum yana yana

Söz: Teslim Abdal
Kaynak: İzzet Savaş

Gel Hele (Seher Yeli Selam Söyle)
Seher yeli selam söyle yarime
Gel hele de gülüm gel hele
Beni kula kul eyledi bu sene
Gel hele de gülüm gel hele

Gel Ha Gel Ha

Değme kuşlar konmaz iken dalıma
Gel hele de gülüm gel hele
Gurbet eli yol eyledik bu sene
Gel hele de gülüm gel hele

Suyun mu kurudu ey kahpe felek
Gülüp oynadığın günler gel ha gel
Yaz bahar ayında dereler gibi
Koşup çağladığın günler gel ha gel gel

Hasretin acısı bağrımı deler
Gel hele de gülüm gel hele
Nedendir ki ben ağlarım el güler
Gel hele de gülüm gel hele

Yavru ceylanıdım çölde gezerdim
Yeşil ördeğidim gölde yüzerdim
Sarp kayadan şahinlere benzerdim
Pervaz bağladığım günler gel ha gel gel

Ne bir mektup gelir ne haber salar
Gel hele de gülüm gel hele
Postaneyi yol eyledik bu sene
Gel hele de gülüm gel hele

Kaynak: Naci Narzioğlu
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Aşığın sinesi benzer sazına
Gel hele de gülüm gel hele
Geceleri uyku girmez gözüme
Gel hele de gülüm gel hele
Takatim yok sular indi dizime
Gel hele de gülüm gel hele
Hastaneyi yol eyledik bu sene
Gel hele de gülüm gel hele
Kaynak: Behlül Alkan

Gel Hele (Uzaktan Gelmişim)
Uzaktan gelmişim bir su ver bacı
Yolcu yolun bulamıyor gel hele
Ben köyüme niye oldum yabancı
İnsan özle dolamıyor gel hele
Niye tütmez bacaların dumanı
Sanki vurmuş köye Nuh’un gümanı
Konu komşu helalleşme zamanı
Kalburunu elemiyor gel hele
Hani bu pınara inen ceylanlar
Bu köy benim köyüm diyen insanlar
Bu nasıl bir yazı söyleyin canlar
Hiçbir silgi silemiyor gel hele
Akıl ermez bu gurbetin göçüne
Dolandım da düştüm pegler içine
Söyle bacı bu toprağın suçu ne
İnsan nefes alamıyor gel hele
Meram Suyu aka aka durulmuş
Bir başına dura dura yorulmuş
Sanırsın ki insanlara darılmış
Çayır çimen sulamıyor gel hele
Asker’in kapıda on oğlu vardı
Çolak’ın ardında koca duvardı
Bin belayı bir nefesle savardı
Kimse haber alamıyor gel hele
Neyin esirgedi bu koca doğa
Göçe öncü oldu bak Bektaş Ağa
Ataların can verdiği toprağa
Nesil sahip çıkamıyor gel hele
Boşa koysam dolmaz dolusu almaz
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Gurbete göçenler bir daha gelmez
Bu gidişle köyde hiç insan kalmaz
Göçün tutan kalamıyor gel hele
Kan ağlıyor Hoştülbent’in taşları
Tüm köylüler olmuş göçmen kuşları
Nurettin Hoca’nın can kardeşleri
Birbirini bulamıyor gel hele
Ne güzelmiş bizim köyün insanı
Anlaşılır her bir sözde lisanı
Ben gurbete saldım bacı beş canı
Yüreğimi bölemiyor gel hele
Mevlam kılsın günümüzü nazara
Göz eyledik her yıl azar azara
Bir ev daha göçecekmiş pazara
Göçmeyenler gülemiyor gel hele
Altmış üçün yazı ben düştüm zara
İşimden gücümden oldum avara
Tuttum barhanamı çıktım yollara
Göçen geri dönemiyor gel hele
Su başında abdestini almadan
Kulaklara ezan sesi dolmadan
Üç beş kişi bir cemaat olmadan
İnsan namaz kılamıyor gel hele
Ferman Baba bu yoksulluk bir bela
Saldım barhanayı üç günlük yola
Malı mülkü sattım gitti bir pula
Başka bir şey dilemiyor gel hele
Kaynak: Ferman Baba

Gel Hele De Gülüm
Yar diye canımdan yakın sandığım
Gel hele de gülüm gel hele
El gibi uzaktan bakma sevdiğim
Gel hele de gülüm gel hele
Hasretin derdinden yeter yandığım
Gel hele de gülüm gel hele
Bu garip gönlümü yıkma sevdiğim
Gel hele de gülüm gel hele
Kömür gözlüm yıktın gönül bendimi
Gel hele de gülüm gel hele
Senin için harap ettim kendimi
Gel hele de gülüm gel hele
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Bir ikene bin eyledin derdimi
Gel hele de gülüm gel hele
Köz atıp bağrımı yakma sevdiğim
Gel bele de gülüm gel hele
Kaynak: Behlül Alkan

Gel Hoca Bizlere İlmini Satma
Gel hoca bizlere ilmini satma
Hak mihman olduğun yeri bildin mi
El ayıbın görüp günaha batma
Felek dolabında zarı bildin mi
Evvel kapı şeriattır girerler
Tarikatta gonca güller dererler
Canlar menziline orda ererler
Acep menziline erebildin mi
Şeriat dildedir tarikat canda
Gönül dost evinde mihmandır onda
Bunca velilerin mekanı kanda
Hakikat ilinde sırrı bildin mi
Kul Hüsey'n'im kemter nedir çaresi
Ne kadardır arşın kürkün arası
Uyumuşken yüreğimin yarası
Ey hoca sızlattın sarabildin mi
Kaynak: Kul Hüseyin

Gel İkimiz Bir Döşeğe Girelim
Gel ikimiz bir döşeğe girelim
Bizi zemmeyleyen ellere karşı
Eğil bir yol dudağından öpeyim
Ağzından dökülen ballara karşı
Kerem eyle beni tanı sevdiğim
Oğruna koymuşum canı sevdiğim
Sözünen virmezler seni sevdiğim
Alayım kaçayım ellere karşı
Malım mülküm cümle virem sevdiğim
Yoluna virmişim seri sevdiğim
Bağ bağçem feda korum sevdiğim
Seyrine doymayan güllere karşı
Her vakit mihnete yüzüm sürdükçe
Ol hüsnün bağına tenha girdikçe
Yaz bahar olurum seni gördükçe
Ruhsati karışmam sellere karşı
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Kaynak: Aşık Ruhsati

Gel İmdi Oku
Gel imdi oku ol Ümmül Kitab-ı
Gözü ile görmüş var mıdır Hakk'ı
On iki bahçede kırk sekiz kapı
Daim hizmetinde duran kul nedir
Başlayım yoluna ben de Ali'nin
Duası makbuldür gerçek velinin
Üçyüz altmış altı selvi dalının
Budağında açan iki gül nedir
Sana mana verdim sen de al imdi
Eğer arif isen sen de bil imdi
Ezelden Cennet'te sen de bu imdi
Bir kandil içinde iki nur nedir
Pir Sultan Abdal'ım çağır ya Gani
Veren Allah yine alır ol canı
Gönül bir gemidir akıl dümeni
Akıl dümen ya söyleyen dil nedir
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gel Kalbime Gir
Uzanan selvinin dalı gibisin
Görmek ister isen gel kalbime gir
Arının bin çiçek balı gibisin
Tatmak ister isen gel kalbime gir
Gürül gürül suyun akışı sende
Dokunan halının nakışı sende
Seven sevilenin bakışı sende
Görmek ister isen gel kalbime gir
Açmış yediveren güle benzersin
Aşkla yanıp biten küle benzersin
Şeyda bülbüldeki dile benzersin
Duymak ister isen gel kalbime gir
Adil mi Ali mi söyleyen sesin
Yakıyor sinemi değen nefesin
Yıllar yılı yine sen benimlesin
Bulmak ister isen gel kalbime gir
Kaynak: Aşık Adil Ali

Gel Karşıma Görün
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Gel Karşıma Görün Kimsin Nerdesin
Neden Köşe Bucak Saklanıyorsun
Bilmem Burda Bilmem Başka Yerdesin
Yine Üstümüzde Haklanıyorsun
Meleklerin Vardır İki Kanatlı
Hızırların Vardır Bilmem Kaç Atlı
Zemzem Suyun Akar Tatlı Mı Tatlı
Bir Damla İçirip Kandırıyorsun
Kardeşi Kardeşe Vurduruyorsun
Umulmadık Sual Sorduruyorsun
Kitaplar Gönderip İnsanoğlunun
Aklını Başından Aldırıyorsun
Dünyanın Üstü Var Ama Altı Neresi
Üç Beş Gün Yaşarız Şunun Şurası
Eroğluyum Çeker Çeker Aşkın Çilesi
Cehenneme Atıp Yandırıyorsun
Kaynak: Kemal Eroğlu

Gel Seni Bir Öpeyim
Kim ola bu güzel kız giriverdi oyuna
Güneş de gülümsedi işveli endamına

Sayfa 1259

Kostak yürü çelebim
Sen ballı üzüm olsan
Ben olayım salkımın
Sen öp beni dudaktan
Ben o gül yanaktan
Kaynak: Muammer Ketencioğlu

Gel Seninle Bir Kararda 1
Gel seninle bir kararda duralım
Alevinde har olalım sevdiğim
Bağlanalım bir ikrarda duralım
Yaradan'a kul olalım sevdiğim
Doyamadım şu dünyanın tadına
Aşık oldum Muhammed'in adına
Kerem Dedem gibi aşkın oduna
Yana yana kül olalım sevdiğim
Kul Mehmet Üstadım nedir çareler
Göz göz oldu sızılıyor yareler
İkimizi bir kefene sardılar
Bir kabirde sır olalım sevdiğim
Kaynak: Yüksel Yıldız

Gel seni bir öpeyim
Öpüver sen de beni
Şahit olsun el alem
Şahit ol sende emi

Gel Seninle Bir Kararda 2

Şarkılar okuyayım sana güzel meleğim
O incecik belini yüzükten geçireyim

Gel seninle bir ahd'aman edelim
Hal evinde har olalım sevdiğim
Bağlanalım bir ikrara duralım
Yaradan'a kul olalım sevdiğim

Çıkıver pencereye
Aman görmesin anan
Mercanköşkün su ister
Versene maşrapanlan

Doyamadım bu dünyanın tadına
Aşık oldum Muhammet'in adına
Kerem Dedem gibi aşkın oduna
Yana yana kül olalım sevdiğim

Çapkın çapkın salınma açılma pupa yelken
Sırçadandır yüreğim kırılır orta yerden

Dost cemalin yüzün gören hac'oldu
Kabeyi tavaf eylemek nic'oldu
Sevip sevip ayrılması güç oldu
Mahşerecek bir olalım sevdiğim

Gel seni bir öpeyim
Kaç git hemen ardından
Komşular göremesin
Yandığını sevdamdan
Uzun boylu narin bey
Tatlı esintim benim
Alem bilir aşkını
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Gel seninle bir salaha çıkalım
Enginlerden uğrun uğrun bakalım
Garip bülbül gibi kanat kalkalım
İntizarda bir olalım sevdiğim
Kul Himmet Üstadım nedir çareler
Göz göz oldu sızılıyor yareler
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İkimizi bir kefene saralar
Bir kabirde sır olalım sevdiğim

Sayfa 1260

Dosta fedadır canımız
Kindir bizim düşmanımız
Gel seninle dost olalım

Kaynak: Kul Himmet Üstadım
Kaynak: Aşık Daimi

Gel Seninle Danışalım 1
Gel seninle danışalım sevdiğim
Danışan dağları aşar mı aşar
Danışmadan yola çıkarsa kişi
Yanılır yollarda şaşar mı şaşar
Altın ile tunç bir olur mu kabul
Kamil ile konuş olursun kamil
Cahilden uzak dur olursun cahil
Ummadık taş başa düşer mi düşer
Ehl-i marifetten olsa bir kişi
Keremdir ihsandır hep onun işi
Dost elinden dolu içse bir kişi
Kırklar meydanında coşar mı coşar
İrfani'yem der ki bu da böyle olur
Kişi ettiğini eliyle bulur
Alıcı kuşların ömrü az olur
Akbaba zararsız yaşar mı yaşar
Kaynak: Durmuş Çetinkaya

Gel Seninle Dost Olalım
Kaçma benden uzaklara
Gel seninle dost olalım
Sakın düşme tuzaklara
Gel seninle dost olalım
Görünüyorsun ben gibi
Aynı varlığım sen gibi
Bir baş gibi beden gibi
Gel seninle dost olalım
Ben senden değilim ayrı
Ayrı görüp olma sayrı
Şu ikilik bitsin gayrı
Gel seninle dost olalım
Dostluk herşeyden uludur
Dostluk erdemlik doludur
Bu yol esenlik yoludur
Gel seninle dost olalım

Gel Sevdiğim
Gel sevdiğim artık bir karar eyle
Kesme muhabbeti aralanmasın
Şu sadık dostuna merhamet eyle
Aramızda dağlar sıralanmasın
Siyah saçlarını ör kement eyle
İstersen vur beni ister kul eyle
Bir ben deyim bir de sen söyle
Kesme muhabbeti aralanmasın
Kaynak: Deniz Kızılgün

Gel Sevdiğim (Var M'ola)
Gel sevdiğim, senle bir yol konuşsak
Yüzüne bakacak halin var m’ola
Kim suçluyor, bilmem kime danışak
Seni haklı gören kulun var m’ola
Erkek küsmez derler, ben sende gördüm
Sana ne ettim ki, kalbini kırdım
Dövdün, kovdun, yine koynuna girdim
Cilve edip saran kolun var m’ola
Günahım ne ise, yüzüme söyle
Hata sende ise, gel özür eyle
Boynu bükük koydun, yarini böyle
Bensiz tutunacak dalın var m’ola
Yavan ekmeğini, azığa sardım
Dağ başında ekin ektim, çift sürdüm
Odun şelek ettim, sırtıma vurdum
Dikili ağacın, çalın var m’ola
Sen gittin gurbete, gönül eğledin
Beni köye mahkum ettin, bağladın
Ben bir afet idim, arzum dağladın
Yanmış yüreğime yelin var m’ola
Yeter Ana der ki, sevdim de vardım
Baldırı çıplaktın, yuvanı kurdum
Birbirinden güzel yavrular verdim
Doğru söze, tatlı dilin var m’ola

Daimi'dir ozanımız
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Kaynak: Yeter Ana

Gel Sevdiğim Ceylan Gözlüm
Şaşırıp da birgün bana
Gel sevdiğim ceylan gözlüm
Seni arzulayan cana
Gel sevdiğim ceylan gözlüm
(Bağlantı)
Aşk ne imiş biliyorsan
Sözlerimden anlıyorsan
Beni hala seviyorsan
Gel sevdiğim ceylan gözlüm
Taşlar bile geldi dile
Bu ayrılık bitmez çile
Bekliyorum ölsem bile
Gel sevdiğim ceylan gözlüm
Bağlantı
Kaynak: Aşık Emrah

Gel Sevdiğim Gamzelerin Kan Etme
Gel sevdiğim gamzelerin kan etme
Kerem kıl ciğerim yarelenmesin
Dilberliğin daim kastı can eder
Lütfeyle yüreğim parelenmesin
Aşık kimdir sana meyil vermeye
Kurban olup dost cemalin görmeye
O ki kasteylemiş gülün dermeye
Derdirme güllerin harelenmesin
Hamdiyen işitsin dost de halini
Dudum ah bürüdü herbir yanımı
Görmeden almasın mevlam canımı
ömrümün defteri karelenmesin
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Gel Sevelim
Gel sevelim sevileni seveni
Sevgisiz suratlar gülmüyor canım
Nice gördüm dizlerini döveni
Giden ömür geri gelmiyor canım
Özü gülmeyenin yüzü güler mi
Sevgisiz muhabbet hakka değer mi
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Seven insan kaşlarını eğer mi
Zorunan güzellik olmuyor canım
Sevgi haktır seven alır bu hakkı
İçi güler dıştan görünür farkı
Sevmeyene akmaz sevginin arkı
Boş lafla oluklar doimuyor canım
Bir zaman aşıkken sen de sevmiştin
O anda dünyayı nasıl görmüştün
Sanki cennetin bağına girmiştin
Çokları bu hakkı bilmiyor canım
Aşkın ateşine yandım alıştım
Bu ateş içinde aşkla tanıştım
Doğru mu yanlış mı deyip danıştım
Sevgisiz hak kabul olmuyor canım
Sevenin gönlünde yanar ışıklar
Kaybolur karanlık tüm dolaşıklar
Garip'im sevenler bunca aşıklar
Boş hayale boşa yelmiyor canım
Kaynak: Neşet Ertaş

Gel Sofu Bahsetme Bana Cenneti
Gel sofu bahsetme bana cenneti
Cennet senin olsun didar isterim
Nedeyim safayı türlü ziyneti
Ziynet senin olsun esrar isterim
Hicap perdesini aradan attım
Turap olup babı rızaya yattım
On İki İmamdan dükkanım tuttum
Hakikate layık pazar isterim
Bu bir sırdır her kişiye bilinmez
Mürşide varmazsan kalbin silinmez
Sofuyum demekle menzil alınmaz
Şehrine hükmeden dildar isterim
Yahşi nedir yaman nedir bilmeli
İkiliği kalp evinden silmeli
Var ile can ile yola gelmeli
Hakka canu dilden ikrar isterim
Daimi'yim ummanına daldığım
Gezip şu alemi seyyah olduğum
Gece gündüz Hakka minnet kıldığım
Halimden bilecek bir yar isterim
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Kaynak: Aşık Daimi

Gel Yanıma
O şirin sözlerine hayranım gözlerine
Bakma el sözlerine
Gel yanıma gel gel gel gel yanıma gel
Gel yanıma gel gel gel gel yanıma gel
Aman eller duymasın sakın eller görmesin
Aman eller duymasın
Gel yanıma gel gel gel gel yanıma gel
Gel yanıma gel gel gel gel yanıma gel

Sayfa 1262

Gel yükünü vurayım oy
Katırın dorusuna
Katırım kurban olsun oy
Kızların sarısına
Derelerden yukarı oy
Kiracıyım kiracı
Kay bana sevdalığın oy
Var mı sende ilacı
Yükledim katırımı oy
Çuvalları yarıda
Vazgeçtim alacadan oy
Şimdi gönlüm sarıda
Kaynak: Remzi Bekar

Cilvelice nazlıca hem sazlıca sözlüce
Yar gizlice gizlice

Gelbimde Yatdın

Gel yanıma gel gel gel gel yanıma gel
Gel yanıma gel gel gel gel yanıma gel

Men sene dünyanı ermeğan dedim
Sen meni aldatdın meni aldatdın
Men sene can dedim sene can dedim
Sen meni yadların sözüne satdın

Aman eller duymasın sakın eller görmesin
Aman eller duymasın
Gel yanıma gel gel gel gel yanıma gel
Gel yanıma gel gel gel gel yanıma gel
Kaynak: Neşet Ertaş

Gel Yeter (Sevdiceğim)
Sevdiceğim sen bu elden gideli
Menekşeler boyun büktü gel yeter
Sen bizden ayrıldın üç yıl vadeli
Aradan yedi yıl çıktı gel yeter
Geri döndü senin ile gidenler
Kör olsun gurbeti icat edenler
Kurumaya durdu körpe fidanlar
Dallar gazelini döktü gel yeter
Eller güler Özeri'nin yası var
Üç günlük dünyada kimin nesi var
Alemin bağında bülbül sesi var
Bizim bağa duman çöktü gel yeter
Kaynak: Aşık Özeri

Gel Yükünü Vurayım
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Sen geldin, uçuşdu çenli günlerim
Ayrıldın mehv oldu şenli günlerim
Yuhuya benzedi senli günlerim
Güneş tek parlayıb ay kimi batdın
Seninle gül açıb senle solanı
Hicrinde gözleri yaşla dolanı
Ömründe bir defe aşig olanı
Bes niye unutdun bes niye atdın
Hatiren buluddur men ise dağam
Ne geder diriyem ne geder sağam
Hemişe seninle yaşayacağam
Sen eşgi sevdanı ganıma gatdın
Eşg adlı gumarda udsan da meni
Bu fani dünyaya satsan da meni
Sen bu gün unudub atsan da meni
Ebedi eşg olub gelbimde yatdın
Kaynak: Piruz Dilençi

Geldi (Arzusun Çektiğim)
Arzusun çektiğim ey kaşı kare
Seni gördüm cesedime can geldi
Zelha gibi intizarım o yare
Kavuştum Yusuf-i Kenan'ım geldi
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Sayfa 1263

Doldurup sunardın eller üstüne
Yare meyil verdim getirmek için
Yar eli yöremi bitirmek için
Gönlümün tahtında oturmak için
Vücudum mülküne Süleyman geldi
N'olur bir yol visaline erince
El bağlayıp divanına durunca
Gül yüzlü yar cemalini görünce
Bugün bana iman geldi din geldi
Yar ile kısmetim ayrı seçildi
Bal yerine ağu şerbet içildi
Kurumuştu damarlarım açıldı
Şimdi benim vücuduma kan geldi
Bülbül de gül için ah ü feryatte
Aşık maşukunu bulur elbette
Agahi yar ile tenha halvette
Muhabbet edecek bir zaman geldi
Kaynak: Aşık Agahi

Geldi (Dost Eline Giden Sail)
Dost eline giden sail dur eğlen
Muhabbet namenin sırası geldi
Mevlayı seversen hemen bir eğlen
Şimdilik gönlüme burası geldi
Gelmedi sevdiğim bilmem ne guna
Tahammül kalmadı düne bugüne
Hayal meyal yar gözlerim ögüne
Sevdiğim kaşların karası geldi
Nice yetimler var halli balınca
Boynu eğri benzi sarı kalınca
Çıkmaz bu dert benden ta ki ölünce
Derler ki yürekte yarası kaldı
Mektubum ol yare var böyle söyle
Bunca hasiretlik kalır mı böyle
Vacida eğlenme gel kerem eyle
Vallahi Veli'nin göresi geldi

Nasıl methedeyim bir alişandır
Güzellikte Yusuf payesi handır
Dediler vallahi bu da sultandır
Hökmeder keysular haller üstüne
Gör ahu vahımı hezar eyledi
O demi vusletim güzar eyledi
Bakışı canımdan bizar eyledi
Acep bu ne haldir haller üstüne
Açılsa dihanım söylerdim derdim
Dimedim ismini dilimde verdim
Ölmeden bir daha göreydim derdim
Düşerek Ruhsati haller üstüne
Kaynak: Aşık Ruhsati

Geldi Bahar Faslı Göründü Yazlar
Geldi bahar faslı göründü yazlar
Kuruyup tozar mı bizim eller de
Yığılıp turnalar öter mi kazlar
Sonalar yüzer mi bizim eller de
Felek siteminden dalmışım yasa
Haçan ki bakarım aleme nasa
Acep ma’mur mudur mescit medrese
Okuyup yazar mı bizim eller de
Kapan kapan oldu talan talana
Eski şad günümüz döndü yalana
O ki devletimiz gitti düşmana
Çift çubuk düzer mi bizim eller de
Dostlar akrabalar kavim kardaşlar
Akıyor gözümden kan ile yaşlar
O aziz komşular yaran yoldaşlar
Cem olup gezer mi bizim eller de
Hiç gidip gelen yok bu Ardahan’a
Çalkadı cihanı al kızıl kana
Mazlumi gurbette yok bana ana
Düşman kuy kazar mı bizim eller de

Kaynak: Aşık Agahi
Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Geldi Bahar Ayı Arttı Figanım
Geldi bahar ayı arttı figanım
Karalar geyindim allar üstüne
Ayrılık badesin selvi revanım
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Geldi bir kara duman
Sardı dört yanımızı
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Ha bu kötü sevdalık
Alacak canımızı
İnelim derelere
Tutalım alabalık
Ey kız ananla baban
Etmedi mi sevdalık
Çayırlık ile çimen
Ver onu yarılığa
Ey kız seni seveli
Uğradım sarılığa
Hani çaça sepetim
Dünyayı tuttu methim
Virane bu Hemşin'de
Bilinmedi kıymetim
Kaynak: Remzi Bekar

Geldi Bu Eyyam-ı Bahar
Geldi bu eyyam-ı bahar
Güllere soralım yari
Çekilir mi hasretle zar
Ben ağlarım zarı zarı
Bülbül olsam yar bağında
Yandım aşkın ocağında
Yatsam yarin kucağında
Koklasam misk ü amberi
Saçlarından olur bir saz
Gelmem diye eyledi naz
Dudağı bal yüzü beyaz
Sanırsın dağların karı
Pervani saldı ateşe
Sürme çekmiş kirpik kaşa
Benziyor gökte güneşe
Göklerin şems ü kameri
Kaynak: Aşık Pervani

Geldi Geçti Güzellerin Kervanı
Geldi geçti güzellerin kervanı
Sürüldü savruldu yarin harmanı
Gençlik elde iken sürün devranı
İhtiyarlıkta devran sürülmez imiş
Her gün ağlar iken nasıl güleyim
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Gönül gamda iken gülünmez imiş
Arşa direk direk oldu tütünüm
Başa ne gelecek bilinmez imiş
Ruhsati'yim demem binde birini
Ferhat olan niçin sevmez Şirin'i
Aradım kitapta buldum yerini
Sabır gibi devlet bulunmaz imiş
Kaynak: Haydar Tatlısu

Geldi Geçti Ömrüm Benim
Geldi geçti ömrüm benim
Şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle gelir
Bir göz açıp yummuş gibi
Miskin Ademoğulları
Ekinlere benzer gider
Kimi biter kimi yiter
Yere tohum saçmış gibi
Bu dünyada bir nesneye
Yanar içim göynüm özüm
Yiğit iken ölenlere
Göğ ekini biçmiş gibi
Yunus Emre'm bu dünyada
İki kişi kalır derler
Meğer Hızır İlyas ola
Ab-ı hayat içmiş gibi
(<i>Özgün şekli</i>)
Geldi geçti ömrüm benim
Şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle geldi
Şol göz yumup açmış gibi
İşbu söze Hak tanıktır
Bu can gövdeye konuktur
Bir gün ola çıka gide
Kafesten kuş uçmuş gibi
Miskin adem oğlanını
Benzetmişler ekinciye
Kimi biter kimi yeter
Yere tohum saçmış gibi
Bu dünyada bir nesneye
Yanar içim göynür özüm
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Yiğid iken ölenlere
Gök ekini biçmiş gibi
Bir hastaya vardın ise
Bir içim su verdin ise
Yarın anda karşı gele
Hak şarabın içmiş gibi
Bir miskini gördün ise
Bir eskice verdin ise
Yarın anda sana gele
Hak libasın biçmiş gibi
Yunus Emre bu dünyada
İki kişi kalır derler
Meğer Hızır İlyas ola
Abı hayat içmiş gibi
Kaynak: Yunus Emre

Geldi Geçti Yaz Ayları

Sayfa 1265

Kaynana hemen küser
Geliyor düğün alayı
Kaynanalar çeksin halayı
Gelin allar giyinir
Damat ile yürünür
Onu gören kaynana
Oğlum diye öğünür
Geliyor düğün alayı
Kaynanalar çeksin halayı
Kaynak: Cemil Derisipahi

Geldi Ha Geldi
Şükür olsun yaradana çok şükür
Telli Mihribanım geldi ha geldi
Yaralarım firkat buldu sulandı
Dertlere dermanım geldi ha geldi

Geldi geçti yaz ayları yürümez
Yüce dağlar imiş kar eğlencesi
Sevda çeken asla karar kılamaz
Elbette olmazsa bir eğlencesi

Benim yarim güzellerden seçilmiş
Cennetten boyuna hülle biçilmiş
Al yanakta taze güller açılmış
Afet-i devranım geldi ha geldi

Tıfıl şebhezerler ala sevinir
Dünyada zenginler mala sevinir
Bülbül gonca iken güle sevinir
Biçare aşığın yar eğlencesi

Bilmem uykuda mı yoksa uyağa
Felek beni attı her renk boyağa
Hasta oldum kalkabilmem ayağa
Cesette bu canım geldi ha geldi

Aşk ateşi sakin oldu bu serde
Sen beni uğrattın kavgaya derde
Said nice durur Hod gibi yerde
Elbette gönlünün var eğlencesi

Nihaniyim içtim kırklar tasından
Gönül vazgeçmiyor gara libasından
Maral ürker olmuş avcı sesinden
Sürmeli ceylanım geldi ha geldi

Kaynak: İlyas Şirin

Kaynak: Aşık Nihani

Geldi Gelin Kınası

Geldi Nebiler Serveri

Geldi gelin kınası
Ağlasın kız anası
Oğlan bizim kız bizim
Çatlasın kaynanası

Geldi nebiler serveri
Doğdu cihana Muhammet
Saçıldı mü'minler nuru
İndi lisanı Muhammet

Geliyor düğün alayı
Kaynanalar çeksin halayı

Bunca seksen bin alemin
Hem peri hem de ademin
Cümle Arap ve Acemin
Dini, imanı Muhammet

Kazanlarda aş pişer
Kaynanaya iş düşer
Kız anası gelince
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Kör olsun sevmeyen onu
Cem'etti Osman Kur'an'ı
Duyuldu şan-ı Muhammet

İzhar oldu alametler bellidir
Tarih oldu bin iki yüz ellidir
Der Şamili ahir zamana geldik

Zir ü zemin, asumanın
Biz gibi mahcur kalanın
Ağlayan Aşık Pervan'ın
Derdi dermanı Muhammet

Kaynak: Aşık Şamili

Kaynak: Aşık Pervani

Geldi Yeni Yıl (Aylar Yılları)

Geldik Bu Hana
Gel beri güftumu güş eyle gafil
Bilmez misin niye geldin cihana
Elest ü bezmini hele bir düşün
İspatı imtihan geldik bu hana

Günler haftaları aylar yılları
Hep ağladım böyle eğlenmedim ki
Al yanağı akan gözüm yaşıyla
Hep ağladım böyle eğlenmedim ki

Şu fani dünyanın sefası yoktur
İkrar bend olana cefası çoktur
Dört kapı kırk makam cümlesi haktır
Var ilet özünü şah-ı hübana

Çok hasretlik çektim sende bilesin
Sesimi duyunca kalkıp gelesin
Gencecik ömrüme sırdaş olasın
Hep ağladım böyle eğlenmedim ki

Vefasız bu yola basamaz kadem
Fehmeyle bu sözü adem ol adem
Zikreyle Muhammet Ali'yi her dem
Der Büryani vuslat olduk canana

Kim istemez yarim gülüp oynamak
Gelmiyorsan bari yılda bir tel çek
Hep ağladım böyle eğlenmedim ki

Kaynak: Büryani Baba

Geldik Bugüne (Toprağın Özünden)

Seslenirim sana yok mu insafın
Mektubu okuyup resmime bakın
Görünce resmimi ağlama sakın
Hep ağladım böyle eğlenmedik ki

Toprağın özünden suyun geninden
Süzüle süzüle geldik bu güne
Hayvandan insana daha dönmeden
Büzüle büzüle geldik bu güne

Garip Kemal der ki gülecek misin
Senin için yandım bilecek misin
Akan göz yaşamı silecek misin
Hep ağladım böyle eğlenemem ki

Yaz ayında güneş yaktı kavurdu
Sel aldı emeği yeller savurdu
Doğa bizi dinden dine çevirdi
Üzüle üzüle geldik bu güne

Kaynak: Kemal Yıldız

Geldik (Cesetler Yok İken)
Cesetler yok iken ruhlar var idi
Ezeli ezelden imana geldik
Hakkın peygamberi ümmetin şahı
Hulus-i kalp ile gümana geldik
Gel ey deli gönül kendini tanı
Uyma bu dünyaya fanidir fani
Gelenler nic'olmuş aldatır seni
Feleğin ilenden amana geldik

Alim öldürenler geri kaldılar
Kendin arayanlar ışık buldular
Emek verdik alın teri çaldılar
Ezile ezile geldik bu güne
Beni aşamadık bize saldırdık
Nice değerleri ite çaldırdık
İsteyen herkese etek kaldırdık
Düzüle düzüle (Dizile dizile) geldik bu güne
Hak yolunda nice cenge karıştık
Kavgalarda Yiğit'lerle yarıştık
Kardeşi kardeşe düşürüp kaçtık
Bozula bozula geldik bu güne

Bir yanımız küffar biri millidir
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Sayfa 1267

Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Derdimin ilacı var diye geldim

Geldik Erenler

Kaynak: Aşık Behlül Ali

Az mı rah'eyledik yollarınıza
Sizleri sormaya geldik erenler
Hasret kaldık tatlı dillerinize
Gönülden görmeye yar yar geldik erenler

Geldim (Dünen Akşam Gece)

Sızladı bu özüm sizi aradı
Nesli Muhammedsin, Ali evladı
Yüz sürmektir gönlümüzün muradı
Didara ermeye yar dost geldik erenler
Ehlibeyit bendesi, gürühu naci
Yaramın melhemi, derdim ilacı
Dostun didarıdır dostun Mihracı
Hakka yüz sürmeye yar yar geldik erenler
Nesimi'mi yazın dosta ayağına
Leyla'ım yürüdüm Mecnun dağına
Kerem kıl kabul et gönül bağına
Gülünü dermeye yar dost geldik erenler
Söz: Nesimi Çimen
Kaynak: Metin Öztem

Geldim (Büsbütün Şavkın)
Büsbütün şavkın da tutmuş alemi
Parlıyor cemalin nur diye geldim
Ağılı hançeri vurdum sineme
Dertliyim hallerim sor diye geldim
Görmesin gözlerim ezel ben ölem
Sakınırım sana erişir alem
Boyun usul boylu kaşların kalem
Saçınclan iki tel ver diye geldim
Oldu bin bir derdim bilemiyorum
Arayıp dermanım bulamıyorum
Hayli zaman oldu göremiyorum
Azıcık karşımda dur diye geldim
İçerimde yanar ateşin ördün
Hergiz iflah etmez şu beni derdin
Hey kız Kerem eyle kolumu kırdın
Kırıldı kollarım sar diye geldim
Eydür Behlül Ali'm ecelin yakın
Atılma her yere sen seni sakın
Yedim şu feleğin ağılı okun
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Dünen akşam gece Halep şehrinde
Mısır piyalesin içtim de geldim
Yetirdim yetiştir bir Şahsuvara
Allah ganat verdi uçtum da geldim
Dalımı verdim ben taşa karaya
Garipler ağası yetti haraya
Fırat çayı gelip düştü araya
Kırata binince geçtim de geldim
Halep'de dinledim ezan sesini
Erzurum'da kıldım gün ortasını
İkindide buldum serhat Garsı’nı
Orda seccademi açtım da geldim
Hızır İlyas bulur Garip gezeni
Mevlam şad eylesin böyle düzeni
Tiflis'te okunur akşam ezanı
Ben ulu vatanı seçtim de geldim
Akşam karanlığı geldim hanama
Demedim sırrımı bacı anama
Aşkın hançerini vurdum sineme
Yürek yaralım açtım da geldim
Erenlerin eli elim tutmuştu
Aşınalar dostlar hep unutmuştu
Eşittim Mehri’ni gelin etmişti
Halepten üç vakte geçtim de geldim
Bir el verin o yar girsin oyuna
Ben kurbanım endamına boyuna
Garib’im yetiştim yarin toyuna
Bu tatlı canımdan geçtim de geldim
Kaynak: Aşık Garip

Geldim (Ey Efendim Benim Halim)
Ey efendim benim halim bilsene
Dertliyim kapında dermana geldim
Affolunmaz suçum çoktur günahım
Asiyim katlime fermana geldim
Kerem edip yazar isen fermanım
Lokmanım ol eyle benim dermanım
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Akıbet eşiğine helaldir kanım
Hıbb-i ekberine kurbana geldim
Devlet kuşu başındadır uçurma
Lütfedip fırsatı elden kaçırma
Vebalim çok sen boynuma geçirme
Canım vermek için canana geldim
Yaram efendimin gayrı yaram yok
Başka türlü bir ilaçtan çarem yok
Gözlerin hükümdar kirpiklerin ok
Hedef et sinemi nişana geldim

Sayfa 1268

Tomurcuk güllerin derdim de geldim
Eski sözde durur pişman mı diye
Gönlü perişan mı ruşen mi diye
Acep bana dost mu düşman mı diye
Her bir esrarına erdim de geldim
Ruhsati'yim gelsin diye gözledim
Sağa sola gider diye izledim
Çoktan beri fırsatını gözledim
Hele bir bergüzar verdim de geldim
Kaynak: Aşık Ruhsati

Meluli'yim sana malum her halim
Ne sabrım var ne takat ü mecalim
Ateşinle yandı bu perr ü bal'ım
Çok şükür şem'ine pervane geldim
Kaynak: Aşık Meluli

Geldim (İster Yarim Ol)
İster yarim ol istersen yarenim
Yüzüne yüzümü sürmeye geldim
İnsanlık adına içinde yanmış
Közüne közümü sermeye geldim
Dost bahçenden güller dermeye geldim
İnsan sırasında yerini bilen
Candan gülüşünle yüreğim delen
Yalansız dolansız içinden gelen
Sözüne sözümü örmeye geldim
Dost bahçenden güller dermeye geldim
Aradım cevheri arifte buldum
Bunca yıldır artık iyice doldum
Harun Yiğit olup kapını çaldım
Özüne özümü vermeye geldim
Dost bahçenden güller dermeye geldim
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Geldim (Sabah Olup Gün Doğarken)
Sabah olup gün doğarken semadan
Dostum hanesine vardım da geldim
Özge reva işi hüsnü halini
Her bir umuruna sordum da geldim
Gözün sürmelemiş kaşların çatar
Gamzesi okunu sineme atar
Yaz baharı gelmiş bülbüller öter
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Geldim İşte
Hey erenler bezminize
Gel dediniz geldim işte
Tatlı canını sen bize
Ver dediniz verdim işte
Dinle öten bülbülleri
Kokla lale sümbülleri
Bahçemizdeki gülleri
Der dediniz derdim işte
Kaldım bir aba bir hırka
Onu da soyundum hakka
Ten vücudunu çarmıha
Ger dediniz gerdim işte
Kaynak: Lütfü Gültekin

Geldim Şu Alemi Islah Edeyim
Geldim şu alemi ıslah edeyim
Özümü meydanda gördüm sonradan
Zaman mahlükuna meylimi verdim
Sermayemden zarar gördüm sonradan
Geldi bizim ele sevdi sevişti
Al kadeh ver kadeh doldurdu içti
Sadık yarim diye yeminler içti
Özü çürük imiş duyduk sonradan
Şu zalimin kara kara gözleri
Yaramıza yaramadı tuzları
İki dinli şu cahilin sözleri
Durdukça kar etti cana sonradan
Kaynak: Feyzullah Çınar

Geldim Şu Alemi Islah Edeyim
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Geldim şu alemi ıslah edeyim
Serimi meydanda gördüm sonradan
Zaman mahlukuna özümü verdim
Sermayemden zarar gördüm sonradan
Geldi bizim ile sevdi sevişti
Al kadehle kadeh doldurdu içti
Sadık yarim diye yeminler içti
Özü çürük imiş duyduk sonradan
Şu zalimin kara kara yüzleri
Yaramıza yaramadı tuzlan
İki dinli bed cahilin sözleri
Durdukça kar etti cana sonradan
Noksani kuluna bir kar edeyim
On İki İmam dergahına gideyim
Özü çürük şu midceni nideyim
İblis talip olmaz duyduk sonradan
Kaynak: Sivaslı Noksani

Geldim Şu Alemi Islah Edeyim 3
Şu alemde ıslah olayım dedim
Gönül muradına erdi sonradan
Zamane halkına sırrımı verdim
Sermayeden zarar ettim sonradan
Şu Ebu Cehil'in kara yüzleri
Ey - olmuyor yaramazın gözleri
İki dinli her cahilin sözleri
Durdukça kar etti cana sözlerin
Geldin benim ile kondun konuştun
Kadehi ver dedin doldurdun içtin
Bir Hak lokmasıydın müşteri düştün
Kalbin çürük imiş bildim sonradan
Gidi münafıklar girdi kanıma
Cefa etti cesedime canıma
Hangi peygamber girdi deve donuna
Ah ettikçe ben de bildim sonradan
Yol bir olunca erkan da bir olur
Yalancılar bu meydandan sürülür
İpi çürük olan bir gün üzülür
Sarma ile temel tutmaz sonradan
Derviş Ali'm eder bir kar edelim
On iki imam meclisine girelim
Mülceme Muaviye'ye lanet edelim
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Dönme ile talib olmaz sonradan
Kaynak: Derviş Ali

Gele Canım Sana Bir Sualim Var
Gele canım sana bir sualim var
Lütuf eyle bana şundan haber ver
Hak' kın ma'mur evi cennet cehennem
Kiminçün yapıldı şundan haber ver
Şeytan-ı lainin sözüne uyan
Havva' dır cennette buğdayı yiyen
Adem' in eğninden hülleyi soyan
Cennetten çıktığı günü haber ver
Balığın mekanı su ile taştır
Anın ötesini anlamak güçtür
Hazret-i Adem'in makamı kaçtır
Yönü ne diyara şundan haber ver
Yüz yirmi dört bin peygamber gelmeden
Hak Muhammed habibini bilmeden
Din islam kafire kılıç çalmadan
Dini kim zaptetti şundan haber ver
Aşık Ömer hasmı ile görüşür
Tenin türab hem aslına karışur
Ay nereden doğar nerden kavuşur
Gün neden halk oldu şundan haber ver
Kaynak: Aşık Ömer

Gele Dilber Gel Allah'ı Seversen
Gele dilber gel Allah'ı seversen
Gel ağlatma beni eller içinde
Ne acaip olur şu halkı alem
Söyleşir bizleri diller içinde
Bunca zaman hasretinden gülmedim
Böyle zalim olacağın bilmedim
Çok yerleri gezdim amma görmedim
Bencileyin geda kullar içinde
Bedir olur doğar artık dolunmaz
Akar çeşmim yaşı bir dem silinmez
Umarım ki şunda asla bulunmaz
Sencileyin gonca güller içinde
Mustafa söyler sözünü saz ile
Süre gör devranı şevk-ü şaz ile
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Kırmızılar giy de salın naz ile
Ko ben görüneyim çullar içinde

Sayfa 1270

Gün doğandan gün batana kararım
Bugün bu meydana ben de inerim
Şöyle bir cenk edek yaz kış üstüne

Kaynak: Kayıkçı Kul Mustafa
Kaynak: Köroğlu

Gele Gele Geldik Bir Kara Taşa
Gele gele geldik bir kara taşa
Yazılanlar gelir sağ olan başa (aman efendim)
Bizi hasret koyar kavim kardaşa
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm (aman efendim)
Nice sultanları tahttan indirir
Nicesinin gül benzini soldurur (aman efendim)
Niceleri dönmez yola gönderir
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm (aman efendim)

Geleceğim
Geçici ayrılık benimkisi
İlkyaz çiceğine gebeyim
Ağıtlar yakmayın adıma
Ben ölmedim ölmeyeceğim
Sıcak saklayın gecelerimi
Karlar altından çıkıp geleceğim
Düşlerinizin ateşinden
Ilık bir rüzgar gibi eseceğim

Kaynak: Mukim Tahir

Gele Zor Bezirgan Beri Gel
Gele Zor Bezirgan beri gel hele
Bir kule yaptırak baş baş üstüne
Seçilsin yiğitler seninle bile
Dolmalı deryalar leş leş üstüne
Gele Dağıstanlı Hasan'un gele
İniver meydana dev gibi mele
Hoylu'nun öcünü acep kim ala
Koymayın bu şehri taş taş üstüne
Gele Deli Hasan in bu meydana
Ejderhalar gibi ateş saçsana
Bu Acemi vurup öte geçsene
Doldur dereleri leş leş üstüne
Gele Demircioğlu ne durdun orda
Tembihe hacet mi sen gibi merde
Hoylu Bey düşürdü beni bu derde
Birkaç kale yapın taş taş üstüne
Gele Han Ayvaz'ım bade içelim
Koç yiğide kanlı gömlek biçelim
Hoylu ölmüş candan serden geçelim
Keselim acemi baş baş üstüne
Gele cümle leşker beri gel beri
Koyalım bu yola can ile seri
Çamlıbel dağına dönmezem geri
Kalırsa bu iller taş taş üstüne
Ben de Köroğlu'yum böyledir emrim
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Demlice bir çay koyun üstüne
Aç çocuk gibi besleyin sobayı
Nasıl tutuyorsanız gözlerimde
Öylece tütsün buharı
Uzunca serin yatağımı
Boyunca uzansın ayağım
El aman deyince gece
Usulca kıvrılır yatarım
Can canım canlarım
Hazır mı koynunuzdaki yerim
Gün olur gecikmiş çocuk gibi
Bağıra çağıra gelirim
Kaynak: Ahmet Kaya

Gelemedim Eminem Memlekete
Gelemedim Eminem da
Memlekete bu sene
Allah izin edersa
(Allah izin verursa oy)
Gelirum yeni sene
Kınalı parmağına kız
Altın yüzük takayım
Nereden geleceğsun
(Nereden geleceğsun da)
Yollarına bakayım
Ben gemilan gelemem de
Yol yok mudur karadan
Kavuştursana bizi
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(Bizi gavuştursana da)
Yeri göğü yaradan

Sayfa 1271

Bari karıştırıp aşka da hile
Beni yüreğinden sevmesen bile
Yüzüme karşı da gülemez miydin

Kaynak: Ahmet Altıntaş

Gelemem Ben Gelemem Ben
Gidemem ben gelemem ben
Her adama gönül veremem ben
Aç kolların sar boynuma
Üşüdüm üşüdüm saramam ben
Ben bir bülbül olaydım
Yol üstüne konaydım
Gelen giden sivillerden
Ben tarimi soraydım
İndim havuz başına
Bir kız çıktı karşıma
Sevda nedir bilmezdim
O getirdi başıma
Gelemem ben gelemem ben
Her adama gönül veremem ben
Aç kolların sar boynuma
Üşüdüm üşüdüm saramam ben

Elbette karışmaz sevdaya hile
Yüreğim aşkınla dönse de küle
Adımız çıkıp da düşsek de dile
Her şeye katlanıp gelemez miydin
Ayrı saniyeler yıl gelir bana
Gözünde her damla sel gelir bana
Amacım hep ait olmaktı sana
Sevgilim sen benim olamaz mıydın
Arif uyumadı kaç ay kaç hafta
Sonunda aşkınla olmuştu hasta
Ben çırak olsaydım sen ise usta
Evlilik Belgesi veremez miydin
Kaynak: Arif Gölge

Gelen Olmaz Giden Olmaz
Gelen olmaz giden olmaz yollardan
Haber alsam dağdan taştan çöllerden
Sorsam akan sudan esen yellerden
Hani bu gönlümün telli sonrası

Kaynak: Mehmet Sağlamkol

Gelemez Miydin
Yolunu gözledim gelirsin diye
Bir fırsat bulup da gelemez miydin
Yalınız bıraktın sevgilim niye
Dar günde yanımda olamaz mıydın
Seni görseydim gelirdim cana
Derdime devasın inandım buna
Ben bütün ömrümü vermişken sana
Bana iki saat veremez miydin
Bir gülümseyişin yeterdi bana
Gönlüm her durumda koşardı sana
Benim tedavim de düşerdi sana
Zor muydu yaramı saramaz mıydın
Gönlüm arzuladı seni istedi
Nerede uğruna yandığım dedi
Hiç unutur mu Yıldız'dı adı
Dünyama sen ışık veremez miydin

Boş değil çeşmemiz hasret abından
Oluptur bu haber gece habından
Elif dersin aldım aşk kitabından
Okurum ağlarım bitmez manası
Dert iken kar eyledim yüzleri
Gitmez kulağımdan şirin sözleri
Düştükçe hatırıma ala gözleri
Sızlar bu Hıfzı'nın kalb-i sinesi
Kaynak: Recep Hıfzı

Gelen Sahi Nazlı Yari Gördün Mü
Gelen sahi nazlı yari gördü mü
Zülfü mah yüzüne taralı mıdır
Sevdiceğim mesken kurdu gelmedi
Bilmem o çöllerin maralı mıdır
Ben gidip gelemem kesildi rahım
Vardı asumana dayandı ahım
Yardan ayrılalı gül yüzlü şahım
Allar mı giyinmiş karalı mıdır

Yetmez mi çektiğim bu kadar çile
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Der Şamili hayal mıdır düş müdür
Doğru bir söyle ki bağrın taş mıdır
Sorup öğrenin hatrı hoş mudur
Yoksa bencileyin yaralı mıdır
Kaynak: Aşık Şamili

Gelen Yok Giden Yok
Gelen yok giden yok uzadı ara
Ilgaz Dağı yol vermiyor geçilmez
Havalansam yoldaş olsam kuşlara
Kollarım yok kanadım yok uçulmaz
Bahar gelsin turnalara eş olam
Yağmur olam gözden akan yaş olam
Ala gözlü bir sunaya eş olam
O zamanlar bana kıymet biçilmez
Bu sene de Gölköy bana yurt oldu
Ilgaz Dağı aramızda perd'oldu
Senden ayrıldığım bana dert oldu
Derdim senden başkasına açılmaz
Dert bir yana çeker sevda bir yana
Yanmak için dolaşıyor pervana
Her baktıkça seni gördüm her yana
Veysel yardan yar Veysel'den seçilmez
Kaynak: Aşık Veysel

Gelende (Yüce Dağlar)
Yüce dağlar koç yiğidin arkası
Emlik kuzu koç koyunun körpesi
Gelsin yüz bin kile kıraç arpası
Yesin yavuz atlar ta ben gelende
Yürü oğlum Ayvaz gidek Kozan'a
Belki gelmeyek de yollar uzana
Yüz batman pirinci vurun kazana
Yesin yiğitlerim ta ben gelende
Koç Kırat'a binip geri gelirim
Oğlum Ayvaz ben hasmımı bilirim
Yoksulun hakkını koymaz alırım
Hazır olsun beyler ta ben gelende
Köroğlu'nun bunda çoktur havası
Silin gönlünüzden gam ile yası
Yüz deng ısmarladım Bağdat sayası
Giysin yiğitlerim ta ben gelende
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Sayfa 1272

Kaynak: Köroğlu

Gelende Konya Kervanı
Ağalar tedarik görün
Gelende Konya kervanı
Müjdeciye bahşiş verin
Gelende Konya kervanı
Yiğit olun serden geçin
Dolu badelerden için
Her koldan bir yiğit seçin
Gelende Konya kervanı
Köroğlu'yum adım belli
Gürz atarım sağlı sollu
Mağrur olma koç Köroğlu
Gelende Konya kervanı
Kaynak: Köroğlu

Geleyim (Sana Anlatayım)
Sana anlatayım vasfı halimi
Mektubuma cevap yaz da geleyim
Bakışların açtı sinemde yara
Haber ver ilkbahar yazda geleyim
Bakışların yüreğimi deliyor
Konuşurken kaşın gözün gülüyor
Gidersem de gönlüm sende kalıyor
Artık mezarımı kaz da geleyim
Oldum senin için yürekten hasta
Yüzüm gülse bile kalbimdir yasta
Adettir bergüzar vermesi dosta
Göğsün düğmelerin çöz de geleyim
İstemezdim zarar gelsin gülüme
Nasip olsa elin alsam elime
N'olur acı bak bu müşkül halime
Ümit ver sevdiğim az da geleyim
Noksan yazdım içimdeki derdimi
Dilerim göndersin mevlam yardımı
Terkedeyim vatanımı yurdumu
Bahar yaz geçerse güzde geleyim
Kaynak: Hodlu Noksani

Gelin (Bahça Bağa Girmişem)
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Bahça bağa girmişem
Etirli gül dermişem
Gohum gardaşım
Yarı men beğenmişem
Ay aşıh deyin getirsinler gelini
(Ay aşıh terifle bizim gelini)
Gaynına deyin bağlasın belini
El oba desin ay bey toyun mübarek
Bey sevindirsin obasını elini
Bu dere uzun dere
Al elvan geyinmişem
Yardan cevab alıncah
Yalvarmışam min kere

Sayfa 1273

Gaynına deyin bağlasın belini
El oba desin ay bey toyun mübarek
Bey sevindirsin obasını elini
Yetişti toy ahşamı
Durun yandırın şamı
Geline bezek vurun
Gelib oğlan adamı
Ay aşıh deyin getirsinler gelini
(Ay aşıh terifle bizim gelini)
Gaynına deyin bağlasın belini
El oba desin ay bey toyun mübarek
Bey sevindirsin obasını elini
Kaynak: Kazım Eşkiriz

Ay aşıh deyin getirsinler gelini
(Ay aşıh terifle bizim gelini)
Gaynına deyin bağlasın belini
El oba desin ay bey toyun mübarek
Bey sevindirsin obasını elini
Dağdan düze enmişem
Al elvan geyinmişem
Atam anam ne lazım
Yari men beğenmişem
Ay aşıh deyin getirsinler gelini
(Ay aşıh terifle bizim gelini)
Gaynına deyin bağlasın belini
El oba desin ay bey toyun mübarek
Bey sevindirsin obasını elini
Yetişdi bayram ayı
Gelin yandırın şamı
Geline bezek vurun
Gelir oğlan adamı
Ay aşıh deyin getirsinler gelini
(Ay aşıh terifle bizim gelini)
Gaynına deyin bağlasın belini
El oba desin ay bey toyun mübarek
Bey sevindirsin obasını elini
Al yeşil geymişem
Dağdan düze inmişem
Gohum gardaş ne lazım
Yarım men beğenmişem
Ay aşıh deyin getirsinler gelini
(Ay aşıh terifle bizim gelini)
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Gelin (Bir Ay Doğmuş)
Bir ay doğmuş Kodallı'nın düzüne
Akşamdan halaya gelmiş bir gelin
Kurban olam kaşıyla gözüne
Evimi başıma yıktı bir gelin
Kimin nesi diye adını sordum
Canan dedi can evimden vuruldum
Azap değil kölen bile olurdum
Yeter ki bir yüzün göreyim gelin
Kokular sürtünüp zülfünü tara
Kötülere bakma dengini ara
Elli dönüm tarla bir milyon para
Bütün bu ovayı değersin gelin
Sefil Ali'm güzelleri övmeli
Fistanı bol geymiş yaka düğmeli
Kalının beş yüz ise milyon vermeli
Bütün bu dünyaya bedelsin gelin
Kaynak: Sefil Ali Tansal

Gelin (Kapıya Oturmuş)
Kapıya oturmuş da çorap örüyor gelin
Çorabın üstüne de güller deriyor gelin
Gelin edalı gelin, gelin sevdalı gelin
Gelin öldürdün beni gelin
Gelin hasretine nasıl dayanam gelin
Sen uyuda ben uykudan uyanam gelin
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Gelin edalı gelin, gelin sevdalı gelin
Gelin öldürdün beni gelin

Gelin (Saykılam Derdinden)
Saykılam derdinden iflah mı olucum
Her gördükçe kırdın belimi gelin
Belkim sevdiğim ilazım olur
Gel de götür kalan külümü gelin
Ellere bakıyom ahdından dönmez
Amanımı kestin amanı bilmez
Allah var sevdiğim ırıza olmaz
Gel eyleme bana zulümü gelin
Bilemedin kıymatım elden kaçırdın
Doldurdun badeyi zehir içirdin
Ahınan vahınan günüm geçirdin
Endirdin Bağdat'a Selim'i gelin
Kesildim yemeden aştan ekmekten
Düşünüp halini merak etmekten
Sebaplı sevdiğim hacca gitmekten
Düşünmüş olursan halimi gelin
Osanmadım kız cilvenden nazından
Türlü derde kaldım senin yüzünden
Kara gözlüm ateşinden közünden
Görmüyor gözlerim ölümü gelin
Kul Abdulla'm der de seni adarken
Yalvarıp Allah'a dilek ederken
Yekindim sevdiğim size giderken
Engeller bağladı yolumu gelin
Kaynak: Kallep Abdullah

Gelin (Suya Gider Sudan Gelir)
Suya gider sudan gelir
Ak bilekler yosma gelin
Kul olayım ak topuğa
Kuru yere basma gelin
Kara kekil ışıl ışıl
Gelin zülüfünü deşir
Kolunu boynumdan aşır
Bu sözüme küsme gelin
Her görenden alır bacı
Kar memeler can ilacı
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Sayfa 1274

Zülüflerin darağacı
Azat eyle asma gelin
Karac'oğlan derler bana
Ben onmadan ondan sonra
Bir umudum kaldı sana
Umudumu kesme gelin
Kaynak: Karacaoğlan

Gelin Ağlaşak Hoylu'ya
Gelin Hoylu'yu soyalım
Güllap suyuyla yuyalım
Mezara nasıl koyalım
Gelin ağlaşak Hoylu'ya
Hoylu değil bu bir kale
Seyret başa gelen hale
Gitti aslan gelmez yola
Gelin ağlaşak Hoylu'ya
Hoylu'nun silahını satın
Üstüne kubbeler çatın
Hoylu'yu şehide katın
Gelin ağlaşak Hoylu'ya
Bizim dağların kaplanı
Güleşse yıkar aslanı
Köroğlu'nun kahramanı
Gelin ağlaşak Hoylu'ya
Kaynak: Köroğlu

Gelin Ağlatma
Ana geldik kapınıza
Ağlama gelin ağlama
Selam verdik hepinize
Ağlama gelin ağlama
Dalda kırarlar cevizi
Ağlama gelin ağlama
Hani gelinin çeyizi
Ağlama gelin ağlama
Gelin kalkmış hanesinden
Ağlama gelin ağlama
Öğüt almış anasından
Ağlama gelin ağlama
Gelin atladı eşiği
Ağlama gelin ağlama
Sofrada kaldı kaşığı
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Ağlama gelin ağlama
Gitti evin yakışığı
Ağlama gelin ağlama
Anasının göz ışığı
Ağlama gelin ağlama
Bizi yollarda eyleme
Ağlama gelin ağlama
Bizi yollarda eyleme

Gelin Arkadaşlar Bir Sohbet Edek
Gelin arkadaşlar bir sohbet edek
Birgün benim söz size gerek olur
Bilenler bilir de bilmeyen bilmez
Bilmeyenler uçun az gerek olur
Giderkene dizlerine çökersin
Melul mahsun etrafına bakarsın
Elinde bir dehnek de yokuş çıkışın
O zaman bize düz gerek olur
Bazı arkadaşlar evine vardı
Bazı arkadaşlar da yanımda kaldı
Odun mu tükendi soba da söndü
Bunu yakmak uçun da köz gerek olur
Aşık Hösün der de rahat dur yerinde
Düşün fikir eyle ne var geride
Bütün insan çıkar hak divanında
Dil şahadet ister tez gerek olur

Sayfa 1275

Hangi hazin bağlar bu yareleri
Neden hak acımaz biçareleri
Annesiz babasız fukaraları
O zavallıları şevkate geldim
Abu fena hallerimiz sormağa
Büyük küçük eş yareni görmeğe
Kapınıza yüzüm gözüm sürmeğe
Başka bir işim yok hizmete geldim
Der Zülali gel sizinle birleşek
Hicret edek bir vadide yerleşek
Gelin vatan halkı gelin dertleşek
Sizinle bir uzun sohbete geldim
Kaynak: Aşık Zülali

Gelin Cafiyem
Yenice bağından indim aşşağı
Tabancama teslim ettim fişeği
Sana diyom sana da gelin Cafiyem
Kalleş olur Sarıların uşağı
Yenice bağımızda otludur otlu
Gelin Cafiyemin dilleri tatlı
Sana diyom Sana da gelin Cafiyem
Benim yüreğimde ezelden dertli
Efendi ağamda yeni geldi ırahtan
Sabaha kadar yatamadım meraktan
Madem gönlün yoğududa gelin Cafiyem
Potinini niye aldın ıraftan

Kaynak: Hüseyin Yıldırım

Gelin Arkadaşlar Gelin Yarenler
Gelin arkadaşlar gelin yarenler
Biraz konuşalım ülfete geldim
Emiler dedeler pirler erenler
Duanıza muhtaç hizmete geldim
Dokuzyüzotuzda seyahatim var
Yüzü kara geldim hacaletim var
Sizde bir sevimli emanetim var
Hani kandaşımız minnete geldim
Köyün etrafında bulutlu dağlar
Bu hali görünce yüreğim ağlar
Kurumuş ağaçlar kalmamış bağlar
Sanki bir virane zulmata geldim
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Çalış'a vardım heç durmak olmaz
Zalım Altıpınar misafir almaz
Sana diyom sanda koca pederim
Sarıların ettiği yanına kalmaz
Bulgurun başında eyledim işmar
Sarılara varınca ben oldum pişman
Sana diyom sana da gelin Cafiyem
Dayın vurulalı da çoğaldı düşman
Avanosta Ankara'ya ne pek aralı
Ben oldumda Cafiyeme yaralı
Mapus damlarında günüm geçmiyo
Gelin Cafiyemi eller alalı
Kaynak: Köşektaşlı Rafet
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Gelin Cafiyem
Yenice bağından indim aşağı
Dabancama süremedim fişeği
Sana diyom sana Gelin Cafiyem
Kalleş olur Sarıların uşağı
Yenice bağları erken bozulur
Jandarmalar tabur tabur dizilir
Sana diyom sana Gelin Cafiyem
Bizim evrak idam deyi yazılır
Gidiyom Avanos'un yolundan
Gelepçe vurdular yiğit kolumdan
Döner döner geri arkama bakarım
Daha gönlüm şu davalı gelinde
Köşek daş altında sıra pınarlar
İçerler suyunu bizi anarlar
Sana diyom sana Gelin Cafiyem
Hapise düşeni öldü sayarlar
Bulgurun başında sen ettin işmar
Seni almadığıma ben oldum pişman
Babamın dalına çok binmiş düşman
Sallan gelin ben vurmadım dayını
Çıkar çıkar parmaklıktan bakarım
Evrak bozuk gelir gene çıkarım
Sana diyom sana ihtiyar peder
Sağ olursam kör ocağı yakarım
Girdim hapishaneye çayımı içer
Ahbaplarım gelir karşıma geçer
Sana çok yalvardım ceza hakimi
Oturmuş defterin büyüğünü açar
Vardım Avanos'a hiç durmak olmaz
Zalim Altınpınar misafir almaz
Sana diyom sana Gelin Cafiyem
Hükümet adamı hiç halden bilmez
Zalim jandarmalar hiç halden bilmez

Sayfa 1276

Özü öze bağlayalım
Sular gibi çağlayalım
Bir yürüyüş eyleyelim
Tevekkeltü taalallah
Açalım kızıl sancağı
Geçsin Yezid'lerin çağı
Elimizde aş bıçağı
Tevekkeltü taalallah
Mervan soyunu vuralım
Hüseyn'in kanın soralım
Padişahın öldürelim
Tevekkeltü taalallah
Pir Sultan'ım geldi cuşa
Münkirlerin aklı şaşa
Takdir olan gelir başa
Tevekkeltü taalallah
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gelin De Görün Köyümü
Samanlıktır meskenimiz
Gelin de görün köyümü
Bir türlü bitmez çilemiz
Gelin de görün köyümü
Kerpiç duvar su akacak
Kar yağınca yıkılacak
Kışın halimiz n olacak
Gelin de görün köyümü
Köy gençleri evlenemez
Para yok başlık veremez
Murat nedir hiç göremez
Gelinde görün köyümü
Askere çıplak gideriz
Şerefli görev biliriz
Cephe de Ağa benleriz
Gelin de görün köyümü

Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Gelin Canlar Bir Olalım
Gelin canlar bir olalım
Münkire kılıç çalalım
Hüseyn'in kanın alalım
Tevekkeltü taalallah
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Asırlardır Şehit verdik
Şanlı Al Bayrağa sardık
Ne cennet ne Huri gördük
Gelin de görün köyümü
Zenginlik saltanat sende
Biz çürüdük yıkık evde
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Yoksulluğun derdi bende
Gelin de görün köyümü
Verdiğin sözlerin n oldu
Sadece kesenmi doldu
ÜRÜSTEM ilaçsız öldü
Gelin de görün köyümü
Ölüsünü çula sardık
FATİHA'yla yola vurduk
Genç yaşta toprağa verdik
Gelin de görün köyümü
TURANİ Sözlerin bitmez
Bela başımızdan gitmez
Beş nufusa ekmek yetmez
Gelin de görün köyümü
Söz: Turani Baba

Gelin Gelin Duruşalım
Behey dörtlüler beşliler
Gelin gelin duruşalım
Kaplan postlu giyişliler
Gelin gelin duruşalım
Gelip şunda gitmek olmaz
Çok söyleyip ötmek olmaz
Kahvede tav atmak olmaz
Gelin gelin duruşalım
Hey anasına küsenler
Kurul uyayı yasanlar
...
Gelin gelin duruşalım
Köroğlu der ilimize
Toz kondurma gülümüze
Yazık sizin telinize
Gelin gelin duruşalım
Kaynak: Köroğlu

Gelin Gelir Karşıya

Sayfa 1277

Sağdıcı solducu mirim var olsun
Deyirem ay kız toyun mübarek olsun
Sağdıcı solducu mirim var olsun
Gelin gelin gelin çıkar oyuna
Kurban olam göğsündeki nişana
Her tarafa düzülüptü bir bana
Bağlantı
Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova

Gelin Gidirem
Gurdular gurdular gurna daşıni
Yudular yudular gelin başıni
Şen anam şen babam eviz şen olsun
İşte ben gidirem muradız olsun
Ağlıya ağlıya çıktım eşiği
Gırılsın gırılsın gızlar beşiği
Şen anam şen babam eviz şen olsun
İşte ben gidirem muradız olsun
Gügümü gügümü susuz goyarlar
Anamı babamı gızsız goyarlar
Şen anam şen babam eviz şen olsun
İşte ben gidirem muradız olsun

Gelin Görüşelim Vatandaşlarım
Gelin görüşelim vatandaşlarım
Katmak için ruhunuza can geldim
Hem muhibb-i sadık hem kardaşlarım
Derdinize olsun koç kurban geldim
Memleket içinde kalmış adımız
Aks etmiş her yana dad feryadımız
Vatan halkı size yok imdadıkız
Af edin dertliyim perişan geldim

Gelin gelin gelin gelir karşıya
Gelinin çeyizini nöker taşıya
Sizin kızı aldım bizi paşaya

Der Zülali vatan halk ser-tacım
Tarif olmaz vardır yürekte acım
Hayıf derdinize yoktur ilacım
Fena bir haldeyim pek yaman geldim

(Bağlantı)
Deyirem abey toyun mübarek olsun

Kaynak: İsmet Çınar
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Gelin Gözlü Kız Perçemli
Yokuşa yukarı tavşan çıkışlım
İnişe aşağı keklik sekişlim
Alnı akıtmalı ceylan bakışlım
Gelin gözlü kız perçemli Kırat'ım

Sayfa 1278

Aşık oldum yar virmedin
Ne anladım dünya senden
Kaynak: Yöre Ekibi

Gelin Hep Beraber Kardeş Olalım

Kırat'ı sorarsan yedidir yaşı
İridir gövdesi ufaktır başı
Dizgini çekince un eder taşı
Gelin gözlü kız perçemli Kırat'ım

Söylenecek birkaç sözlerim vardır
Gelin hep beraber kardeş olalım
Hakikati gören gözlerim vardır
Gelin hep beraber kardeş olalım

Çamlıbel'e uğratayım yolunu
Üç güzele dokutayım çulunu
Som altından kestireyim nalını
Gelin gözlü kız perçemli Kırat'ım

Gelin senlik benlik sözü atalım
Gerçek sözünü de candan tutalım
Tarlamıza güzel biber ekelim
Gelin hep beraber kardeş olalım

Başını başımdan yukarı tutar
Haykırır düşmanı önüne katar
Kaçarsa kurtulur kovarsa tutar
Gelin gözlü kız perçemli Kırat'ım

Doğru yola giden fazla yorulmaz
Zülal insanlarda leke bulunmaz
Yola gitmeyince menzil alınmaz
Gelin hep beraber kardeş olalım

Arayı arayı buldum izini
Çamlıbel'e döndüreyim yüzünü
Köroğlu der gel öpeyim gözünü
Gelin gözlü kız perçemli Kırat'ım

Yalanı bırakın doğru söyleyin
Derdi Deryayı da yoldaş eyleyin
Haktan hayırlısı özden dileyin
Gelin hep beraber kardeş olalım

Kaynak: Köroğlu

Kaynak: Aşık Derdi Derya

Gelin Hele Bakın

Gelin Hey Ağalar Çekin Kılıcı

Gelin hele bakın bize olana
İtibar kalmamış yüze gülene
Kefen biçmezler imiş böyle ölene

Gelin hey ağalar çekin kılıcı
Arap atla koç yiğidin günüdür
Göğüs verip arka verip nal atan
Sırma çullu küheylanlar günüdür

Elimden aldırdım üç telli sazı
Yanımdan uçurdum yavrulu kazı
Bu yiğitten kalmış üç tane kuzu
Deyme felek deyme bize yazıktır
Tolu vurmuş bağlarımız bozuktur
Deyme felek bizim bağrımız eziktir
Baharın geldiğini nerden bileyim
Boz bulanık akar çağlar dereler
Sen de bencileyin ezildin miydi
Göz göz olmuş sinemdeki yareler
Boz güz gibi viraneye tünedim
Yükseğe uçmaya yoktur kanadım
Bu dünyada ben bahtımı denedim
Arı oldum bal virmedin
Fidan oldum gül virmedin
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Cenk kurulup cıda oklar atanda
İki leşker birbirine katanda
Kötülerin yakasından tutanda
Yılan dili dal hançerin gönüdür
Gelin hey ağalar vurup geçelim
Koç yiğide kanlı gömlek biçelim
İki saat al kızıl kan içelim
Bunda koç yiğidin şanı günüdür
Hay n'olanda Koç Köroğlu n'olanda
Ara yerde kurt koyuna dalanda
At vurulup yiğit yaya kalanda
Teke şekli Şam kılıcın günüdür
Kaynak: Köroğlu
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Gelin İlen Bir Kızın Cengi Var
Gelin ilen bir kızın cengi var
Bilemedim hangisinin dengi var
Yar elinde ok simalı süngü var
Bilmem hançer yarası bilmem gama yarası

Sayfa 1279

Kiminiz ağlayın kiminiz gülün
(aman) Ben yaralı kaldım da gine
Bu derdime bir melhem olun
Neneyle neneyle neneyle
İnsan sevdiğine eder mi böyle

Kız der ki benim başım tapulu
Tokmacık'ta yar köşküm var yapılı
Altın anahtarlı gümüş kapılı
Huzurumda beş yüz asker oturu

(amanın) Köylerine vardım güzeli çoktur
Güzeller içinde sevdiğim yoktur
Herkes almış yarini de yanyana gezer
Gine garezin de bana mı felek

Gelin der ki oyman aldım elime
Çeki düzen verdim ince belime
Bir yiğit kondurdum gonca gülüme
Aslım bilemedim hoş geldin sevdiğim

Neneyle neneyle neneyle
İnsan sevdiğine eder mi böyle

Kaynak: Kara Süleyman

Gelin Kardaş Pirden Ayak Tutalım

Severim seni de Barak kızı sevsene beni
Mevla'm bir kararda komaz insanı
Günde on beş kere gördüğüm yari
Aylar yıllar oldu da göremez oldum

Gelin kardaş pirden ayak tutalım
Biz tutalım tutmayandan bize ne
Hakikatı muhabbete katalım
Biz katalım katmayandan bize ne

Neneyle neneyle neneyle
İnsan sevdiğine eder mi böyle

Bizim dine yeni bir din demişler
Bir lokmayı kırk can ile yemişler
Erenler de doğru yolu komuşlar
Biz gidelim gitmeyenden bize ne

Gelin Mihalmi Gelin

Bizim yine evvel baharımızdan
Her demde çığruşur seherimizden
Alın ey sofular gevherimizden
Biz satarız satmayandan bize ne
Yine hak sendedir sen sana bakın
Kalbini pak eyle küfürden sakın
Biz niyaz kılalım can Hakk'a yakın
Biz kılalım kılmayandan bize ne

Kaynak: Cevdet Günebakan

Gelin mihalmi gelin
Deşdin yarami gelin
Dün gece neredeydin
Ağlattın beni gelin
Denizler kadar derin
Rüzgarlar kadar serin
Senin en güzel yerin
O simsiyah gözlerin
Kaynak: Yöre Ekibi

Gelin Olan Tombul Olur

Pir Sultan Abdal'ım ikrar güdelim
Biz bizi görelim eli n'edelim
Sınık gönülleri mamur edelim
Biz edelim etmeyenden bize ne

Gelin olan tombul olur
Eloğluna vurgun olur
Kurban olam tombul gelin
Bir günümüz bir yıl olur

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gelin olan uzun olur
Zülüfleri düzgün olur
Kurban olam tombul gelin
Düğünümüz güzün olur

Gelin Kızlar Gelin De Hele
(aman) Gelin kızlar gelin de hele
Siz de benim yanıma gelin
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Gelin olan suya gider
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Eloğluna çalım eder
Etme çalım tombul gelin
Ben cahilem aklım gider
Kaynak: Özdemir Ural

Gelin Olan Uzun Olur
Gelin olan uzun olur
Zülüfleri düzgün olur
Kurban olam sarı gelin
Bizim düğün güzün olur
Gelin olan suya gider
Eloğluna çalım eder
Kurban olam sarı gelin
Seni gördüm aklım gider
Keklik uçtu dağa düştü
Şevki bizim bağa düştü
Kurban olam sarı gelin
Benim gönlüm sana düştü
Kaynak: Mehmet Akça

Gelin Oldum Karabekir Eline
Gelin oldum Karabekir eline
Yedi bayram kına yakmam elime
Kurban olam çiğdem gibi geline
Yayladan gel suna gelin yayladan
Benim babam karşı köyün hocası
Peşime düşüyor genci kocası
Saçlarımı yoldum gerdek gecesi
Dizlerime vurdum gerdek gecesi
Yayladan gel uzun boylum yayladan
Yayladan gel kalem kaşlım yayladan

Sayfa 1280

Ne kadar methetsem o kadar güzel
Kaldırır başını gözünü süzer
Muskalar yaptıram değmesin nazar
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan
Murat'ı geçtim de yırganır dağlar
Kesildi mektubum bağlandı yollar
Körolası kader gurbete bağlar
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan
Kaynak: Selahattin Alpay

Gelin Oldun Garabelin Eline
Gelin Oldun Garabelin Eline
Yedi Bayram Gına Yakma Eline
Gurban Olam Senin Gibi Geline
Yayladan Gel Kömür Gözlüm Yayladan
Senin Baban Karşı Köyün Hocası
Çok Peşime Düştü Genci Kocası
Bana Derler Şu Kötünün Kocası
Yayladan Gel Kömür Gözlüm Yayladan
Ne Kadar Methetsem O Kadar Güzel
Top Bürür Saçını Gözünü Sürür
Muskalar Yazdıram Değmesin Nazar
Yayladan Gel Kömür Gözlüm Yayladan
Kaynak: Selahattin Alpay

Gelin Oy (Bir Bülbülüm Gül Dalında)
Bir bülbülüm gül dalında öterim
Ağlama sevdiğim senden beterim
Eğer içinizde dertli yoğusa
Ben dertliyim hepinize yeterim
Aman oy oy oy oy oy oy

Ocağa koyduğum dünkü suyudu
Çocuk geldi kucağımda uyudu
Baba bana yapacağın bu muydu
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan

Yüce dağdan bir yol iner
Gelir dolanı dolanı
Bizim elin coşkun çayı
Akar bulanı bulanı

Kaynak: Aşık Gülhani

Gelin Oldum Karabükün Eline
Gelin oldum Karabük'ün eline
Yedi bayram kına yakmam elime
Kurban olam Suna gibi geline
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan
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Gelin oy gelin oy gelin oy oy oy
Yandı yürek derin oy oy
Aman oy oy oy oy oy oy
Yüce dağda kar olmaz mı
Sevende efkar olmaz mı
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Nazlı yardan ayrılırsam
Dünya bana dar olmaz mı
Gelin oy gelin oy gelin oy oy oy
Yandı yürek derin oy oy
Aman oy oy oy oy oy oy
Yüce dağdan aşan bilir
Aşıp da dolaşın bilir
Ayrılığın acısını
Gurbet ele düşen bilir
Gelin oy gelin oy gelin oy oy oy
Yandı yürek derin oy oy
Kaynak: Kadir Akbaş

Gelin Rıza İle Gönderin Bizi
....
Pirimin sevdası burnumda tüter
Bir ayrılık vardır ölümden beter
Gelin rıza ile gönderin bizi
Benim pirim yücelerde oturur
Bu muhabbet tez ayrılık getirir
Her gördükçe benim aklım yitirir
Gelin rıza ile gönderin bizi
Ben gidersem yaşın yaşın ağlama
Ciğerciğin aşk oduna dağlama
Kalktı nasibimiz bizi eğleme
Gelin rıza ile gönderin bizi
Gidersem bu yerler size yurd olsun
Ara yerin münafıkı kurt olsun
Ben gidiyom yüreğine dert olsun
Gelin rıza ile gönderin bizi
Pir Sultan Abdal'ım nerden aşalım
Aşalım da dost köyüne düşelim
Çok tuz etmek yedik helallaşalım
Gelin rıza ile gönderin bizi
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gelin Ümmü
Kaçındasın gelin Ümmü kaçında
Sar(ı) altınlar dalabıyor saçında
Gelin Ümmü kaldı çaylar içinde
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Sayfa 1281

Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü
Coşkun çaylar akmaz iken harladı
Zalım düşman kollarını bağladı
Gökte melek yerde insan ağladı
Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü
Bir el attım kapamadım kolunu
Sarpa çattım bulamadım yolunu
Yaşın onbeş mehel m(i) gördün ölümü
Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü
Kapam dedim kapamadım fesini
Ayın onbeşine benzer kesimi
Kulak verdim duyamadım sesini
Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü
Başından yazmanı yörükler aldı
Ağzından hızmanı balıklar aldı
Gayri kavuşmamız mahşere kaldı
Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü
Onsekizdir siyah saçın örgüsü
Bu güzellik sana hakkın vergisi
Suya düştü Ümmü kızın kendisi
Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü
Davulcusu kaya gibi dolaşır
Seymenleri kuzu gibi meleşir
Evlerine kara haber ulaşır
Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü
Altın tası suya düşmüş dalabır
Sırma saçlar su üstünde yalabır
Şu gelinsiz gelen kervan banadır
Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
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Sayfa 1282

Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü

Kuş kafesten uçar bir gün

Suya düştü tutamadım kolunu
Uzakta gitti bilemedim yolunu
Güzel de mevlam kısmet etmiş ölümü

Ağaçlarda yeşil yaprak
Bastığımız kara toprak
Yer altında kefen yırtmak
Boynumuzdan aşar bir gün

Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Suna boylumu
Kadı da mahkemeler kuruldu
İfadesi mustantıktan alındı
Komşuları hakka niye yoruldu

Pir Sultan'ım düşümüzde
Uzak değil karşımızda
Baykuş mezar taşımızda
Dertli dertli öter bir gün
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Katil çaylar nere kodun Ümmü'mü
Suna boylumu
Kaynak: Hasan Hüseyin Kural

Gelin Yaylanız Da Çiyilli Pınar
Gelin yaylanız da çiyilli pınar
Ölüm hak ayrılık olmasa ne var (da olmasa ne var)
Seni benden ayırmak isteyenler
Dilerim Allah'tan gülmese ne var (da gülmese ne var)
Bir bir saydım yaylanızın daşını
Galdır yemenin görem hilal gaşını (da gaşını aman)
Anan ile buban hayırsız imiş
Bir kötüye bağladılar başını (da başını aman)
Çadır gurdum yaylamızın düzüne
İnek sağar dana bağlar dizine (de dizine aman)
Doldur doldur nargileni tazele
Yeşil yaprak idim döndüm gazele (de gazele aman)
Kaynak: Mustafa Öztürk

Gelin Yiyelim İçelim
Gelin yiyelim içelim
Bu güzellik geçer bir gün
Alem yaran yaran olmuş
Ali'm sırrın açar bir gün
Yeyip yediren bir adem
Eksik etmez Bari Hüda'm
Gök ekine misal adem
Anı eken biçer bir gün
Yeyip yedirmesi hoştur
Dayan, kahbe yürek taştır
Can dedikleri bir kuştur
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Geline Bak
Gelin damadın kolunda
İnci gerdanlık boynunda
Güzellik vardır soyunda
Geline bakın geline
(Bağlantı)
Davullar hep çalınıyor
Gelin evden alınıyor
Ceylan gibi salınıyor
Geline bakın geline
Damatla gelin yanyana
Ne ağlarsın be kaynana
Görümceler de biryana
Geline bakın geline
Bağlantı
Geline bak geline
Gelin komşular düğüne
Maşallah deyin boyuna
Geline bakın geline
Bağlantı
Kaynak: Mahir Selman

Geline Bak Geline (Keziban)
Kaleden iniyordum
Çağırsan dönüyordum
Aşkından kibrit oldum
Üfürsen yanıyordum
(Bağlantı)
Geline bak geline şu Keziban geline
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Kan kınalar yaktırmış kardan beyaz eline
Gelin kurban olurum saçlarının teline
Kaleden iniş m'olur
Ham demir gümüş m'olur
Akşamdan söz verip de
Sabaha dönüş m'olur

Sayfa 1283

Kına yakmış eline
Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Yazık olmuş geline
Düşmüş sarhoş eline

Bağlantı
Damdan dama ip gerdim
İpekli mendil serdim
Şu güzelin kızını
Can-ı yürekten sevdim

Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Köprüden geçti gelin
Saç bağın düştü gelin

Bağlantı
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Geline Bak Geline (Ne Çare)
Geline bak geline
Kına yakmış eline
Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Eğildim su içmeye
Aklıma düştü gelin
Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Köprünün altı diken
Yaktın beni gül iken
Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Allah da seni yaksın
Üç günlük gelin iken
Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
(<i>TRT Arşivindeki hali</i>)
Geline bak geline
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Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Eğildim su içmeye
Aklıma düştü gelin
Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Köprünün altı diken
Yaktın beni gül iken
Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Allah da seni yaksın
Üç günlük gelin iken
Yar hayda
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Geline Bak Geline (Yar Haydar)
Geline bak geline
Kına yakmış eline
Yar Haydar
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
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Yazık olmuş geline
Düşmüş sarhoş eline
Yar Haydar
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Köprüden geçti gelin
Saçbağın düştü gelin
Yar Haydar
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Eğil bir yol öpeyim
Gençliğim geçti gelin
Yar Haydar
Haldan bilmez ne fayda
Söz anlamaz ne çare
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Gelini Getirdiler
Gelini getirdiler
Saçını ördürdüler
O ceyran gözlerine
Sürmeler çektirdiler
O yanı saçak bu yanı saçak
Kız anasının halı nolacak
Kızını gelin eylemiş
(Kızını ellere vermiş)
Gözleri yaşla dolacak
Gelin iner çardaktan
Şerbet verir bardaktan
Yanaklar al al olmuş
Düğününde oynamaktan
O yanı saçak bu yanı saçak
Kız anasının halı nolacak
Kızını gelin eylemiş
(Kızını ellere vermiş)
Gözleri yaşla dolacak

Sayfa 1284

Gelinin bindiği taksi kara
Dayan anam dayan bu nasıl yara
Doktorlar da bulamadı derdine çare
Gelinoy gelinoy yaram derindir
Elime verdiler bir belek bağı
Sırtıma yüklediler şu karlı dağı
Gelin ölmüş kırıldı belimin bağı
Gelinoy gelinoy yaram derindir
Arafa gün değil bayram gün
İkisinin arası da çok yakın
Böyle gelinlere durman ağıtlar yakın
Gelinoy gelinoy yaram derindir
Hastanenin kapıları kararır
İçine yatmış gelinin benzi sararır
İlaç kokusundan midesi bulanır
Gelinoy gelinoy yaram derindir
Vargit felek vargit işine
Ne gördüm de düştün peşime
Türlü bela getirdin benim başıma
Gelinoy gelinoy yaram derindir
Kaynak: Yöre Ekibi

Gelinin Kapısı Yaylaya Bakar
Gelinin kapısı yaylaya bakar
Gelin dudağından şeker bal akar
Ele diken olsun bana gül kokar
Gözler muhannettir döner de bakar
Yağmur yağar şapır şapır yerlere
Poyraz eser yüz döndürür güllere
Kağıt geldi ben askere gidiyom
A sürmelim sen varırsın ellere
Arabacı devre koşmuş koşumu
Ben Allah'a ısmarladım işimi
Beş yüz doktor gelse güldürmez başımı
Koyver doktor koyver ben sılama gideyim
Virandır bahçenin gülleri viran
Ölür mü dünyada dengini saran
Önünü koyup da sonunu sayan
Ölür gider bir murada eremez

Kaynak: Bedirhan Kırmızı

Gelinin Bindiği Taksi Kara
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Avlu duvarından boynun uzatır
Yeğin atlar gibi meydan gözetir
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Gelinin yanağı gülden tazedir
Korkarım öpmeye kirlenir diye

Sayfa 1285

Senin yakışığın yazınan gelir
Başı top top olmuş yüzü peçeli
Gelinler karışmış kızınan gelir

Kaynak: Ali Bağdur

Gelinler Geliyor Bürünü Bürünü
Gelinler geliyor bürünü bürünü
Saçları yerden oy sürünü sürünü
Korkarım düşürür tülünü tülünü
Yar sana bahçeye gel demedim mi ben
Al şu hançeri de vur demedim mi ben
Gelinin evleri kalenin başında
Gelinin yari oy on yedi yaşında
Sevdanın yelleri esiyor başında
Yar sana bahçeye gel demedim mi ben
Al şu hançeri de vur demedim mi ben
Gelinin evleri güllerle sarılı
Ayrıldım yardan oy yüreğim yaralı
Hiç yüzüm gülmedi güveyi olalı
Yar sana bahçeye gel demedim mi ben
Al şu hançeri de vur demedim mi ben
Kaynak: Mustafa Özgül

Gelir (Dalgın Dalgın Bakar)
Dalgın dalgın bakar durur gözlerim
Bir ses duysam sanırım ki yar gelir
Bilmem neyi arar neyi özlerim
Su içinde suya yanmak zor gelir
Bahar gelir geçer bir tek gül vermez
El uzatsan umdukların el vermez
Yürü desen zalim felek yol vermez
Geri dursan yiğitliğe ar gelir
Polatoğlu bir arzu var içimde
Tarif olmaz izah olmaz biçimde
Bazen kaybolurum zerre içinde
Bazen dünya tek başıma dar gelir
Kaynak: Ozan Yusuf Polatoğlu

Gelir (Yürü Bire Yürü)
Yürü bire yürü Antep elleri
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Haydi yiğit haydi yoluna yürü
Alaz alaz olmuş dağların karı
Gayet güzel derler yiğidin yari
O da sevdiğine nazınan gelir
Yiğide yiğitlik veren hep varlık
Yiğidi köt-eden kör olsun darlık
Sen seni sarpa vur kınalı keklik
Beyoğlu üstüne bazınan gelir
Sana derim sana hey Kınalı taş
Üstünden geçiyor göksü ala kuş
Göllerde oynaşan iki yeşil baş
Göllerin sefası kazınan gelir
Yürü yiğit yürü yol nedir sorma
Her yüze güleni dost diye görme
Ecelden korkup ta sen geri durma
Yiğidin alnına yazılan gelir
Misis köprüsünde yolların bağlı
Ayrılık elinden ciğerin dağlı
Göksun’a varınca Beyazıt oğlu
Sana gelen beyler sözünen gelir
Dadaloğlu’m der ki kolun yazılı
Atın gök kır attır yanın tazılı
Ovada koyunlar renk renk dizili
Karışmış sağmalı kuzunan gelir
Kaynak: Dadaloğlu

Gelir De Var Gelmez De Var
Evvel bu dergahtan kısmet
Alır da var almaz da var
Tarikate kadem basıp
Gelir de var gelmez de var
Bazını almış destine
Hizmet ederdi dostuna
Ahd ile ikrar üstüne
Durur da var durmaz da var
Olayım der isen Hızır
İrfan defterine yazıl
Hak her yerde hazır nazır
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Görür de var görmez de var
İçin bizim dolumuzdan
Çıkman sakın yolumuzdan
Pir Sultan'ım halimizden
Bilir de var bilmez de var

Sayfa 1286

Hele bir parça da bekle yolları
Salarım selamın kuş gelir gider
Benden selam eylen nazlı civane
Eyvallah ederim güzel sevene
Sevdiğin yitiren olur divane
Çok ağlar gözünde yaş gelir gider

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gelir Geçer (Gece Gündüz)
Gece gündüz bir hayale yanarım
Belki o sevdiğim yar gelir geçer
Meşakkatle pür yan oldu her yanım
Yangın yüreğimden kar gelir geçer
Kalmadı takatim durdu dizlerim
Bir an için o cananı özlerim
Leyl ü nehar yollarını gözlerim
Belki o sevdiğim er gelir geçer
Tarar saçlarını süzer kaşım
Çok kıymetli bilir kendi başını
Bilmem ki bilir mi müşkül işimi
Usuldur ehli dil der gelir geçer
Atamız halkoldu kara topraktan
Gönül daim korkar narda yanmaktan
Bilmem akşam gelir bilmem sabahtan
Gün bir sitemli söz dur gelir geçer
Kara talih kör bahtımdan usandım
Gönül karda yar koluna yaslandım
Dünkü cehaletten bugün uslandım
Sinnim adladıkça ar gelir geçer
Gönül bazı dolar aşkın bağrına
Hata söz söylemem nasıl hakrına
Samyeli esmede sinem şehrine
Noksan'm günleri zor gelir geçer

Şifa olsun yediceğin yoğurtlar
Izgın'ın kenarı sıra söğütler
Aklı da olmayan babayiğitler
Yalancı dünyaya boş gelir gider
Behlül Ali'm der ki yoldaş yarenler
Azgın yaralarım yok mu saranlar
Olura olmaza sırrın verenler
Şu yalan dünyaya caş gelir gider
Kaynak: Aşık Behlül Ali

Gelirim (Amucam Bir Manzum)
Amucam bir manzum yazınız aldım
Bu teklifi koydum başa gelirim
Davete icabet hürmettir bildim
Kalmadı ihmallik koşa gelirim
Hile olmaz mert yiğidin merdinde
Sizler var olunuz daim yurdunda
Olsam bile Güh-i Kaf’ın ardında
Cebeli dağları aşa gelirim
Söylerim bir destan herdem vasfola
İlime ilçeme açılan yola
Bezirganım inci mercana lala
Haznenize gevher taşa gelirim
Yanguni’y rençperlik ferah bırakmaz
Amuca yeğenin kus’runa bakmaz
Terlan gönlüm gahi açar gah kalkmaz
Dönmüşüm kanatlı kuşa gelirim

Kaynak: Hodlu Noksani
Kaynak: Aşık Yanguni

Gelir Gider
Gam kasavet çekme hey kömür gözlüm
Yiğidin başına iş gelir gider
Genç yaşında güzel seven yiğidin
Sinesinde yare baş gelir gider
Nice diyem başa gelen halleri
Kömür gözlüm gel güldürme elleri
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Gelirim (Eğer Ben Fakire)
Eğer ben fakire haber sorarsan
Ya ben nerde idim nerden gelirim
Yok değildim şu cihanda var idim
Pire hizmet ettim pirden gelirim
Addürrezzak gibi Hızır'a yettim
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Selman gibi eski dini terkettim
Doksan bin küffarı Müslüman ettim
Tecella dağından Tur'dan gelirim
İsa ile bile idim havada
Musa ile bile idim duada
Ferhat ile külünk çaldım kayada
Attım külüngümü zordan gelirim
Nuh Peygamber gibi gemiler çattım
İletip deryayı ummana kattım
Yusuf ile bile kuyuda yattım
Yakup ile ah u zardan gelirim
Kul Himmet'im bir olalım er ile
Belki bizim kısmetimiz verile
Üçler makamında yediler ile
Kırkların olduğu yerden gelirim
Kaynak: Kul Himmet

Geliver
Kim Duyarsa Adını
Düşünmez Yarınını
Sevdiğinin Uğruna
Döker Küllü Varını
Geliver Yarim Geliver
Uzaklardan Geliver
Hallerime Bir Çare
Oluver Yarim Oluver
Deli Gönül Yerdedir
Bazı Akan Seldedir
Beklemekten Yorulmuş
Sevdalısı Nerdedir
Yel Estikçe Savurur
Yürekleri Kavurur
Sevdiğini Görmeyen
Hayaliyle Avunur

Sayfa 1287

Kundaktaki yavrular diri yakılmış
Çoluk çocuk hendeklere dökülmüş
Gebe kadınlara süngü sokulmuş
Kıbrıs'ı bir duman almış geliyor
Bir papazın şerri dünyayı sardı
Akdeniz'i kana yaktı,kavurdu
Bir kurtaran yok mu yavru vatanı
Bir Mustafa Kemal doğmuş geliyor
Ne güzel yakışmış bayrağın rengi
Bir vatan uğruna eylemiş cengi
Varmola dünyada Mehmedin dengi
Mahzuni Soyunu Övmüş Geliyor
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Geliyor (Rüştü Beyim)
Herkes kaderine boyununu eğe
Ünü dağılmıştı şehire köye
Zarar ziyan gelmez Mihrali bey'e
Geliyor da Rüştü beyim geliyor
Sivas ülkesinin beyi geliyor
Acem yiğididir yağşıdır yağşı
Gösterir kendini kemali şahsı
Ahbabı yaranı giderler karşı
Geliyor da Rüştü beyim geliyor
Sivas ülkesinin beyi geliyor
Köyü Acıyurt'tur yeri Konak'tır
Böyle bir yiğidi görmeli çoktur
Yiğitliği veren ol Gani Hak'tır
Geliyor da Rüştü beyim geliyor
Sivas ülkesinin beyi geliyor
Püryani bu anda söyler bitirir
Hakkın birliğine şükür yetirir
Yurdun şerefini beyler artırır

Kaynak: Murşit Has

Geliyor (Hele Bakın)
Hele bakın şu yiğidin göğsüne
Zalımdan bir kurşun yemiş geliyor
Al bayrağı tabutuna sarılmış
Bu toprak benimdir demiş geliyor

Geliyor da Rüştü beyim geliyor
Sivas ülkesinin beyi geliyor
Kaynak: Tokatlı Aşık Püryani

Geliyor (Sabah Eyyamında)
Sabah eyyamında seher vaktinde
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Bir çeşme başından yosmam geliyor
Beni görmek mi var yoksa ahtında
Varıp da yolunu kesmem geliyor

Sayfa 1288
Kaynak: Aşık Kerem

Gelmedi (Güzeller Toplandı)

Bir ateştir serde kalbe yüreğe
Ayrılıp da gidemedim ırağa
Saç bağı saçlara küpe kulağa
Güzeli durdurup asmam geliyor

Güzeller toplandı geldi bahçeye
Benim sevdiceğim yine gelmedi
İsmini değişmem yüz bir akçeye
Ateş aldı tatlı cana gelmedi

Koymuş gül gerdana nazik elini
Kıvrım kıvrım kıvırıyor belini
Alıp götürmeye saçın telini
Seher yeli olup esmem geliyor

Erenler bezminde bir cam doldurdu
Beni aşkın deryasına saldırdı
Ne ağlattı ne gönlümü güldürdü
Beni koydu yana yana gelmedi

Dumani’yim ben kendimi yormadım
Yazık oldu vuslatıma ermedim
Çok zamandır gül yüzün görmedim
Ağlayıp içimden susmam geliyor

Aşık Efkari'yem tanırım yari
Güzeller içinde yoktur ayarı
Benim için hayatımdır değeri
Bade verdi kana kana gelmedi

Kaynak: Aşık Dumani

Kaynak: Aşık Efkari

Gelme Ecel Gelme

Gelmedi (Yaman Hasta Oldum)

Bir han köşesinde kalmışam hasta
Gözlerim kapıda kulağım seste
Kendim gurbet elde gönlüm heveste

Yaman hasta oldum gönül hasrette
Arzusun çektiğim canan gelmedi
Yüz bin yaram vardır cismim zahmette
Bize em eyleyen Lokman gelmedi

Gelme ecel gelme üç gün ara ver
Üç günden ne çıkar beş gün ara ver
Erzurum dağları duman dildedir
Başım yastıkdadır gözüm yoldadır
Aslı hayın yardır adam aldadır
Gelme ecel gelme üç gün ara ver
Üç günden ne çıkar beş gün ara ver
Erzurum dağları kardır geçilmez
Gizli sırdır her adama açılmaz
Ayrılık şerbeti zehir içilmez
Gelme ecel gelme üç gün ara ver
Üç günden ne çıkar beş gün ara ver
Felek sen mi kaldın bana gülecek
Akıttın gözyaşımı kimler silecek
Kerem'e dediler Aslın gelecek
Gelme ecel gelme üç gün ara ver
Üç günden ne çıkar beş gün ara ver
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Hab-ı nazda badesini aldığım
Onüçündür aşk bahrine daldığım
Can verip yoluna kurban olduğum
Hubların serdarı sultan gelmedi
Muhibbi'yim yandı vücudum nara
Yar olduğum duyar giyinir kara
Hayıf hasretimiz kalır mahşere
Lebi sükker dili umran gelmedi
Kaynak: Aşık Muhibbi

Gelmedi (Yıllar Oldu)
Yıllar oldu bekliyordum yolunu
Geldim deyi söz verdi de gelmedi
Gözlerimde akan kanlı selimi
Sildim dedi söz verdi de gelmedi
Öleydim yeter ki göreydim yüzün
Sana gelecektim yollar çok uzun
Müsselle de son cenaze namazın
Kıldım dedi söz verdi de gelmedi
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Hükmü benzen Aslı gibi geline
Yana yana da karışım külüne
Gerekirse hey sevdiğim yoluna
Öldüm dedi söz verdi de gelmedi
Üsütündağ'ım yar kaldı da amale
Fazla yazacaktım bitti kalemim
Uçan kuşun kanadıyla selam
Saldım dedi söz verdi de gelmedi
Kaynak: Orhan Üstündağ

Gelmedi Hozatlılar
Koçgiri başladı harbe
Sesi gitti şarka garba
Bir ordu asker geldi
Dayanmadılar bu harba
Ovacığın aşireti
Zapteyledi memleketi
Geride imdat gelmedi
Hozat çekmedi gayreti
Yemin edenler elmaya
Zülfikari Mürteza'ya
Geriden teller çektiler
Biz uymayız eşkiyaya
Kaynak: Alişer

Gelmedin (Kara Gözlüm)
Kara gözlüm yarelim unutamadım seni
Her akşam yüreğimden hançerler sevdan beni
Tadı yok dünyanın sensiz tadı yok
Adı yok sevdanın sensiz adı yok
Neler neler verdim sana
Sevdim çok sevdim
Azmı yalvardım dizlerinde
Gelmedin yar gelmedin
Bana mektup yazmışsın açmışsın yüreğini
İçimde koptu fırtınalar kahretti sevdan beni
Tadı yok dünyanın sensiz tadı yok
Adı yok sevdanın sensiz adı yok
Neler neler verdim sana
Sevdim çok sevdim
Azmı yalvardım dizlerinde
Gelmedin yar gelmedin
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Sayfa 1289

Kaynak: Olcayto Art

Gelmedin Hiç Bir Defa
Gelmedin hiç bir defa
Felekten gördüm cefa
Yaşamak haram oldu
Ölümde buldum vefa
Od'a yandı od'a yandı
Od düştü o da yandı
Kavuştum su serpmeye
Sevdiğim su da yandı
Kaynak: Kemal Yeniceli

Gelmemiş Dünyaya Sen Gibi Nazik
Gelmemiş dünyaya sen gibi nazik
Kollarda bilezik parmakta yüzük
Varma kötüye de ömrüne yazık
Billur piyaleli gülüm burya mı geldin
Aslın Keskinli mi kardaş sen sefa geldin
Gelmemiş dünyaya sen gibi taze
Canlar dayanır mı ettiğin naza
Bir elinde kadeh gerdanı meze
Billur piyaleli gülüm burya mı geldin
Aslın Keskinli mi kardaş sen sefa geldin
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Gelmemiş Dünyaya Sen Gibi Taze
Gelmemiş dünyaya sen gibi taze
Canlarmı dayanır (anam) ettiğin naze
Canlarmı dayanır (gülüm) ettiğin naze
Bir elde bade bir elde meze
Billur piyalelim aman buraymı geldin
Aslı beyzadeli yarim sen sefa geldin
Ünlerim ünlerim yanıma gelmez
Bülbülden öğrenmiş (anam) dikene konmaz
Bülbülden öğrenmiş (gülüm) dikene konmaz
Billur piyalelim aman buraymı geldin
Aslı beyzadeli yarim sen sefa geldin
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Gelmemiş dünyaya sen gibi nazik
Kollarda bilezik (anam) parmakta yüzük
Kollarda bilezik (gülüm) parmakta yüzük
Varma kötüye canına yazık
Billur piyalelim aman buraymı geldin
Aslı beyzadeli yarim sen sefa geldin

Sayfa 1290

Bugün dünya yarın ahret nic’olur
Bir gönül yapması yüzbin hac olur
Siz gönül yapmasın bilmez misiniz
Sümmani’yem ey dilyare niderim
Başım alıp diyar diyar giderim
Yarın mahşer günü dava ederim
Siz mahşer yerine gelmez misiniz

Kaynak: Keskinli Hacı Taşan
Kaynak: Aşık Sümmani

Gelmesin (Cefasına Dayandım)
Sefasına cefasına dayandım
Bu cefaya dayanmayan gelmesin
Rengi boyasına cümle boyandım
Bu renklere boyanmayan gelmesin
Rengine boyandım meyinden içtim
Nice canlar ile ikrar görüştüm
Muhabbet eyledim candan seviştim
Muhabbeti küfür sayan gelmesin
Muhabbet eyledim sevdim yarimi
Harc eyledim elde olan varımı
Var bir gerçek ile et pazarını
Ettiği pazardan dönen gelmesin
Gerçek imiş serseriye gelmeye
Er odur ki ikrarından dönmeye
Kalbinde gönlünde riya saymaya
İkilik gömleğin giyen gelmesin
Kırklar bu meydanda döner dediler
Evliyayı yola nişan kodular
Dostunu dostundan seçer dediler
Efsane sözlere uyan gelmesin
Şah Hatayi'm eyder dünya fanidir
Kırkların sohbeti aşk mekanıdır
Kusura kalmayın pirim Ali'dir
Kalbinde karası olan gelmesi
Kaynak: Şah Hatayi

Gelmez Misiniz
El ele vermiş de gelen güzeller
Bir tanrı selamı vermez misiniz
Mevlam sizi süs için mi yaratmış
Biz gel demeyince gelmez misiniz

Gelmiş (Koşma)
Bu gövner sözlerin ey alicenab
Tamam aşığların sem'ine gelmiş
Fesahetde belagatde tek
İnanma ki ruy'i zamene gelmiş
Bu esirde şairlerin hasısan
Müderrise berabersen ye'ni sen
Emlin me'denisen gövher kanısan
Eşidenler sözüm demine gelmiş
Aşık oldum bir gameti re'naya
Onu sevdim canım düşdü belaya
Vallah billah sen düşürdün gazeye
Artık men fakirin serine gelmiş
Eli (Ali) çeker gece gündüz ah u zar
Kesildi müdare getdii ihtiyar
Vagıf olsun bu me'nadan haberdar
Medine kuyine Sakine gelmiş
Kaynak: Aşık Ali

Gelmiş İken Bir Habercik
Gelmiş iken bir habercik sorayım
Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın
Gerçek erenlere yüzler süreyim
Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın
Alçağında al kırmızı taşın var
Yükseğinde turnalardan sesin var
Ben de bilmem ne talihsiz başın var
Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın
Benim şahım al kırmızı bürünür
Dost yüzün görmeyen düşman bilinir
Yücesinden şahın ili görünür
Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın

Karadır kaşınız yaydan nic’olur,
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El ettiler turnalara kazlara
Dağlar yeşillendi döndü yazlara
Çiğdemler takınsın söylen kızlara
Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın
Şahın bahçesinde gonca gül biter
Anda garip garip bülbüller öter
Bunda ayrılık var ölümden beter
Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın
Ben de bildim bu dağların şahısın
Gerçek erenlerin nazargahısın
Abdal Pir Sultan’ın seyrangahısın
Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın

Sayfa 1291

Yaz gelince bir bozcacık meşeyi
Dalgam gelmiş bulanayım coşayım
Yeter bu ayrılık ölümden beter
Ölüm ile ayrılığın elinden
Günahlı kardaşlar günahım tartar
Hasretli yüzünü yüzüme sürter
Yeter bu ayrılık ölümden beter
Ölüm ile ayrılığın elinden
Ölüm geldi yolun bize uğrattı
Firkat geldi yana yana ağlattı
Kesti ciger pare pare doğrattı
Ölüm ile ayrılığın elinden

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gelmiş İken Bu Yerleri Gezelim 1
Gelmiş iken şu dağları gezeyim
Ölüm ile ayrılığın elinden
Dertsiz bulamadım derdim yanayım
Ölüm ile ayrılığın elinden
Yaz gelince bulanayım coşayım
Elim ile mezarımı eşeyim
Beri gel sevdiğim helallaşayım
Ölüm ile ayrılığın elinden
Ölüm geldi yolun bize uğrattı
Firkat geldi yana yana ağlattı
Kesti ciger pare pare doğrattı
Ölüm ile ayrılığın elinden
Günahsız kardaşlar günahım tartar
Hasretlik yüzünü yüzüme sürter
Her kime söylesem yakasın yırtar
Ölüm ile ayrılığın elinden

Pir Sultan Abdal'ım dertlerim firak
Alışmış yanıyor şu dertli yürek
Bir dahi gelemem menzilim ırak
Ölüm ile ayrılığın elinden
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gelmişem Otağına Oyadam Seni
Gelmişem otağına oyadam
Seni gara gile oyadam seni
Ne gözel halk eyleyip
Yaradan seni gara gile
Yaradan seni
Götürüp gaçıracağım aradan seni
Gara gile aradan seni
Ağaç olaydım,yolda duraydım
Sen gelen yola gara gile kölge salaydım

Pir Sultan Abdal'ım dertlerim firak
Alışmış yanıyor şu dertli yürek
Bir dahi gelemem menzilim ırak
Ölüm ile ayrılığın elinden

Elimin dağları dola be dolam
Gara gile dolam be dolam
Eğer meni sevmişen get ayrı dolan
Gara gile get ayrı dolan
Ne mene gız gahetti ne sene oğlan
Gara gile ne sene oğlan
Kızıl gül esti,sebrimi kesti
Sil gözün yaşın gara gile ağlama besti

Kaynak: Gülseren Cevahir

Kaynak: Şevket Ali Ekberov

Gelmiş İken Bu Yerleri Gezelim 2

Gelmişim (Üstadım Haydar)

Gelmiş iken bu yerleri gezelim
Ölüm ile ayrılığın elinden
Gonca gonca güllerini derelim
Ölüm ile ayrılığın elinden

Üstadım Haydar'dır evvel ahiri
Çiğneniriz daim etmeyiz zarı
Hocam üstadımsın serimin varı
Gerçekler yoluna ize gelmişim
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Sayfa 1292

Aşıklığın cüml'aleme duyuldu
Aşıklar içinde ismin sayıldı
Çiğnenen kul oldu mertlik sayıldı
Özüm turap edip toza gelmişim

Ne kadar cevretse şikayet etmem
Öperim koçarım hıyanet etmem
Canım sende iken feragat etmem
İsterse gerdanım ağlara gelsin

Didar-ı aşığız ta elestüden
Maşukun hayali lam ile be'den
Şeriat tarikat marifet hu'dan
Hakikat ilminden yaza gelmişim

Gevheri bağlanmış bir özge eda
Elinde tespihi dilinde hüda
Dellal-i muhabbet eylemiş nida
Mecnunum olanlar dağlara gelsin

İbrahim'm kahrın küfrün imanın
Beli dedim inkar eylemem canım
Bu kadar noksana kalma sultanım
Mürşit hak dediler seze gelmişim

Kaynak: Aşık Gevheri

Kaynak: Aşık İbrahim

Gelseler Ne Olur

Gelsin (Bu Bezm-i Vahdete)
Bu bezm-i vahdete cevlan edenler
Vücudun behrini bilenler gelsin
Mürşidin nutkunda doğup can olan
Dört hurüf aslını bilenler gelsin

Beni sağlığımda bilmeyen dostlar
Ben öldükten sonra bilseler ne olur
Cesedim toprağa yar yar girdikten sonra
Kabrime çiçekle gelseler ne olur

Dört hurüf ile yedi hat ne oldu
Ba-i bismillahın remzini sordum
Vücut aynasında hangi harf okundu
Ayının sırrını bilenler gelsin

Yılda bir kerecik sormayan dostlar
Perişan halimi görmeyen dostlar
Hakkın selamını yar yar vermeyen dostlar
Mezarımda temhir verseler ne olur

Ayın sin cim deryasına dalan
Elif lam mim okuyup noktada duran
Okutup Cebrail'i dersini soran
Cebrail'in mürşidin bilenler gelsin

Garip Bektaş derki yorgun bedenim
Karışıp gidecek toprağa tenim
Cesedimden ayrı ayrı kalacak canım
Beş metre kefene sarsalar ne olur

Yedi esma ile kainat bir oldu
Özü cavidan ledünden sordu
Yüz yirmi dört ilmi kim okudu
Bu mana-yı hikmete erenler gelsin

Söz: Garip Bektaş
Kaynak: Dilber Doğan

Kemter Yusuf metheder öz ile dilde
Yedi deryanın aslı o güzel elde
Muhammed Ali'nin kokusu bir gülde
O gülün aslını bilenler gelsin

Gelsin (Bizden Selam Olsun)

Kaynak: Aşık Yusuf Kemter

Bizden selam olsun gül yüzlü yare
Salınıp sevdiğim bağlara gelsin
Severim dilberi elde ne çare
Yürekte eriyen yağlara gelsin

Gelsin (Yavru Şahin)

Sevda derler bir acayip dengim var
Güzeller giyecek şali rengim var
Bugün benim adüvlerle cengim var
Kılıçlar bilensin zağlara gelsin
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Yavru şahin avın almış uçuyor
Elinden avını alanlart gelsin
Kır atın üstünde aslan geçiyor
Kızarmış gözleri dolanlar gelsin
Koşan aslan gibi bindim atıma
Hiç kimse ulaşmaz benim katıma
Ben güzel Döne'yi aldım terkime
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Elimden almayı umanlar gelsin
Atım ha Kıratım aslan bileklim
Şahin bakışlı da harbi kulaklım
Köroğlu'nu dersen çatal yüreklim
Topuzun altına dayanan gelsin

Sayfa 1293

Yuva için tüner kuşlar
Dala bahar gelsin de bak
Turnam kanadını düzler
Ördek avcısını gözler
Çığrışarak konar kazlar
Göle bahar gelsin de bak

Kaynak: Köroğlu

Gelsin Artık Bizim Elin Baharı
Sanki dönmez oldu bütün mevsimler
Gelsin artık bizim elin baharı
Engeller müşküller kalksın aradan
Gelsin artık bizim elin baharı
Gurbet için terk edilmiş yurt bizde
Vicdanı yok can alıcı kurt bizde
Böyle gelmiş böyle gitmez dert bizde
Gelsin artık bizim elin baharı
Akarsu davamız görülmez oldu
Bağlarda gülümüz derilmez oldu
Yoksulun yarası sarılmaz oldu
Gelsin artık bizim elin baharı

Feymani biter acılar
Kağnılar yürür gıcılar
Kervan düzer yaylacılar
Yola bahar gelsin de bak
Kaynak: Aşık Osman Feymani

Gelsin Dövüşelim Bolu Beyleri
Eğer kendilerde erlik var ise
Gelsin dövüşelim Boyu Beyleri
Kanından susayıp candan geçerse
Gelsin dövüşelim Bolu Beyleri
Atına binende eyledi dizgin
Alaylara çatıp eyledi bozgun
Leşine kondurmak isterse kuzgun
Gelsin dövüşelim Bolu Beyleri

Kaynak: Muhlis Akarsu

Gelsin De Bak (Dağlar Al Yeşil)
Dağlar al yeşil süslenir
Hele bahar gelsin de bak
Bülbül aşkınan seslenir
Güle bahar gelsin de bak
Bayramlığın giyer dağlar
Her örnekten basın bağlar
Türkü söyleyerek çağlar
Sele bahar gelsin de bak
Emanet versen götürür
Menziline tez yetirir
Dertliye derman getirir
Yele bahar gelsin de bak
Cennet sanarsın cihanı
Kalkar dağların dumanı
İner ovanın ceylanı
Çöle bahar gelsin de bak
Dere kenarında taşlar
Hep yosun tutmağa başlar
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Koç yiğitleri aldım da yanıma
Keskin kılıcımı çaldım belime
Serimden geçmişim bakmam ölüme
Gelsin dövüşelim Bolu Beyleri
Karşımda durana kalmaz kararım
Doğrulup gelene yoktur zararım
Ya şehitlik ya gazilik dilerim
Gelsin dövüşelim Bolu Beyleri
Ala sadağımı sundum özüme
Hezaran kalkanım aldım dizime
Köroğlu der göründü gözüme
Gelsin dövüşelim Bolu Beyleri
Kaynak: Köroğlu

Gelsin Merhamet Sana
Gelsin merhamet sana
Umut verecek kadar
Kız
Ağaçlar kalem olsa
Yapraklar kağıt olsa
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Yazmaz benim derdimi
Deniz mürekkep olsa
Oğlan
Ayağında çoraplar
Ne eskidir, ne yeni
Bulamazsın sevdiğim
Benim gibi seveni
Kız
Göğsü ormanında
Yanma gürgenim yanma
Başka sevdan var imiş
Beni bilmiyor sanma
Oğlan
Tüfeğim dolu saçma
Kaçma vururum kaçma
Ben zaten yaralıyım
Bir yara da sen açma
Kız
Yaylanın çimenleri
Kardan almıyu kardan
Eller ne derse desin
Geçemem nazlı yardan

Gemi Kalkar (Süleyman)

Sayfa 1294

Nişanlım var gemide
Haydi basın gidelim
Yar nasıl edelim
Geminin başındayım
On sekiz yaşındayım
On iki yaştan beri
Şu kızın peşindeyim
Yar nasıl edelim
Haydi basın gidelim
Gemi gelir yanaşır
İçi dolu çamaşır
Yar kapıdan girince
Bakan gözler kamaşır
Haydi basın gidelim
Yar nasıl edelim
Kaynak: Hamit Çine

Gemideyim Gemide
Gemideyim gemide
Ayağım yemenide
Gemici baba gemiyi eğlet
Nişanlım var geride

Gemi kalkar sular akar
Kara kaşlı bana bakar
Giymiş mor fesini de (Süleyman)
Bakışı canlar yakar

Gemici başı mısın
Cevahir taşı mısın
Sana bir nişan versem
Koynunda taşır mısın

Kara kara kazanlar
Kara yazı yazanlar
Cennet yüzü görmesin (Süleyman)
Aramızı bozanlar

Kaynak: Cevri Altıntaş

Yeşil sandık kilidi
Üstüne toz bürüdü
Geçme kapı önünden (Süleyman)
Civanım ömrüm çürüdü
Kaynak: Osman Pehlivan

Gemideyim Gemide
Gemideyim gemide
Ayağım yemenide
Sür gemici gemiyi
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Gemiler Giresun'e
Gemiler Giresun'e
Yar olayım sesine
Bir daha vurayidi oy oy
Nefesim nefesine
Hey aman gelin aman
Aldı dağları duman
Doğru yürü ah gelin
Bayıldım aman aman
Karadeniz üstünde
Gemim limanlanayı
Kurban o fidan boya oy oy
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Yürürken sallaniyi
Hey aman gelin aman
Aldı dağları duman
Doğru yürü ah gelin
Bayıldım aman aman
Gemilerin sereni
Tanımadım geleni
Acep nereye koylar
Sevdalıktan öleni
Kaynak: Hüseyin Dilaver

Gemiler Posta Posta
Gemiler posta posta
Aspalı karısı yasta
Dervişanın Mustafası
Sakız'daki mapusta
Tosun Mehmedim
Yaraladın kıydın Mehmedim
Ecelsiz ölen Mehmedim
Gençliğine doymayan Mehmedim
Mendil aldım bohçadan
İbret alın Haççadan
Aspalının Mehmedin
Çevresi çıktı bahçadan
Tosun Mehmedim
Yaraladın kıydın Mehmedim
Ecelsiz ölen Mehmedim
Gençliğine doymayan Mehmedim
Kapılar aralandı
Mehmedim yaralandı
Anasının babasının
Ciğeri paralandı
Tosun Mehmedim
Yaraladın kıydın Mehmedim
Ecelsiz ölen Mehmedim
Gençliğine doymayan Mehmedim
Kaynak: Yöre Ekibi

Gemilerde Talim Var
Gemilerde talim var
Bahriyeli yarim var
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Sayfa 1295

O da gitti sefere
Ne talihsiz başım var
Hani benim Recebim
Sarı lira vereceğim
Almazsan karakola gideceğim
Gemi gelir yanaşır
İçi dolu çamaşır
(İstanbul'un kızları)
Benim yarim çok güzel
(Recep diye ağlaşır)
Gören gözler kamaşır
Hani benim Recebim
Sarı lira vereceğim
Almazsan karakola gideceğim
Gemi gelir yan verir
İskeleye şan verir
Şu İstanbul kızları
Koca diye can verir
Hani benim Recebim
Sarı lira vereceğim
Almazsan karakola gideceğim
Mavi giyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Geçme kapım önünden
Seni benden alırlar
Hani benim Recebim
Sarı lira vereceğim
Almazsan karakola gideceğim
Kaynak: Sarı Recep

Gemim Gidiyor Baştan
Gemim gidiyor baştan
Yelkenleri kumaştan
Açılıp denizlere
Dolaşacağım baştan
Deniz eri al demiri vira vira vay
Dolaşalım limanları sıra sıra vay
Gemim yolcu yük taşır
Limanları dolaşır
Akdeniz bizim deniz
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Olmaya çok yaraşır
Deniz eri al demiri vira vira vay
Dolaşalım limanları sıra sıra vay
Gemim gider durmadan
Halatları sırmadan
Ayyıldızlı bayrağım
Dalgalanır armadan
Deniz eri al demiri vira vira vay
Dolaşalım limanları sıra sıra vay
Kaynak: Bilinmiyor

Geminin İçineyum
Geminin içineyum
Deryalar üstüneyum
On iki yaştan beri
Kız senin peşineyum
Edalı Eminem şama doğru
Dönder yüzünü bana doğru
Tirilam tirilam havasu
Eminem fistan kırmasu
Beşyüz lira diyorlar
Cepkeninin sırmasu
Ayağuna mesi var
Başında da fesi var
Sorarım Emineye
Benden başka nesi var
Edalı Eminem şama doğru
Dönder yüzünü bana doğru
Tirilam tirilam havasu
Eminem fistan kırmasu
Beşyüz lira diyorlar
Cepkeninin sırmasu
Kaynak: Osman Bicioğlu

Gemiye Çektuk Yelken
Gemiye çektik yelken
Biz sefere giderken
Dua eyle sevduğum
Geleyim daha erken
Trabzon'u aşalım
Ne zaman kavuşalım
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Sayfa 1296

Yar sennen uyuşalum
Bir birini alalum
Dökülmüş iki yana
O sırmalı saçlarun
Yar sennen ayrilali
Durmayi gözyaşlarum
Demir alduk limandan
Hava kesti bir yandan
Her şeyi unuturdum
Yar çıkmayi aklimdan
Karadeniz'in eni
Güzel dediler seni
Çok da güzel deyilsun
Cilven yakayi beni
Kaynak: Hasan Sözeri

Genç Olmak
Sisli bir kent puslu akşam
Camlarına yaslanmada
Odada sen bir başına
Kaygılarla kuşatmada
Söyle canım söyle bana
Anlat nedir genç olmak
Her akşam bu yalnızlıkta
Öksüz bir kuş havalanır
Kanat çırpar karanlıkta
İnsanlardan yaralanır
Söyle canım söyle bana
Anlat nedir genç olmak
Paylaşma bu yalnızlığı
Düşlerinin hızı ile
Türkülere dök içini
Öyle binbir sızı ile
Söyle canım söyle bana
Anlat nedir genç olmak
Kaynak: Zülfü Livaneli

Genç Osman
İbtida yürüyüş oldu Bağdad'a
Sıçradı hendeği geçti Genç Osman
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Vuruldu bayraktar kaptı bayrağı
İrişti bedene dikti Genç Osman
Kurşunlarım yağmur gibi yağarken
Tütünlerim gökyüzüne dönerken
Yıkılası Bagdad seni döverken
Şehidlere serdar oldu Genç Osman
Eğerlensin kır atımın ikisin
Fethedeyim düşmanların hepisin
Sabah namazları Bağdad kapısın
Mevla izin verdi açtı Genç Osman
Getirin de Genç Osman'ı görelim
Şahbazımız var idüğün bilelim
Taht isterse tahtımızı verelim
Vezirleri posttan indi Genç Osman
Sultan Murad Sultan Ahmed'in çırağı
Ah edince getirirdi ırağı
Kudretten çatılı anın yüreği
Dal kılıç yazıldı gitti Genç Osman
Karacaoğlan bunu böyle söyledi
Askerleri dağı taşı boyladı
Bir Bağdad'ı da gayet medheyledi
Bin yiğide bir baş oldu Genç Osman
Kaynak: Karacaoğlan

Genç Osman
Bağdadın içine girilmez yastan
Her ana doğurmaz böyle bir aslan
Kelle koltuğunda geliyor Kars'tan
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of
Bağdadın kapısın Genç Osman açtı
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of
Askerin bir ucu göründü Van'dan
Kılıcın kabzası görünmez kandan
Bağdadın içinde tozdan dumandan
Toz duman içinde kaldı Genç Osman of of

Sayfa 1297

Beline bağlamış ibrişim kuşak
Askerin içinde birinci uşak
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of
Bağdadın içine girilmez yastan
Her ana doğurmaz böyle bir aslan
Kelle koltuğunda geliyor Kars'tan
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of
Bağdadın kapısın Genç Osman açtı
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of
Askerin ucu göründü Van'dan
Kılıcın kabzası görünmez kandan
Bağdadın içinde tozdan dumandan
Toz duman içinde kaldı Genç Osman of of
Kaynak: Osman Şevki Uludağ

Genç Osman
Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Gören kafirlerin tedbili şaştı
Allah Allah deyip geçti Genç Osman
Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan
Bağdat'ın içine girilmez yastan
Her ana doğurmaz böyle bir aslan
Kelle koltuğunda geliyor aslan
Aslanlar içinde geliyor Genç Osman
Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan
Askerin bir ucu göründü Van'dan
Kılıncın kabzesi görünmez kandan
Her sabah her seher tozdan dumandan
Toz duman içinde kalan Genç Osman

Kaynak: Bilinmiyor

Genç Osman
Genç Osman dediğin bir küçük uşak
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Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
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Gel dalıma yaslan
Sultan Murat derki gelsin göreyim
Nasıl aslan imiş bende bileyim
Vezirlik isterse üçtuğ vereyim
Vezirlere serdar olsun Genç Osman
Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan
Kaynak: Yöre Ekibi

Genç Yaşımda Kollarıma Zincir Vurdular
Genç Yaşımda Kollarıma Zinciri
Acımadan Vuran Sen Değil Misin
Birkaç Günlük Şu Çileli Ömrüme
Tuzaklar Kurduran Sen Değil Misin
Baharıma Acı Düzgar Estiren
Kerbelada Hüseyini Kestiren
Cellat Olup Pir Sultan'ı Astıran
Sen Değil Misin Sen Değil Misin
Akarsu'yu Kimin İçin Yarattın
Neden Dünyasını Böyle Kararttın
Gerçekleri Görenleri Kör Ettin
Sen Değil Misin Sen Değil Misin
Söz: Muhlis Akarsu

Gençliğe Çağrı
Boşa dövüşmeyin bizim yiğitler
Sizi vuranlar vurulmuyor ki
Kimbilir nerede hangi koltukta
Kömürde tarlada yorulmuyor ki
Aynı baba dölü ölüp öldüren
Ölenle öldüren iti güldüren
Yok muydu bunu size bildiren
Vur diyenler burda görülmüyor ki
İşçiyi işçiye düşüren zalim
Boynumuzda boza pişiren zalim
Bu kadar bardağı taşıran zalim
Gözümüz önüne serilmiyor ki
Yeni adı çıkmış sağ ile solun
Tarihte borcu yok kullara kulun
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Sayfa 1298

İki yanı birdir yattığın çulun
Bilirsin ölenler dirilmiyor ki
Mahzuni der nedir hakkın davası
İnsana benzemez köpek mayası
Uy tükensin bitsin sınıf kavgası
Sınıfsız bir okul durulmuyor ki
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Gençliğim
Ben de tabip oldum derman aradım
Derdimin dermanı sendedir sandım
Çok çileler çektim candan usandım
Niye böyle erken çöktü gençliğim canım gençliğim

(Hemen böyle erken gitti gençliğim benim gençliğim
Ağustos ayında kışta gibiyim
Dizlerim tutmuyor boşta gibiyim
Sanki çok ihtiyar yaşta gibiyim
Hemen böyle erken gitti gençliğim canım gençliğim
Kaynak: Aşık Nuri Yücel

Gençliğim (Hep Yalan)
Hep yalan
Ellerin gözlerin
İçi boş sözlerin yalan
Düştüm dara
Halimi sormayan
Dostların sözleri yalan
Yanarım halime
Yanarım
Gençliğim nerede
Aman aman
Halim yaman
Başım duman
Dağlar gibi biçareyim
Kaynak: Servet Kocakaya

Gençlikten Kocalığa
Şaka maka eskiyoruz galiba
Her bir yanım çürümeye başladı
Ömrümü ellere eyledim hiba
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Can cesedi çürümeye başladı
Bir zamanlar ateş idim kor idim
Namertlere düşman merde yar idim
Dört mevsimde çözülmeyen kar idim
Güneş vurdu erimeye başladı
Şahballı’yım zaten ömrüm yayandı
Sonu geldi iki taşa dayandı
Yaz baharım boran kışa dayandı
Başım duman bürümeye başladı

Sayfa 1299

Mevlam beni muhtaç etme
Kullara vay vay kullara vay
Sarptan sarpa düştü yolum
Ne Azrail ne de ölüm
Körpeden savruldu külüm
Yellere vay vay yellere
Yollar uzar gide gide
Uzun yollar yuda yuda
El fitneye Mahzuni de
Tellere vay vay tellere vay

Kaynak: Hilmi Şahballı

Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Gene Bastı Bizi Kırıkhan Suyu

Gene Rüzgar Almış Bulutlarını

Gene bastı bizi Kırıkhan suyu
Kurusun bunların adeti huyu
Bu tembelliğinize kim yaptı büyü
Gerili gerili böyle yatılmaz

Gene rüzgar almış bulutlarını
Yoksa karşı dağda kar mı var (Dostum)
Söndürme ne olur umutlarımı
Sende benden başka yar mı var (Dostum)

Nerden bilsin Fatili'si Hacı'sı
Hiç bitmiyor bu döllerin acısı
Ekrem Ağa'nı en gıymetli bacısı
Televizyon için tarla satılmaz

Başımı da vurdum taştan taşlara
Selam olsun gökte uçan kuşlara
Bir sevdadır gülüm düştüm bu hala
Sende benden başka yar mı var (Dostum)

Köyümüzden hayır kuşu uçtu mu
Kel görünür takke yere düştü mü
Fırsat birdir elinde bir kaçtı mı
Şahin olur birdaha hiç tutulmaz

Aşık Merali'yem dert benim olsun
Diken benim olsun gül senin olsun
Koy ver yalan dünya ellere kalsın
Sende benden başka yar mı var (Dostum)

İyilik bilmeyen anlar mı zordan
Ağızları kokmuş hanekten cordan
Son nefesinizde göçerken burdan
Korkarım ki size kimse katılmaz

Yağmur yağar rüzgar eser
Düşer yaprağa yaprağa
Ben muratsız mı girem
Kara toprağa toprağa

Gözünü sevdiğim Aşık Toklucum
Doğuştan bu yana bitmiyor acım
Büyüklenip durma hey Fatma bacım
Bir başkası için komşu atılmaz

Kaynak: Savcı Adem Meral

Kaynak: Halit Toklucuoğlu

Gene Başım Alıp Gidem
Gene başım alıp gidem
Ellere vay ellere vay
Körpecik yaşımda düştüm
Dillere vay dillere vay
Ömrüm artık matem tutma
Gidersen beni unutma
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Gerali Dedikleri (Ham Çökelek)
(Amman aman)
Gerali dedikleri bir gençten uşak
Gerali dedikleri bir gençten uşak yar yar
Başına şal bağlar da belinde kuşak
Gerali’m hey hey hey
(Bağlantı)
Dönü dönü ver de ah sekerek
Boğazına dursun ham çökelek
Geli geli ver de gız sekerek
Ümüğüne dursun ham çökelek
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(Amman aman)
Gır eşeğime biner daş oluktan aşarım
Gır eşeğime biner daş oluktan aşarım yar yar
Canımı sıkmayın avratlar da ikinizi birden boşarım
Kurtulamadım kötü avrat elinden hey hey hey

Sayfa 1300

Kulunu saklayan haktır
Dedikleri gerçek imiş
Bulut asumana ağar
Yerlere rahmetler yağar
Gün doğmadan neler doğar
Dedikleri gerçek imiş

Bağlantı
(Amman aman)
Birine aldık bir metre astar
Birine aldık bir metre astar yar yar
Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster
Kurtulamadım kötü avrat elinden hey hey hey
Bağlantı

Eğer insan eğer melek
Yalvarırım geçer dilek
Bivefadır çark-ı felek
Dedikleri gerçek imiş
Kuloğlu der ömür geçer
Kalmasın alemde naçar
Dünya sana konar göçer
Dedikleri gerçek imiş

Kaynak: Hüseyin Say
Kaynak: Kuloğlu

Gerçek Aşka Sala Denildi
Gerçek aşıklara sala denildi
Dertli olan gelsin dermanı buldum
Ah ile vah ile cevlan ederken
Canımın içinde cananı buldum
Akar gözlerimden yaş yerine kan
Zerrece görünmez gözüme cihan
Deryalar nuş edip kanmaz iken can
Aşıklar kandıran ummanı buldum
Aşıklar meydana doğru varırlar
Erenler cem'olmuş verip alırlar
Cümle evliyalar divan dururlar
Cevahir bahş-olan dükkanı buldum
Açılmış dükkanlar kurulmuş pazar
Canlar mezad olmuş dellalde gezer
Oturmuş ümmedin beratın yazar
Hakka mahbub olan sultanı buldum
Emir Sultan der ne hoş pazar imiş
Aşıklar meydan edip gezer imiş
Cümlenin maksudu ol didar imiş
Hakk'a karşı duran divanı buldum
Kaynak: Emir Sultan

Gerçek İmiş (Alemde Doğru Dost)
Alemde doğru dost yoktur
Dedikleri gerçek imiş
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Gerçek Muhabbeti Beni Pişirdi
Gerçek muhabbeti beni pişirdi
Sevginin narında yandım kül oldum
Yaktı ciğerimi gözüm yaşardı
Kendimi şaşırdım ben deli oldum
Sadık cananımda bir ışık gördüm
Cemala mat oldum divanda durdum
Tefekküre daldım kendimde sordum
Turap ol dediler bende yol oldum
Gerçek kaptan oldum deryama daldım
Deryayı dolaştım kendimi buldum
Sadık dostlar dedim pervane oldum
Figana başladım akan sel oldum
Aşık Derdi Derya dostun kölesi
Tedavisi zordur cahil yarası
Zehirden acıdır bunun meyvesi
Sabır kapısında durdum lal oldum
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Gerçek Sevgidir
Savaştan kaçınıp barışı seven
Herkesin ereği gerçek sevgidir
Haklıdır barıştan yanayım diyen
Barışın yüreği gerçek sevgidir
Mutludur barışa sevgiyi katan
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İnsana yaşama temeli atan
Bütün insanları ayakta tutan
Dünyanın direği gerçek sevgidir
Bulanık gönüller artık durulsun
Zamana uyumlu düzen kurulsun
Sevginin damgası çağa vurulsun
Halkların dileği gerçek sevgidir
Derviş Kemal herkes gözün silmeli
Silkinerek kendisine gelmeli
İnsan olan şu konuyu bilmeli
Huzurun gereği gerçek sevgidir

Sayfa 1301

Otuz iki de kuruldu
Kardeş bacı hep dirildi
Halk evi ismi verildi
Halk evleri halk evleri
Halk evleri kültür dolu
Kökü birdir çoktur kolu
Müzük okçu dokur halı
Halk evleri halk evleri
Bir kolu da köy odası
Çalınır davul zurnası
Halay çeker genç yavrusu
Halk evleri halk evleri

Kaynak: Derviş Kemal

Gerçekler Bilinmez
Güzeller semtinden bize gel oldu
Varamam şu iller yazlanmayınca
Kalmadı hiç talib ehl-i dil oldu
Gerçekler bilinmez azlanmayınca
Yezid'e verildi cevr ile cefa
Mümine verildi zevk ile sefa
Bunda inanmazlar, lafınız hava
Yalan ile gerçek gözlenmeyince
Ali'yi seversen dilinden koma
Bek sakla sırrını kimseye deme
Bu bir sırr-ullahtır beyan eyleme
Cemiyet kurulup sözlenmeyince
Ali'yi sevenler gönül düşürür
Düşürüben aşk kazanın taşırır
Değme rehber çiğ talib mi pişirir
Ocaklar yanıp ta közlenmeyince
Pir Sultan Abdal'ım demek mi olur
Hercai güzele emek mi olur
Terbiyesiz, ey can semek mi olur
Mürşit huzurunda tuzlanmayınca

Derdi Derya sevdi özde
Cevher vardır telde sazda
Halk sevgisi çıkmaz bizde
Halk evleri halk evleri
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Gerek (Bir Yiğit Haykırıp)
Bir yiğit haykırıp meydana girse
Arka verip sığınacak yer gerek
Çamlıbel'e metin kale yapmaya
Kendi yiğit özü metin er gerek
Hay n'olanda oğlum Ali n'olanda
Zor düşmanı bölük bölük bölende
Padişahın divanına varanda
Dil tutulur dili tutar er gerek
Sıra sıra koç yiğitler dizersin
Alayları bozuk bozuk bozarsın
Berhaneyi Çamlıbel'de çözersin
Burda sana barınacak yer gerek
Göğüs gerek arka verek dağlara
Hizmet edek bahçelere bağlara
Şöhret vermek için nice illere
Burda sana devlet gerek sur gerek

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gerçeklerin Yuvasıdır
Gerçeklerin yuvasıdır
Halk evleri, halk evleri
Atatürk’ün meyvasıdır
Halk evleri halk evleri
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Bir köşk gerek oturmaya yaz ile
Bir saki mey doldura naz ile
Yiğitlerin kumandasın saz ile
Vermek için yakışacak dil gerek
Deli Yusuf tamamladı öğüdü
Sen tamam et yirmi bir yiğidi
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Gözlerim görmüyor suçum ne idi
Koyma kıyamete burda al gerek
Kaynak: Köroğlu

Gerek (Her Aşıka Aşık Deme)

Sayfa 1302

Gerekir (Tamakardır Dünya)
Tamakardır dünya malına insan
Ecel şerbetinden kansa gerekir
Terki dünya edip umudun kesen
Kurtulup günahtan yunsa gerekir

Her aşıka aşık deme
Aşık yana yana gerek
Her alime alim deme
Alim kana-kana gerek

Namaz kılıp seccadede oturan
Hakka kulluk edip borcun yetiren
Günde beş vakitta tevfik getiren
O kula cennetlik dense gerekir

Her gözelde ağıl olmaz
Her söz şirin nağıl olmaz
Her doğulan oğul olmaz
Doğan ana ana gerek

Hakkın sevgilisi hazreti Ömer
Gece gündüz makamına nur damlar
Dördüncü katta da İsa peygamber
Şamda minareye inse gerekir

Her kes yeye öz behrini
Azaflı da söz nehrini
Her kim çekir el kehrini
Kelbi şana-şana gerek

Cennet yedi idi olunca sekiz
Havuzda çağladı kevseri leziz
Cennetlik olana bir kızıl öküz
Eti püryan olup yense gerekir

Kaynak: Mikayil Azaflı

Said'im kitaptan ders aldı
Musa Terketmiş dünyayı düşmüş bir yasa
Bir vakit namazı terketse kimse
Bin yıl cehennemde yansa gerekir

Gerek (Özgürlüğün Kutsal Tacı)
Özgürlüğün kutsal tacı
Aklı selim başta gerek
Tok olan ne bilsin acı
Tokun kalbi taşta gerek

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Gerekli

Halkı seviyorsan şayet
Ezilmişe eyle izzet
En güzel tat gerçek lezzet
Etsiz yağsız aşta gerek

Şiir yazılır mı durup dururken
Yazmak için aşık olmak gerekli
Ismarlama şair değilim ki ben
Biraz da duygulanmak gerekli

Sırrı çıksın bilmecenin
Sonu gelsin şu gecenin
Halkı soyan tefecinin
Çenesine muşta gerek

İster otururken ister gezerken
İster gözlerinle bir kız süzerken
Bir olay için şiir yazarken
O olaydan etkilenmek gerekli

Oğlum uysa fikirlerin
Yanında ol hakirlerin
İnsanoğlu fakirlerin
Gözündeki yaşta gerek

Şiirlerdir duyguların anısı
Budur çoğu aşıkların kanısı
Eğer bir kız ise şiir konusu
Onu tam yürekten sevmek gerekli

Derviş Kemal özü ile
Hakkı gördü gözü ile
Sazı ile sözü ile
Ozanlar savaşta gerek

Mutlu etmelidir ödevin seni
Yapmalısın kardeşim sana düşeni
Bir Güneş yapmışsa ulusun seni
Aydınlatmak için doğmak gerekli

Kaynak: Derviş Kemal

Toplum yararına görüşün varsa
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Düşüncen bilime-usa uyarsa
Eğer gerçekten yana kayarsa
Savını ileri sürmek gerekli
Katılmak zorunda değilsin bana
Söylemek ödevim gerçekten yana
Halk yağmur gözüyle bakarsa sana
Halkın yararına yağmak gerekli
Arif'im bitmedi sözüm uzadı
Çok fazla uzarsa kalmaz ki tadı
Gerçektir doğrunun-güzelin adı
Halk için gerçeği görmek gerekli

Sayfa 1303

Ey gönül alemde gezme serseri
Kimsenin kimseden yoktur haberi
Erbabından sual eyle cevheri
Anı çayı taşından seçtikten geri
Aldanma devrine böyle devranın
Gözetemem gülünü ben o bağbanın
Çekemem kahrını yalın çobanın
Kuzuyu koyundan seçtikten geri
Tahammül ederken adu taşına
Kan karıştı gözlerimin yaşına
Felek himmetini çalsın başına
Ceyhuni dünyadan göçtükten geri

Kaynak: Arif Gölge
Kaynak: Aşık Ceyhuni

Gerekmez Bana (Şu Alemi)
Gezip şu alemi derdime çare
Bulmayan kardaşım gerekmez bana
Ağladıkça benim gözümün yaşın
Silmeyen kardaşım gerekmez bana
Daima yolda gerekmiş yol eri
Yol erinin elindedir yuları
Başa bir iş düşse benden ileri
Yelmeyen kardaşım gerekmez bana
Ben güzel pirime olmuşam talib
Neyleyim amennas üstüme kalıp
Şu benim halimden haberdar olup
Bilmeyen kardaşım gerekmez bana
Bülbülün arzusu şol gonca güle
Nazar itikattan itibar dile
Ağlarsam ağlaya gülersem güle
Gülmeyen kardaşım gerekmez bana
Şah Hatayi'm kalkıp şurdan yürüyüp
Hevesinden geçip hırsı farıyıp
Aman mürvet deyip yüzler sürüyüp
Gelmeyen kardaşım gerekmez bana

Geri Al (Ya İlahi Görünmezden)
Ya ilahi görünmezden bir devlet
Zekatını veremezsem geri al
Helalından dört öküz ver yarabbi
Koşup çifte süremezsem geri al
Yoksulluğu ezberledim nideyim
Verin aşkın badesini yudayım
Biraz altın ver ki hacca gideyim
Bu kavi üzre duramazsam geri al
Çok verirsin beynamaza hayına
Saldın beni züğürtlüğün yayına
Köprüler yaptıram Tecer suyuna
Kagir bina kuramazsam geri al
Bir söz ver yarabbi göreyim şimdi
Yoksulluk elinden ciğerim yandı
Üryana bir gömlek yetime hindi
Rızan için saramazsam geri al
Ne mümkün yarabbim yolundan sapam
Ruhsat'ın terkedip dünyaya tapam
Senin rızan için bir oda yapam
İki minder seremezsem geri al

Kaynak: Şah Hatayi
Kaynak: Aşık Ruhsati

Geri (Sahbayı Ne Müşkül Sundun)
Sahbayı ne müşkül sundun a melek
Ben ecel camını içtikten geri
Mıkras-ı hicr ile o zalim felek
Bana gam hırkasın biçtikten sonra
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Geri Çekil (Dost Bağından)
Dost bağından bir gonca gül
Alamazsın geri çekil
Aşkın meydanında ödül
Bulamazsın geri çekil
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Oldun mu bu yolda sail
Taktirde rızaya kail
İlmi amil zat-ı kamil
Olamazsın geri çekil
Davut Sulari der baya
Allah emek vermez zaya
Kaptansız gemi deryaya
Salamazsın geri çekil
Kaynak: Davut Sulari

Geride Kaldı (Avrupalı Olduk)
Avrupalı olduk köyü unuttuk
Dara düştüğümüz geride kaldı
Tarlada bahçede sarı sıcakta
Ayran içtiğimiz geride kaldı
Nerde hani kara yapı haneler
Geçti o günlerde o zor seneler
Kupkuru tarlada cılız sebzeler
Sebze seçtiğimiz geride kaldı

Sayfa 1304

Sol yanımdan kurşun yedim bayıldım düştüm
Ahbap düşman oldu ben buna şaştım
Amanın da amanın efeler öldürmen beni
Güzel de Cemile'nin yoluna soldurman beni
Kaynak: Hasan Çakı Efe

Gerizler Başı 2
Gerizler başından atlayamadım
Döküldü cephanem toplayamadım
Düşman galip geldi haklayamadım
Amanın amanın efeler öldürmen beni
Şu gençlikte hiç uğruna soldurman beni
Gerizler başında ağıt havası
Yitirmiş yavrusun ağlar anası
Yarın mahşer günü olur davası
Amanın amanın kurşun yedim yaram derindir
Gel ağlama garip anam mevla kerimdir
Kaynak: Hasan Çakı Efe

Gölge yapar idik kuru dallardan
Zalim kullar anlamazdı hallerden
Diz boyu karlardan çamur yollardan
Gelip geçtiğimiz geride kaldı
Günde kendimizi tarlada yorup
Feleğe kahredip çıkar yol sorup
Hocaya dedeye dermana varıp
Dertler deştiğimiz geride kaldı
Gürani der sanki uyandık düşten
Ayrıldık dostlardan kardeşten eşten
Ağustosta ırgatlıkta güneşten
Yanıp piştiğimiz geride kaldı
Kaynak: Gürani Doğan

Germencik'nen Baltacık'ın Arası
Germencik'nen Baltacık'ın arası
Yaktı beni domdom kurşun yarası
Aman doktor nedir bunun çaresi
Gitti yarim gitti elden ne çare
Kader kısmet böyle yazmış ne çare
Meyhaneye vardım ama içmedim
Arkadaşım düşman imiş bilmedim
Yedi yerden kurşun yedim ölmedim
Gitti yarim gitti elden ne çare
Kader kısmet böyle yazmış ne çare

Gerizler Başı 1

Kaynak: Yöre Ekibi

Gerizler başından hoplayamadım aman
Döküldü cephanelerim toplayamadım
Düşman galip geldi haklayamadım aman

Gesi Bağları

Amanın da amanın efeler öldürmen beni
Güzel de Cemile'nin yoluna soldurman beni
Mahkemenin önünden eğildim geçtim
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Gesi bağlarında dolanıyorum
Yitirdim yarimi aranıyorum
Bir çift selamına güveniyorum
Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor ben bu yari neyleyim
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Gesi bağlarından gelsin geçilsin
Kurulsun masalar rakı şarap içilsin
Herkes sevdiğini alsın seçilsin
Atma anam atma şu dağların ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime
Gesi bağlarında bir top gülüm var
Hey Allah'tan korkmaz sana bana ölüm var
Ölüm var da şu dünyada zulüm var
Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor ben bu yari neyleyim

Sayfa 1305

Bir kişi rehbere mürşide yetse
Nakes Hak cemine göz gönül katsa
Kişi sevdiğinin lebinden tatsa
Aşka ondan özge dolu bilemem
Ol doludan içen mest olur müdam
Daima ezberim virdimde Huda'm
Canıma cellatlık etse bir adam
Ol züldan sayılır hali bilemem
Bunu böyle tutmak gerek ey Veli
Cihana dolu geldi ol Kızıl Deli
Hocam Şah-ı Merdan sebakım Ali
Ben Bektaş'tan gayrı ulu bilemem

Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan
Kaynak: Aşık Veli

Gesi Bağları (Germir Ağzı)
Gesi bağlarını dolanıyorum
Yitirdim yarimi anam aranıyorum
Birçift selamına güveniyorum
(Bağlantı)
Atma anam atma beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime
Gesi bağlarının gülleri sarı
Ayrıldım yarimden anam gülmeyim gayrı
Gitti isen selamın kesme bari

Getir Anam Püsküllü Çantamı
Getir de anam püsküllü çantamı takayım boynuma
Babam da bedel vermiyor validem gideyim yoluma
Bakın da beyler bakın da ağalar babamın halına
Babam da tamah etmiştir validem dünyanın malına
Vudova ovasında bre validem vurdular beni
Balkan yarımadasında bre validem gömdüler beni
Çalınsın mahlemde bre çalınsın zurna davullar
Babam da bir düğün yapacak dünyada angılsın
Kaynak: Abdullah Tamnik

Bağlantı
Gesi’ye giderken yolum ayrıldı
Bindim arabaya anam başım çevrildi
Bu ayrılık bize Hak’tan verildi
Bağlantı
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Geşt Eyledim Şu Cihanı
Geşt eyledim şu cihanı gezmeğe
Ben üstazdan gayrı ulu bilemem
Marifet ilminden alıp satmağa
"Elif" okumadan "dal"ı bilemem
Bir el gerek pîrden etek tutmağa
Halfe gerek hırka taç urunmağa
Mürşit gerek müşküller halletmeğe
Rehbersiz gidilen yolu bilemem
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Getir Berber Getir
Getir berber getir de aynayı getir
Ak gerdan altına da al beni yatır
Amman amman berberim amman
Mis kokuyor ellerin amman
Bülbül misali dillerin amman
Hiç durmadan berber baksam aynaya amman
Değişseler vermem seni dünyaya
Amman amman berberim amman
Mis kokuyor ellerin amman
Bülbül misali dillerin amman
Kaynak: Yöre Ekibi

Getirdin Başıma Türlü Cefayı
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Sayfa 1306

Getirdin başıma türlü cefayı
Derdim gönül sana dur demedim mi
Geçti ömrüm sürdürmedin sefayı
Çektiğim ah ile zar demedim mi

Mübarek olsun a kirve yengi de güveyi
Mübarek olsun a kirve yengi de güveyi

Halikın var yok müdara kul için
Yanma aşkın ateşine el için
Girme rakip bahçesine gül için
Goncanın etrafı har demedim mi

Getirin Kına Yakalım

Taktiri hüdaya olman mı kail
Beyhude ömrünü eyleme zail
Vurur bir gün pençesini azrail
Can aziz vermesi zor demedim mi

Kaynak: Bedir Çağlayan

Getirin de kına yakalım
Yetmezse gene katalım
Of gelin kızı bulalım
Bu gelin kızı bulalım
Ay gelin a kardaş kinan kutlu olsun
El oğlu yanında dilin tatlı olsun

Hak yolu doğrudur eğiri gitme
Azabı cehennem narın unutma
Dünya geniş diye uzanıp yatma
Konacağın menzil dar demedim mi

Kaplara koydum kaşigi
idiyor evin yakışığı
Oluyor kız gelin oluyor
Evler bomboş kaliyor

Nazar kılmaz mısın fani cihana
Vurdurma ömrünü badı hazana
Sad hezaran ömrün olsa divane
Yudar bir gün seni yer demedim mi

Ağlama gelin hanım ağlama
Varıyon sevdiğin oğlana
Kaynanalar yakar kınayı
Aşk olsun doguran anayi
Ağlatmayın garip babayı
Ağlatmayın garip babayı

Said'im mevlaya çağır elaman
Kesret günahımdan halim pek yaman
Bin ayak bir yerde durduğu zaman
Meydanı arasat var demedim mi
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Getirin Atımıda Binem Aşkar'a (Barak)
Getirin atımı da binem Aşkar'a
Alem bilir de yar severim eşkere
Adını çağırayım günde beş kere
Benim gönlüm de bir güzele vurgundur vurgun

Ay gelin a kardaş kinan kutlu olsun
El oğlu yanında dilin tatlı olsun
Kaplara koydum kaşigi
Gidiyor evin yakışığı
Oluyor kız gelin oluyor
Evler bomboş kaliyor
Ağlama gelin hanım ağlama
Varıyon sevdiğin oğlana
Kaynak: Fatma Kaya

Getirin atımı da binem az ama az
Her yiğit de sevdiğiyle gezemez
Sıfat kocar ama gönül kocamaz
Benim gönlüm de bir güzele vurgundur vurgun
Kaynak: Tuncay Eylen

Getirin Hako'yu Giydirin Sakoyu
Getirin Hako'yu giydirin sakoyu
Mübarek olsun a kirve yengi de güveyi
Mübarek olsun a kirve yengi de güveyi
Getirin eleği giydirin yeleği
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Getirin Kınasını Yakalım
Getirin kınasını yakalım
Yetmezse azca katalım
A gelin a nazlı güzel
Kınan kutlu olsun
Güveyi yanında sözün tatlı olsun
Kınası karılır tasta
Kız anası kara yastadır yasta
Oğlan evi pek havastadır havasta
A gelin a nazlı gelin
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Kınan kutlu olsun
Çattılar gazan taşını
Tamam ettiler düğün aşını
Çağırın gelsin oğlan gardaşını
A gelin a nazlı gelin
Kınan kutlu olsun
Güveyi yanında sözün tatlı olsun

Sayfa 1307

Hakkın selamını verme nursuza
Yanlınız git yoldaş olma hırsıza
Komşu olma edepsize arsıza
Akibet başına bela getirir
Sümmani gedanın sözleri haktır
Kalbi fasihlerin çilesi çoktur
Cehennem hanenin ateşi yoktur
Her kul ateşini beli getirir

Kaynak: Yöre Ekibi
Kaynak: Nusret Toruni

Getirir (Her Sabah Her Sabah)
Her sabah her sabah bülbülün sesi
Bülbül avazını güle getirir
Yiğit olan sırrın kimseye demez
Kötü kalbindekin dile getirir
Yiğit olan eşiğinden bellidir
Yiğit kamil olur yüzü yerdedir
Kurttan doğan yine kurt eniğidir
Akıbet başına bela getirir
Yalnız gidip yoldaş olma yolsuza
Komşu olma rehbersize pirsize
Selam verme namussuza arsıza
Birgün namusuna hile getirir
Erenler de der ki Selman-ı paktır
Kırklar da derler ki cümlesi haktır
Cehennem evinin ateşi yoktur
Herkes ateşini bile getirir
Kul Fakır'ım gezdim gurbet ellerde
Bülbül ötmez gülistansız güllerde
Çok keramet vardır tatlı dillerde
Dağdaki deliyi dile getirir

Gevaş (Toprağı Verimli)
Toprağı verimli bereket kaynar
Havası da bir başkadır Gevaş’ın
Görmeye doyulmaz görenler anlar
Tabiatı bir başkadır Gevaş’ın
Her tarafı evliyalar diyarı
Buz gibi o Aslı Hatun pınarı
Baklakar’da Şehit Osman Makberi
Tarihi de bir başkadır Gevaş’ın
Mayısta süslenir kup kuru yerler
Lisanı haliyle zikirde güler
Seyrine buyurun mis gibi beyler
Baharı da bir başkadır Gevaş’ın
Sıcak günde bile akşamlar serin
Van Gölü şifadır suları derin
Akdamar Adası ayrıdır yerin
Yaz mevsimi bir başkadır Gevaş’ın
Ekinler biçilir yapılır harman
Kışa azık gerek yakacak derman
Başlarken fırtına vermez ki aman
Sonbaharı bir başkadır Gevaş’ın

Kaynak: Kul Fakır

Getirir (Her Sabah Her Seher)
Her sabah her seher bülbül sedası
Bülbül sedasını güle getirir
Yiğit olan esrar vermez dışarı
Leke kelamını dile getirir
Bülbülün davası vardır har ile
Şirin göçüp gitti ekşi nar ile
Aşık maşuk olma kalleş yar ile
Kalleş aşk üstüne hile getirir
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Kar yağınca dağ tepeler bembeyaz
Gündüzün güneşli geceler ayaz
Nezle grip başlar tıkanır boğaz
Kış mevsimi bir başkadır Gevaş’ın
Kaynak: Faruk Arvas

Geycek Yümelikde Yüdüler
Geycek yümelikde yüdüler gelini dudu
Kına ile boyadılar elini dudu
Dudu dudu adını kimler godu
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Akşam olur da maşalayı yakarlar dudu
Yakarlar da güzellere bakarlar dudu
Dudu dudu adını kimler godu
Gelini de doru ata bindirdiler dudu
Bindirdiler de güveyinin evinde indirdiler dudu
Dudu dudu adını kimler godu
Kaynak: Behiç Çine

Geydiğim Aldır
Geydiğim aldır
Al dudak baldır
Ne güzel haldır
Akşam olanda
Akşam olanda
Bade dolanda
Geydiğim mordur
Kolları dardır
Keyfimiz vardır
Akşam olanda
Akşam olanda
Bade dolanda
Geydiğim sarı
Sen kimin yari
Ağlatma bari
Akşam olanda
Akşam olanda
Bade dolanda
Geydiğim atlas
İğneler batmaz
Yar bensiz yatmaz
Akşam olanda
Akşam olanda
Bade dolanda
Kaynak: Faruk Kaleli

Geydiğim Mavrim Gelinim
Geydiğim mavrim gelinim (Geydiğim mavrim)
Yakası kıvrım gelinim (Yakası kıvrım)
Sırların uğrun gelinim (Sırların uğrun)
Sen sefa geldin gelinim (Sen sefa geldin)
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Geydiğim atlas gelinim (Geydiğim atlas)
İğneler batmaz gelinim (İğneler batmaz)
Yalınız yatmaz gelinim (Yalınız yatmaz)
Sen sefa geldin gelinim (Sen sefa geldin)
Geydiğim kara gelinim (Geydiğim kara)
Allah onara gelinim (Allah onara)
İn de pınara gelinim (İn de pınara)
Sen sefa geldin gelinim (Sen sefa geldin)
Geydiğim mordur gelinim (Geydiğim mordur)
Yakası dardır gelinim (Yakası dardır)
Günahı zordur gelinim (Günahı zordur)
Sen sefa geldin gelinim (Sen sefa geldin)
Kaynak: Ümmühan Tüysüz

Geydiğim Sarı
Geydiğim sarı
Sen kimin yari
Ağlatma bari
Geydiğim atlas
İğneler batmaz
Yar bensiz yatmaz
(Bağlantı)
Akşam olanda
Akşam olanda
Bade dolanda
Kaynak: Faruk Kaleli

Geydirmişler Boylu Boylu Sevayi
Geydirmişler boylu boylu sevayi
Ne sen gelin oldun ne ben güveyi
Bir danem gel sürmelim gel
Geydirmişler finodafesi başına
Ağlayı ağlayı geldi karşıma
Gaddar felek ne çok düştü peşime
Anni top kekilli yardan ayrıldım
Sanki dünya kadar maldan ayrıldım
Bir danem gel sürmelim gel
Kaynak: Bahaddin Özsoy
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Geyik Avı (Üç Kardeştik)
Üç kardeştik gettik geyik avına oy
Geyik çekti bizi kendi dağına
Aman aman dağına halim yaman dağına
Tövbeler tövbesi geyik avına oy
Arkadaşlar ben vuruldum kalbimden
Aman aman kalbimden halim yaman kalbimden
Geyik heç getmiyor benim aklımdan
Aman aman aklımdan halim yaman aklımdan
Tüfeğim kayada asılı kaldı oy
Elbisem bohçada basılı kaldı
Aman aman yar kaldı halim yaman yar kaldı
Nişanlım sılada küsülü kaldı oy
Arkadaşlar ben vuruldum kalbimden
Aman aman kalbimden halim yaman kalbimden
Geyik heç getmiyor benim aklımdan
Aman aman aklımdan halim yaman aklımdan

Sayfa 1309

Ben Yüksekte Yatarken
Yavrumu Apardılar
Alemi Azandadır
Okuyup Yazandadır
Yavrumu Pişirmişler
Bir Kara Kazandadır

Geyik Türküsü -OrjGeyik ne melersin
Dağı taşı delersin
Bir yavrunun yolu
Geyik ne çok melersin
Adayıp atandadır
Geyik ne arasın dağı taşı
Okuyup yazandadır
Yavrun bu kazandadır

Geyik Senin Baharın Mı Yazın Mı

Adayıp atan'dolsun
Okuyup yazand'olsun
Benim yavrumu alanın
İki gözü kör olsun

Geyik senin baharın mı yazın mı
Ellerin bahan da senin güzün mü
Yavrundan mı ayrıldın günler uzun mu
Dağlarda yanarım narına geyik

İskilip'ine ereyim
Gonca güller dereyim
Beriye geliver geyik
Ben yavrunu vereyim

Evlerinin önü yemyeşil arpa
Birisi anası da ikisi körpe
Al yavrularım yürü bir sarpa
Sen de kavuşursun yarine geyik

Geyinmiş Guşanmış (Ayşem)

Kaynak: Celal Güzelses

Evlerinin önünde bir top çalıyım
Senin için de divaneyim deliyim
Vallahi yoluna ben de ölüyüm
Dağlarda yanarım zarına geyik

Geyinmiş guşanmış yayladan gelir
Bize bu ayrılık Mevla'dan gelir
Aman Ayşem yaman Ayşem
Dağlar başı duman Ayşem
Dağlar başı duman olsa
Seni burda koymam Ayşem

Kaynak: Mihrican Bahar

Geyik Türküsü

Aşağıdan gelir Türkmen koyunu
Selviye benzettim yarin boyunu

Geyik Sen Ne Gezersin
Dağı Taşı Delersin
Bir Yavrunun Peşine
Niçin Böyle Gezersin

Aman Ayşem yaman Ayşem
Dağlar başı duman Ayşem
Dağlar başı duman olsa
Seni burda koymam Ayşem

Çaldılar Çapardılar
Toz Toza Kopardılar

Kınanın okkası çıktı elliye
Benden selam olsun esmer benliye
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Aman Ayşem yaman Ayşem
Dağlar başı duman Ayşem
Dağlar başı duman olsa
Seni burda koymam Ayşem
Kaynak: Musa Eroğlu

Geyme Dedim Geydin Sen Bu Alleri
(Of) Geyme dedim geydin sen bu alleri
Başıma getirdin türlü halleri
(Of) Ezelden adettir güzele bakmak
Güzeller halinden ne bilir ahmak
(Of) Safranbolu'dan Zonguldak'a tel gider
Hanımlara deste deste gül gider
Kaynak: Mistan Kürkçü

Geyve Dağlarında
Geyve dağlarında bir top gülüm var
Hey Allah’tan korkmaz sana bana ölüm var
Atma annem atma beni dağlar ardına
Kimsenin yoktur annem yansım derdime
Geyve dağlarında bir top gülüm var
Ölüm değil şu gençlikte zulüm var
Atma annem atma beni dağlar ardına
Kimsenin yoktur annem yansım derdime
Merdivenlerden tıngır mıngır inerken babam ağlasın
Yaşmağı boynuma dolanıyor severken
Atma annem atma beni dağlar ardına
Kimsenin yoktur annem yansım derdime
Kaynak: Yöre Ekibi

Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında
Gezdiğim dikenli aşk yollarında
Elimden bir kırık saz geldi geçti
Kara talihimden yine bu yıl da
Baharı görmeden yaz geldi geçti
Adını andıkça titrerim hala
Var mı benim gibi aşka müptela
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Muhabbet denilen püsküllü bela
Sanmayın başımdan az geldi geçti
Kaynak: Necdet Atılgan

Gezdim Cihanı Dolaştım Geldim
(Erkek)
Gezdim cihanı da dolaştım geldim
O gül cemalini görünce eğlendim kaldım
Gülüm kalaylı tasta ayranı taze mi yaydın
Hüda'nın aşkına doldur ver içem ayranı
Gülüm ayranı canım ayranı malım ayranı
(Kız)
Var git oğlan sen bu dağların efesi misin
Yaydığım ayranın kahyası mısın
Yoksa başımın belası mısın
Anam evde yoktur vermem ayranı
Gülüm ayranı canım ayranı malım ayranı
(Erkek)
Bunca yıldır gurbet elde dururum
Çeker silahımı seni vururum
Ya yaranı alır ya da ölürüm
Gel kerem eyle de doldur ayranı
Gülüm ayranı canım ayranı malım ayranı
(Kız)
Ayranı atlarıma yüklerim
Götürür de dağ başına dökerim
Gurbet elde yarim vardır beklerim
Ondan başkasına vermem ayranı
Gülüm ayranı canım ayranı malım ayranı
(Erkek)
Tebsiye koydum da binliği tuzlu
Ortadan kaldırak hele Aziz'i
Bir kaşık ayranı ver hala kızı
Hüda'nın aşkına doldur ayranı
Gülüm ayranı canım ayranı malım ayranı
(Kız)
Tepsiye koydum binliği tuzu
Ortadan kaldırdık hele Aziz'i
Sana feda ettim iki ala gözü
Getir kabını da doldur ayranı
Gülüm ayranı canım ayranı malım ayranı
Kaynak: Ali Kaya
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Gezdim Dünya Üzerinden
Gezdim dünya üzerinden
Bıktım onun düzeninden
Ölüleri mezarından
Çıkarıpta götürdüler
Çevirdiler yolumuzu
Sormadılar halimizi
Elimizde lokmamaızı
Yeyip yeyip bitirdiler
Bağladılar dilimizi
Bilmediler derdimizi
Bahçemize gülümüzü
Koparıpta götürdüler
Rıza eyle gidem yare
Neden düştük biz bu derde
Başımıza binbir bela
Bulup bulup getirdiler
Söz: İsmail Özden

Gezdim Karaman'ı Gördüm Konya'yı
Gezdim Karaman'ı gördüm Konya'yı
Bir yar için terkeyledim sılayı
Linga da linga lingabak (vay vay)
Aman açılır bad-ı saba (hey)
Aman sen şeker ol ben kaymak
Haydi yiyelim parmak parmak (hey)
Nerde isen arayayım seni bulayım
Gökte isen merdivenler kurayım
Linga da linga lingabak (vay vay)
Aman açılır bad-ı saba (hey)
Aman sen şeker ol ben kaymak
Haydi yiyelim parmak parmak (hey)

Sayfa 1311

Ne kadı şer'isin gözler
Ne beylerde adalet var
Ne kız hicap saklar
Ne gelinler usül bekler
Ne kocalar özün yoklar
Ne yiğitte marifet var
Şeriat göğe çekildi
Yüz suyu yere döküldü
Alem zulm ile yakıldı
Kıyametten işaret var
Pir Sultan'ım eyder erlik
İşin bilmektir serverlik
Allah'a yakışır benlik
İnsanda da keramet var
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gezdim Şu Alemi
Gezdim şu alemi ıslah edeyim
Özümü meydanda gördüm sonradan
Zaman mahlukana hü dost gönlümü verdim
Sermayemden zarar gördüm sonradan
Geldi bizim ile sevdi sevişti
Al kadeh ver kadeh doldurdu içti
Sadık yarim diye hü dost yeminler içti
Kalbi çürük imiş duyduk sonradan
Şu zalimin kara kara gözleri
Yaramıza yaramadı tuzları
İki dinli şu cahilin sözleri
Vurdukça kar etti cana sonradan

Kaynak: Yılmaz İşleyici

Noksani kulunam bir kar edeyim
Oniki imam dergahına gideyim
Özü çürük şu milceni nideyim
İblis talip olmaz imiş duyduk sonradan
(yezid yola gelmez imiş duyduk sonradan)

Gezdim Seyrettim Dünyayı

Kaynak: Erzurumlu Noksani

Gezdim seyrettim dünyayı
Şu dünyada melamet var
Silindi gönlümün pası
Yüreğimde zılalet var
Ne yolcular izin izler
Ne meşayih sırrın gizler
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Gezdir Ağam Kıratı Gezdir
Gezdir ağam kıratı gezdir
Götür nalbata da nalını dizdir
Kıratın göğsüne maşallah yazdır
Ağam sever kıratı ben de yiğidi
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Sayfa 1312

Akşam oldu kırat yemez yemini
Çakın zikkesini gevsin gemini
Ben süremedim cingan sürsün demini
Ağam sever kıratı bende yiğidi

Gelir misin benim ile
Gezelim bahçe bağları
Sevişelim senin ile
Hoş geçirelim çağları

Kaynak: Necmettin Palacı

Yar dişlerin meknun gibi
Akar yaşım ceyhun gibi
Dertli gönlüm mecnun gibi
Dolaşır yüce dağları

Geze Geze Yüreğime Dert Oldu
(Aman) Geze geze de yüreğime dert oldu
(Aman) Ağlaya ağlaya gözlerime kan doldu
(Aman) Ben seni alacaktım da gelin Eminem
Zalım baban yollarımıza bend oldu
Aman gelsene zalım gelsene
Benim halım perişan oldu da gine gel görsene
(Aman) Gine karşıki ağaçlar da meyve verir dallanır
(Aman) Senin aşkın pınar olmuş da yüreğimde göllenir
(Aman) Seni seven dilsiz olsa da gelin Eminem
Bu gece dillenir aman dillenir
Aman gelsene zalım gelsene
Benim halım perişan oldu da gine gel görsene
(<i>TRT Arşivindeki hali</i>)
(aman) Geze geze de yüreğime dert oldu
(aman) Ağlaya ağlaya gözlerime kan doldu
(aman) Ben seni alacaktım da gelin Emine'm
Zalım baban yollarımıza bend oldu
Aman gelsene zalım gelsene
Benim halım perişan oldu da gine gel görsene
(aman) Gine karşıki ağaçlar da meyve verir dallanır
Senin aşkın pınar olmuş gine yüreğimde göllenir
(aman) Seni seven dilsiz olsa da aman gelin Emine'm
Bu gece dillenir aman dillenir zalım dillenir
Aman gelsene zalım gelsene
Benim hâlım perişan oldu da gine gel görsene

Gam efkar geldi bürüdü
Yaşım sel oldu yürüdü
Kalmadı her an eridi
Şu yüreğimin yağları
Hak nefesin dinler gezer
Bilir misin kimler gezer
Hasta olan inler gezer
Dem devran eder sağları
Daimi'ye yok mu biat
Gel sevdiğim etme inat
Kirpiklerin olmuş cellat
Vurdu sineme tığları
Kaynak: Aşık Daimi

Gezelim Görelim Anadolu'yu
Samsun'da doğdum ben attım ilk adım
Adım Ali Rıza Malkoç soyadım
Ayrılığım kaç yıl oldu saymadım
Gezelim görelim Anadolu'yu
Urfa'da gazel var derin hoyrat var
İbrahim makamı ruha hayrat var
Maddede manada coşku gayret var
Gezelim görelim Anadolu'yu

Erzurum Çarşıda bağrı yanıklar
(aman) Gine bana atılmadık taşlar kalmadı
Tatyanlar okunur Hakk’a tanıklar
(aman) Seni sevdim seveli de gözlerimde yaşlar kalmadı Baş köşeye oturtulur konuklar
(aman) Döne gelin de senin elinden
Gezelim görelim Anadolu'yu
(aman) Saçlarım hep beyaz oldu
Sivas toprağından seslenir ozan
Aman gelsene gelin Emine'm gelsene
Aşıklar inceden dertleri yazan
Benim cenazemi yerde kaldı da gel götürsene
Her dem bahardayız uğramaz hazan
Gezelim görelim Anadolu'yu
Kaynak: Halit Arapoğlu

Gezelim Bahçe Bağları
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Diyarbakır'da var yanık Güzelses
Coşkulu davullar nağmeli nefes
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Haykıran sevgiye dar gelir kafes
Gezelim görelim Anadolu'yu
Maraş'ta toprakta şair bitiyor
Mana yüklü mesaj bize yetiyor
Meşhur dondurması serinletiyor
Gezelim görelim Anadolu'yu
Trabzon kemence horon deyince
Şenlenir yaylalar mani duyunca
Üzülür mekanlar görülmeyince
Gezelim görelim Anadolu'yu
İzmir'de efeler destan yazıyor
Egeli zeybeğim siper kazıyor
Tarih canlanmış da bize kızıyor
Gezelim görelim Anadolu'yu
Bursa'da Osmanlı gelir hatıra
Nasıl anlatayım sığmaz satıra
Derdimizi yükleyip de katıra
Gezelim görelim Anadolu'yu
Ülkemiz sallansa koşar Ankara
Medeniyet şehri sanmayın kara
Dağlar mı dayanır hazır akara
Gezelim görelim Anadolu'yu
Çanakkale deyince durup da düşün
Yiğit şehitlerim süslesin düşün
Ne duruyorsunuz yollara düşün
Gezelim görelim Anadolu'yu
İstanbul bir çağı açan şehirdir
Dünyaya güzellik saçan şehirdir
Saymadığım yetmiş kalan şehirdir
Gezelim görelim Anadolu'yu
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Gezer İkisi (Bir Çift Güzel)
Bir çift güzel gördüm sarpa çekilmiş
Salını salını gezer ikisi
Siyah perçem mah cemale dökülmüş
İnciyi mercana düzer ikisi
Birini benzettim yavru şahine
Birini benzettim torca doğana
Zann'eyledim bir nur doğmuş cihana
Baktıkça bağrımı ezer ikisi
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Birini benzettim selvi dalına
Birini benzettim cennet gülüne
Arzuhal kalemi almış eline
Hünkâra arzuhal yazar ikisi
Der Said'im güzel çoktur illerde
Kanadım kırıldı kaldım çöllerde
Güfel ördek gibi ıssız göllerde
Çırpını çırpını yüzer ikisi
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Gezerim (Aşk-ı Mevlana)
Aşk-ı mevlana düşeli
Mecnunum dağlar gezerim
Katran kaynayıp coşalı
Sel oldum çağlar gezerim
Pir eşiğin bildim
Kabe Hatası var ise tövbe
Dert ile erdim Eyüp'e
Yaramı bağlar gezerim
Kimi baydır kimi geda
Cümlesine yaran Hüda
Yusufumdan düştüm cüda
Yakup'um ağlar gezerim
Seyrani aşkın Tur'unda
Tecelli gördüm nurunda
Gerçeklerin huzurunda
Çürüğüm sağlar gezerim
Kaynak: Aşık Seyrani

Gezme Menden Aralı
Gezme menden aralı
Etme könlüm yaralı
Gözlerine heyranam
Azerbaycan maralı
Sen bulag üste gelende
Gıygacı bahıp gülende
Aldın sabri gararımı
Azerbaycan maralı
Gedek Gırhgız yaylağına
Maral çühür oylağına
Enek İsay Oylağı'na
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Sayfa 1314

Garabağ'ın maralı
Turşsu olsun yaylağımız
Gözel Şusa Oylağımız
Sen olaydın gınağımız
Garabağ'ın maralı
Men gurbanam gözlere
Şirin şirin sözlere
Bir gonag gel bizlere
Azerbaycan maralı
Kaynak: Şevket Ali Ekberova

Gezsem De Dünyanın Dört Bucağını
Gezsem de dünyanın dört bucağını
Vallahi gözüme gine boş gelir
Gönül arzu eder dostu cananı
Sızlar eski yaram gözden yaş gelir
El diyarı mesken olmaz insana
Yürekten kul ise cananın sana
Hal bilmez hoyratı sararsan cana
Ağustos ayında başa kış gelir
Yüce dağlar yeşil çimen yol olsa
Acem bahçeleri goncagül olsa
Saçı sırma gül dudağı bal olsa
Gönül istemezse dile daş gelir
Kaynak: Haşimi Aslıhak

Gıcılar Kavak Gıcılar
Gıcılar kavak gıcılar
Kavak değil oduncular
İşte geldi kınacılar
Kız anam kınan kutl'olsun
Sağdığın inek sütl'olsun
Elimi soktum astara
Elimi kesti testere
Yarım gidi gurbetlere
Kız anam kınan kutl'olsun
Sağdığın inek sütl'olsun
Bizim yaylalar oluklu
İçinde türlü balıklı
Yanındaki mor belikli
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Kız anam kınan kutl'olsun
Sağdığın inek sütl'olsun
Kaynak: Nusret Karadağ

Gıcır Gıcır Gelir Yarin Kağnısı
Gıcır gıcır gelir yarin kağnısı
Amman ömrüm palazım aman aman
Öldürdün beni
Soldurdun beni
Yosmanın kızı
Etme bu nazı
Gel bize bazı
Salın da boyunu göreyim aman
Ben aşkından öleyim aman
Ben bilemem benim yarim hangisi
Amman ömrüm palazım aman aman
Öldürdün beni
Soldurdun beni
Yosmanın kızı
Etme bu nazı
Gel bize bazı
Salın da boyunu göreyim aman
Ben aşkından öleyim aman
İnce belli fidan boylu kendisi
Amman ömrüm palazım aman aman
Öldürdün beni
Soldurdun beni
Yosmanın kızı
Etme bu nazı
Gel bize bazı
Salın da boyunu göreyim aman
Ben aşkından öleyim aman
Kaynak: Ali Küçükçaylıoğlu

Gıldolak Türküsü
Gıldolağın eğlencesi Karataş
Ne anam var ne babam var ne gardaş
Beşli mavzer olsun bana arkadaş
Alınan avlandım ona yanarım
Buldu da gidiyo şu Gara Seyit
Var mı sülalende böyle bir yiğit
Böyüt Macaroğlu Hasan'ı böyüt
Alınan avlandım ona yanarım
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Sayfa 1315

Arabaya binmiş ayağı yerde
Kanlı cepkeni de yüzüne perde
Kınaman komşular gençlik var serde
Alınan avlandım ona yanarım

Arar seni bulur idim
Değerini bilir idim
Yoluna can verir idim
Gıymatını bilemedim

Kaynak: Halit Rifat Aydemir

İsmine destan yazarım
Dertli Ferhat'a benzerim
Ah çeker ağlar gezerim
Göz yaşımı silemedim

Gır Çeşmeden Sular İçtim
Gır çeşmeden sular içtim ganmadım ganmadım
Dokuz dirhem gurşun yedim ölmedim ölmedim
Şu dünyada bir murada ermedim ermedim
(Bağlantı)
Aman Allah al başımdan sevdayı sevdayı
Şu genş yaşta zindan ettin dünyayı dünyayı
Şu gayayı delik delik delmelü delmelü
Galbimizde neler varsa bilmelü bilmelü
Nazlı yari nerelerde görmelü görmelü
Bağlantı
Varın bakın sanduğunda nesi var nesi var
Üç yazmaynan sim püsküllü mesi var mesi var
Nazlı yarin benden gayri nesi var nesi var

Selvi boylum kaldım naçar
Ataşın yaramı açar
Bir gün olur yükün göçer
Doğru bir söz veremedin
Elini alsam elime
Meftunum tatlı diline
Davet eyle hep yanağa
Bir misafir alamadın
Sefil Ahmet vurgun sana
Kül olurum yana yana
Birkaç destan saldım sana
Niye cevap alamadım
Kaynak: Aşık Sefil Ahmet

Bağlantı

Gız Anam Gız Bacım

Kaynak: Yunus Sancaktaroğlu

Gız anam, gız bacım
Sacıyah sacıyah sacdan yücedür
Gız anam, gız bacım
Evinizde galduğum bir bu gecedür

Gıydıvanın Kızları
Gıydıvanın kızları (Huriyem)
Birer gonca gül olmuş (Huriyem)
Ufak ufak basta gel (Huriyem)
Tahtalar oynamasın (Huriyem)
Şamama da güzelim (Huriyem)
Her gün gider hamama (Huriyem)
Delikanlılar dururken (Huriyem)
Niçin vardın imama (Huriyem)
Gıydıvanın gızları (Huriyem)
Birer salkım leylaktır (Huriyem)
Usul usul basta gel (Huriyem)
Bizim mehle dillektir (Huriyem)

Eyildim eteğimi çaldım belime
Ayrıluh yolunu aldım elime
Küçücük bacımı godum yerime
Batağa ev yapma gız anam
Batar da gider
Uzağa gız verme gız anam
Yiter de gider
Dere gıyısına ev yapma gız anam
Sel alur gider
Anamı anamı benim anamı
Çarşamba gecesi yahın gınamı

Kaynak: Orhan Dağlı

Gıymatını Bilemedim
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Gız Hazneden Niye Bahçeme Girdin
Gız hazneden niye bahçeme girdin
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Açılmış güllerim dermeye geldin
Açılmış güllerim dermeye geldin
Niye hanım niye canım gız niye
Al at getirin ki hanım gız bine
Hanım gız gariptir nereye ine
Evlerinin önü harman yol üstü
Çık salın sevdiğim serin yel esti
Herkes sevdiğini bağrına bastı
Niye hanım niye canım gız niye
Al at getirin ki hanım gız bine
Hanım gız gariptir nereye ine
Kaynak: Mehmet Kamer Günay

Gız Saçın Sallanıyor
Gız saçın sallanıyor
Ardından bağlanıyor (yanıyom)
Şu gelen kimin yari
Keyfince sallanıyor (ölüyom)
İndim derede durdum (yanıyom)
Yedi de güvercin vurdum (ölüyom)
Güvercini ararken (yanıyom)
Ben bir de yosmaya vuruldum (ölüyom)
İndim dere beklerim
Vay benim emeklerim (yanıyom)
Ağaçlar kalem olsa (yanıyom)
Yazılmaz benim derdim (ölüyom)
Kaynak: Hüseyin Sancaktaroğlu

Gız Saçların Saçların
Gız saçların saçların (yar yar yar aman)
Oynar omuz başların (ninna ninna ninanay)
Gız ben seni alacam (yar yar yar aman)
Duymasın gardaşların (ninna ninna ninanay)
Gız saçların iki kat (yar yar yar aman)
Kes birini bana sat (ninna ninna ninanay)
Eğer annen vermezse (yar yar yar aman)
Al bohcanı bana kaç (ninna ninna ninanay)
Kaynak: Ahmet Güzeldemir

Gızlar (Bu Gızların Gözüne)
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Sayfa 1316

Bu gızların gözüne bah
Yalan-yalan sözüne bah
Oğlanları yoldan eden
Hayasına üzüne bah
Bu gızların goluna bah
Sağına bah soluna bah
Aman allah göstermesin
Tutdugları yoluna bah
Bu gızların başına bah
Bezeyine yaşına bah
Anasına lağl edenin
Bişirdiyi aşına bah
Bu gızların teline bah
İnce-ince beline bah
Danışmagla gan eyleyen
Sözlerine diline bah
Bu gızların işine bah
Ağzındakı dişine bah
Cavanların heyatına
Atdıgları daşına bah
Bu gızların eline bah
Gurdugları feline bah
Yüz yaşı var yazıg hele
İndi deyir geline bah
Kaynak: Piruz Dilençi

Gızlar Gızlar Gelim Mi
Gızlar gızlar gelim mi
Fistan köynek alim mi
Siz anazın goynunda
Men savuktan ölim mi
Vur destiye gümlesin
Arif olan dinlesin
Sevdiğini almayan
Hiç evlendim demesin
Gızlar gızlar gelim mi
Fistan köynek alim mi
Siz anazın goynunda
Men savuktan ölim mi
Dut ağacı burmalı
Gölgesinde durmalı
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Sayfa 1317

İki yar sevenleri
Hançer ile vurmalı

Yüzüme bakıp da öte dönersin
Bilmem niye bana dargın gibisin

Gızlar gızlar gelim mi
Fistan köynek alim mi
Siz anazın goynunda
Men savuktan ölim mi

Kaynak: Medine Çınar

Kaynak: Ahmet Baydaroğlu

Gibidir (Öyle Ülken Vardır)
Öyle ülken vardır mevla
Dört mevsimi yaz gibidir
Biz yaşarız dağbaşında
Tipi boran toz gibidir
Bu gam yükü taşınmıyor
Böyle hayat yaşanmıyor
Bir sırtımız ısınmıyor
Ağustosu güz gibidir
Kuşlar öter yaz gelince
Arı çiçeği bulunca
Yaz gidip de güz gelince
Her tarafı buz gibidir
Ahı yoktur amanının
Neyi kalmış zamanının
Bu zavallı Dumani’nin
Kara bağrı köz gibidir
Kaynak: Aşık Dumani

Gibisin (Halin Mi Yok)

Gidacağam Hamama
Gidacağam hamama
Demeyin kaynanama
Seni bahçacı kızı
Benden ister şamama
Saçların lüle lüle
Yar geçer güle güle
Saçların ağarıptır
Gül benzin sararıptır
Bugün canım sıkılır
Kah gidah yarım gile
Bir parça aklım vardır
Onu da yar alıptır
Kaynak: Yöre Ekibi

Gide Gide Bir Söğüde (Ölem Ben)
Gide gide bir söğüde dayandım dayandım
O söğüdün allarına boyandım gelin boyandım
Ben o yare dağlar kadar güvendim güvendim
Güvendiğim dağlar elime geldi elime geldi
Ölem ben ölem ben
Kurban olam ağzındaki
Dile ben gelin dile ben

Halin mi yok takatin mi kalmamış
Perişan olmuşsun yorgun gibisin
Belki de yıllardır çilen dolmamış
Hayata küsmüşsün kırgın gibisin

Yüce dağlar size var mı zararım zararım
Yar yitirdim uğrun uğrun ararım gelin ararım
Ben o yari her gelenden sorarım sorarım
Güvendiğim dağlar elime geldi elime geldi

Terketmiş gidersin sılayı yurdu
Gömmüşsün içine çileyi derdi
Bunca acıları sana kim verdi
Bir zalim okuyla vurgun gibisin

Ölem ben ölem ben
Kurban olam ağzındaki
Dile ben gelin dile ben

Felek ile boşa etmişsin savaş
Eriyip bitmişsin sen yavaş yavaş
Çağlayıp akıyor gözlerinden yaş
Deryalar içinde durgun gibisin
Yoksa Çınar bahtiyar mı sanırsın
Derdimi bilmeden beni kınarsın
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Yüce dağ başına çadır açarım açarım
Çadırın içine güller saçarım gelin saçarım
Ben o yari (alır) çalar dağa kaçarım kaçarım
Güvendiğim dağlar elime geldi elime geldi
Ölem ben ölem ben
Kurban olam ağzındaki
Dile ben gelin dile ben
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Kaynak: Halil Atılgan

Gide Gide Gitmez Oldu
Gide gide gitmez oldu dizlerim
(Beyler amman amman dizlerim)
Aylemekten görmez oldu gözlerim
(Beyler amman amman gözlerim)
Şımbıllısın küçük hanım (gelin hanım)
Şımbıllısın vay vay
Şımbıllısın efe oğlan
Şımbıllısın vay vay

Sayfa 1318

Eşim amman aman
Ben dayanamam
Aman aman güzel
Gel seke seke
Kaynak: Muzaffer Özden

Gide Gide Yarelerim Dirildi
Gide gide aman yarelerim dirildi
Gitme dedim yar boynuma sarıldı
Gitme dedim yar boynuma sarıldı
Bize kısmet aman gurbet elde verildi

Balık pazarının keskin olur şarabı
(Beyler amman amman şarabı)
Hovardalar süslü giyer çorabı
(Beyler amman amman çorabı)

(Bağlantı)
Bu ayrılık yaman büktü belimi
Bu ayrılık yaman büktü belimi
Yaradan Hak sen bilirsin halimi
Yaradan Hak sen bilirsin halimi

Şımbıllısın küçük hanım (gelin hanım)
Şımbıllısın vay vay
Şımbıllısın efe oğlan
Şımbıllısın vay vay

Akdenizden aman su gelir boydan boydan
Güzel arar isen al bizim soydan
Güzel arar isen al bizim soydan
Muradım değildir ayrılmak yardan

İstanbul'un minaresi mercandan
(Beyler amman amman mercandan)
Benim yarim kahve içer fincandan
(Beyler amman amman fincandan)

Bağlantı

Şımbıllısın küçük hanım (gelin hanım)
Şımbıllısın vay vay
Şımbıllısın efe oğlan
Şımbıllısın vay vay
Kaynak: Yöre Ekibi

Gide Gide Kundurama
Gide gide aman kundurama kum doldu
Eşim amman aman
Ben dayanamam
Aman aman güzel
Gel seke seke
Kumda değil aman yüreğime gam doldu
Eşim amman aman
Ben dayanamam
Aman aman güzel
Gel seke seke

Kaynak: Kemal Altınkaya

Gide Gide Yoruldum
Gide gide yoruldum
Bir güzele vuruldum
Haydi benim şah boylum
Şah boylum şebboy çiçek başında
Benim sevdiğim on üç on dört yaşında
Gidene bak gidene
Gül sarılmış dikene
Haydi benim şah boylum
Şah boylum şebboy çiçek başında
Benim sevdiğim on üç on dört yaşında
Giden kayık durur mu
İskeleye varır mı
Haydi benim şah boylum
Şah boylum şebboy çiçek başında
Benim sevdiğim on üç on dört yaşında

Bu şişeler aman senin için dün doldu
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Sayfa 1319

Kaynak: Hamit Çine

Gideceğim Ben Sılama
Gideceğim ben sılama
Dağlar karın kalktı m'ola
Çiçek kokan yaylalarda
İbibikler öttü m'ola
Ömrümü yedi şu gurbet
Anaya babaya hasret
Hergünüm gam ile feryat
Felek bana sattı m'ola
Yürekteki bu sancıyı
Ben çekerim bu acıyı
Sormadın Nazlı bacıyı
Darılıp da küstü m'ola
Hep hayalim hep düşlerim
Durmaz akar gözyaşlarım
Eşim dostum yoldaşlarım
Çınar'ı unuttu m'ola

Eski ilimiz Kars'ı da
Gelir dostların hepside
Mantı yiyelim tepside
Gelin Göle'ye gidelim
Meleyince mor koyunu
İçelim yayla suyunu
Görelim düğün toyunu
Gelin Göle'ye gidelim
Sırrı yazdı bu sütuna
Yeşili çayır otuna
Binmek için dor atına
Gelin Göle'ye gidelim
Kaynak: Sırrı Arpaç

Gidelim (Ela Gözlüm)
Ela gözlüm bizim ele gidersen
Bahar ayları gelsin de gidelim
Dağlar almış yılgınını karını
Yollar çamur kurusun da gidelim

Kaynak: Ali Çınar

Gidelim

Aliyar Aliyar dostum Aliyar
Allah bilir pir aşkına yanan var

Sekiz Dokuz Temmuzda
Gelin Göle'ye gidelim
Kaşarın festivalinde
Gelin Göle'ye gidelim

Üç gün oldu bizim evler göçeli
Beş gün oldu Ciyah Suyun geçeli
Önü alem üçlü yüzü peçeli
Hanım kızlar yürüsün de gidelim

Güzeldir yaylası yazı
Boldur koyun ile kuzu
Koşmak için boz öküzü
Gelin Göle'ye gidelim

Aliyar Aliyar dostum Aliyar
Allah bilir pir aşkına yanan var

Her şeyin vardır değeri
Tam gelmiştir artık yeri
Yemek için lor peyniri
Gelin Göle'ye gidelim
Aşacaksın sen engeli
Ziyaret et emmingili
Özledin ise haşılı
Gelin Göle'ye gidelim
Selam olsun Ardahan'a
Hayat verdi bana sana
Odun içinde ormana
Gelin Göle'ye gidelim
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Methederler Kahraman'ın elini
Köprüsü yok geçemedim selini
Perçem yaylasının zülüf elini
Lale sümbül bürüsün de gidelim
Aliyar Aliyar dostum Aliyar
Allah bilir pir aşkına yanan var
Karacaoğlan söyler ama ne fayda
Rağabet kalmadı yoksula bayda
Bu ayda olmazsa gelecek ayda
On'ki ayın birisinde gidelim
Aliyar Aliyar dostum Aliyar
Allah bilir pir aşkına yanan var
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Kaynak: Orhan Üstündağ

Gidelim (Emirdağ Türküsü)
Emirdağlarına kara gidelim
Ayvadan usandık nara gidelim
Buranın güzelleri gönül eylemez
Gönül eyleyecek yere gidelim
Emirdağlarının buzu mu olur
Kanatlı kapının tozu mu olur
Bir yiğit de sevdiğini almazsa
Aldığı gelinde gözü mü olur
Emirdağlarında gönlüm kederli
İçim kan ağlıyor yarim gideli
Ne mekanım belli ne yurdum belli
Kanat ver ki mevlam yare gidelim
Kaynak: Aşık Haydar Öztürk

Gidelim (Erol Coşkunoğlu'na)
Sıkıntılar başlamadan
Gel bu diyardan gidelim
Gözlerimiz yaşlanmadan
Gel bu diyardan gidelim
Yüzler asık hiç gülmezler
Kadir kıymetin bilmezler
Ölsen namazın kılmazlar
Gel bu diyardan gidelim
Orta yerde kanıtları
Son kelime yanıtları
Kalp kırmakmış sanatları
Gel bu diyardan gidelim
Kul Kevseri dünümüzü
Dar ettiler günümüzü
Bu yer sıktı canımızı
Gel bu diyardan gidelim
Kaynak: Aşık Kevseri

Sayfa 1320

Tîg-i gam vurarak hasmını hakla
Okunu düşmanın bağrında sakla
Küheylan at ile kargı mızrakla
Gel efendim Şam'a doğru gidelim
Andelipsiz bağda hem gülşen olmaz
Gönüller gamlıysa asla şen olmaz
Bu diyarlar bana hem mesken olmaz
Gel efendim Şam’a doğru gidelim
İş edelim mest-i müdam olunca
Çamlıbel’de çay kenarı bulunca
Eğlenelim uz-i kasım gelince
Gel efendim Şam’a doğru gidelim
Bilelim efendim aşk-ı giriftar
Amma ara yerde olmaya ağyar
Bir Gevheri bir sen bir de hizmetkar
Gel efendim Şam'a doğru gidelim
Kaynak: Aşık Gevheri

Gidelim Gidelim
Gidelim gidelim
Aman nere gidelim
Dirmil yaylasına da
Yare gidelim
Narımdan aldım çarı
Hayma'dan aldım narı
Yüzüme güle güle
Elimden aldın yari
Yılana bak yılana
Kıvrım kıvrım dolana
Ben yarimi kaybettim
Bir muştum var bulana
Tarlanın keseklisi
Mendilin ipeklisi
On beş kıza bedeldir
Gelinin cilvelisi

Gidelim (Tazelendi Alem)

Meşesi meşesi yayla meşesi
Orta mahallenin benli Ayşesi

Tazelendi alem nevbahar oldu
Gel efendim Şam'a doğru gidelim
Açıldı her taraf sebzezar oldu
Gel efendin Şam’a doğru gidelim

Şu tarla uzun tarla
Parla sevdiğim parla
Yakına gelemezsen
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Uzaktan mendil salla
Derenin derincesi
Akarsuyun incesi
Gine nerden geliyon
Göynümün eğlencesi
Kaynak: Emin Demirayak

Gidem Dedim Suna Boylum
Gidem dedim suna boylum ağladı
Bir ah çekti ciğerimi dağladı
Şu gurbet eline gelip giderken
Vefasız yar beni burda eğledi
Gide gide yokuş bana yurd olur
Mor koyunda kuzusuna kurt olur
Bir yiğit de sevdiğini almazsa
Ölmez ama yüreğine dert olur
Helkeni ufak kollarına taksana
İki sallan, bir geriye baksana
Ne beklersin şu çirkinin yolunu
Başını al da Arguvan'a gelsene

Gidem Dedim Yarenlerim Darıldı
Gidem dedim aman yarenlerim darıldı
Gitmem dedim yar boynuma sarıldı
Bize kısmet aman gurbet elden verildi
Bu ayrılık yaman büktü belimi
Yaradan Hak sen bilirsin halimi
Akdeniz'den aman su gelir boydan boydan
Güzel arar isen al bizim soydan
Muradım değildir ayrılmak yardan
Bu ayrılık yaman büktü belimi
Yaradan Hak sen bilirsin halimi
Kaynak: Kemal Altınkaya

Gidemiyorum (Sevgili Ağın'ım)

Sayfa 1321

Silahımı alıp gidemiyorum
Bülbül sesi dinle sabah uyan da
Başka sese mana veremiyorum
Üzümü cevizi çatlamış narı
Kilerimde yok ki seremiyorum
İncirler ballanmış ayvalar sarı
Uzanıp elimle deremiyorum
Anam hamur yaptı pişirir şimdi
Yufkayı katlayıp düremiyorum
Bir tas ayran karnım şişirir şimdi
Ekmeğe taze yağ süremiyorum
Günler aylar geçti özledim seni
Dinmeyen gözyaşım silemiyorum
Rüyada uzaktan gözledim seni
Yakına gelip de göremiyorum
Kaynak: Memduh Soylu

Giden Ay Dutulur Mu
Giden ay dutulur mu
Bala tuz gatılır mı
Geceler çoğ uzundur
Yalınız yatılır mı
Hayde oğlan
Sallan gel yuvarlanda gel
Ağabeyin konağını fırlanda gel
Gurban olam datlı datlı dillere vay
Al fistanın süpürüyor yerleri vay
Gidiyom gidemiyom
Az doldur içemiyom
Sevdim gonca gül idi
Goyupta gidemiyom
Hayde oğlan
Sallan gel yuvarlanda gel
Ağabeyin konağını fırlanda gel
Gurban olam datlı datlı dillere vay
Al fistanın süpürüyor yerleri vay

Sevgili Ağın’ım sana ezelden
Aşığım nedense bilemiyorum
Yeşil yapraklardan aşırı gazelden
Başımı alıp ta gidemiyorum

Garşıdan geçti gelin
Elinde teşti gelin
Gitme bir yol göreyim
Gençliğim geçti gelin

Dağlarında keklik sesi duyanda

Hayde oğlan
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Sallan gel yuvarlanda gel
Ağabeyin konağını fırlanda gel
Gurban olam datlı datlı dillere vay
Al fistanın süpürüyor yerleri vay

Sayfa 1322

Yüksek dağlarında karanfinler güller
Baş eğmez yiğitler omuzlar üstünde
Topraktan beslenir büyür filizler
Buğdaya dönüşür başaklar üstünde

Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Giden Ay Tutulur Mu
Giden ay tutulur mu
Bala tuz katılır mı
Gönlümün hükümdare
Kalbimin hükümdare
Gidene bak gidene
Boyu benzer fidana
Allah sabırlar versin
Gizli sevda çekene
Giderem mende mende
Bir arzum kaldı senden
Seni zalımın kızı
Din iman yok mu sende
Kaynak: Atakan Çelik

Giden Gidene
Ümitsiz Her Günüm Yıl Oldu Bana
Aldığım Her Nefes Dert Oldu Bana
Can Verdiğim Dostlar El Oldu Bana
Beni Terkedipte Giden Gidene
Sevgiyi Her Yerde Aradım Durdum
Mutluluk Beklerken Gözyaşı Buldum
En Acı Dertlere Ben Hedef Oldum
Sonunda Dertlere Ben Hedef Oldum
Beni Terkedipte Giden Gidene
Bir Gün Kayboldu Hep Güzel Günlerim
Gel Desem Gelmez Ki Geçen Günlerim
Sırt Çevirdi Bana Tüm Sevdiklerim
Beni Terkedipte Giden Gidene
Kaynak: Hüseyin Emre

Giden Kuşlar
Giden kuşlar dönse bulutlar üstünde
Bir selamın gelse baş göz üstünde
Gam keder savrulur yalan değilse
Gecem güne döner yer gök üstünde
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Bir sızı dolaşır başı boş hallerde
Mahsus mahallerde yürek üstünde
Perçemin vurulur soğuk yellerde
Düşer nazlı nazlı kaş göz üstünde
Söz: Selahattin Demirtaş

Giden Yiğitlerim
Ne acayip derde düştüm erenler
Bayram günüm geçer bir matem gibi
Kime gidem, nasıl edem, şaştım erenler
Eser badi sabah durur sam gibi
Dilo dilo durur sam gibi
Gelin gidek ölülerden uluya
Haber edin edin Şah-i Merdan Ali'ye
El akıllıya hasret biz de deliye
Deli başımıza yağdı kum gibi oy
Dilo dilo kum gibi kum gibi
Giden yiğitlerim gelmiyor geri
Kalanları bir lokmanın esiri
Emdi kanımızı Ankara'nın vampiri
Hiç adam koymadı bir yamyam gibi
Meçhuli acımaz bize Yaradan
Yar görünmez, dağlar vardır aradan
Gerçekleri görme, gel geç şuradan
Görür isen iki gözün yum gibi
Söz: Aşık Meçhuli
Kaynak: Aşık Meçhuli

Giden Yolcuyu Ben Mi Eğleyim
Giden yolcuyu da ben mi eğleyim
Susuz değirmene bent mi bağlayım
Giden gönlümü de kimde eğleyim
Bülbül öldü gülü soldu neyleyim
Kıyma felek kıyma bana yazıktır
Bahçeler virandır bağlar bozuktur
Ta evvelden garip gönlüm eziktir
Bülbül öldü gülü soldu neyleyim
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan
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Gidenin Üçü Güzel
Gidenin üçü güzel
Ardında saçı güzel
Saçı başını yesin
Yolda yürüşü güzel (vay)
Giderim Sivas üstü
Antep yoluma düştü
İstedim hiç dönmeyem
O yar aklıma düştü (vay)

Sayfa 1323

Önümüzde gidilecek yol vardır
Ömür bitiminde sal olur gider
Şeref der ki iki düşün bir söyle
Elinden geldikçe insanlık eyle
Bu dünyanın işi böyledir böyle
Kimi fakir kimi han olur gider
Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova

Gider (Görme Beni)

Bahçalar dolu vişne
Bedo peşime düşme
Bu aşkın sonu yoktur
Nafile dile düşme (vay)

Görme beni beyim gözünde küçük
Senin gibileri zay olur gider
Güvenme dünyada mala güvenme
Senin gibileri zay olur gider

Kaynak: Bedri Karahan

Tepeden bakarak yoksul incitme
Farkına var artık haramı yeme
Haksız servetine kazancım deme
Senin gibileri zay olur gider

Gider (Bir Koyun Sürüsü Olduk)
Bir koyun sürüsü olduk
Mor kuzular bakar gider
Çoban kıvısına girmiş
Kurtlar bizi çeker gider
Ben hakkı sevdim diyenler
Gerçeğe boyun eğenler
Alın terinden yiyenler
Damla damla döker gider

Kemal Yıldız akıl erdiremedim
Ağaya helalı yediremedim
Ben onu yolundan döndüremedim
Senin gibileri zay olur gider
Kaynak: Kemal Yıldız

Gider (İnsanoğlu)

Dilim hey gerçektir dilim
Bilirsin hayvan değilim
Şurada bir avuç zalim
Belimizi büker gider

İnsanoğlu dünyada boş yaşamaz
Hayat emelini sıralar gider
Adam var ki yerli kaya misali
Adam var dağları turalar gider

Sende kalsın senin kinin
Bitmedi mi perin cinin
Tüm cahiller Mahzuni'nin
Hatırını yıkar gider

Adam var dostunu dar günde arar
Adam var çekiler kenarda durar
Adam var lokman kimi yara sarar
Adam var sağlamı yaralar gider

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Adam var küs gezeni barıştırar
Adam var sevenleri kavuşturar
Adam var ortalığı karıştırar
İnsanı insandan aralar gider

Gider (Dünya Değirmendir)
Dünya değirmendir insanlar tahıl
Ekilir biçilir un olur gider
Cesedi gezdirir baştaki akıl
Bire saygı duyan bin olur gider
Her insanda ayrı ayrı hal vardır
Çiçek sarı üzerinde bal vardır
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Ergün bu sözü söylemez boşuna
Adam var gitmez kimsenin hoşuna
Adam var ant içer kardaş başına
Adam var kardeşi karalar gider
Kaynak: Ozan Ergün Yalçın
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Sayfa 1324

Gider (Karlıca Dağı Gördün Mü)

Gider İsen Bizim Elden

Karşı ki karlıca dağı gördün mü
Buldurmuş eyyamın eriyip gider
Akan sularından ibret aldın mı
Yüzünü yerlere sürüyüp gider

Gider isen bizim elden
Yar güle güle dost güle güle
Doyulamaz tatlı dilden
Gel güle güle sar güle güle

Kadirsin hey kadir Mevlam kadirsin
Her nereye baksam anda hazırsın
Üstümüzde dört köşeli çadırsın
Cümlemizi birden bürüyüp gider

Biz gideriz yolumuza
Sar kolların boynumuza
Soyunup gir koynumuza
Gel güle güle gir güle güle

Sıra sıra gelen ol ulu kuşlar
Sırlı olur yakmaz onu güneşler
Evvel ezel meyve veren ağaçlar
Anlarda kalmayıp çürüyüp gider

Susa deli gönül susa
Def olunsun gam ve gussa
Tatlı leblerinden buse
Al güle güle ver güle güle

Deryamız derindir asla boylanmaz
Bin bir kelam etsem biri söylenmez
Kişi ikrarsızsa cemde elnmez
İkrarı boynunda yürüyüp gider

Bülbül arar dalımızı
Dermek ister gülümüzü
Ela gözlüm halimizi
Sor güle güle gör güle güle

Şah Hatayi'm söyler sözü özünden
Dervişlerin ayırmayan gözünden
Olur olmaz münkirlerin sözünden
Eriyip gönlümüz farıyıp gider

Daimi der coşumuzu
Bahar eyle kışımızı
Ağlar isek yaşımızı
Gel güle güle sil güle güle

Kaynak: Şah Hatayi

Kaynak: Aşık Daimi

Gider Durnam Gider Yayladan Gider

Gider Oldum (Yeni Bir Sevda)

Gider durnam da gider yayladan gider
Seydi Battal gibi kurmuş cenk eder
(aman) Bu yıllık da canım karadan gider
Firuz Bey Acem'e gitti durnalar

Yeni bir sevdadır geldi başıma
Gelin helallaşın ben gider oldum
Gelip ya gelmeyip sizi bulayım
Gelin helallaşın ben gider oldum

Şemsi kamer doğmuş yarin yüzüne
Ataş saldın vücuduma özüme
(aman) Kıya bakma da canım nazlı yarin yüzüne
Firuz BeyAcem'e gitti durnalar

Yüreğimde yanar bunca ateşler
Yar elinden yine yaralar işler
Gülüp oynadığım kızlar kardeşler
Gelin helallaşın ben gider oldum

Yedi atlıynan gitti Hakk'a emanet
Yetmiş bin evliye eylesün himmet
İstemez eziyet küçük Muhammet
Firuz Bey Acem'e gitti durnalar

Tuz ekmek yediğim kavim kardaşlar
Nedir bu feleğin ettiği işler
Gözümden akıttım kan ile yaşlar
Gelin helallaşın ben gider oldum

Ulu soydan bir bey çıktı yollara
Ünü destan olmuş dilden dillere
Boran etmen derim ğarbi yellere
Firuz Bey Acem'e gitti durnalar

Edepsize arsıza sakın varmayın
Aslı'm kaçmış gelir ise kovmayın
Dertli Kerem burdan gitti demeyin
Gelin helallaşın ben gider oldum

Kaynak: Halil Bayındır

Kaynak: Aşık Kerem
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Gider Oldum Beyler (Gelince)
Gider oldum beyler Halep'e Hoy'a
Mevlam yetiştirsin düğüne toya
Bozdurun altını beyaz akçaya
Sarfedin beylere ha ben gelince
Çağrın gelsin Tekeli'nin beyini
İçinizde yoktur ondan yeğini
Ayırın sürüden bin erkeğini
Kırdırın kasaba ha ben gelince
Kırat'ım yok binem gidem sazana
Yiğit odur öz malını kazana
Yüz batman pirinci küçük kazana
Yedirin beylere ha ben gelince
Köroğlu'm der devran döndü ahire
Altın madenleri döndü bakıra
Satın Çamlıbel'i verin çakıra
İçirin beylere ha ben gelince
Kaynak: Köroğlu

Gider Oldum Kömür Gözlüm
Gider oldum kömür gözlüm elveda
Nazlım bize bu illerden göç oldu
Senin ile zevk u safa sürdüğüm
Geldi geçti cümle işler hiç oldu
Ağ yar melul melul bakma yüzüme
Bir od düştü yanar tatlı özüme
Dünya zindan görünüyor gözüme
Nazlım senden ayrılması güç oldu
Zalım felek devre çalmış kalemi
Ah u zarım tuttu bütün alemi
Gurbet elde eksik etme selamı
Geçti serden yar başımda taç oldu

Sayfa 1325

Çokca çokca selam olsun sunaman aman
Hem suyuna halkına
Öyle bir güzeli vardır aman aman
Değer yüz bin altına
Kafeste kumruya benzer aman aman
Güzeli İslimye'nin
Her sokakta güzel çoktur aman aman
Suları çağlar akar
Sarı çiğdem mor menevşe aman aman
Sünbülü bir hoş kokar
Lale sünbül mor menevşe aman aman
Gülleri ne hoş kokar
Kafeste kumruya benzer aman aman
Güzeli İslimye'nin
Kaynak: Aşık Ali Tamburacı

Gider Ya (Şeksiz Bilin)
Şeksiz bilin bu dünya bütün halktan geçer ya
İnanma sen malına bir gün elden gider ya
Ata ana kardeşler nere gitti fikir kıl
Dört ayaklı tahta at bir gün sana yeter ya
Dünya için gam yeme Hakdan başkasını deme
Kişi malını yeme Sırat üzre tutar ya
Ehlü iyal kardeşler kimseler olma yoldaş
Merdane ol garip baş ömrün yel gibi geçer ya
Kul Hace Ahmet taat kıl ömrün bilmem nece yıl
Aslını bilsen su ve kil yine kile gider ya
Kaynak: Ahmet Yesevi

Giderem (Mevlayı Seversen)

Karac'oğlan mevla yazmış fermanım
Göklere sed çekti ah u faiganım
Lütfedip ağlatma nazlı gülşanım
Bize de ayrılık haktan iş oldu

Mevlayı seversen konak et beni
Bu gece eğlenir yatar giderem
Gözden ırak olup gönülden cüda
Derbeder olurum iter giderem

Kaynak: Karacaoğlan

Çıra yakıp yanımızda oturma
Burda olan sözü köye götürme
Bir parça ekmekle su da getirme
Niyet edip oruç tutar giderem

Gider Oldum Padişahım
Gider oldum padişahım aman aman
Ben İslimiye şehrine
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Sabahtan kalkan da han pulu iste
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Eğer vermez isem sen beni kısta
Atı koy mezada müşteri seste
Değere değmeze satar giderem
Mevlayı seversen tan etme bize
Hak kulun ayıbın vurmadı yüze
Bu yıl tahsirliydim göründüm göze
Bıldır yağan kardan beter giderem
Çıldırlı Şenlikim aşk hevesinde
Üryan gönlüm gezer abdal postunda
Kahve ocağında peyke üstünde
Yorgansız döşeksiz yatar giderem
Kaynak: Aşık Şenlik

Giderem Belesine
Giderem belesine vay lele le lele vay lolo
Garipler mehlesine can lele le ben ölüm
Burda bir garip ölmüş vay lele le lele vay lolo
Gelin gidek yasına can gülüm yar ömrüm yar
Giderem dur diyen yok vay lele le lele vay lolo
Halin nedir diyen yok can lele le ben ölüm
Ben yarime kavuştum vay lele le lele vay lolo
Gözün aydın diyen yok can gülüm yar ömrüm yar
Giderem bakıp geçtin vay lele le lele vay lolo
Sinemi yakıp geçtin can lele le ben ölüm
Gecenin uykusunu vay lele le lele vay lolo
Gözüme haram ettin can gülüm yar ömrüm yar

Sayfa 1326

A balam bana bak bana bak
Bir dahi gelmem size
Dön geri bak geri bak
Şirin'in tatlı dili
A balam bana bak bana bak
Yadigar kalsın size
Dön geri bak geri bak
Giderem ben şiraza
A balam bana bak bana bak
Dayanamam bu naza
Dön geri bak geri bak
Gel koklaşak sarı kız
A balam bana bak bana bak
Belki gelmem bu yaza
Dön geri bak geri bak
Kaynak: Feryadi Hafız Hakkı

Giderem Burdan Artık
Giderem burdan artık
Başaçık yaka yırtık
İsterem gemsız gidem
Gem gelir gemden artık
(Bağlantı)
Kız niye heyran niye
Kız niye kurban niye
Öldüm yar diye diye
Geceleri gel yanıma
Türkü söylerem siye
Hoyrat söylerem siye

Kaynak: Mustafa Doğramacı

Giderem Ben De Ben De
Giderem bende bende
Bir ahdım kaldı sende
Ayva gibi sarardım
Hiç iman yokmu sende
Bahçaya bar diyemem
Ayvaya nar diyemem
Alıştım ben iyiye
Kötüye yar diyemem
Kaynak: Yöre Ekibi

Giderem bende bende
Bir arzum kaldı sende
Ayva gibi sarardım
Diniman yok mu sende
Bağlantı
Giderim dur diyen yok
Kebap oldum yiyen yok
Ayrılık gömleğini
Benden başka giyen yok
Bağlantı
Kaynak: Hafız Nuri Başaran

Giderem Ben Tebriz'e

Giderem Van'a Doğru

Giderem ben Tebriz'e

(Oğul) Giderem Van'a doğru
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Valla(h) Yolum İran'a doğru beni beni havar zalım yar
(Oğul) Kes başım kanım aksın
Valla(h) Kadir bilene doğru beni beni havar zalım yar

Sayfa 1327

Kaynak: Bilinmiyor

Giderim (Hele Gelin Bana Sorun)

(Oğul) Hu beni hurda beni
Valla(h) Koydun çukurda beni beni beni havar zalım yar Hele gelin bana sorun
Eli bıraktım giderim
(Oğul) Sadıklığın bu muydu
Gönül bahçesinde açan
Valla(h) Yedirdin kurda beni beni beni havar zalım yar
Gülü bıraktım giderim
Kaynak: Ahmet Kızılel

Giderem Yolum Budur
Giderem yolum budur
Ayrıldım zulüm budur
Sevdiğim elin olmuş
Ecelsiz ölüm budur
(Bağlantı)
Git bulut kerem eyle
O yare selam söyle
Benim günahım neydi
Yaktı yandırdı böyle
Mezarım derin edin
Su serpin serin edin
Dünyada gün görmedim
Ahrette gelin edin
Bağlantı
Kaynak: Fatih Kısaparmak

Gideriken Çevirdiler Yolundan
Gideriken çevirdiler yolumdan
Ayırdılar beni nazlı yarimden
Kim ayrılmış ben ayrılem yarimden
Beri gel yarim beri gel ben adam yemem
Ellerin yarine yarim ol demem
Yoğurdum var al yeşilli çanakta
Benleri var ak gerdanda yanakta
Benim yarim şu karşıki konakta
Gız konak avlusunda vuruldum sana
Gız zalım annen mehel görmüyor bana
Gide gide gitmez oldu dizlerim
Aylemekten görmez oldu gözlerim
Ben o yari görmeyeli özlerim
Hey maşallah şu oynayan hanımlara maşallah
Nikahları kıyılmış düğünleri olacak inşallah
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Yar görür mü hayalinde
Beni bu dertli halimde
Sevdiğimin cemalinde
Halı bıraktım giderim
Bozdum bahçemi bağımı
Seyret Arsiyan dağını
Ana baba ocağını
Dolu bıraktım giderim
Deryami bin aşkın atı
Çoktur bu aşkın sürati
Kazandığım saltanatı
Malı bıraktım giderim
Kaynak: Aşık Deryami Baba

Giderim (Hey Yarenler)
Hey yarenler gam hicranda
Boş geldim dolu giderim
Aşkımız kaynayıp coştu
Nevbahar seli giderim
Yüreğime vurdu narı
Artırdı ah ile zarı
Göremedim nazlı yari
Sağ geldim ölü giderim
Mecnun tek melül oturdum
Yarı yadıma getirdim
Der Şamil aklım yitirdim
Düz geldim deli giderim
Kaynak: Aşık Şamili

Giderim (Neyini Öveyim)
Neyini öveyim ben bu dünyanın
Bana çektirdiği cevri cefanın
Cennet mekan olsa bana yar yanın
Yüz çevirip ben mevlama giderim
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Giderim de hakka doğru giderim
Yücelerin yücesine giderim
Eğer tapsa idim paraya pula
Bedenim boyardım yeşile ala
Elim uzatmadım bir haksız mala
Sığındım mevlama hakka giderim
Giderim de hakka doğru giderim
Yücelerin yücesine giderim
Bekir der ki ben biçare ozanım
Dertle yoğrulmuş kaynayan kazanım
Derdimi kağıda döküp yazanım
Sığındım mevlama böyle giderim
Giderim de hakka doğru giderim
Yücelerin yücesine giderim
Kaynak: Bekir Hıdıroğlu

Giderim (Öz Canımdan Çok)
Öz canımdan çok sevdiğim Erzurum
Çaresiz dişimi sıktım giderim
Gafillerden darbe yedi gururum
Çaresiz dişimi sıktım giderim
Selam olsun ecdat ile abaya
Abdurrahman Gazi Habip Babaya
Tuz ektiler çalıştığım çabaya
Kaderime boyun büktüm giderim
Benim canım feda idi bin cana
Bin can az derlerse iki bin cana
Kırk senelik gözyaşımı fincana
Kattım Karasu'ya aktım giderim
Kırılmış sazımı astım tavana
Çevirdim yönümü döndüm divana
Gurbet kelepçedir yurdu sevene
Bilerek koluma taktım giderim
Nazar ettim solu ile sağına
Sanki matem düşmüş yar otağına
Seyreyledim Palandöken dağına
Üç kez geri döndüm baktım giderim
Yel devirsin sebeplerin kökünü
Sırtıma verdiler sitem yükünü
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Sayfa 1328

Kırk senedir beklediğim ekini
Harmana dökmeden yaktım giderim
Alnımız apaçık yüzüm karasız
Buna rağmen kuyladılar yarasız
Tambura köyünden Emrah çaresiz
Ben de Erzurum'dan çektim giderim
Reyhani'yim aşk ateşim dinmedi
İftira darbesi cana sinmedi
Zeynel Horasan'a gitti dönmedi
Bu da benim kara bahtım giderim
Kaynak: Aşık Reyhani

Giderim (Sabah Erken Gelir)
Sabah erken gelir dava kurarsın
Üç beş gün misafir durur giderim
Yapmadığm gönlü neden kırarsın
Belki de ahrette sorar giderim
Gezersin salonda durmaz yel gibi
Bahçelerde biter kokmaz gül gibi
Selamsız geçersin neden el gibi
Birkaç günden sonra varır giderim
Bilmem anlar mısın garip halinden
Kaşların çekilmiş sürme kalemden
Gidenler eğlenir varmaz yolundan
Bu derde bir çare arar giderim
Gören göz göremez kendi yolunu
Beyazlı kar gibi gördüm elini
İnce bağlar incitmesin belini
İzin versen belden sarar giderim
Mevlam onar bu güzelin işini
Bir yay gibi görebildim kaşını
Üç örük etmişsin güzel saçını
Sırma saçlarını tarar giderim
Noksan ister bu dünyada gülmeyi
Zulüm derler gurbet elde ölmeyi
Gidersem de gönül sende kalıyor
Kurarım seninle karar giderim
Kaynak: Hodlu Noksani

Giderim Bu Düzünen
Giderim bu düzünen
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Allanma sallanma kokulu gelin
Aynası cebine sokulu gelin

Sayfa 1329

Loy loy diloy loy Ören'li gelin
Kaynak: İlhan Kızılay

Aram yoktur kız ilen
Allanma sallanma kokulu gelin
Aynası cebine sokulu gelin
Üç bucağın namlısı
Allanma sallanma kokulu gelin
Aynası cebine sokulu gelin
Yaman delikanlısı
Allanma sallanma kokulu gelin
Aynası cebine sokulu gelin
İşte örtülü gülü
Allanma sallanma kokulu gelin
Aynası cebine sokulu gelin
Ne hoş olur sümbülü
Allanma sallanma kokulu gelin
Aynası cebine sokulu gelin
Kaynak: Selahattin Yetimoğlu

Giderim Elinizden
Giderim elinizden
Gurtulam dilinizden
Yeşil baş ördek olsam
Su içmem gölünüzden
Su bağladım kamışa
Su neylesin yanmışa
Mevlam sabırlar versin
Yarinden ayrılmışa
Kaynak: Aşık Hasan Hüseyin

Giderim Giderim De Ören'e Benzer
Giderim giderim de Ören'e benzer anam Ören'e benzer
Yıkılmış evleri de virana benzer di loy loy Ören'li gelin
Akçadağ köyüne de Ören diyorlar anam diyorlar
Senin bu derdine de verem diyorlar
Loy loy diloy loy Ören'li gelin
Giderim giderim de yolum yan gelir anam yan gelir
Ah ettikçe içerimden kan gelir loy loy diloy loy Ören'li
gelin
Kazın mezarımı da dört yol üstüne anam üstüne
Yar gelip geçtikçe de bana can gelir
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Giderim Giderim De Yolum Yan Gelir

Giderim giderim de yolum yan gelir (anam yan gelir)
Ah ettikçe de (anam) içerimden kan gelir (loy loy)
Kazın mezarımı dört yol üstüne (anam üstüne)
Yar gelip geçtikçe de buna can gelir

Giderim giderim de ben de giderim (aman giderim)
Güzel olmayan da (anam) yere ben de giderim (loy lo
Buranın güzelleri gönül eylemez (anam eylemez)
Gönül eğleyecek de (anam) yürektedir
Kaynak: Nezahat Bayram

Giderim Giderim Ören'e Benzer
Aşık demiyorlar korkak diyorlar
Ne olursun naza çekilmeden gel
Otursam ağlasan ürkek diyorlar
Gözyaşım toprağa ekilmeden gel
Aşkımıza nazar değdi göz oldu
Dile düştü el içinde söz oldu
Bahara demiştin aha güz oldu
Yapraklar sarardı dökülmeden gel
Efkar ile bir sigara yakalım
Ne yalanlar uydurursun bakalım
Hasretle ağardı saçım sakalım
Geleceksen belim bükülmeden gel
Uğur bize namus oldu ar oldu
Beni böyle eden nazlı yar oldu
Koca dünya bir başıma dar oldu
Aman ha üstüme yıkılmadan gel
Kaynak: İlhan Kızılay

Giderim Giderim Varna Görünmez
Giderim giderim
Varna görünmez
Dönerim arkama bakarım
Kimseler gelmez
Dönerim arkama bakarım
Kimseler gelmez
Babam da ihtiyar
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Sayfa 1330

Ata binemez
Nişanlım küçüktür ağ-beyler
Yolları bilmez
Nişanlım küçüktür ağ-beyler
Yolları bilmez

Kestanedir yükümüz
(Yarim aman) Kestanedir yükümüz
Şu Şarköy'ün içinde
Elti olcaz ikimiz
(Yarim aman) Elti olcaz ikimiz

Söyle Elif kız söyle
Türkünü söyle
Türkü de bilmiyom ağ-beyler
Kuran okurum
Türkü de bilmiyom ağ-beyler
Kuran okurum

Yarim şeker dilleri kaymak
Sarsam uyanmaz
(Yarim aman) Canlar dayanmaz

Esvaplarım sandıkta
Basılı kaldı
Evde nişanlım ağ-beyler
Yasılı kaldı
Evde nişanlım ağ-beyler
Yasılı kaldı
Yetişin kardaşlar yetişin
Aldılar beni
Deli de orman şaykaları
Çaldılar beni
Deli de orman şaykaları
Çaldılar beni

İn dereye dereye
Dere sana ırak mı
(Yarim aman) Dere sana ırak mı
Ergün ergün tarlaya
Sen babana çırak mı
(Yarim aman) Sen babana çırak mı
Yarim şeker dilleri kaymak
Sarsam uyanmaz
(Yarim aman) Canlar dayanmaz
İn dereye dereye
Toplayalım taşları
(Yarim aman) Toplayalım taşları
Senin yarla benim yar
Mahalle arkadaşları
(Yarim aman) Mahalle arkadaşları

Kaynak: Sezai Çetin

Giderim Yolum Dağdır
Giderim yolum dağdır
(Vay) Bu ne meyvalı bağdır
Ben kazanım yar yesin
Nice ki canım sağdır
Of of böyle kar
Bu yıl da kaldık bekar
Giderim yolum kaya
(Vay) Cemalin benzer aya
Eridim hilal oldum
Günleri saya saya
Of of böyle kar
Bu yıl da kaldık bekar
Kaynak: Hayriye Temizkalp

Gideriz Biz İkimiz
Gideriz biz ikimiz
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Yarim şeker dilleri kaymak
Sarsam uyanmaz
(Yarim aman) Canlar dayanmaz
Kaynak: Remziye Karayer

Giderken Eyle Beni
Giderken eyle beni
Oy dumanlı dağlar
Yari gördüm bugün
Gözlerim oynar
Yari gördüm bugün
Zülfünde bağla beni
Oy dumanlı dağlar
Yari gördüm bugün
Gözlerim oynar
Yari gördüm bugün
Dere boyu kurd izi
Oy dumanlı dağlar
Yari gördüm bugün
Gözlerim oynar
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Sayfa 1331

Yari gördüm bugün
Sadıktır yarin sözü
Oy dumanlı dağlar
Yari gördüm bugün
Gözlerim oynar
Yari gördüm bugün

Aman aman aman
Hadi güzel oğlan oğlan
Yanıyorum eylen eylen

Zülfün adı kehribar
Oy dumanlı dağlar
Yari gördüm bugün
Gözlerim oynar
Yari gördüm bugün
Yarimin adı mehriban
Oy dumanlı dağlar
Yari gördüm bugün
Gözlerim oynar
Yari gördüm bugün

Oniki yaştan beri
Aman aman aman
Hadi güzel oğlan oğlan
Yanıyorum eylen eylen
Yar senin peşindeyim
Aman aman aman
Hadi güzel oğlan oğlan
Yanıyorum eylen eylen

Evli isen aş git aş git
Bekar isen eylen eylen

Evli isen aş git aş git
Bekar isen eylen eylen

Kaynak: Zafer Acar
Kaynak: Yöre Ekibi

Gidersen Ağla Da Git
Gidersen ağla da git
Aman aman aman
Hadi güzel oğlan oğlan
Yanıyorum eylen eylen
Terkine bağla da git
Aman aman aman
Hadi güzel oğlan oğlan
Yanıyorum eylen eylen
Evli isen aş git aş git
Bekar isen eylen eylen
Şu dağın mazıları
Aman aman aman
Hadi güzel oğlan oğlan
Yanıyorum eylen eylen
Çift gezer kuzuları
Aman aman aman
Hadi güzel oğlan oğlan
Yanıyorum eylen eylen

Gidersen Bize Uğra
Gidersen bize uğra (Diley ley diley ley)
Kebabı köze doğra (Diley ley diley ley)
Beni koyup gidersen (Diley ley diley ley)
Dermansız derde uğra (Diley ley diley ley)
Bahçe yolu boylarım (Diley ley diley ley)
Güle hizmet eylerim (Diley ley diley ley)
Öz yarimi verseler (Diley ley diley ley)
Başka yari neylerim (Diley ley diley ley)
Dağda kavak olmasa (Diley ley diley ley)
Yapraklarını solmasa (Diley ley diley ley)
Yar yanıma gelince (Diley ley diley ley)
Beş gün sabah olmasa (Diley ley diley ley)
Kaynak: Mehmet Ali Torun

Gidersin (Kaderim)

Evli isen aş git aş git
Bekar isen eylen eylen

Yükseklerden uçan benim kaderim
Kanatsız da olsa uçup gidersin
Eğlen dertlerimi bir sana derim
Derdimi dinleyip kaçıp gidersin

Şu dağın başındayım
Aman aman aman
Hadi güzel oğlan oğlan
Yanıyorum eylen eylen
On iki yaşındayım

Ben senin uğruna yandım yakıldım
Uçmak isteyince yere çakıldım
Kader ağlarına geldim takıldım
Bana inat diye geçip gidersin
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Kanatsız kuş gibi geziniyorum
Ak kağıt üstüne yazılıyorum
Gülüp oynamasam üzülüyorum
Ol feleğe inat göçüp gidersin
Kemal Yıldız söyle ne idi suçun
Otuza gelmeden ağardı saçım
Bana yazılanlar bir başka biçim
Kaderi bırakıp kaçıp gidersin
Kaynak: Kemal Yıldız

Gideyim (Kaşı Karam)
Kaşı karam arkam sıra
Baktı varayım gideyim
Nazlı yarim hatırımı
Yıktı varayım gideyim
Bütün duman dağlar taşlar
Seher vakti öter kuşlar
Gözlerimden kanlı yaşlar
Aktı varayım gideyim
Yediğim gitmez karnıma
Kara bağlarım arnıma
Ufak kuzular burnuma
Tüttü varayım gideyim
Yadeller sövdü anama
Varam gideyim hanama
Felek hançerin sineme
Soktu varayım gideyim
Sevdiğim girer düşüme
Engel düşüyor peşime
Aşkın yuların başıma
Taktı varayım gideyim
Göresidim ellerimi
Sunsam yetmez ellerimi
Zalim gurbet bellerimi
Büktü varayım gideyim
Derdiçoğum söyler sözün
Ağlar ağlar siler gözün
Zalim gurbet ömrüm özün
Söktü varayım gideyim
Kaynak: Aşık Derdiçok
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Sayfa 1332

Gideyim (Name Geldi Vatanımdan)
Name geldi vatanımdan
Vakti varayım gideyim
Kanlı yaşlar gözlerimden
Aktı varayım gideyim
Ol mürüvvet kerem hani
Kuluna çoktur ihsanı
Gurbet elin kahrı beni
Yaktı varayım gideyim
Bendoldum kanlı zalime
Asla rahmetmez halime
Yedi yıldır yar yoluma
Baktı varayım gideyim
Aşık Garip bilir kendin
Yiğit olan döker kanın
Felek boynuma kemendin
Taktı varayım gideyim
Kaynak: Aşık Garip

Gidin Bulutlar Gidin
Gidin bulutlar gidin
Yarime selam edin
(Gel gel gel aman)
Uykusun haram edin
(Ayle bir danem ayle)
Giderisen uğurlar olsun
Dağlar taşlar yolun olsun
(Gel gel gel aman)
Benden başka yar seversen
İlahi gözün kör olsun
(Ayle birtanem ayle)
Gidiyorum elveda
Bu can yoluna feda
(Gel gel gel aman)
Kavuşmadık yar olmaz
Kavuştur bari hüda
(Ayle birtanem ayle)
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Gidin Bulutlar Gidin
Gidin bulutlar gidin
Yarime selam edin
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Nazlım öfkeli ise
Dilinden kelam edin durnalar yörü
Nazlım uykuda ise
Uykusun haram edin durnalar yörü
Aman aman allı
Al dudaklar ballı
Yeşil Bursa şallı
Zeytin gözlü durnalar yörü
Şu dağlar gürgen meşe
Güneşe gel güneşe
Senin yarin gül ise
Benimki mor menevşe durnalar yörü
Nazlım uykuda ise
Uykusun haram edin durnalar yörü
Aman aman allı
Al dudaklar ballı
Yeşil Bursa şallı
Zeytin gözlü durnalar yörü
Nergis açar derede
Benim yarim nerede
Eller yarimi almış
Ben kaldım köşelerde durnalar yörü
Nazlım uykuda ise
Uykusun haram edin durnalar yörü
Aman aman allı
Al dudaklar ballı
Yeşil Bursa şallı
Zeytin gözlü durnalar yörü
Kaynak: Yöre Ekibi

Gidin Deyin O Serçeye
Gidin deyin o serçeye
Konmasın bizim bahçeye
Konarsa bizim bahçeye
Şikat ederim hocaya
Aman livar livar livar
Livar livar hanım livar
Gidin deyin o kargaya
Konmasın bizim tarlaya
Konarsa bizim tarlaya
Şikat ederim ağaya

Sayfa 1333

Aman livar livar livar
Livar livar hanım livar
Gidin deyin o leyleğe
Konmasın bizim evleğe
Konarsa bizim evleğe
Şikat ederim feleğe
Aman livar livar livar
Livar livar hanım livar
Kaynak: Hıdır Ersoy

Gidin Söylen Yalımoğlu Yalime
Gidin söylen zalımoğlu zalime
Katlimi dal ettin katli dal olsun
Bizi böyle haldan haldan halde halettin
Bundan böyle böyle katlin dal olsun
Karlı dağlar vatanımdan elimden
Gardaşlarım gitti gitti, gamdan kederden
Bizi koydun kanlı kanlı zalim elinden
Bundan böyle bana bana katlin dal olsun

Gidişime (Yine Yol Göründü)
Yine yol göründü benim serime
Alışmak da yorulmak da şart oldu
Sizler sürün sefasını yerime
Ulaşmak da sorulmak da dert oldu
Doyamadım toprağımda taşımda
Binbir çile türlü bela başımda
Jandarmalar karakollar peşimde
Gurbeteller garibana yurt oldu
Adalet gantarı sallıyor burda
Teslim mi köşeler canavar kurda
Yoksullar yurdunda çalışanlarda
Çakallar çukallar şimdi mert oldu
Sözümde yalan yok çarkımız bozuk
Türküye dökülür bağrımız ezik
Ceylanim ağlatma gene de yazık
Feleğin tokatı bize sert oldu
Kaynak: Aşık Ceylani

Gidiyom Gidemiyom
Aman ey aman of
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Gidiyom gidemiyom
Az doldur içemiyom
Sen benden geçtin ama
Ben senden geçemiyom
(Bağlantı)
Anasına kızına
Duvardaki sazına
Sandıktaki bezine
Yandım ela gözüne
Aman ey aman of
Oyna sevdiğim oyna
Bu dünya kalmaz böyle
Sen bana varacaksan
Gel yarim doğru söyle
Bağlantı
Aman ey aman of
Pencerenin önüne
Kol olsun da dayansın
Bu sevdanın sonuna
Can olsun da dayansın
Bağlantı
Kaynak: Hüseyin Çakır

Gidiyom Gidemiyom
Gidiyom gidemiyom vay gülüm Alim Alim
Sevdim terkedemiyom var git yarim eller var
Tuttum gönül kuşunu vay gülüm Alim Alim
Tordur öğretemiyom da var git yarim eller var
Geliyor yele yele vay gülüm Alim Alim
Terini sile sile de var git yarim eller var
Çok yalvardım ağladım vay gülüm Alim Alim
O da nafile yere de var git yarim eller var
Kapı önünde durma vay gülüm Alim Alim
Şapkanı yere vurma da var git yarim eller var
Beni sana vermezler vay gülüm Alim Alim
Boşa hayaller kurma da var git yarim eller var
Kaynak: Nazife Bal

Gidiyor (Bir Tenhada Gördüm)
Bir tenhada gördüm o nazlı yari
Böyle uğrun uğrun baktı gidiyor
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Sayfa 1334

Siyah saçlarını dökmüş yüzüne
Gönlümü ateşe yaktı gidiyor
Yüzüne baktıkça tutuldu dilim
Kırıldı kollarım tutmuyor elim
Hey dost bu diyarda n'olacak halim
Gözlerimden kan yaş aktı gidiyor
Dost dost diye dostu hergün sorarım
Yitirdim o yari durmaz ararım
Abdal Pir Sultan'ım edem kervanım
Bak işte sel gibi yıktı gidiyor
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gidiyor (Ne Öğüt Kar Eder)
Ne öğüt kar eder ne de nasihat
Herkes artık bildiğine gidiyor
Ne vicdan kalmıştır ne de merhamet
Herkes artık bildiğine gidiyor
Şaban geçen eğlenceden gelmişti
Fatoş ile sabahlara kalmıştı
Oğlu da kendine bir dost bulmuştu
Herkes artık bildiğine gidiyor
Kimi yarı içmiş kimisi dolu
Kimi düz ovada şaşırmış yolu
Kimi türban giymiş kimi mayolu
Herkes artık bildiğine gidiyor
Kimisinin lastik olmuş çenesi
Kimisinin göbek atar nenesi
Ne kızı bellidir ne de anası
Herkes artık bildiğine gidiyor
Orhan Üstündağ’ın küskündür özü
Sinesini almış dinmez bir sızı
Babanın oğula geçmiyor sözü
Herkes artık bildiğine gidiyor
Kaynak: Orhan Üstündağ

Gidiyor Musun Yarim
Gidiyor musun yarim
Bizim vatana kadar
Ben senden ayrılamam
Ömrüm bitene kadar
Biga benim pazarım
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Kendim okur yazarım
Yarim sana gitmezsem
Ateş olsun mezarım

Sayfa 1335

Ben yardan ayrılalı
Yürekten yaralıyam
Bağlantı

Su gelir lüle lüle
Yar benzer beyaz güle
O gül benim hayatım
Ölürüm vermem ele
Oğlanın adı Metin
Çini tabakta zeytin
Kimselerde gözüm yok
Yare gitmek niyetim
Kaynak: Fehime Uluer

Gidiyorsun Gurbet Ele
Gidiyorsun gurbet ele ah diye diye
Yolun açık olsun yarim git güle güle
Beklerim yolunu her an hasretin ile
Çektiğimiz bu çilede var bir keramet
Bu ayrılık,bu hasretlik bitecek elbet
İnandık ki sabrımızın sonu selamet
Selam yolluyorum sana seher yeliyle
Bugünlerde gelir geçer sakın üzülme
Kısmet ise kavuşuruz yarim seninle
Kaynak: Hüseyin Er

Gidiyorum Ağlama
Gidiyorum ağlama
Karaları bağlama
Saçlarından bir tel ver
Merhem olsun yarama
(Bağlantı)
Gel yanıma yanıma
Seni saram canıma
Ben bir keklik olaydım
Yollarına konaydım
Giden gelen yolcudan
Sevdiğimi soraydım
Bağlantı
Bir yaralı dağlıyam
Bahçalıyam bağlıyam
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Kaynak: Cemil Cankat

Gidiyorum Çorum'a
Sarı kavun dilimi
Nitdin oğlan gülümü
Gülün elimden alan
Bulsunlar Allah'ından
Aman aman sarı kız
Yatamam ben yalınız
Gidiyorum Çorum'a
Bir taş değdi koluma
Kolum sarılmak ister
Yarin ince beline
(<i>İnce belli yarine</i>)
Aman aman sarı kız
Yatamam ben yalınız
Kaynak: Berber Ali Ahçı

Gidiyorum Yar Muradın Oldu Mu
Gidiyorum yar muradın oldu mu
Bundan sonra bensiz kal deli deli
Ben gidince bilmem yüzün güldü mü
Perişan halıma gül deli deli
Sen beni düşürdün aşka sevdaya
Cemalin benzettim güneşe aya
Bana ettiğini yaradan duya
Sararsın yaprağın sol deli deli
Akarsu'ya sen mi verdin bu canı
Vefasız sevdiğim anladım seni
Ben alıştım gayrı düşünme beni
Hatırdan gönülden sil deli deli
Kaynak: Muhlis Akarsu

Gine Aktı Gözyaşlarım

(aman) Gine aktı gözyaşlarım da gine oldu bir pınar
(aman) Taramış saçlarını da gine gulun gurbanın olum
Eylemiş tımar aman amman
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Neneyle neneyle bahtı karalım neneyle neneyle
(aman) Adam sevdiği yarına da eder mi böyle (amman)
Zalımsın amman ben öldüm tamman

Sayfa 1336

Bir bergüzar alamadım (da) yarimden
Kahpe felek ayrılacak (da) zaman mı
(Vay zalım ayrılacak zaman mı)

Neler geldi neler geçti (de) cihanda
(aman) Gine bana atılmadık daşlar kalmadı
Neçe haneleri (de) şen ettin ey felek
(aman) Ağlamadık gözlerimde yaşlar kalmadı ben öldüm Kimselere bulmam (da) ben bir bahane
Aman aman aman amman
Hep bu işleri (de) sen ettin felek
(Vay zalım sen ettin felek)
Ben seni sevdim seveli de gine gulun gurbanın olum
Kaynak: Mustafa Erkuş
Başımda ağarmadık saçlar kalmadı ben öldüm
Ben öldüm aman amman
(aman) Yıktın yuvamı da gençliğine doymayasın
Şu fani dünyada gine bir murada ermiyesin aman
Aman ben öldüm tamman yanasın amman
Kaynak: Halit Arapoğlu

Gine Bahar Oldu
Gine bahar oldu bezendi bağlar
Hasretlik kar etti gel Leylam Leylam
Yar senin ateşin sinemi dağlar
Gönülde mihmanım ol Leylam Leylam
Aşkın beni vurdu derbeder etti
Eyüp'ten çok çektim cana kar etti
Yıktı bu gönlümü virane etti
Yana yana oldum kül Leylam Leylam
Ta ezelden tecellim kurmuş temeli
Leyla'yı severim Mecnun misali
Koy bana desinler Yusuf sevdalı
Olaydım kapında kul Leylam Leylam
Leyla Leyla dedim dağlar başında
Ot yayıldım çimen bitti döşümde
Bütün kuşlar yuva yaptı başımda
Gel buna bir çare bul Leylam Leylam
Cevlani bu halde kamandım kaldım
Yar senin derdinden sarardım soldum
Ben de Mecnun gibi mevlamı buldum
Kendine bir çare bul Leylam Leylam
Kaynak: Aşık Cevlani

Gine Bir Ayrılık Düştü Serime
Gine bir ayrılık düştü (de) serime
Aşıp gideceğim (de) ey dumanlı dağlar
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Gine Bu Yıl Yoksulluğun Elinden
Gine bu yıl yoksulluğun elinden
Vardık sucu durduk bir değirmene
Çağıldak sesinden gürültüsünden
Döndü kulaklarım her değirmene
Usta şeytan çivisini çevirir
Basar kötürgeye unu savurur
Bağzı nöbetciler salvar kıvırır
Un isterim deye döner pervane
Kuzu derisinden olur postumuz
Belli olmaz düşmanımız dostumuz
Üç günde bir silkeleriz üstümüz
Yazık bu nardaki yanan canlara
Hemen bindirirsin tası liğenin
Un alırız nöbetçiden çekleyin
Bugaz döke döke kör kötüğerin
Sıçrar pulatlar değer yanlara
Nezaketli söyler şirin dilleri
Ruhsat'ın perişan olur halleri
Gelir yanımıza İsa gülleri
Kimi yağ getirir kimi kaygana
Kaynak: Aşık Ruhsati

Gine Bugün Yaralandım (Yıldız)
Ah gine bugün yaralandım
İndim etrafı dolandım
Dertli canımdan usandım
Yıldız yıldız yıldız of
Sana derler kervan kıran beller büken
Evler yıkan yıldız of
Ah yıldızlardan ürüşansın
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Benim gibi perişansın
Yardan bana bir nişansın
Yıldız yıldız yıldız of
Gine doğdun sarı yıldız mavi yıldız of
Kaynak: Saadettin Akatay

Gine De Şahlanıyor Aman
Gine de şahlanıyor kolbaşının kıratı
Görünüyor yandım aman bize zafer yolları
Davullar çalsınlar aman da cengi harbiyi
Sefersiz olamaz er evlatları
Görünüyor bize zafer yolları
Kaynak: Kemal Altınkaya

Gine Dertli Dertli İniliyorsun
Gine dertli dertli iniliyorsun
Sarı turnam sinen yaralandı mı
Hiç el değmeden de iniliyorsun
Sarı turnam sinen parelendi mi
Yoksa ciğerlerin parelendi mi
Yoksa sana ya düzen mi düzdüler
Perdelerin tel tel edip üzdüler
Tellerini sırmadan mı süzdüler
Allı da turnam sinen de yarelendi mi
Yoksa ciğerlerin parelendi mi
Havayı ey deli gönül havayı
Ay doğmadan şavkı tutmuş ovayı
Türkmen kızı katar etmiş mayayı
Çekip gider bir gözleri sürmeli
Kuru kütük yanmayınca tüter mi
Ak gerdanda çifte benler biter mi
Vakti gelmeyince bülbül öter mi
Ötüp gider ötüp gider bir gözleri sürmeli
Ötüp gider bir gözleri sürmeli
Dere kenarında yerler hurmayı
Kılavuz ederler telli turnayı
Ak göğsün üstünde ilik düğmeyi
Çözüp gider bir gözleri sürmeli
Çözüp gider bir gözleri sürmeli
Karac'oğlan derki geçti ne fayda
Bir vefa kalmadı ok ile yayda
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Sayfa 1337
Kaynak: Karacaoğlan

Gine Dertli Dertli İniliyorsun
Gine dertli dertli iniliyorsun
Sarı turnam sinen yaralandı mı
Hiç el değmeden de iniliyorsun
Sarı turnam sinen parelendi mi
Yoksa sana yad düzen mi düzdüler
Perdelerin tel tel edip üzdüler
Tellerini sırmadan mı süzdüler
Sarı turnam sinen yaralandı mı
Bahar seli gibi akıp çağlama
Dertli ötüp yüreğimi dağlama
Üstadını buldurayım ağlama
Sarı turnam sinen yaralandı mı
Yas mı tuttun giyinmişsin karalar
Senin derdin açar bana yaralar
Esiri der nedir buna çareler
Sarı turnam sinen yaralandı mı
Turnam niçin ahvalimi bilmezsin
Bendeki yaralar türlü türlüdür
Öğüt versem öğüdümden almazsın
Bendeki yaralar türlü türlüdür
Uçup havalanma yellere karşı
Bülbül figan eder güllere karşı
Gel beni ağlatma ellere karşı
Bendeki yaralar türlü türlüdür
Pir Sultan Abdal'ım ben de böyleyim
Emir haktan geldi kime neyleyim
Derdim çoktur hangisini söyleyim
Bendeki yaralar türlü türlüdür
Söz: Pir Sultan Abdal

Gine Geldi Faslı Bahar
(Bağlantı)
Gine geldi faslı bahar
Dağlar dağda la vaktıdır
Gözüvü sevdiğim saki
Şimdi piyala vaktıdır la vaktıdır
Gözlerin ne mavıdır
Ne süti me mavıdır
Her gelen bir söz söyler
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Seni benden soğudur
Şimdi pıyala vaktıdır
Bağlantı
Kaşın gözüv arası
Dağlarda lala vaktıdır
Besler ceylan balası
Şimdi piyala vaktıdır la vaktıdır
Bağlantı
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Gine Gönül Kuşu Bilmem
Gine gönül kuşu bilmem ne hikmet
Kafesi mihnette kapandı kaldı
Dam oldu payine danei kısmet
Diyarı gurbette kapandı kaldı
Gittiler hünkara biraz müptela
Şikayet yüzünden koptu vaveyla
Arzuhaller buyrulmadı galiba
Babı hükümette kapandı kaldı
Ehli dil olanlar yolunu tuttu
Dilesin maksuda menzile yetti
Aşıklar zümresi didara gitti
Sofular cennette kapandı kaldı!
Niçin ateş değil Ruhsat külahın
Çıkmıyor göklere feryadu ahin
Uyanmadı gitti bahtı siyahın
Kuşei vahdette kapandı kaldı
Kaynak: Aşık Ruhsati

Sayfa 1338
Kaynak: Nida Tüfekçi

Gine Havalandı Aşk Pervanesi
Gine havalandı aşk pervanesi
Düşüp aşk oduna tüter değil mi
Haberdar mı bilmem Hublar danesi
Bülbül can içinde öter değil mi
Dırgeyledin benden hüsnü menanın
Senin de bozulur bağın bostanın
Güzel yok mu senin dinin imanın
Senden çekticeğim yeter değil mi
Daimi hüsnüne kurban olayım
Arayıp ben seni kanden bulayım
Senden ayrılırsam nerde kalayım
Ayrılık ölümden beter değil mi
Kaynak: Aşık Daimi

Gine Kısmet Çekti Gurbet Ellere
Gine kısmet çekti gurbet ellere
Acep nerden aşar yolumuz bizim
Yiyecek içecek sular çekiyor
Toplayıp devşirmek karımız bizim
Dağlar dumanlandı hava bozuldu
Alnımıza kara yazı yazıldı
Mezarımız gurbet ele kazıldı
Acep nerde kalır ölümüz bizim
Yağmur yağar boran serper kar ilen
Günümüz geçiyor ah ü zar ilen
Kavuşmazsak gözü yaşlı yar ilen
Çok perişan olur halimiz bizim

Gine Gördüm Elif Kızın Yüzünü

Kaynak: Hasan Hüseyin Kırmızıgül

Gine gördüm Elif de kızın yüzünü de yüzünü aman
Duman da sandım şalvarının tozunu vay vay
Elifim gel gel nazlı da yarim sallan da gel

Gine Mihman Gördüm

Elif çıkmış pencereden el eder de el eder aman
Kaşıynan gözü beni del'eder vay vay
Elifim gel gel nazlı da yarim sallan da gel
Bir kuş konmuş sarayının başına da başına aman
Güneş de çavmış kirpiğine kaşına vay vay
Elifim gel gel nazlı da yarim sallan da gel
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Gine mihman gördüm gönlüm şad oldu
Mihman canlar bize sefa geldiniz
Gitti kış ayları bahar yaz oldu
Mihman canlar bize sefa geldiniz
Gitti yollarım kaldım yalınız
Bahçede açılır gonca gülünüz
Bal muhabbetiniz tatlı diliniz
Mihman canlar bize sefa geldiniz
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Tuttuğumuz bir gerçeğin elidir
Serçeşmemiz Hacı Bektaş Veli'dir
Gittiğimiz erenlerin yoludur
Mihman canlar bize sefa geldiniz
Kaynak: Aşık Sefai

Gine Telli Turnam Yarelenmişsin
Gine telli turnam yarelenmişsin
Bilmiyorum yaren nerede turnam
Yoksa sen de bahtı karalı mısın
Bilmiyorum yaren nerede turnam
Bilmem bu halimi kime söyleyim
Azgın ise yaren melhem eyleyim
Giderseniz yare selam söyleyim
Varıp niyaz edin pire de turnam
Kaynak: Muharrem Ertaş

Gine Vedalaştı
Gine vedalaştı dildar-ı yaren
Başıma ateşler saçtı gidiyor
Dili mecruhumu eyledi nalan
Sinemde yareler açtı gidiyor
Efendim gel, tabibim gel,
sultanım gel, gel efendim gel
Gidersen derdinle kalayım giryan
Yaralarım göz göz ciğerim büryan
Gününü görmedim ey çarkı devran
Bu talihim bana küstü gidiyor
Efendim gel, tabibim gel,
sultanım gel, gel efendim gel
Aman ey dilruba bu ne ahvaldir
Ayrılık mağdurluk çetin bir haldir
Yarini ağlatma vallah vebaldir
Ciğer kebap oldu pişti gidiyor
Efendim gel, tabibim gel,
sultanım gel, gel efendim gel

Gine Yeşillendi Germir Bağları
Gine yeşillendi Germir bağları
Bakarım erimez dağların karı
Bergüzar yollamış ellerin yari
Saçımı boynuma dolar ağlarım
Verseler yarimi güler oynarım
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Sayfa 1339

Ben bu yola baş koydum
Seni gelecek diye
Sol yanımı boş koydum
Saçımı boynuma dolar ağlarım
Verseler yarimi güler oynarım
(<i>Farklı kaynakta</i>)
Gine güzler geldi yollar işledi
Gözüm yaşı durmuş gine başladı
Benim yarim suna boylum nerelerde kışladı
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Gine Yeşillendi Niğde Bağları
(Hey hey)
Gine yeşillendi anam anam
Niğde bağları aslanım Niğde bağları
(Hey hey)
Bize mesken oldu anam anam
Gurbet elleri aslanım gurbet elleri
(Hey hey)
Bilmem hayal midir anam anam
Bilmem düş müdür aslanım bilmem düş müdür
(Hey hey)
Mektubun gelmiyor anam anam
Yollar gış mıdır aslanım yollar gış mıdır
Kaynak: Nimet Balkan

Gine Yeşillenir Bor'un Bağları
Ah ah gine de yeşillenir de aman aman
Bor'un bağları ey
Bize de mesken oldu aman aman
Mapus damları
A yürü yürü yürü mapus damları
Ey ey aksine dönderdi annem annem
Devranı felek yar yar aman
Hebalara gitti aman aman
Çektiğim emek
A yürü yürü yürü çektiğim emek
Kaynak: Yöre Ekibi

Girasun Üstünde Vapur Bağırıyor
Girasun Üstünde Vapur Bağırıyor
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Eşrefin Yaresin Anam Doktor Sarıyor
Eşrefin Anası Yanmış Ağlıyor
Atma Hakkı Atma Anam Pişman Olursun
Girasun Beylerine De Canım Düşman Olursun
Akarsu Deresi Bir Ufak Dere
Eşrefi De Vurdular Nafile Yere
Nafile Nafile O Da Nafile
Girasunda Dostun Var O Da Nafile
Cenazeyi Koydular Otomobile

Sayfa 1340

Ya ilahi yine gayet kaldım bugün ben naçar
Bir güzele gönül verdim o benden durmaz kaçar
Selamına kail oldum onu da vermez geçer
Küsme dilber barışalım cümle kusur bendedir
Aşık Ömer ah edince Hızır İlyas yetişir
Böyle günde dostla düşman birbirine karışır
Buna bayram günü derler küsülüler barışır
Küsme dilber barışalım cümle aşyan bendedir
Kaynak: Mehmet Muratoğlu

Girasun Üstünden Atlıyamadım
Hakkı Düşman imiş Anam Anlıyamadım
Kaynak: Osman Çetin

Girdim Dost Bağına
Girdim dost bağına seyran eyledim
İki gonca bitmiş dalın üstünde
Laleler sümbüller boynunu eğmiş
Bülbüller ötüşür gülün üstünde
Dalgaları gelir sere yanaşır
Aşka düşen aşık yanar dolaşır
Nazlı yari gören gözler kamaşır
Parlıyor yeşiller alın üstünde
Koynu çiçek açmış bahar yaz gibi
Salınıp da gezer kumru baz gibi
Altın küpe kulağında köz gibi
Dökülmüş saçları belin üstünde
Sevdiğimin koynu meyvalı bağdır
Gonca güllerini derecek çağdır
Aşıklık dediğin bir ulu dağdır
Berdar olup kaldım telin üstünde
Daimi'de der ki kaşları hilal
Beni mecnun etti o zülfü delal
Yarimin cemali kevserden zülal
Yalnız bir beni var elin üstünde
Kaynak: Aşık Daimi

Girdim Yarin Bahçesine
Girdim yarin bahçesine gülleri fena gibi
Ak gerdanın üzerine halları mercan gibi
Gel yanıma sevişelim ikimiz bir can gibi
Küsme dilber barışalım cümle işhan bendedir
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Girdim Yarin Bahçesine
Girdim yarin bahçesine
Gül açılmış güle güle
Yanağında bir gül açmış
Haber verin bülbüllere
Demeyin balam demeyin
O nişanlı kız sezer
Vallahi yar hilafım yok
Bu canım yanar tüter
Girdim yarin bahçesine
Gül dibinde gül belek
Yanakları al kırmızı
Ebruları mor ipek
Demeyin balam demeyin
O nişanlı kız sezer
Vallahi yar hilafım yok
Bu canım yanar tüter
Kaynak: Remziye Ataman

Girdim Yarin Bahçesine
Girdim yarin bahçesine çiçekler açmış
O kız benimde yüreğime yaralar saçmış
Gel güzelim gel bir görüm seni
Eğer kısmetim olursa alırım seni
Yar yolunda dağlar geçtim sulardan içtim
Bin bir güzel gördüm ay kız tek seni seçtim
Gel güzelim gel bir görüm seni
Eğer kısmetim olursa alırım seni
Girdim yarin bahçesine gemim dolmadı
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Küçük yaşta bir yar sevdim benim olmadı
Gel güzelim gel bir görüm seni
Eğer kısmetim olursa alırım seni
Kaynak: Bilinmiyor

Giremedim Sarayıma Ben Benim
Fukara eyledi bu talih beni
Duramadım sarayımda ben benim
Hem gece hem gündüz figan eğledim
Giremedim sarayıma ben benim

Sayfa 1341

Kiraz goydum sepede
Yar oturur tepede
Öyle bir yar sevdim ki
Şan olsun memlekete
Gireniz'in çayları
Mor sümbüllü bağları
Sallan yosmanın gızı
Geçti gençlik çağları
Kaynak: İbrahim Abay

Giresun Dedikleri

Sevda rüzgârıydım yarin yelinden
Kötü kader hep çevirdi yolumdan
Dedim tutam nazlı yarin elinden
Giremedim sarayıma ben benim

Oy Giresun Giresun oy Kümbet, Bektaş Yaylası
Hastaya ilaç gibi Dikmentaş'ın Yaylası
Şu Kümbet dedikleri yaylaların
Babası da yaylaların ağası

Talihim değişmez hem de kaderim
Ben saklandım beni buldu nedeyim
Eyyubun sabrı yok figan ederim
Giremedim sarayıma ben benim

Yaylaya gidiyorum da haydi yavrum gel hele
Daha dün çocuk idi de bir de şimdi gör hele
Gel ikimiz gidelim de yaylaların düzüne
Ver elini kaçıralım da bakma elin sözüne

Ezgini' yim mecnun oldum gezerim
Öttü sarı sazım telle söyledim
Gönül yaylasında yarla eğlendim
Giremedim sarayıma ben benim

Oy Giresun Giresun oy Karadeniz yöresi
Yeşildir yaylaları tarahidir kalesi
Topal Osman dediğin yiğitler
Meşalesi de mertlerin meşalesi

Kaynak: Ozan Ezgini

Tamzara'dan geçtin mi soğuk sular içtin mi
Tamdere'nin etiyle içtahını açtın mı
Eğribel'in başında fırtınadan kaçtın mı

Giren Girene (Aslan Eniğiydim)
Aslan eniğiydim kaplan dölüydüm
İnden çıktım ine giren girene
Meydan-ı hikmette erdim postumla
Uzaklaştım gemi süren sürene
Dostun dükkanını mürşitnen açtım
Hal bilmez elinden tebdilen şaştım
Ulu bir kervandım köylerden geçtim
Salahanalardan yüren yürene
Davut Sulari'yim kimler sordular
Kimler adabımdan fena gördüler
Kimler yanlış tasvir mana verdiler
Küfürnen telkini veren verene
Kaynak: Davut Sulari

Gireniz'in Çayları
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Giresun Kayıkları
(Oy) Giresun kayıkları
Hep geliyor karından
Sevdim de alamadım
Ölüyom efkarımdan
Ağam haydi yar haydi
Kunduram taştan kaydı
Elin bir tanesine de
Nasıl diyelim haydi
(Oy) Giresun'un evleri
Şima ile kaynama
Kız benim ile oynadın
Başkasıyla oynama
Ağam haydi yar haydi
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Sayfa 1342

Kunduram taştan kaydı
Elin bir tanesine de
Nasıl diyelim haydi

Kızlar fındık ayıklar
Sevenler sevdiğini
Gece gündüz sayıklar

(Oy) Giresun yali yali
Kayığımız boyali
Aldatıyorsun beni
Seni gidi Vonali

Ninnay aslanım ninnay
Ninnay a gülüm ninnay

Ağam haydi yar haydi
Kunduram taştan kaydı
Elin bir tanesine de
Nasıl diyelim haydi

Giresun'un İçinde İki Sokak Arası

Kaynak: Sarı Recep

Giresun Üstünde (Eşref Bey)
Giresun üstünde vapur bağ'rıyor
Eşref'in yarasın doktor sarıyor
Eşref'in anası yanmış ağlıyor

Kaynak: Nejat Buhara

Giresun'un içinde iki sokak arası
Altı kurşun attılar üç de bıçak yarası
Vuruldun düştün yere gidemedin uzağa
Ne edelim Feridem düşürdüler tuzağa
Giresun'un içinde yeşil fındık bahçası
Vurdular Feridemi yere düştü bohçası
Vuruldun düştün yere gidemedin uzağa
Ne edelim Feridem düşürdüler tuzağa

Atma Hakkı atma pişman olursun
Giresun beylerine düşman olursun

Giresun'un içinde gezerim yali yali
Feridemi vuranın çekilir mi vebali
Vuruldun düştün yere gidemedin uzağa
Ne edelim Feridem düşürdüler tuzağa

Batlama deresi bir ufak dere
Eşref'i vurdular nafile yere
Nafile nafile o da nafile

Kaynak: Ali Osman Özyakupoğlu

Giresun'da dostum var o da nafile
Cenazeyi koydular otomobile
Giresun üstünden atlayamadım
Hakkı düşman imiş anlayamadım
Nafile nafile o da nafile
Giresun'da dostum var o da nafile
Cenazeyi koydular otomobile
Kaynak: Osman Bicioğlu

Giresun'un Evleri
Giresun'un evleri
Şima ile kaynama
Kız benimle oynadın
Başkasıyla oynama
Ninnay aslanım ninnay
Ninnay a gülüm ninnay

Girmezden Evvel (Dilistan-ı Aşka)
Dilistan-ı aşka girmezden evvel
Çok Mecnun okudum imlalar ile
Soyunup bu raha girdim bi-bedel
Farkettim her ilmi manalar ile
Sofra sevda bulegımdan uğradım
Behçet içre ben ademe uğradım
Aşk tecelli mukaddere uğradım
Haylice savaştım ağmalar ile
Çarmıha çakıldım aba ile men
Çok muciz seyrettim İsa ile men
Hem dem olup gezdim Musa ile men
Tur'a çıktım yüz bin senalar ile
Ceyhun meni cüz-i sulbi pederde
Bir katre dem olup rahm-ı maderde
Kar-ı car payla olmasın kaderde
Paslandım bilendim edalar ile
Kaynak: Aşık Ceyhuni

Giresun'da kayıklar
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Girsen De Yüz Yaşına
Girsen de yüz yaşına ben seni alacağım
Gözlerinin içinde aşkımı bulacağım
Cehennemin dibinde olsan da sevdiceğim
Yemin ettim bin kere ben senin olacağım
Alnımıza yazılan yazılar değişecek
Aşkımızın fidanı boy atıp yetişecek
İçimdeki ihtilal gülersen yatışacak
Aşkın bayraklarıyla hep sende kalacağım
Büyülü gözlerinle zincirledin kendine
Adamışım ömrümü hiç bitmeyen sevgine
Naz edip durma n'olur bu aşkın sahibine
Gölge gibi peşinden kovsan da geleceğim
Uzat da ellerini öpeyim koklayayım
Aşkını yüreğimde ebedi saklayayım
Kimmiş sana bakanlar söyle de haklıyayım
Ölümü göze aldım uğrunda öleceğim
Çağla rengi gözlerin elma elma yanağın
Bir hilaldir kaşların bal şekerdir dudağın
Fincanları tersine çeviriyor parmağın
Parmağınla zamanı ikiye böleceğim
Ne kadar kaçarsan kaç düşeceksin elime
Kutsal bir yemin olup yerleşmişsin dilime
Sırıl sıklam aşığım şöyle bir bak halime
Gördüğüm her varlıkta tek seni bulacağım
Ceylan'ınsın diyerek meclisten kanun çıktı
Gizli saklı değildi öylesine açıktı
Aşka susamış ruhum yalnız sana acıktı
Bakışını yemesem açlıktan öleceğim
Yemin ettim bir kere ben senin olacağım
Kaynak: Mustafa Ceylan

Sayfa 1343

Altın yüzük kenarsız
Yar vefasız ben arsız
Aleyim arşa çıkdı
Öte durun yanarsız
Kaynak: Muharrem Akkuş

Git Kaladan Kar Getir
Git kaladan kar getir hele yar yar yar
Mendiline koy getir şinanay nay nay
Mendilin kirli kokar hele yar yar yar
Altın tasa koy getir şinanay nay nay
Kaladan gel kaladan hele yar yar yar
Altın dişi parladan şinanay nay nay
O altın diş değil mi hele yar yar yar
Bekarları aldatan şinanay nay nay
Kaynak: Oktay Güzelbay

Git O Dağdan Kar Getir
Git o dağdan kar getir (Eminem oy Eminem)
Git o dağdan kar getir (Eminem oy nazınan)
Altun tasa koy getir (Eminem oy Eminem)
Altun tasa koy getir (Eminem oy nazınan)
Altun tasın kenarı (Eminem oy Eminem)
Altun tasın kenarı (Eminem oy nazınan)
İçine dildim narı (Eminem oy Eminem)
İçine kırdım narı (Eminem oy nazınan)
Küstürdüm yola vurdum (Eminem oy Eminem)
Küstürdüm yola vurdum (Eminem oy nazınan)
Gaytran bıyıklı yari (Eminem oy Eminem)
Gaytan bıyıklı yari (Eminem oy nazınan)
Kaynak: Yöre Ekibi

Git Gelemem İşim Var

Git Yarim Sağlığınan

Git gelemem işim var
Gergefte nakışım var
İgirmeden bir esgik
On dokuz gardaşım var

Git yarim sağlığınan
Gül yolla yağlığınan
Yağlık eskir gül solar
Kavuşak sağlığınan

Bir guş duttum alaca
Bağladılar ağaca
Öyle bir yere düştüm
Ne kapı var ne baca

Çır çırı handa vur handa
Hep güzeller bir yanda
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Gökte bulut örseler
Seni bana verseler
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Sayfa 1344

Bir tüyünden vazgeçmem
Bölge bölge bölseler

Bir gül için karelermi bağladın
Boşa feryad etma divane bülbül

Çır çırı handa vur handa
Hep güzeller bir yanda

Yine bahar geldi açıldı güller
Ulu sular bulandığı zamandır
Selviler yeşerdi çiçekler açtı
Aşıkların buluştuğu zamandır

Kaynak: Bilinmiyor

Git Yolcu Yoluna
Git yolcu yoluna, dönme geriye
Soranlar olursa içiyor Ali
Bak şişemi indirmişem yarıya
Münafık elinden kaçıyor Ali ...
Doldur bir kadeh daha sabahın seherinde
Dost yarası derindir saplıdır yüreğimde
Ardım sıra kaybetime attılar
Dost oldular sırıma taptılar
Madde güçlü kıldı, ona taptılar
Bundan diyar diyar göçüyor Ali ...
Umudumuz bulutlara yazıldı
Yaşariken mezarımız kazıldı
Yaşam başkalaştı, dünya bozuldu
Azrail gelmeden göçüyor Ali ....

Bülbül ağlar seher vakti ekseri
Aşığın gözyaşı deler mermeri
Zar edersin yoktur gülün haberi
Boşa feryat etme divane bülbül
Kaynak: Ahmet Çopur

Gitme Bülbül Gitme 2
Gitme bülbül gitme bahar erişti
Gonca güller maverdesin kavuştu
Sılada sevdiğim aklıma düştü
Çekilmez gurbetin vefası bülbül
Bahar eyyamında bülbül sesinden
Çıkarır perçemin finor sesinden
Hoşlandım yarimin gül nefesinden
Çekilmez gurbetin cefası bülbül

Söz: Aşık Ali Nurşani

Kaynak: Ahmet Çopur

Gitme Aklım Sende Kalır

Gitme Durnam (Dıloy Dıloy)

Gitme Aklım Sende Kalır
Uyuyamam Geceleri

Gitme durnam gitme yollar ıraktır (dıloy dıloy)
Şu halıma şu gönlüme bak benim (dıloy dıloy)
Bu yabancı eller bana duraktır (dıloy dıloy)
O yar vurdu şu sineme ok benim (dıloy dıloy)

Hiç Ayrılmadık Seninle
Değil Bir Sene Bir Gün Bile
Gitme
Belki Birşey Olmaz Ama
Korkuyorum Elde Değil
Kaynak: Murat İşbilen

Gitme Bülbül Gitme 1
Gitme bülbül gitme bahar erişti
Kırmızı gül maverdesin karıştı
Sılada yavrular aklıma düştü
Çekilmez dünyanın cefası bülbül
Bülbülü tuttum güle bağladım
Bülbül feryat etti bende ağladım
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Geldim gurbet ele geri dönülmez (dıloy dıloy)
Kim öldüğün kim kaldığın bilinmez (dıloy dıloy)
Ölsem gurbet elde gözüm yumulmaz (dıloy dıloy)
Bir ağların anam bacım yok benim (dıloy dıloy)
Durnam gökyüzünde bölüktür bölük (dıloy dıloy)
Ayrılık elinden yüreğim yanık (dıloy dıloy)
Önü muhabbettir sonu ayrılık (dıloy dıloy)
Tazeleme eski yaram çok benim (dıloy dıloy)
Kaynak: Muzaffer Şahin

Gitme Durnam Gitme
(Ağırlama)
Gitme Durnam Gitme Nerden Gelirsin
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Sayfa 1345

Sen Nazlı Canana Benzersin Durnam
Her Bakışta Beni Mecnun Edersin
Gönülde Mihmana Benzersin Durnam

Varıp Yadlara Bağlatma
Zülfün Telini Telini (Allah)
(Zülfün Telini Telini ) (Hüdey)

Has Nenni Nenni
Dost Nenni Nenni

Kaynak: Aşık Daimi

Kaşlarına Mim Duvası Yazılır
Cemaline Türlü Benler Dizilir
Seni Sevmeyenler Haktan Üzülür
Pir Balım Sultana Benzersin Durnam
Has Nenni Nenni
Dost Nenni Nenni
(Pervaz)
Pir Balım Sultana Benzersin Durnam
Yörüde Dilber Yörü Canana Yörü
Durnam Gökyüzünde Pervane Döner
Dertli Aşıklara Badeler Sunar
Aşıkların Senden İnayet Umar
Tabibe Lokmana Benzersin Durnam
Pir Balım Sultana Benzersin Durnam
(Yürütme)
Allah Allah Allah Allah
Hüdey Hüdey Hüdey Hüdey
Bugün Ben Pirimi Gördüm
Gelir Salını Salını
Selamına Karşı Durdum
Bağrım Delini Delini (Hüdey)
Gel Dedim Yanıma Geldi
Gamzesi Sinemi Deldi
Bir İzzetli Selam Verdi
Aldım Sevini Sevini (Hüdey)
Gaynadı Garıştı Ganım
Ezelden Severdi Canım
Sen Benimsin Bende Senin
Dedim Sevini Sevini (Allah)
(Dedim Sevini Sevini (Hüdey)
Gıymatın Baha Biçilmez
Cemalin Nurdan Seçilmez
Vakitsiz Güller Açılmaz
Derdim Gülünü Gülünü (Hüdey)
Dedem Oğlu Der Ağlatma
Yüreğim O De Dağlatma
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Gitme Garip Gitme Yollar Harami 1
Gitme garip gitme yollar harami
Biri vurur biri alır paranı
Gurbet elde kimler sarar yaranı
Kurbanın olayım garip aman kal burda
Gitme garip gitme yollar bend olur
Mor sinekler bir alıcı kurt olur
Seni eller sarar yüreğime dert olur
Kurbanın olayım garip aman kal burda
Gitme garip gitme yollar çamurdur
Garip senin yüreğin taştır demirdir
Yedi yıl dediğin hayli ömürdür
Kurbanın olayım garip aman kal burda
Kaynak: Şerif Akbağ

Gitme Garip Gitme Yollar Harami 2
Gitme garip gitme yollar harami
Arap vurur Türkmen alır paranı
Gurbet elde kimler sarar yaranı
Git garibim güle güle gelesin
Gitme garibim gitme yollar merd olur
Her sinekler bir alıcı kurt olur
Seni eller alır da bana dert olur
Git garibim sağlık ile gelesin
Gitme garip gitme yollar çamurdur
Garibin yüreği daşdır demirdir
Yedi yıl dediğin hayli ömürdür
Git garibim güle güle gelesin
Kaynak: Ali Tomar

Gitme Giden Gitme
Gitme Giden Gitme Sual Sorayım
Ya Ne Bu Dünyanın Üstünde Durur
Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm
Dünya Sarı Öküz'ün Üstünde Durur
Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram
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Ya Bu Öküz Neyin Üstünde Durur
Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm
Öküz De Bir Salın Üstünde Durur
Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram
Ya Bu Sal Da Neyin Üstünde Durur
Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm
Sal Da Bir Balığın Üstünde Durur
Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram
Ya Bu Balık Neyin Üstünde Durur
Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm
Balık Da Deryanın Üstünde Durur
Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram
Ya Bu Derya Neyin Üstünde Durur
Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm
Derya Da İkrarın Üstünde Durur
Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram
Ya Bu İkrar Neyin Üstünde Durur
Pır Sultan’ım Der Ki Ben Onu Gördüm
İkrar Da İmanın Üstünde Durur

Sayfa 1346

Gitme Hamdi'm gitme bre oğlum
Sen bugün oduna
Kafir şumar çıkacak oğlum
Senin yoluna
Giderim giderim bre annem
Yol uzun bitmez
Kafir Şumarın kurşunundan
Geriye dönülmez
Nişan yağlıcını bre annem
Beline bağlayıver
Neler olmuş Hamdi'me deyip
Başımda ağlayıver
Hamdi'nin odunlarını
Kimler yakacak
Kara gözlü Fatime'yi
Kimler saracak
Yayla düzünde bre annem
Odun var mıydı
Hamdi şumarın uracağından
Haberin var mıydı

Kaynak: Pir Sultan Abdal
Kaynak: Hüseyin Yaltırık

Gitme Giden Gitme Sual Sorayım
Gitme giden gitme sual sorayım
O nazlı pirime benzettim seni
Sende hak nişanı vardır gördüğüm
Hak dediğim yere benzettim seni
Mevlayı seversen eğlen dur gitme
Aşık akan sulara intizar etme
Bir kaşları suna gözleri süzme
Kirpiği hançere benzettim seni
Kapısına şeydullaha vardığım
Davasın derdime derman kıldığım
Aşkın havasına hayran olduğum
O nazlı pirime benzettim seni
Eydür Virani'yem kal u belaya
Sofrası meydanda Bektaş Veli'ye
Bir ismi Muhammet biri Ali'ye
Ali ül Haydar'a benzettim seni
Söz: Aşık Virani

Gitme Hamdi'm Gitme
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Gitme Turnam Bir Sualim Var
Gitme turnam gitme bir sualim var
Turnam neden düştün sen bu yollara
Sana söyleyecek gizli halim var
Turnam neden düştün sen bu yollara
Allı da turnam telli de turnam
Bir gözleri sürmeli
Ağlamışsın gözlerinin yaşına
Uğramışsın zemherinin kışına
Karlı ovalarda senin işin ne
Turnam neden düştün sen bu yollara
Allı da turnam telli de turnam
Bir gözleri sürmeli
Kaynak: Erol Parlak

Gitme Turnam Bizim Elden
Gitme turnam bizim elden
Dön gel Allah'ını seversen
Ayrılık ölümden beter
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 1347

Dön gel Allah'ını seversen

Gitmeliyiz

Gitme turnam vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Seni yarsız koyacaklar

Uzaklara bakıyoruz
Dağlar yakın geliyor
Yakındakiler dağ kadar uzak
Dağları denize kavuşturan sular çağırıyor
Rüzgar sevinç taşıyor şehirlere
Gitmeliyiz, gitmeliyiz
Kendi sularımıza dönmeliyiz
Gitmeliyiz, gitmeliyiz
Düşlerimiz hala sıcakken
Dağların çığlığı çarpıyor
Yüreğimizin ayaklarına
Gitmeliyiz, kendi sularımıza dönmeliyiz
Ölüm, gün batımıysa serin dağ başlarında
Ölmeliyiz, kendi sularımıza dönmeliyiz
Gitmeliyiz

İkrar verdim dönülür mü
Kalbi hain görülür mü
Yarsız devran sürülür mü
Dön gel Allah'ını seversen
Gitme turnam vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Seni yarsız koyacaklar
Kaynak: Ali Baba

Gitme Turnam Vuracaklar
Gitme Turnam Bizim Elden
Dön Gel Allahın Seversen
Ayrılık Ölümden Beter
Dön Gel Allahın Seversen
Gitme Turnam Vuracaklar
Kanadını Kıracaklar
Seni Yarsız Koyacaklar
İkrar Verdim Dönülür Mü
Kalbi Hain Görülür Mü
Yarsız Devran Sürülür Mü
Dön Gel Allahın Seversen

Gitme Turnam Yollar Iraktır
Gitme turnam gitme yollar ıraktır
Şu halıma şu gönlüme bak benim
Şu yabancı eller bana duraktır
O yar vurdu bu sineme ok benim
Turnam gökyüzünde bölüktür bölük
Ayrılık elinden yürektir yanık
Önü muhabbettir sonu ayrılık
Tazeleme eski yaram çok benim
Geldim gurbet ele geri dönülmez
Kim öldüğü kim kaldığı bilinmez
Ölsem gurbet elde gözüm yumulmaz
Anam bacım bir ağlarım yok benim
Kaynak: Muzaffer Şahin
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Kaynak: Efkan Şeşen

Gitmiyor Serden Hayali
Paha mıdır didarına
Şu bütün dünyanın malı
Düş oldum yar sevdasına
Gitmiyor serden hayali
Bezmi rahın ayan olmuş
Şu cümle aşıkanına
Seven varsa işte gelsin
Biziz ol sülbi mevali
Muallaktır aşkın işi
Girmeyenler uzak dursun
Men arefe agah olan
Seçer haramı helali
Gel beri ey cahil sofu
Eyleme kendini bedbaht
Burda haramzade olan
Çeker divanda zevali
Gel Daimi can Daimi
Şükrünü kesme canandan
Mahşer günü hazreti Hak
Göstersin bize cemali
Kaynak: Aşık Daimi

Gitti
Şu hoş bakışlı sevgiler varya sende
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Sayfa 1348

Kalbimi yerinden söktü de gitti
Seyreyle hele şu düşkün halime
Aklını peşine taktı da gitti

Seher yeli gibi yar esti gitti
Uğruna adadım can ile seri
Bir yuva kurmadı yar küstü gitti

Şu hoş görülü endamlar varya sende
Beni benliğimden aldı da gitti
Şu selvi boyun gamzeler varya yüzde
Aklımı yerinden çaldı da gitti

Bizi ayıranlar murat almasın
Vefasız yar bensiz yuva kurmasın
Dilerim Allah’tan ahım kalmasın
Bir yuva kurmadan yar küstü gitti

Şu hoş seda sözlerin dil varya sende
Beni hülyalara salddı da gitti
İbrişim kuşaklı ince bel varya sende
Beni rüyalara saldı da gitti

Düştüm yollara ben ağlaya sızlaya
Yari arıyorum hep yana yana
Şikayetim vardır yüce mevlaya
Bir yuva kurmadan yar küstü gitti

Kaynak: Aşık Larendeli

Ayan olsa çıkar mıyım sabaha
Acep ben de sever miyim bir daha
Bir hiç uğruna girsem günaha
Bir yuva kurmadan yar küstü gitti

Gitti (Bahçemde Açılan)
Bahçemde açılan o gonca gülü
Dost dediğim saldı derdi de gitti
Dalında şakıyan iki bülbülü
Benli kurşunuynan vurdu da gitti
Bahçe viran oldu gül viran oldu
Bülbülün ardından dil viran oldu
Sazımın döşünde tel viran oldu
Curayı çöğürü kırdı da gitti

Kasım der ki kara bahtım güler mi
O yar gelip göz yaşımı siler mi
Çaresiz bir derde şifa eyler mi
Bir yuva kurmadan yar üstü gitti
Kaynak: Kasım Karşı

Gitti (Bir Sevda Peşinde)

Güvercin'im küstüm zalim feleğe
Güvenemem gayrı huri meleğe
Gönlümdeki muradıma ermeye
Dostluk defterini dürdü de gitti

Bir sevda peşinde yıllarca gezdim
Hayali gözümden gitmedi gitti
Uğruna ben çiçek ektim gül diktim
Bülbüldü bağımda ötmedi gitti

Kaynak: İhsan Güvercin

Bozuldu huzurum bozuldu tadım
Gezdim gurbet eli ben adım adım
Unutayım dedim unutamadım
Sevdası gönlümde bitmedi gitti

Gitti (Ben Böyle Değildim)
Ben böyle değildim bana ne oldu
Ümidim hayalim yel oldu gitti
Biçare gönlüme acılar doldu
Aktı gözyaşlarım sel oldu gitti
Kader zincirini açamıyorum
Kırıldı kanadım uçamıyorum
Eşimi dostumu seçemiyorum
Bunca sevdiklerim el oldu gitti
Kaynak: Selahattin Bölük

Gitti (Bir Güzel Severdim)
Bir güzel severdim ezelden beri
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Ben deli değilim sevda çıldırttı
Aklımı fikrimi baştan aldırttı
Divane eyledi çöle saldırttı
Yıktı sarayımı çatmadı gitti
Kul Kevseri bu ne biçim manzara
Topladım derdimi sürdüm pazara
Bu dert beni taaa götürür mezara
Bu genç ömrüm bana yetmedi gitti
Kaynak: Aşık Kevseri

Gitti (Bize Biz Diyecek)
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Bize biz diyecek bir hal kalmadı
Yandı vücudumuz kül oldu gitti
Her kime verdikse attı almadı
Lütuf gevherimiz pul oldu gitti
Feleğin elinden dedik elaman
Boş harman ne buğday kaldı ne saman
Bir yandan hocalık bir yandan zaman
Atlasımız eski çul oldu gitti
Huzuri aynanın yüzün tuttu toz
Ağızlar kapalı gözler eski göz
Gün gece lastikli can sıkar her söz
Bilen bilmeyene kul oldu gitti
Kaynak: Huzuri Baba

Gitti (Kalktı Göç Eyledi)
Kalktı göç eyledi gönül kervanı
Dahi görüşmemiz güç oldu gitti
Düzüp yer etmiştik bağı bostanı
Bütün emeğimiz hiç oldu gitti
Felek bir ok attı temelim yıktı
Ecel çırasını başımda yaktı
Herkesin evrakı bir yana çıktı
Bilmem bizim dava nic'oldu gitti
Ben dilerdim muradıma ereyim
Sunam hangi bağın gülün dereyim
Senden gayri kime gönül vereyim
Hicrani dünyada poç oldu gitti
Kaynak: Aşık Hicrani

Gitti (Vefasız Dilberi)
Vefasız dilberi gördüm pınarda
Şu kara bağrımı dağladı gitti
Bir dem şahin gibi yüzüme baktı
Yıktı kaşlarını ağladı gitti
Yaşını silip de demedi derdi
Fark etmedi zalim namerdi merdi
El sözüne kandı yolun dönerdi
Ak üstüne kara bağladı gitti

Sayfa 1349

Bizi ayırana sanmayın kalır
Erilmez muradın atı gem alır
Gitti bu ülkeden yetişem sanır
Minhaci gözyaşın çağladı gitti
Kaynak: Deliktaşlı Minhaci

Gitti (Yıllarım Boyunca)
Yıllarım boyunca çektiğim hasret
Bir damla gözyaşı oldu da gitti
Ne güldü yüzüme ne kesti müddet
Açmadan çiçeğim soldu da gitti
Uzun gecelerim bahtsız sabahlar
İnledim sızladım çok çektim ahlar
Dizilse bir yana bahtı siyahlar
Dünya yetmiş kere doldu da gitti
Mevlüt İhsani'nin her neşesini
Sevda güç bağladı kelepçesini
Gönül zambağını menekşesini
Felek deste deste yoldu da gitti
Kaynak: Aşık İhsani

Gitti Canımın Cananı
Gitti canımın cananı
(Ah le canım vah le canım uy canım)
Bıraktı beni yaralı
(Ah le canım vah le canım uy canım)
Ben bu dertten ölür isem
(Ah le canım vah le canım uy canım)
Kime yazam fermanımı
(Ah le canım vah le canım uy canım)
Lokman gelse tabip gelse
(Ah le canım vah le canım uy canım)
Bulamaz derdime şifa
(Ah le canım vah le canım uy canım)
Gelsin canımın cananı
(Ah le canım vah le canım uy canım)
Odur derdimin dermanı
(Ah le canım vah le canım uy canım)
Kaynak: Cemil Cankat

Her dem varıp beni sana kardılar
Şerha şerha yüreğimi yardılar
Seni benden alıp yada verdiler
Düşman yarasını sağladı gitti
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Gitti Gelirim Diye
Gitti gelirim diye
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Yolu bilirim diye
Aldı benden çevreyi
Seni alırım diye
İndim derelerine
Bilmem nerelerine
Yarim yüzük yollamış
Gınalı ellerime
Altın desti bumuydu
İçi dolu sumuydu
Kendirlinin içinde
Nişanlı gız bumuydu
Kaynak: Nuriye Yılmaz

Gitti Gelmedi (Kahraman Mihrali)
Nasıl methedeyim Mihrali Bey'i
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Düşman mı oldular kahraman sana
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Sürmeler çekilir kirpiğe kaşa
Mihrali Bey o Yemen'e ulaşa
Günler sıcak olur çıkamaz başa
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Acıyurt iklimi Konak köyü'nü
Ne bayramı belli ne de düğünü
Gözlerim gelmedi Ali Bey'imi
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Açtı çayır çimen güller nergizler
Bütün yasta kaldı gelinler kızlar
Sivas ahalisi yolunu gözler
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Mihrali ünün duyanlar ağlar
Gam çeker dostların karayas bağlar
Ulaş Nahyasında köyler kan ağlar
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Kahraman Mihrali yiğit bir kişi
Ne yazı bellidir ne soğuk kışı
Topladı orduyu otuz bin kişi
Eyvah Mirali Bey gitti gelmedi
Malın mülkün mirasçılar paylaşır
Rüştü Bey'in konağında eyleşir
Bacıların "gardaş" deyi ağlaşır
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Sayfa 1350

Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Vasfedelim Mihrali Bey halını
Yiğitliğin şerefini şanını
Çifte hanım bekliyorlar yolunu
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
İsa Bey'im O'nun büyük gardaşı
Yemen'e yapmaya gitti savaşı
Ağlar Sivas halkı döker gözyaşı
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Yemen dedikleri gayet sıcaktır
Konak Mihrali Bey yalan ocaktır
Ahbabın yarenin dostların çoktur
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Ummazdım ki ol Yemen'de kalasın
Sıcağından böyle bir hoş olasın
Kars'ın kumandanı Acem balası
Eyvah Mihrali bey gitti gelmedi
Ne diyelim senin yiğitliğine
Alem and içiyor hürmetliğine
Hak'tan bir inayet kuvvetliğine
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Biter mi hiç Mihrali Bey davası
Aslanın boş kalmaz yurdu yuvası
Bir beş değil atmış köyün ağası
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Öyle bir kumandan öyle paşaydı
Biner ata yüce dağlar aşardı
Mahiyetinde nice yiğit yaşardı
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Bu Mihrali Bey'in bu hali böyle
Konuşurdu ağa paşa bey ile
Dinlen gel Püryani yeniden söyle
Eyvah Mihrali Bey gitti gelmedi
Kaynak: Tokatlı Aşık Püryani

Gitti Kış Geldi Bahar
Gitti kış geldi bahar dayanmaz oldu ahıma dağlar
Güller ağyarın başına her vefasıza bel bağlar
Ey felek kaddim bükülü na-murat ettin beni
Ben muradım almış iken tarumar ettin beni
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Kaynak: Nizipli Deli Mehmet

Gittim Baktım Evlerinin Haline
Gittim baktım evlerinin haline
Gittim baktım evlerinin haline
Mayil oldum o gelinin diline
Uy aman bir gelin
Tutaydım elin elin
Saraydım ince belin
Evinin kapısı demir değil mi
Evinin kapısı demir değil mi
Demiri eriten kömür değil mi
Uy aman bir gelin
Tutaydım elin elin
Saraydım ince belin
Ahtım olsun kına yakam eline
Ahtım olsun kına yakam eline
Başımı sevdaya yakan bir gelin
Uy aman bir gelin
Tutaydım elin elin
Saraydım ince belin
Gittim baktım aşiretin göçüne
Gittim baktım aşiretin göçüne
Mayil oldum o gelinin göçüne
Uy aman bir gelin
Tutaydım elin elin
Saraydım ince belin

Sayfa 1351

Kul Kevseri ettim keder
Hasret beni deli eder
Burda oldum bir derbeder
Sen burdan gittin gideli
Kaynak: Aşık Kevseri

Giydim Çarıklarımı
Giydim çarıklarımı
Gel bağla bağlarını
Terkettim gidiyorum
Bayburt'un dağlarını
(Bağlantı)
Ağam taninani nay nam
Paşam taninani nay nam
Güzel taninani nay nam
Yosmam tanina tananay nam
(Farklı Bağlantı)
Oy ne imiş oy ne imiş
Sevda çekmek zor imiş
Sevip sevip ağlamak
Yardan ayrı yaşamak
Ateşten gömlek imiş
(Farklı Kaynaklardan)
Yatak serdim yatmadım
Yatak serdim kalmadım
Aş pişirdim tatmadım
Bileydim ayrılık var
Hiç sevip bağlanmazdım

Kaynak: Şükrü Çadırcı

Gittin Gideli
Dünya başıma yıkıldı
Sen burdan gittin gideli
Gözümde yaşlar döküldü
Sen burdan gittin gideli
Sana yoktu bir kusurum
Seni sevmekti özürüm
Sen gittin kaçtı huzurum
Sen burdan gittin gideli
Boynu bükük çiçeklerim
Boşa gitti emeklerim
Zehir oldu yemeklerim
Sen burdan gittin gideli
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Avluya koydum testi
(<i>TRT Arşivindeki dize</i>)
(<i>Havluya kurdum testi</i>)
Gelen yan vurup geçti
Emmim oğlu muhannet
Benim de vaktim geçti
Bağlantı
Kaynak: Recep Kırıcı

Giyersin Eğnine Çul Yavaş Yavaş
Beğenip geymezsin gül-ü pirheni
Giyersin eğnine çul yavaş yavaş
Ey gönül bu aşkla bu sevda seni
Eder muhanete kul yavaş yavaş
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Gönül geçe nasihatla her demin
Muhanet babına basma kademin
Emsaliye konuşmayan adamın
Olur altın ismi pul yavaş yavaş
Soyunup libası gezdim üryani
Yedi iklim çar köşe-i devrani
Yılın vakti geçti Baba Figani
Ara kısmetini bul yavaş yavaş
Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Giyip Güllü Tumanımı
Giyip güllü tumanını sekine day gızı nay nay
Tenebüle dolanım neynim yar neynim yar
Oynıyan bele oynar balam nay gülüm naynayıp oynar
Oyna boyun gurbanı neynim yar neynim yar
Sandık üste göğ küzen balam nay gülüm naynayıp oynar
Göğ küzeni vur düze neynim yar neynim yar
Nenemi yola salam nenem nay gülüm nay omanına ney
Gün batanda gel bize neynim yar neynim yar
Çerçi gelip hermende balam nay gülüm naynayıp oynar
Bir desmal verip mene neynim yar neynim yar
Duveyle iş düzelsin nenem nay gülüm nay amanına ney
Bir donluk alım sene neynim yar neynim yar

Sayfa 1352

Zalim felek senden başka bana gizli düşman mı var
Kaynak: İlhami Arslantaş

Gizli Gizli
Gül yüzlüm bu kadar cevretme bana
Kerem et yanıma gel gizli gizli
Yürekten bir çağrı geliyor sana
Gönülde mihmanım ol gizli gizli
Hasretini çektim hayli bir zaman
Divane gönlümde kalmadı aman
Ey sevdiğim sende yok mudur iman
Arada bir mektup sal gizli gizli
Mevlayı seversen yad ele bakma
Virane gönlümü bir daha yakma
Bahar seli gibi çağlayıp akma
Muhabbet gölüne dol gizli gizli
Çınar’ın sözleri sende sır olsun
Aşikar eyleme gizlide kalsın
İlahi aşkımı yaradan bilsin
Hak yanında nice hal gizli gizli
Kaynak: Medine Çınar

Gizli Düşman

Gizliden Gizli (Kalbime Dayanmış)

Bitiyorum bir mum gibi yağım eriye eriye
Yığılıyor kalıyorum posam kalıyor geriye
İsyan ediyor yüreğim mil çektiler ki deriye
Dersin sabret dayan biraz oysa hani pişman mı var
Zalim felek senden başka bana gizli düşman mı var

Kalbime dayanmış hicran hançeri
Bilenip de durur gizliden gizli
Kemikten ilikten candan içeri
Dolanıp da durur gizliden gizli

Gözlerim dalıp gidiyor huzur canıma uzaktır
Alaska da ki kurtlarla sürüklenen bir kızaktır
Beni böyle mutsuz eden bana kurulan tuzaktır
Dersin sabret dayan biraz oysa hani pişman mı var
Zalim felek senden başka bana gizli düşman mı var
Hep tersine döner oldu yıkılası fani dünya
Beni yakıp ta kavuran ne Ünye dir ne de Konya
Şu canıma kast ederek dertlerimle bir oldun ya
Dersin sabret dayan biraz oysa hani pişman mı var
Zalim felek senden başka bana gizli düşman mı var
Der ilhami işkencede can neylesin bunca zulme
Ölüm bazen kurtuluştur telkin verip dersin ölme
Senden bana derman olmaz derman olsan bile gelme
Dersin sabret dayan biraz oysa hani pişman mı var
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Bu ne açmaz sabah geçmez seherdir
Çağala mı çiğdir çağı mı erdir
Bu ne acılı ne sancılı serdir
Döllenip de durur gizliden gizli
Ömür saatleri an gibi geçer
Çırpındıkça çarklar yelkovan uçar
Akrebin gittiğini göz mü seçer
Yollanıp da durur gizliden gizli
Titrese de canı teni turabı
Zevraki'ye zevktir mevtin mızrabı
Şiir dediğimiz gönül şarabı
Yıllanıp da durur gizliden gizli
Kaynak: Aşık Zevraki
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Sayfa 1353

Glyka (Deriko)

Alov yağdır köz ağlasın

Glyka glyka glykeia mou
Glyka glyka glykeia mou
Ela sthn agalia mou
Ela sthn agalia mou

Goca şair durma bir an
Saz al söz goş ellere yan
Gışda göller donan zaman
İsti pay ver buz ağlasın

Ela ela mikro mou
Ela ela mikro mou
Ela ela moro mou
Ela ela moro mou

Darıhanda eli sesle
Hezin-hezin mahnı besle
Hesretden de bizim nesle
Göz yaş töküb üz ağlasın

Ela n'antamothoume
Ela n'antamothoume
Ta palia mas na poume
Ta palia mas na poume

Alsa boz bulud başını
Gemli görsen gardaşını
Gözden ahan gan yaşını
Yanağlara düz ağlasın

Kaynak: Efi Thodi

Goca Kapının Güllabı Ağır
Goca kapının güllabı ağır nenni nenni
Güveyoğlanın gulağı da sağır nenni nenni
İşitmezse hızlıca bağır nenni nenni
A başı devletli gelin nenni nenni
Düğünü şenlikli gelin nenni nenni
Bindin sağdın sütlü pilavı lezzetli gelin nenni
Bindin atlar gutlu olsun
Sağdın inek sütlü olsun
Vardın oğlan mülklü olsun
A başı devletli gelin
Düğünü şenlikli gelin
Pilavı lezzetli gelin
Kaynak: Nuriye Yılmaz

Goca Şair Gelem Götür
Goca şair gelem götür
Kederden yaz söz ağlasın
Vüsal üçün neğmeler goş
Geriblikde göz ağlasın
Gara behtli Saramız var
Sağalmayan yaramız var
Görüşmeye haramız var
Ayrılığa döz ağlasın
Sanma olub hevesin az
Gelemindir elinde saz
Gızıl saçlı güneşden yaz
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Yad ellerden köçüb gelen
Hezin yeli görse çemen
Solan güle ağlama sen
Mateminde yaz ağlasın
Şair tökme gözden yaşın
Altmışdan da ötüb yaşın
Söyle neler çekib başın
Goy derdliler az ağlasın
Şair görüm ilden-ile
Neğmelerin düşsün dile
Gezsin bütün elden-ele
Aşıg çalsın saz ağlasın
Kaynak: Piruz Dilençi

Gocalık (Cevannığın Daha Getti)
Cevannığın daha getti gayıtmaz
Başın eser yıldan yıla gocalık
Ya kısmet ki asil ola oğul gız
Düşmeyesin elden ele gocalık
Olmuş ise senin halka hürmetin
İnsan gibi baha olar gıymetin
Cevannıkta varsa hatır hörnetin
Ağ sakgalsan elden ele gocalık
Hani kaftan kafa göçen günlerin
Atan vuran tutan piçe günnerin
Ele gelmez getti keçek günnerin
Karışırsan kükden küle gocalık
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Elin çata ya çatmaya beşiğe
Öksürende gelin kovar eşiğe
Sarsak oğul sokar delme deşiğe
Atılarsan çölden ççle gocalık
Ezel günde bele yazıp o yazan
Ahır gelip seni tapıp yol azan
Ay Azaflı çok gam etme ad gazan
Sözün tüşsün dilden dile gocalık
Kaynak: Mikayil Azaflı

Gocalır (Adem'i Balçıktan)
Adem'i balçıktan yuğurdun yaptın
Balçıktan yapılan canlar gocalır
Çok yaşarım deme divane gönül
Nice mühr-ü Süleymanlar gocalır
Yahşı adam bu dünyada ölmesin
Yaman adam ömür boyu gülmesin
İnsanın vefasız oğlu olmasın
Her sabah servetin sayar gocalır

Sayfa 1354

Madem ağı deliyor
Bu giren gol gol
Yandan akın başladı
Savunmaya başladı
Kaptan topu tuşladı
Bu giren gol gol
Yüksek seyirci voltu
Hakem yapar kahvaltı
inkßr olmaz penaltı
Bu giren gol gol
Mahzuni hakem topal
Bizim spor bu mival
Oyun bitti düdük çal
Bu giren gol gol
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Golas Empula Yulun

Gel gaflete dalıp gezme rüyada
Kötü komşu sırrın verir hep yada
Bir adam ki yoksul olsa dünyada
Herkes ona töhmet eder gocalır

Obgaru obgarute
Tole va eyomatf’n
Shurimshine tole va eyomatf’n
Ham tolishi chilambi
Guishkimis jemat’n
Shurimshine guishkimis jemat’n

Göğceli Elesger ağlarsa gülmez
Mendil alıp gözün yaşını silmez
Adam var ki yahşı yamanı bilmez
Adam var ki sözden anlar gocalır

Golas empula yulun
Xolo chima chimasen
E juma memiyuji
Nosi gogishashasen

Kaynak: Ferman Baba

Giriş (koro)

Xopashi ar opute
Tikina ekaberi
Gyuli mo migharghalam
Shur eshemighareyi

Hakem yan tuttu
Hakemliğini unuttu
Seyirciyi uyuttu
Bu giren gol gol

Bulur da gobulur ma
Ar kulani vareni
E nana kodopskidi
Soti bozo vareni

Gol Gol

Meşin topta fike var
Alasında leke var
Takımlarda şike var
Bu giren gol gol
Top köşeden geliyor
Tam ortayı buluyor
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Kaynak: Bilinmiyor

Golumu Salladım Toplar Oynadı
Golumu salladım toplar oynadı
Kara taş içinde asker kaynadı
Birinci gurşunda Şahin uyandı
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Sayfa 1355

Vurun Antepliler namus günüdür

Kaynak: Aşık Daimi

Aynalı beşikte nenni eyledim
Yedirdim büyüttüm asker eyledim
Antep'in uğruna kurban eyledim
Analar da böyle Şahan beslesin

Gorani

Sürerim sürerim gitmez kadana
Fransız kurşunu değmez adama
Beni bağışlayın şanlı Antep'e
Vurun Antepliler namus günüdür
Şahin'i sorarsan otuz yaşında
Şahin'i vurmuşlar köprü başında
Çeteler birikmiş ağlar başında
Vurun Antepliler namus günüdür
Antep'in harbine on bir ay oldu
Analar bacılar saçını yoldu
Uyan Şahin Antep düşmanla doldu
Vurun Antepliler namus günüdür
Kaynak: Ökkeş Dehmenoğlu

Gonca Güllerini Deresim Geldi
Azmi rah edeyim dost illerine
Nazlı cananımı göresim geldi
Düzüldü kervanım aşk yollarına
Gonca güllerini deresim geldi
Deli gönlüm eyler aşk ahengini
Aradım da bulamadım dengini
Gördüm mah yüzünde üç beş bengini
Yüzüm gerdanına süresini geldi
Yaz gelir bahçede açılır yaprak
Türlü mor menekşe kuşanır toprak
Yanağı şavk vurur sanki bir şafak
İnce bellerini sarasım geldi
Düş oldum derdine dermanım yoktur
Yaremi saracak lokmanım yoktur
Yardan ayrılalı devranım yoktur
Yare bir armağan veresim geldi
Daimi'ye olmaz bu derdu hasret
Aşığa bilinir alemi kesret
Bu hicran elinden eyledim nefret
Yarimin halini sorasım çeldi
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Yes mi ğarib bılbulig em
Vartaranits heratsel em
Trakhdi bes hodov anuş
Purasdanits heratsel em
Gobid ankut, anherades
Aykebanits heratsel em
Dunis-değıs ander toğats
amen panits heratsel em
Kaynak: Aşık Civani

Gorani (Türkçe)
Ben bir garip bülbülüm
Bağımdan uzaktayım
Cennet gibi hoş kokulu
Gül bahçemden uzaktayım
Kaba zalim anlayışsız
Bağbanımdan uzaktayım
Evimi-barkımı bırakmışım
Herşeyimden uzaktayım
Kaynak: Aşık Civani

Goy Gülüm Gelsin Ay Nene
Men aşıgem zire sen
Zeferansan ziresen
O güne gurban olum
Sen gapıdan giresen
Goy gülüm gelsin ay nene
Goy yarım gelsin ay nene
Gapıda duran oğlana
Bir rehmin gelsin nene
Garabağın düzü var
Düzlerinde guzu var
İki könül bir olsa
Kimin ona sözü var
Goy gülüm gelsin ay nene
Goy yarım gelsin ay nene
Gapıda duran oğlana
Bir rehmin gelsin nene
Arazam-Küre bendem
Bülbülem-güle bendem
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Dindirmeyin ağlaram
Bir şirin dile bendem
Goy gülüm gelsin ay nene
Goy yarım gelsin ay nene
Gapıda duran oğlana
Bir rehmin gelsinç nene

Sayfa 1356

Bağlanır dostlarin hep eli kolu
Ötme bülbül içim dert dolu
Kader böyleymiş elden ne gelir
Bir yanda tarihin zafer nağmesi
Bir yanda Türklüğün özgürlük sesi
Gönlüme eş olur daha nicesi
Kader böyleymiş elden ne gelir

Kaynak: Fikret Emirov

Goyu M'olur Gabardıcın Gölgesi
Goyu m'olur gabardıcın gölgesi
Günden güne artar aman o yarimin sevdası
Nedir güzel çoğuykuların faydası
Uykuların çoğu güzeli yardan ayırır
Gabardıcın gürlemesi dalinen
Arayı arayı buldum gücünen
Gezilir mi gönlü olmadık yarinen
Gönlü olan yar buldukça gezelim

Sabreyle ağlama hasret sözüne
Uzaklar yakındır Türkün gözüne
Gün olur kavuşur herkes özüne
Kader böyleymiş elden ne gelir
Kaynak: Asım Haliloğlu

Göç (Ne Gezersin Avcı)
Ne gezersin avcı bağım içinde
Gezdiğin yer avlanacak yer değil
Terk edemem vatanımı yurdumu
Gurbet eli eğlenecek yer değil

Kaynak: Ali Urhan

Göç (Elveda Diyerek)
Elveda diyerek gider soydaşım
Anayurt yolcusu ona ne denir
Gözü yaşlı kalır köyde kardaşım
Kader böyleymiş elden ne gelir
Oğlumuz orada gelin burada
Kendimiz burada yürek orada
Ezilir dururuz iki arada
Kader böyleymiş elden ne gelir
Bilseniz kimlere kalmıştır zaman
Namuslu kisiye verilmez aman
Şikayet güç olur halimiz yaman
Kader böyleymiş elden ne gelir
Soyumuz asildir Oğuzlar soyu
Başımiz eğilmez atalar huyu
Yad elde acımız nesiller boyu
Kader böyleymiş elden ne gelir
Anneler yollarda evlad kucakta
Hıçkırık sesleri köşe bucakta
Baykuş yuva yapmış sönen ocakta
Kader böyleymiş elden ne gelir

Başımızda şavkır ayın ışığı
Yele verdim yattığımız beşiği
Kime kalır nazlı yarin döşeği
Gurbet eli ağlanacak yer değil
Çekil zalim avcı çekil aradan
Körpe kuzum ayrılırmı sürüden
Dediler ki kıran geçti buradan
Can dediğin canan ile bir değil
Kaynak: İbrahim Karaca

Göç Göç Oldu Göçler Yola Düzüldü
Göç göç oldu göçler yola düzüldü
Uyku geldi ela gözler süzüldü
O zamanda elim yardan üzüldü
Ağam nerden aşar yolu yaylanın
Doldur doldur nargilemi tazele
Sarardı gül benzim döndü gazele
Tut kolumdan indir beni mezara
Ağam nerden aşar yolu yaylanın
Asker indi Ilıca'nın düzüne
Geri döndüm şehir çarptı gözüme
Ben garibim kimse bakmaz yüzüme
Ağam nerden aşar yolu yaylanın

Açılır kapanır göçmenler yolu
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Sayfa 1357

Kaynak: Saib Belekoğlu

Pir ağlatan gülmez imiş

Göçdere'den Gece Geçtim

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Göçdere'den aman aman gece geçtim
Eğildim suyundan içtim
Ben o yardan vaz mı da geçtim

Göçer İken Bir Kız Aldım

Ne hal de oldu ne hal oldu
Gitti de ellere yar oldu
Göçdere'nin aman aman kuyuları
Çayır çimen olmuş kıyıları
Avdan da gelir dayıları
Ne hal de oldu ne hal oldu
Gitti de ellere yar oldu
Göçdere'den aman aman geçerken
Ayağıma battı da diken
Ayrılıktır efem aman belim büken
Ne hal de oldu ne hal oldu
Gitti de ellere yar oldu
Kaynak: İbilak Memet

Göçen Canlar Dönmez İmiş
İsm-i azam duasıdır
Hergiz usanılmaz imiş
Uçtu bülbül kafesinden
Göçen canlar dönmez imiş

Göçer iken bir kız aldım göçerden
Kalbim ağlar yüzüm gülmez naçardan
İseterem ki bir ah çekim içerden
Gorharam ki şehre düşer velvele
Susem yoli gavahlıh
Gel gız etme bîbahtlık
Yarin bir çüt (çift) busesi
Bene yeter sabahlık
Aaah
Gorharam ki şehre düşer velvele
Kaynak: Fehmi Uğraş

Göçmen Kızı
Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda
Elinde bir besli kuzu hem kucağında
Doğru söyle göçmen kızı annen var mıdır
Ne annem var ne babam kalmışım öksüz
Sen bir öksüz ben bir garip alayım seni
Alayım da gizli yerde sarayım seni
Telgrafın tellerinden haber var mıdır
Ne haber var ne mektup kalmışım öksüz

Alay göçmüş yurd'uğradım
Bir acıkmış kurd'uğradım
Bir acayip derd'uğradım
Çekmeyenler bilmez imiş

Doğru söyle göçmen kızı annen var mıdır
Ne annem var ne babam kalmışım öksüz
Sen bir öksüz ben bir garip alayım seni
Alayım da gizli yerde sarayım seni

Ezelidir gönül ezel
Olur bahçelerde gazel
Gel ahımı alma güzel
Bir ah yerde kalmaz imiş

Kaynak: Fethiye İşçiler

Cevrilüben konan iller
Yaylamızdır Çamlıbel'ler
Bülbülün arzusu güller
Hüb açılan solmaz imiş
Pir Sultan'ım Emirzade
Gel sırrını verme yade
Gaziler fani dünyada
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Göğde Uçan Huma Kuşu -OrjGöğde uçan huma kuşu
Ne bilir dalın kıymatın
Kargayı dala kondurmam
Ne bilir elin kıymatın
Kahvelerde laf atanlar
Gerçeğe yalan katanlar
Sonra beyliğe yetenler
Ne bilir gülün kıymatın
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Çift sürüp bider ekmeyen
Meydana sofra dökmeyen
Arıya hizmet etmeyen
Ne bilir dalın kıymatın
Bunu diyen Deli Boran
Küçükcekten yetim kalan
Bir görmeye deve veren
Ne bilir malın kıymatın
Kaynak: Deli Boran

Gök Güvercin Olaydım Sabriyem
Gök güvercin olaydım Sabriyem
Dağ başına konaydım
Gelen geçen yolculara Sabriyem
Ben yarimi soraydım
Keten gömlek incecik Sabriyem
Bir yar sevdim gencecik
Gençliğinde meram yoktur Sabriyem
Kaşleri var incecik
Keten gömlek boyunca Sabriyem
Sevemedim doyunca
Ben eşimi kaybettim Sabriyem
Gençliğine doyunca
Kaynak: Rembiye Mutlu

Gök Yüzünde Bölük Bölük
Gök yüzünde bölük bölük uçarsın
Avcı sanar benden niye kaçarsın
Susayınca suyu nerden içersin
Bir de bizim göle konun durnalar
Gönül arzediyor al gönül kavuşsun yare
Yoktur gönül kuşu kaldım avare
Benden selam söylen hayırsız yare
Bildirin halimi yare durnalar
Bir uğrak verin de ay gülüm Avşar Eline
Benden selam söyle beyaz gülüme
Görse acımaz mı garip halime
Bildirin halimi yare durnalar

Sayfa 1358

Gökçe de karga olaydım
Selvilere konaydım
Gelen de geçen yolculara
Ben Zahidemi soraydım
Ben yandım Feridem
Feridem sensin beni delirden
Eminem sana ne oldu
Gayet benizin soldu
Yetişin candarmalar
Çakıcı beni vurdu
Ben yandım Feridem
Feridem sensin beni delirden
Kavakda kuru dallar
Belinde acem şallar
Benden başka seversen
Diz gel Allah'a yalvar
Ben yandım Feridem
Feridem sensin beni delirden
Kaynak: Hasan Çakı Efe

Gökçe Karga Olaydım
Gökçe karga olaydım
Selvilere konaydım
Gelen de geçen yolculara
Ben Zahidemi soraydım
Zahidem sana ne oldu
Benzin sarardı soldu
Yetişin jandarmalar
Çakıcı beni vurdu
Tesbihimin mercanı
Mor şişemin fincanı
Mevlam da bizden sakındı
Zahidem gibi bir canı
Kaynak: Hüseyin Ayalp

Gökçen Efe

Kaynak: Mustafa Erkuş

Gökçen Efem iner gelir inişten
Her yanları görünmüyor gümüşten
Gökçen Efem şimdi gelir döğüşten

Gökçe De Karga Olaydım

Gökçen Efem efelerin efesi
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Altın gümüş para dolu kesesi
Gökçen Efem efelerin efesi
Altın gümüş para dolu kesesi
Bozdağı'ndan gelir onun gür sesi
Gökçen Efem efelerin efesi
Altın gümüş para dolu kesesi
Gökçen Efem inip gelir inişten
Her yanları görünmüyor gümüşten
Gökçen Efem şimdi gelir cümbüşten
Gökçen Efem efelerin efesi
Gökçen Efem efelerin efesi
Altın gümüş para dolu kesesi
Bozdağ'dan gelir onun gür sesi
Gökçen Efem efelerin efesi
Kaynak: Avni Güler

Gökerçin Vurdum Kalkmaz
Gökerçin vurdum kalkmaz
Kanı göl olmuş akmaz
Neynicem eyle yarı
Dönüp geriye bakmaz
Gökerçinin beyazı
Hanım etme bu nazı
Uyma düşman sözüne
Gel bize bazı bazı
Gökerçin havadadır
El değmez yuvadadır
Bir elim yar boynunda
Bir elim duadadır

Sayfa 1359

Coşkundum pınarlar gibi
Sarhoştum rüzgarlar gibi
İhtiyar çınarlar gibi
Bir gün içinde devrildim
Ekmeğim bahtımdan katı
Bahtım düşmanımdan kötü
Böyle kepaze hayatı
Sürüklemekten yoruldum
Kimseye soramadığım
Doyunca saramadığım
Görmesem duramadığım
Nazlı yarimden ayrıldım
Kaynak: Sabahattin Ali

Gökleri Pus Eden Arsiyan Dağı
Gökleri pus eden Arsiyan dağı
Cihanda var adı sanın Arsiyan
Dünyada şairler vasfeder seni
Tarihlerde var destanın Arsiyan
Etrafında soğuk suların akar
İçen aşıkların bağrını yakar
Gün vurur çamların mis gibi kokar
Ne güzeldir gülistanın Arsiyan
Eteğinde vardır bir nice köyün
Bazı yolculara edersin oyun
Kükremiş aslana benziyor huyun
O ki çıkar kar boranın Arsiyan
Arzum çeker iken gördüm ben seni
Allah'ın aşkına unutma beni
Cennet'e bir misal ederdim seni
Olmasaydı pus dumanın Arsiyan

Kaynak: Teoman Genç

Göklerde Kartal Gibiydim
Göklerde kartal gibiydim
Kanatlarımdan vuruldum
Mor çiçekli dal gibiydim
Bahar vaktinde kırıldım
Yar olmadı bana devir
Yer günüm bir başka zehir
Hapishanelerde demir
Parmaklıklara sarıldım
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Der Zülali vardır bir çok halların
Bülbüllere tercümandır dillerin
Yıldızlara doğru gider yolların
Uzak değil asumanın Arsiyan
Kaynak: Aşık Zülali

Göktaş Beşikden Bakıyor
Göktaş beşikden bakıyor (nenni nenni)
Bülbül olmuş da şakıyor (oğul oğul)
Guzum ocaklar yakıyor (nenni nenni)
O da bize himmed edsin (oğul oğul)
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Sayfa 1360

Allah sana ömür versin (oğul oğul)

Gökte Uçan Kuş Olsam

Göktaş diye beledüğüm (nenni nenni)
Seni Hakdan diledüğüm (oğul oğul)
Al bağırdak doladuğum (nenni nenni)
O da bize himmed edsin (oğul oğul)
Allah sana ömür versin (nenni nenni)

Gökte uçan kuş olsam
Uçup gitsem dosta gitsem
Yaralıdır benim gönlüm
Uçup gitsem onu görsem

Çalkan Karadeniz çalkan (nenni nenni)
Gemilerde olur yelken (oğul oğul)
İstanbul'da Eyüp Sultan (nenni nenni)
O da bize himmed edsin (oğul oğul)
Allah sana ömür versin (nenni nenni)
Evlerinin önü susam (nenni nenni)
Babasının adı Hüsem (oğul oğul)
Taşköprü'de Abdal Hasan (nenni nenni)
O da bize himmed edsin (oğul oğul)
Allah sana ömür versin (nenni nenni)
Kamil'imin kaşı hilal (nenni nenni)
Gözünden de akan zilal (oğul oğul)
Sinop'taki Seyid Bilal (nenni nenni)
O da bize himmed edsin (oğul oğul)
Kaynak: Fikriye Yurtseven

Gökte Uçan Huma Kuşu
Gökte uçan huma kuşu
Ne bilir dalın kıymatın
Kargayı kondurman dala
Ne bilir gülün kıymatın
Çift sürüp ekin ekmeyen
Meydana sofra dökmeyen
Arının kahrın çekmeyen
Ne bilir balın kıymatın
Meclislerden söz atanlar
Gerçeğe yalan katanlar
Sonra beyliğe yetenler
Ne bilir ilin kıymatın
Bunu diyen Deli Boran
Küçücükken yetim kalan
Bir görmeye deve veren
Ne bilir malın kıymatın
Kaynak: Mehmet Kara

Sevgine ben hasret kaldım
Umutlara düşlere daldım
Kendimi yağmura saldım
Ne olur durma geri dön
Kaynak: Ümit Yılmaz

Gökte Uçan Tayyare
Gökte uçan tayyare
Selam söylen o yare aman aman
Selam edin o yare
Ben kendime yar buldum aman aman
O da bulsun bir çare
Gitme gidenlerinen
Boyu fidanlarınan aman aman
Boyu fidanlarınan
N'olur bir haber gönder aman aman
(N'olur bir selam gönder aman aman)
Gelip gidenlerinen
Tarlası ayrıklıya
Ben varamam çarıklıya aman aman
Ben varamam çarıklıya
Allah nasip eylesin aman aman
Boynu gıravatlıya
Kaynak: İrfan Berkant

Gökte Uçan Teyyare
Gökte uçan teyyare de
(Aslan garam nenni)
Selam söylen o yare de
(Zeytin garam nenni)
Nenni nenni ben kendime yar buldum da
(Aslan garam nenni)
Bulsun derdime çare de
(Zeytin garam nenni)
Nenni nenni nenni nenni uyudurum seni
Gül sinenin üstünde de böyüdürüm seni
Nenni nenni dıvardan para çıhtı da
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(Aslan garam nenni)
Elimden yara çıhtı da
(Zeytin garam nenni)
Nenni nenni yazdım yazdım gönderdim de
(Aslan garam nenni)
Mektubum gara çıhtı da
(Zeytin garam nenni)
Nenni nenni nenni nenni uyudurum seni
Gül sinenin üstünde de böyüdürüm seni
Nenni nenni cebinde çıhısı var da
(Aslan garam nenni)
Lavanta gohusu var da
(Zeytin garam nenni)
Nenni nenni açtım baktım yüzüne de
(Aslan garam nenni)
Ne güzel uykusu var da
(Zeytin garam nenni)
Nenni nenni nenni nenni uyudurum seni
Gül sinenin üstünde de böyüdürüm seni
Kaynak: Veli Öztürk

Gökte Yıldız Ay Misun
Gökte yıldız ay misun da
Kemençeme yay misun
Alsam seni elime şşşt şşşt (<i>ıslık</i>)
Baksam çalayi misun
Kemençeme tel misun da
Derdimi bilir misun
Hayda gidelim desem şşşt şşşt (<i>ıslık</i>)
Benimle gelir misun
Kemençe sesimisun da
Peri misun cin misun
Çok bakayusun bana şşşt şşşt (<i>ıslık</i>)
Beni yiyecek misun
Kıl olsak çubuk olsak da
Kemençeme yay olsak
Sarsak birbirimizi şşşt şşşt (<i>ıslık</i>)
Bir sene uyanmasak
Kaynak: Hasan Sözeri

Gökte Yıldız Bir Tane
Gökte yıldız bir tane ay dile lele lele can
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Sayfa 1361

Yar sarılmış mintana vay dile lele lele can
Can kurban canım kurban ay dile lele lele can
Senin gibi sultana vay dile lele lele can
Mendilim elden ele ay dile lele lele can
Düşmüşüm dilden dile vay dile lele lele can
Yedi mendil çürüttüm ay dile lele lele can
Gözyaşım sile sile vay dile lele lele can
Mendilim pare pare ay dile lele lele can
Üfürem yel apara vay dile lele lele can
Ben buradayım sen orda ay dile lele lele can
Selamım kim apara vay dile lele lele can
Kaynak: Zülküf Altan

Gökte Yıldız Ell'atmış
Gökte yıldız ell'atmış
Allah neler yaratmış
Yatmış yarin dizine
Ziliflerin taratmış
Ha ninna hanım ninna ninna ni ninna
Canım ninna ni ninna
Gökte yıldız ellidir
Ellisi de bellidir
Koca köyün içinde
Benim yarim bellidir
Ha ninna hanım ninna ninna ni ninna
Canım ninna ni ninna
Gökte yıldız top gider
Kah eylenir kah gider
Oğlan kızın yanında
Malı mülkü terkeder
Ha ninna hanım ninna ninna ni ninna
Canım ninna ni ninna
Kaynak: Ayşe Taşpınar

Gökte Yıldız Ellidir
Gökte yıldız ellidir
Ellisi de bellidir
Sevda çeken güzelin
Gözlerinden bellidir
Kekliğin kayada sekişi sekiş
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Sayfa 1362

Gül ile bülbülün ettiği çekiş
Yarin iğnesiyle dikilen dikiş
Kıyamete kadar sökülmez imiş

Emekleri zayolmaz

Sür koyunun dördünü
Sev yiğidin merdini
Sever isen güzel sev
Çekme çirkin derdini

Gökte Yıldız Tekerlendi

İreyhanım duvarda
Bir yar sevdim hovarda
Mevlam bizi kavuştur
Su yolunda pınarda
Kaynak: Avanoslu Selahattin

Gökte Yıldız Ellidir
Gökte yıldız ellidir
Ellisi de bellidir
(Bağlantı)
Dön ha dön dönim yar
Dönim gadan alim yar
Benim sevdiğim güzel
Gelişinden bellidir

Kaynak: Kadir Turan

Gökte yıldız tekerlendi
Öptüm yanak şekerlendi
Deli gönlüm efkarlandı
Ah deli gönlüm efkarlandı
Yine mi doğdun sarı yıldız
Yine mi doğdun sarı yıldız
Doğdu da batmaz sarı yıldız
Bir taş attım vızıladı
Deli gönlüm arzuladı
Dağda ceylan kuzuladı
Ah dağda ceylan kuzuladı
Yine mi doğdun sarı yıldız
Yine mi doğdun sarı yıldız
Doğdu da batmaz sarı yıldız
Gökte yıldız sayılır mı
Çiğ yumurta soyulur mu
Deli gönlüm durulur mu
Ah deli gönlüm durulur mu

Bağlantı
Kaynak: Yağcıoğlu Fehmi Efe

Gökte yıldız mah gider
Gah eylenir gam gider
Bağlantı
Karşıda yari gördüm
Sanki doğmuş ay gider
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Gökte Yıldız Ellidir
Gökte de yıldız ellidir
Ellisi de bellidir
Gizli de sevda çekenler aman
Bakışından bellidir

Gökte Yıldız Yüz Altmış
Gökte yıldız yüz altmış
Mevlam neler yaratmış
Anasını güzel soydan
Kızını huri melek yaratmış
Gökte yıldız ellidir
Ellisi de bellidir
Küçükten yar sevenin
Gözlerinden bellidir
Gökte yıldız sayılmaz
Çiğ yumurta soyulmaz
Yari güzel olanın
Yüreğinde yağ olmaz
Kaynak: Ahmet Tekelioğlu

Gökte de yıldız sayılmaz
Çiğ yumurta soyulmaz
Güzel seven yiğidin aman
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Sayfa 1363

Gökteki yıldızın üçü terazi
Poyrazları gördü geçti birazı
Bu feleğin bize midir garezi
Felek beni taşa çaldı neyleyim

Gökten biraz suna inmiş
Şu Antebin arasına
Ben dostumu göremedim
Ağlar amma çaresi ne

Gökteki yıldızı fener mi sandın
Sevip ayrılmayı hüner mi sandın
Beni bu sevdadan döner mi sandın
Felek beni taşa çaldı neyleyim

Suları da balkan gözlü
Gözelleri şirin sözlü
Merhem eylen kömür gözlü
Şu sinemin yarasına

Bir çorap başladım başlı başıma
Felek ağu kattı tatlı aşıma
Yedi sene düştüm yarin peşine
Felek beni taşa çaldı neyleyim

Suları çağlayıp akar
Gözleri hep ona bakar
Mor menekşe bir hoş kokar
Şu kızların arasına

Kaynak: Avanoslu Selahattin

Deli Boran der de noldu
Ala göz kan yaşnan doldu
Korkuyorum engel girdi
Şu kızların arasına

Gökteki Yıldızları
Gökteki yıldızları da pay edelim kızları
Aldiler güzelleri kaldi yaramazlari da
Kaldi yaramazlari
Gökte uçan kuşlara da arkadaş olamadım
Uçan kuş yuva yapti kuş kadar olmadım da
Kuş kadar olmamadım
Uçan kuş tutulur mi da sevda unutulur mi
Can çıkti boğazımdan aşağa yutulur mi da
Aşağa yutulur mi

Gökten Bir Çift Suna İndi
Gökten bir çift suna da indi (Sunalar hey sunalar)
Gökten bir çift suna da indi (Bizim göle konalar)
Gökten indi göle de kondu (Sunalar hey sunalar)
Gökten indi göle de kondu (Bizim göle konalar)
Gökten bir çift suna da uçtu (Sunalar hey sunalar)
Gökten bir çift suna da uçtu (Bizim göle konalar)
Yar akşamın vakti de geçti (Sunalar hey sunalar)
Yar akşamın vakti de geçti (Bizim göle konalar)
Yar bir güzel baktı da geçti (Sunalar hey sunalar)
Yar bir güzel baktı da geçti (Bizim göle konalar)

Kaynak: Deli Boran

Gökten İnen Beyaz Tane
Gökten inen beyaz tane
Adı kar olmuş bahane
Dertlinin yeri meyhane
İçer Allah deyi deyi
Gökde yerlere sarılmış
Edna kulların yorulmuş
Dervişler zikre derilmiş
Çeker Allah deyi deyi
Gökkubbe yere ağanmış
Yerlere nurlara boyanmış
İnce'de hakka dayanmış
Ağlar Allah deyi deyi
Kaynak: Sabit İnce

Gökten Melek Astılar
Gökten melek astılar uy amman amman amman
Gülü taşa bastılar uy sarı kekil oğlan
Yar kızın nikahını uy amman amman amman
Bir yiğide yazdılar uy sarı kekil oğlan

Kaynak: Gürbüz Tüfekçi

Haydi haydi haydi gel uy amman amman aman
Erzincan'ı dolan gel uy sarı kekil oğlan

Gökten Biraz Suna İnmiş

Kalelere çıktadur uy amman amman amman
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Etrafına baktadur uy sarı kekil oğlan
Herkes sana kız verir uy amman amman amman
Düşmanlara dalda dur uy sarı kekil oğlan

Sayfa 1364

Kaynak: Hasan Türkgenç

Bir gün
Çok bunalırsan
Denizin dibinde
Yosunlara takılmış gibi
Soluksuz
Sakın unutma gökyüzüne bakmayı
Gökyüzü senindir
Gökyüzü herkesindir

Gökten Yıldız Derseler

Kaynak: Zülfü Livaneli

Gökten Yıldız Derseler Le Le
Ayağıma Serseler
Hiç Bir Şeyde Gözüm Yok Le Le
Seni Bana Verseler

Gökyüzü Yırtıldı Umman Delindi

Haydi haydi haydi gel uy amman amman aman
Erzincan'ı dolan gel uy sarı kekil oğlan

Efendim Ezel Sensin Le Le
Gül Yüzlü Tazem Sensin
Kurana El Basarım Le Le
Gönülde Gezen Sensin
Dağa Giderim Dağa Le Le
Başım Değdi Yaprağa
Kız Yanında Ölmezsem
Girmem Kara Toprağa
Ben Aşığım Aram Yok Le Le
Bir Yerde Kararım Yok
Ben Yanam Ben Ağlarım Le Le
Kimseye Zararım Yok
Kaynak: Bilal Ercan

Göktepeyle İnönünün Arası
Göktepeyle İnönünün arası
Çoğacılmış kurşunların yarası
Göktepenin uzun olur gürgeni
Murat da efenin boyuna da göre yorganı
Göktepeyi gara duman bürüdü
Murat da efe göktepeye yörüdü
Murat da efe şu cihanda biridi
Armudu daldan gül gibi yardan ayrılmam
(Yar yaraman)

Gökyüzü yırtıldı umman delindi
Şurada dünyanın kaç günü kaldı
İnsanlığın adı bir bir silindi
Gayrı halimizin aç günü kaldı
Hoyratı söylersen derler mi gazel
Güzel seven gözle görünür güzel
Namussuzu kimse sevmezdi ezel
Şimdi başımıza taç günü kaldı
Rüşvetin adını yaptık hediye
Kızıyorlar neden almadın diye
Hakime savcıya hem de kadıya
Kervancı yolunda baç günü kaldı
Küçük durma cüce diye ezerler
Etrafına düşman tabur dizerler
Kuruluysa düzenini bozarlar
Şimdiki zamanın güç günü kaldı
Nurşani'yem sorgum varsa sorulur
Hesabım da defterim de dürülür
Hakkın kuvvetine o gün varılır
Cehennemde yanan sac günü kaldı
Kaynak: Aşık Nurşani

Gökyüzünde Asılıdır Zembilim
(Of of)
Gökyüzünde asılıdır zembilim
Kız kölen olayım halim sen bilin (aman)
Amanın mineler un eler döneler
Amanın güzeller bade süzerler

Kaynak: Yöre Ekibi

Gökyüzü Herkesindir
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(Of of)
Ahdım olsun konuşmayım kızınan
Yaktı beni edayınan nazınan (aman)
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Amanın mineler un eler döneler
Amanın güzeller bade süzerler
(Of of)
Öte dönder ben görmeyim yüzünü
Duydum yalanını tutmam sözünü
Amanın mineler un eler döneler
Amanın güzeller bade süzerler
Kaynak: Yılmaz Şen

Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar
Gökyüzünde bölük bölük turnalar
Nerededir meskeniniz eliniz
Bir name yazayım yare götürün
Dost eline uğrar m'ola yolunuz
Telli turnam gökyüzünün gülüdür
Esip konducağın Bağdat elidir
Gözüm yaşı mahramalar çürüdür
Aşamazsın telli turnam dön geri
(<i>Kerem'e ait diğer dörtlükler</i>)
Benim yarim siz de görüp şaşarsız
O yüce dağları nasıl aşarsız
Avcıyı görünce siz de kaçarsız
Kızgın harmanlardır sizin eliniz

Sayfa 1365

Geydirdim kuşattım verdim dellala
Satılmadı yine buldu dert beni
Geldi beniminen inad oturdu
Aşkın ateşini bağrıma koydu
Keskin kılıcını sineme vurdu
Eyvah bölük bölük böldü dert beni
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar
Gökyüzünde bölük bölük turnalar
Nazlı yarim sanki bana el oldu
Gözlerimden akan şu kanlı yaşlar
Evvel pınar idi şimdi sel oldu
Hasret kaldım sümbül ile güllere
Kapıldım ben azgın gelen sellere
Gitme dedim gittin gurbet ellere
Buraları şimdi bana çöl oldu
Kul Mehmet'im önce çağlar coşardım
Bu derdin elinden şimdi naçarım
Evvel düz ovada düşer şaşardım
Karlı dağlar şimdi bana yol oldu
Kaynak: Mehmet Özkaraca

Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar

Yürü şahin pençesine düşersiz
Bingöl yaylasını siz de seçersiz
Yaz gelince yaylalardan geçersiz
Kırarsınız kanadınız kolunuz

Gökyüzünde bölük bölük turnalar
Nedir sizin ahvaliniz haliniz
Arzuhal yazarım yare sunmağa
Dost iline uğrar'mola yolunuz

Dertli Kerem eder uğradım derde
Canım kurban olsun merd'oğlu merde
Sefil turna ne gezersin bu yerde
Yok mu sizin yaranınız iliniz

Turnam kara kuşsuz gökde uçarsınız
Ol yüce dağları siz de aşarsınız
Yaz gelince yaylalara kaçarsınız
Yar köyüne uğrar'mola yolunuz

Kaynak: Aşık Musa Aslan

Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar
Gökyüzünde bölük bölük turnalar
Yok mu insafınız aldı dert beni
Başım alıp nerelere gideyim
Mecnun gibi çöle saldı dert beni
Bu dert beniminen verdi el ele
Çok çalıştım konamadım bir dala
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Avcılar gördükçe siz de şaşarsınız
Bingöl yaylasını geçer aşarsınız
Çora şahin pençesine düşersiniz
Kıra sizin kanadınız kolunuz
Dertli Kerem eydür uğrarım derde
Canım kurban olsun merdoğlu merde
Garip turnam ne gezersin bu yerde
Yok mu sizin vatanınız eliniz
Kaynak: Aşık Kerem
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Sayfa 1366

Gökyüzünde Kartal Uçar

Yar boynuna sarsa beni

Gökyüzünde kartal uçar
Kanadından arpa saçar
Ağ gelinin duvağını Mehmet açar, nenni neni

Kollarında burma olsam
Yedikleri hurma olsam
Alçun alçun sürme olsam
Yar gözüne sürse beni

(Bağlantı)
Al başı devletli gelin nenni nenni
Düğünü şenlikli Mehmet nenni nenni
Gaynanası aslan başlı
Gaynatası altın dişli
Ağ gelinin nişanlısı siyah kaşlı nenni nenni
Bağlantı
Kaynak: Ali Fettah

Gökyüzünde Öten Olsam
Gökyüzünde öten olsam
Yeryüzünde biten olsam
Ucu telli keten olsam
Yar başına atsa beni
Un elediği elek olsam
Tepelediği yolak olsam
Uğru telli yelek olsam
Yar döşüne giyse beni

Kaynak: Aziz Şenses

Gökyüzünde Uçan Bölük Durnalar
Gökyüzünde bölük uçan durnalar
Yok mu gayretiniz aldı dert beni
Gece gündüz hayalına yeldiğim
Mecnun gibi çöle vurdu dert beni
Bu dert benimnen inat olurdu
Hicran ocağını bağrıma kurdu
Keskin kılıcımı sineme vurdu
Vurdu bölük bölük böldü dert beni
Bilmem hayal gibi bilmem düş gibi
Geldi geçti boranınan kış gibi
Şahin pençesine düşmüş kuş gibi
Tuttu birer birer yoldu dert beni
Kaynak: Muharrem Ertaş

Gökyüzünün Kameri

Gökyüzünde turna olsam
Yer yüzünde hurma olsam
Bir çekimlik sürme olsam
Yar gözüne çekse beni

Gökyüzünün kameri
Sanki cennet feneri
Delalımın uğruna
Neler çektim neleri

Kapısında inek olsam
Tu çalıp da sağsa beni
Tepek vursam südü döksem
Yumruğunan döğse beni

(Bağlantı)
Delal Delal Delalım
Hangi derde yanalım
Şu üç günlük dünyada
Gel beraber olalım

Nolsa Deli Boran nolsa
Gözeller meydana gelse
Küpeli pehlivan olsa
Güreşsek de yıksa beni

Delal'ın bahtı kara
Yüreği göz göz yara
Delalımdan ayrılmam
Çekseler beni dara

Kaynak: Deli Boran

Gökyüzünde Tüten Olsam
Gökyüzünde tüten olsam
Yeryüzünde biten olsam
Bir atlastan keten olsam
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Bağlantı
Delal gönlüm dilberi
Başım gözüm üstünde
Gözleri güler ama
Kan ağlıyor yüreği
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Sayfa 1367
Kaynak: Deli Boran

Bağlantı
Söz: Bilal Ercan

Gölbaşı'na Vardım (Şalvarlı Gelin)
Gölbaşı'na vardım gülleri çoktur
Güzeller geliyor sevdiğim yoktur
Şalvarlı gelin yallah
Fistanlı gelin yallah
Öldürdün beni
Şu derenin alıcından burcundan
Bana gelsen ölür müydün acından
Şalvarlı gelin yallah
Fistanlı gelin yallah
Öldürdün beni

Göle Gidelim
Göle gidelim göle
Kimlerinen eğlene
Yarim sana fiske vurdum
İki kolum bağlana
Amanın yavrum cimdallı
Kızlar giyer bindallı
O bindalın üstüne
Bu kollar dolanmalı
Kepekliği aşalım
Gel senle kavuşalım
Sen yağmur ol ben bulut
Yağarken kavuşalım

Gölbaşı'na vardım tiren duruyor
Anam beni gurbet ele yolluyor

Amanın yavrum cimdallı
Kızlar giyer bindallı
O bindalın üstüne
Bu kollar dolanmalı

Şalvarlı gelin yallah
Fistanlı gelin yallah
Öldürdün beni

Kaynak: Bayram Aracı

Kaynak: Ragıp Binzat

Gölde Uçan Huma Kuşu
Gölde Uçan Huma Kuşu
Ne Bilir Elin Kıymetin
Kargayı Kondurmam Dala
Nebilir Dalın Kıymetin
Sağa Sola Laf Atanlar
Gerceğe Yalan Katanlar
Sonra Beyliğe Erenler
Ne Bilir iyliğin Kıymetin
Gurbet Yollarında Solmus Baharı
Neresidir Onun Yurdu Kimbilir
Üstune Yazmışlar Garip Mezarı
Başucuna Gelen Varmı Kimbilir
Geçti Zaman Geçti Boşu Boşuna
El Koydular Ekmeğine Aşına
En Sonunda Vardın Ömrün Kışına
Ahirette Dostun Var mı Kimbilir

Göle Gidelim Göle
Göle gidelim göle
Kimlerinen eylene
Yarim sana fiske vurdum
İki kolum bağlana
Kepekliyi aşalım
Gel senle kavuşalım
Sen yağmur ol ben bulut
Yağarken gavuşalım
Elmayı sekiz dildim
Çamura düştü sildim
Yar kıymeti bilmezdim
Ayrı düşünce bildim
Kaynak: Bayram Aracı

Göle Havası (Kargışlama)
Göle viran olmuş baykuş yuvası
Susuz kalmış dağı taşı ovası
Bende tükenmedi Göle sevdası
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
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Sayfa 1368

Göle yarasını kimler bağlasın
Göle ovasında güller bitmiyor
Nahır çekip yaylalara gitmiyor
Ocaklar kör olmuş duman tütmüyor
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Göle yarasını kimler bağlasın
Göle'nin önünde akan Kura'dır
Ayrılık içimde onmaz yaradır
Vatanım Göle'yse bura neredir
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Göle yarasını kimler bağlasın
Göle'nin dört yanı dağdır meşedir
İçinde oturan beydir paşaydır
Göle'nin çiğdemi mor menekşedir
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Göle yarasını kimler bağlasın
Yeliş baş sonalar öter göllerde
kırıldı kanadım kaldım yollarda
Bana derman bulunmuyor kullarda
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Göle yarasını kimler bağlasın

Tamzara tamzara balam tamzara
Gönül ister sende kalam tamzara
Hele söyle sen kimlerin köyüsün
Tamzara'ya ninni çalam uyusun
Ol fircan memmeli kızlar büyüsün
Tamzara tamzara balam tamzara
Gönül ister sende kalam tamzara
Kaynak: Göleli Bahi

Göle'de (İlkbahar Ayları)
İlkbahar ayları geldiği zaman
Açar gonca çiçek çimen Göle'de
Yeşile bürünür kaşları keman
Sürerler dem ile devran Göle'de
Çıkarlar yaylaya bel aşa aşa
Şahlanır atlısı gider yarışa
Kükrer pehlivanlar çıkar güreşe
Kurarlar aslana meydan Göle'de
Garip düşen bir insana kıymazlar
Zulmedene karşı boyun eğmezler
İkramından kolay kolay caymazlar
Yiğitler yatağı merdan Göle'de

Bayram geldi eller kına yakıyor
Benim gözler sel sel olmuş akıyor
Sıla hasretidir beni yakıyor

Şu Arifoğlu’nun gurbetlik sesi
Kış olsun yaz olsun yoktur neşesi
Hoş olar gölgesi boldur meşesi
Çam ile süslenir orman Göle'de

Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Göle yarasını kimler bağlasın

Kaynak: Fikret Arifoğlu

Kaynak: Ayhan Kızılateş

Göle Tamzarası
Tamzara'nın bacaları tütüyor
İmsak atmış horozları ötüyor
Gelinlik kızları şimdi yatıyor
Tamzara tamzara balam tamzara
Gönül ister sende kalam tamzara
Tamzara'ya indim gece yarısı
Üstüme yansıyor ayın sarsı
Beni tanır tamzara'nın yarısı
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Göle'm Ben Seni
Ağlasam da sızlasam da gülsem de
İnan ki unutmam Göle'm ben seni
Hasretine bürünsem de ölsem de
İnan ki unutmam Göle'm ben seni
Göle’m seni terk edipte gitsem de
İnan ki unutmam Göle'm beni seni
Maden ocağında dağın altında
İnan ki unutmam Göle'm ben seni
Kemal Yıldız der ki köle etsen de
İnan ki unutmam Göle'm ben seni
Yılda bir kez olsun sana gelsem de
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İnan ki unutmam Göle'm ben seni

Sayfa 1369

Zalım gel çık kapıya
Bekleyen Allah kulu

Kaynak: Kemal Yıldız
Kaynak: Ayhan Kızılateş

Göle'nin (Çıktım Yücesine)
Çıktım yücesine seyran eyledim
Al yeşil bürünmüş düzü Göle’nin
Güzellik üstüne türkü söyledim
Merttir çalışkandır özü Göle’nin
Göle’nin üst yanı yeşil ormandır
Havası tertemiz derde dermandır
Tarihe ün veren güzel fermandır
Halk için nurlanır yüzü Göle’nin
Yüksek dağlarında eksilmez karı
Boldur koyun kuzu peteği balı
Çiçekler renk açmış al yeşil sarı
Cevahirdir taşı tozu Göle’nin
Yaylalarında koyun kuzular meler
Öğüt verir bize soylu anneler
Almış torunları sever nineler
Her zaman güleçtir yüzü Göle’nin
Elli altı köyü vardır ovada
Her insanı memnun yaşar yuvada
Vahit Köroğlu’nun gönlü duada
Barışa poz verir pozu Göle’nin
Kaynak: Vahit Köroğlu

Göle'nin Yollarında
Göle'nin yollarında
Çimeydim göllerinde
Ganfet olem eriyem
O yarin dillerinde
Göle'nin çayırına
Gün çalmış bayırına
Kız bir kere öpeyim
Babayın hayırına
Göle yolu bu mudur
Yolun üstü su mudur
Eve girmiş çıkmıyor
Senin huyun bu mudur
Bu yol Göle'nin yolu
Bazı boş bazı dolu
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Göleli Gelin 1
Hele sen Göle'nin neyini gördün
Altmış kız gelinin boyunu gördün
Sürüden ayrılan koyunu gördün
Göleli gelin edalı gelin
Kaşları gözleri balam sürmeli gelin
On parmağın onu birden kınalı gelin
Göle'nin dağları bağdır meşedir
İçlerinde biten gül menevşedir
Yardan ayrılması çetin birşeydir
Göleli gelin edalı gelin
Kaşları gözleri balam sürmeli gelin
On parmağın onu birden kınalı gelin
Elele tutmuşlar halay ederler
İçlerine girsem acep ne derler
Sevmedikleriylen alay ederler
Göleli gelin edalı gelin
Kaşları gözleri balam sürmeli gelin
On parmağın onu birden kınalı gelin
Göle'nin dağları kardır geçilmez
Soğuktur suları bir taş içilmez
Anadan geçilir yardan geçilmez
Göleli gelin edalı gelin
Kaşları gözleri balam sürmeli gelin
On parmağın onu birden kınalı gelin
Kaynak: Ferman Baba

Göleli Gelin 2
Hele sen Göle'nin neyini gördün
Sürüden ayrılan koyunu gördün
Altmış kız gelinin boyunu gördün
Elalı gelin Göleli gelin
Kaşları gözleri sürmeli gelin
On parmağın üstü kınalı gelin
Göle'nin bir yanı çamdır meşedir
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İçinde oturan beydir paşadır
Açılmış çiçeği mor menekşedir
Elalı gelin Göleli gelin
Kaşları gözleri sürmeli gelin
On parmağın üstü kınalı gelin
Göle'nin önünde üç ırmak akar
Biri orta çaldır Sarme'ye çıkar
Güzelleri çoktur hep yürek yakar
Elalı gelin Göleli gelin
Kaşları gözleri sürmeli gelin
On parmağın üstü kınalı gelin
Bir yanı Ardahan bir yanı Susuz
Yiğitleri gezer hepsi korkusuz
Köroğlu kalası hergün uykusuz
Elalı gelin Göleli gelin
Kaşları gözleri sürmeli gelin
On parmağın üstü kınalı gelin
Göle'nin düzünde turnalar öter
Çayırı çimeni çiçeği biter
Güzelleri çoktur hep yeni yeter
Elalı gelin Göleli gelin
Kaşları gözleri sürmeli gelin
On parmağın üstü kınalı gelin
Kaynak: Ferman Baba

Gölge Etmeyin
Vazifen tamam olsun içinde hiç görünme
Takdir etseler bile sakın ola erinme
Taşlasalar da seni moral bozup yerinme
Ümitle yönelirsen Vafi-i Yezdan görür
Yoksan eğer başında sanma bu iş yürümez
Toprak gibi olanlar gönülleri kıramaz
Kör nefsine uyup da makam-mevki aramaz
Rahman'a dost olanı Sani-i Sultan görür
Sözde aydın olanlar ufkumu darlandırır
Diğeri yakar bir mum çevreyi nurlandırır
Öteki şeytana kul tenini narlandırır
Hakikat-i aşikar Halık-ı Sübhan görür
Aynaya bak her zaman görme sakın kendini
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Sayfa 1370

Uyanık ol seherde gör şeytanın fendini
Esiri olma sakın devir nefsin bendini
Gafil fark etmese de Hannan-ı Mennan görür
Malkoç Ali sen de bil kulluk bizim borcumuz
Aşk sevgi ve muhabbet bizim daim harcımız
Mahşere kadar budur bizim başta tacımız
Beşer unutsa bile Nakkaş-ı Rahman görür
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Gölgeden Çık Aya Gel
Gölgeden çık aya gel
Testini al suya gel
Hiç bahanen yok ise
Elini yumaya gel
Çeşme başı taşlıdır
Yarim kara kaşlıdır
Dokunmayın yarime
Ahu gözler yaşlıdır
Yarim yerin dar mıdır
Dört yanın duvar mıdır
Benim çektiklerimden
Hiç haberin var mıdır
Kaynak: Fatih Kısaparmak

Gömdüm Oğul Seni Toprağa Gömdüm
Gömdüm oğul seni toprağa gömdüm
Kanlı yaşlarımla pınara döndüm
Tabutun üstünde dirildim öldüm
Seni vuran eller kırılsın oğul
Doymadım sesine fidan boyuna
Kalın ip taktılar ince boynuna
Gül gibi düştün toprağın koynuna
Seni asan eller kırılsın oğul
Giden oğul hiç gelir mi yerine
Ah evladım yaram indi derine
Hele bakın zalimin eserine
Seni yakan eller kırılsın oğul
Kaynak: Mustafa Atıcı

Gömleğim Beyaz Yakası Kolalı
Gömleğim beyaz yakası kolalı
El bilmez halimi gönlüm sevdalı
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Gömleğim mor bu ayrılık ne zor
Neler çektim neler gel bir bana sor
Seni bir gün görmesem
Aklım başımdan oynar
Gömleğim olmasa yüreğim fırlar
Nazınla bıktırma edanla yıldırma
Ne ararım sorarım beni kızdırma

Sayfa 1371

Gönder Bizi Safa İle
Mihman olmuşum gelmişim
Hakk'a bağlamışım özüm
Ev sahibi iki gözüm
Gönder bizi safa ile

Gömleğim siyah yarimden illallah
Bu aşk burda biter hem vallah hem billah

Gelin örselemen bizi
Hakk'a ısmarladık sizi
Ayağın tozuna yüzü
Sürdür bizi safa ile

Gömleğim kırmızı içimde bir sızı
Yeni bir yar sevdim İstanbul’un yıldızı
Gömleğim mavi gözlerinin rengi
Böylesini görmedim huyu huyumun dengi

Sürüye katılan koçlar
O da Hakk'ın emrin işler
Yiyip içtiğimiz kardaşlar
Gönder bizi safa ile

Seni bir gün görmesem
Aklım başımdan oynar
Gömleğim olmasa yüreğim fırlar
Gönlüm sana hayran bu can sana kurban
Sen olmadan olmaz yaşamam inan

Hey dedeler hey babalar
Yerde gökte hü diyenler
Rıza lokmasın yiyenler
Gönder bizi safa ile

Gömleğim beyaz yakası kolalı
El bilsin halimi gönlüm sana sevdalı
Kaynak: Özhan Eren

Gönder (Hasret Mektubu)
Hasret mektubunu yazdığın zaman
Sitem etme selamını hoş gönder
Yanıyor yüreğim halim pek yaman
İster dolu ister isen boş gönder
Sana aşık olan sevgi duyandır
Yar uğruna şirin canı koyandır
Mektubunun iki ucunu yandır
Üzerinde birkaç damla yaş gönder
Gece gündüz hayal eder özlerim
Kavuşmak çaresiz ağlar sızlarım
İlkbaharda yollarını gözlerim
Yaz gelmezsen sıcak sevgi kış gönder
Şeref bir gül gibi soldu deseler
Sıladan uzakta kaldı deseler
Gurbet ellerinde öldü deseler
Mezarıma iki tane taş gönder
Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova
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Gidiyoruz hoşça kalın
Gahi siz de bize gelin
Heybemize azık koyun
Gönder bizi safa ile
Pir Sultan ere varalım
Hak divanına duralım
Yolcu çizmesin giyelim
Gönder bizi safa ile
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Göndersin Ayvaz'ı Göresim Geldi
Benden selam eylen Bolu Beyi'ne
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi
Muhabbeti düştü gönlüm evine
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi
Eyerleyip Kırat'ıma binmeden
Alayları bölük bölük bölmeden
Bolu şehri ateşlere yanmadan
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi
Şimdi Kırat'ıma biner aşarım
Karadeniz gibi kaynar coşarım
Sinesine eğri kılıç döşerim
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi
Gürzü kösteğini kola takmadan
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Kırat'ı sağa sola yıkmadan
Bolu şehrin ateşlere yakmadan
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi
Ben de Köroğlu'yum yolum salasın
Koç yiğidi arz ettirem sılasın
Depretmeden demir yayın cıdasın
Oğlum Ayvaz seni göresim geldi
Kaynak: Köroğlu

Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor
Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli
Her günüm bir yıla döndü gidiyor
Gine zindan oldu dünya başıma
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
Uzaktır yolların dolandım geldim
Tatlıdır dillerin bağlandım kaldım
Günahım boynuna işte ben öldüm
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
Hayal meyal olmuş şu bizim eller
Dostun bahçesinde açılmış güller
Her sabah her seher öter bülbüller
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
Kaynak: Neşet Ertaş

Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor -OrjBugün ben yarimden ayrı düşeli
Her günüm bir yıla döndü gidiyor
Gene zindan oldu dünya başıma
Sinem ateşlere yandı gidiyor
Haya hayal oldu şu bizim iller
Dostun bahçesinde açıldı güller
Her seher her seher öter bülbüller
Aşkı bu serime kondu gidiyor
Artık didem yaşı oldu revane
Bir ateş koyudu şimdi cihane
Bir selam iletin bizim gülşene
Halim bir Mevla'ya kaldı gidiyor
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Sayfa 1372

Karacaoğlan söyler durmam burada
Gül yüzlüm fikrime düştü bu ilde
Gayet fikre daldım gönlüm ak yarda
Gözlerimden kan yaş aktı gidiyor
Kaynak: Karacaoğlan

Gönlüm Dağlarda
Bulutlardan haber saldım sen gelecektin
Yağmur yağdı gözlerime sen silecektin
Taş duvarlar sıkar beni
Gönlüm dağlarda
Resmin çizdim hasret kokan duvarlarıma
Güller diktim penceremin ön tarafına ama
Kelepçeler (demir kapı) sıkar beni
Gönlüm dağlarda
Kaynak: Nadir Köseoğlu

Gönlüm Efkar Dolmuş
Gönlüm efkar dolmuş yatmış inliyor
Bir ah u zar oldum kader yüzünden
Mahzun olmuş hasret ile dinliyor
Gör ah u zar oldum kader yüzünden
Hep güllerin soldu bahçemde bağım
Ne belli ölüyüm ne belli sağım
Sabır ile şükür oldu durağım
Sor ah u zar oldum kader yüzünden
Hissiz olan bilmez dertli halinde
Mekan tutmuş herkes kendi işinde
Bu kaderin nasıl yandım elinde
Nar ah u zar oldum kader yüzünden
Takdirden kaderim talihsiz gelmiş
Vurmuş bu bağrımı yaralı kılmış
Biçare gönlümün bu aşkı sönmüş
Zar ah u zar oldum kader yüzünden
Ey seni gidi insafsız bu kader
İçime doldurdun bin türlü keder
Bu Müslim Seyrani gariplik eder
Zar ah u zar oldum kader yüzünden
Kaynak: Aşık Müslim Seyrani

Gönlüm Sağ Yare
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Sayfa 1373

Hey erenler hey gaziler
Gönlüm sağ yare sağ yare
Herkesin bir yarası var
Gönlüm sağ yare sağ yare

Benim bir yarim var ismi sitemkar
O eyledi beni böyle sevdakar
Ali değilim ki çekem Zülfikar
Aslı bozuk getiremem yola ben

Dipsiz bir deryaya daldım
Lal-i inci mercan aldım
O dosta ben merhem saldım
Gönlüm sağ yare sağ yare

Kul Ahmet'im her derdimi söylemem
Her mürşidi her kamili dinlemem
Sultan olsa bile hürmet eylemem
Asla boyun eğmem haksız kula ben

Gezdim dostun ellerini
Ne hoş gördüm dillerini
Derdim gonca güllerini
Gönlüm sağ yare sağ yare

Kaynak: Kul Ahmet

Mücrimi'yem düştüm zara
Şemsi kamer virdi dara
Meylini verme ağ yare
Gönlüm sağ yare sağ yare
Kaynak: Aşık Mücrimi

Gönlüm Sana Hasret Gözüm Yollarda

Gönlümdeki Aşk Uğruna
Gönlümdeki aşk uğruna
Acımya tok görünürüm
Taşlar basarım bağrıma
Karaları bürünürüm
Evvel günüm ayım vardı
Dertli sazım neyim vardı
Anlaşılmaz neyim vardı
Hep kenara görünürüm

Gönlüm sana hasret gözüm yollarda
Yuvasız kuş gibi kaldım dallarda
Ne dizde derman var ne de kollarda
Bu sevda belimi bükmeden tez gel

Dikenleri gül düşledim
Darlıklara el düşledim
Adaletli hal düşledim
Avunurum arınırım

Bir hüzündür düşmüş garip gönlüme
Yazık gençliğime yazık ömrüme
Bülbül gibi hasret kaldım gülüme
Ah u zar gönlümü tutmadan tez gel

Evvel günüm ayım vardı
Dertli sazım neyim vardı
Anlaşılmaz neyim vardı
Hep kenara görünürüm

Yaktı ateşlere kül etti beni
Eyvah giden günler gelir mi geri
Ah bir görebilsem sevdiğim seni
Daha umutlarım bitmeden tez gel

Ayhani'yem sonsuz ozan
Metliksiz pulsuz ozan
Keskin sözlü, densiz ozan
Dil yüzünden sürünürüm

Kaynak: Zafer Gündoğdu

Gönlümde Bir Yol Var
Gönlümde bir yol var insana gider
Varıp hayvanlara olmam köle ben
Aslım bir cevherdir bin kıymet eder
Gidip karışamam herbir pula ben
O içtiğim zehir miydi bade mi
Uyandım gafletten seçtim Ademi
Cahil sarayına basmam kademi
Ariflere bürünürüm çula ben
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Evvel günüm ayım vardı
Dertli sazım neyim vardı
Anlaşılmaz neyim vardı
Hep kenara görünürüm
Söz: Aşık Ayhani
Kaynak: Murtaza Eren

Gönlümdeki Kız
Gitsem Binboğa'ya çıksam Toros'a
Yanakları al al bir kız isterim
Güzel türkçesiyle türkü söyleyen
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Sesi gümbür gümbür bir kız isterim
Şöyle iç tarafı Anadolu'yu
Hakkari Van Urfa Mardin'i
Adım adım gezsem tamam her yanı
Ayağı şalvarlı bir kız isterim
Elleri martinli ayak postallı
Boyu dal dal olsun burnu hızmalı
Dudakları mor mor alnı döğmeli
Bileği kuvvetli bir kız isterim
Bir ayak Ordu'da istanbul Van'da
Öteki Mersin'de Antalya Kars'ta
Filistin Vietnam Kore Yemen'de
Gönlü özgürlükçü bir kız isterim

Sayfa 1374

Sinem bahçesine düşer mi gazel
Yaşatır ömrümün dil rubasını
İlahi nurundan o nazlı yari
Sabah yıldızına benziyor teni
Mısır çöllerinde halk etmiş anı
Hazreti Yusuf'un Zeliha'sı mı
Nurdan yaratılmış eli ayağı
O mahmur gözleri kiraz dudağı
Sıkmış çemberini açmış yanağı
Gözler kamaştırır gün ziyası mı
Nasıl yazsın güzel vasfın Zülali
Bahardan mı çaldın kırmızı alı
Pek bükülmüş iki kaşın hilali
Öldürür aşıkı can belası mı

Kaynak: Battal Pehlivan
Kaynak: Aşık Zülali

Gönlümdür (Ayak Bastığın)
Ayak bastığın bölge
Bil ki benim gönlümdür
Ardından gelen gölge
Bil ki benim gönlümdür
Ne kalp senden geçecek
Ne başka yar seçecek
Bahçende solan çiçek
Bil ki benim gönlümdür
Yanarsın ince ince
Yatağına girince
Üstünü örten gece
Bil ki benim gönlümdür
Bu ruhum seni sever
Ruy-inden bir buse ver
Göz açtığın her seher
Bil ki benim gönlümdür
Zevrak der ki ey peri
Pist eyledin sen beni
Pervazına park yeri
Bil ki benim gönlümdür
Kaynak: Aşık Zevraki

Gönlümün Bağında O Civan
Gönlümün bağında o civan güzel
Bitmiş çiçeklerin evliyası mı
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Gönlümün Elinden Sana Sığındım
Gönül aşk elinden olalı turap
İçmişim badeler sakiler şarap
Sen yardım eyle düşküne ey Yarap
Gönlümün elinden sana sığındım
Gönül aşk elinden deli divane
Odlara yandı özüm pür pervane
Seyyah oldum mihmaneyim cihane
Gönlümün elinden sana sığındım
Gönül aşk elinden kendin neyledi
Aşk bağında bülbül olup inledi
Bazen Tabtuk bazen Yunus söyledi
Gönlümün elinden sana sığındım
Gönül aşk elinden Medhi ye vardı
El eteğin tutup ilhamın aldı
Erenler ceminde aşk bahtiyardı
Gönlümün elinden sana sığındım
Kaynak: Aşık Mevlevi

Gönlümüz (Gine Geldi)
Gine geldi yaz baharın ayları
Yare mektup yazmak ister gönlümüz
Karı kalkmış mor sümbüllü bağları
Şikar için gezmek ister gönlümüz
Uygun ahbap tel alışkın saz ile
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Nargileler yansın mercan köz ile
Saki gerek mey doldursun naz ile
Badeleri süzmek ister gönlümüz
Kaynak: Yanık Ahmet

Gönlümüze Yar Düşünce
Doğruya Nazar Eğleriz Biz
Eğri Nazar Bilmeyiz
Nakt İle Pazar Eğleriz
Veresi Pazar Bilmeyiz
Hak'tır Sevdiğimiz Bizim
Hak'tır Övdüğümüz Bizim
Boyun Eğdiğimiz Bizim
Hak'tan Özge Yar Bilmeyiz
Sazımızı Elem Aldı
Namusu Deryaya Saldı
Aşk İle Meydana Geldik
Zincir İle Dar Bilmeyiz
Muhittin Abdal Coşunca
Çiğler Özünde Pişince
Gönlümüze Yar Düşünce Biz
Sabrı Karar Bilmeyiz
Kaynak: Muhittin Abdal

Gönül (Bezm-i Muhabbet)
Bezm-i muhabbette gülşen içinde
Başlar bülbül gibi figana gönül
Aşkla delersin de şiddet her yana
Sen niçin sığmazsın cihana gönül
Alemde aşkıma olmaz nihayet
Ben de ateşlere yandım begayet
Vefasız sevdana eyle feragat
Birgün de usanır divane gönül
Sevdası serimde bir nev-civanın
Görünmez gözüme darı cihanın
Çünkü sevdasını bir alişanın
Olsun cihan içre bir tane gönül
Ruhları al olmuş saçları sümbül
Bir gül-i ra'naya olmuşum bülbül
Himmeti her caya etmez tenezzül
Anın dil verdiği bir tane gönül
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Sayfa 1375
Kaynak: Aşık Himmeti

Gönül (Çıkıp Seyreyleme)
Çıkıp seyreyleme gülşen bağını
Varır bir virane göl olur gönül
Gider düze gam mihnetin dağını
Tükenmez yollann çöl olur gönül
Şehr-i tanır ela rameşan olur
Cahil derviş gezer perişan olur
Bakarsın Süleyman gahi ban olur
Gahi bir namerde kul olur gönül
Zülali der gönül gezer yorulmaz
Bazı nehir olur akar durulmaz
Bazı elmas olur kıymet vurulmaz
Bazı altın gümüş pul olur gönül
Kaynak: Aşık Zülali

Gönül (Çok Çalıştım Yetemedim)
Çok çalıştım yetemedim sırrına
Günde nice türlü hal olur gönül
Gah ders ahr ilmi Eyüp sabrından
Gah da cengi kalma kal olur gönül
Gah dem hakir gezer gah dem yeksanı
Gah dem olur her hayalden usanı
Gah dem söyler dili ümran lisanı
Gah dem ağzı bağlı mal olur gönül
Gah dem nöker olur gah dem de paşa
Gah iner ayağa gah kalkar başa
Gah dem olur döner teprenmez taşa
Gah dem esip geçen yel olur gönül
Gah dem mayınlanır gah dem bulanır
Gah dem abat olur gah dem talanır
Gah dem mahzunlanır sefil dolanır
Gah dem Urustem-i Zal olur gönül
Gah Şenlik'i atar gam deryasına
Gah dem sıhhat verir sır kafesine
Gah dem olur girer gam libasına
Gah dem cilvelenip al olur gönül
Kaynak: Aşık Şenlik

Gönül (Demedim Mi Sana)
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Demedim mi sana yüksekten uçma
Yırtıcı kuş vermez amanı gönül
Gizli sırlarını namerde açma
Eksilmez başının dumanı gönül
Gülü kokla sakın kızma dikene
Acı söz söyleme boyun bükene
Azrail sarılır birgün yakana
Çaldırır kalbine kemanı gönül
Şah olursan yanlış ferman eyleme
Gizli yaralara derman eyleme
Çıkıp yükseklere harman eyleme
Yele kaptırırsın samanı gönül
Güvenme ki bülbülün var gülün var
Kuvvetlisin bükülmeyen kolun var
Der Özeri dolambaçlı yolun var
Kendine yoldaş et imanı gönül

Sayfa 1376

Senden uzak dursun hile
Kötü kelam alma dile
Birgün mecbur kalsan bile
Namerde yol sorma gönül
Eğer ediyorsan merak
İkiliği elden bırak
Var bir ustaya ol çırak
Öyle naçar kalma gönül
Turap ol enginlerde kal
Benlik tahtını yere çal
Başına gelirse bir hal
Ele mana bulma gönül
Şu gönül dediğin sensin
Sen kendini bilmelisin
Enginlerde yüzmelisin
Derinlere dalma gönül

Kaynak: Aşık Özeri

Gönül (Dost Köyüne)
Dost köyüne mahanasız varılmaz
Bir mahana edip varmalı gönül
Şu ulu tanrının emri olursa
O dostun koynuna girmeli gönül
Sol dostun elinde var ecel taşı
Sevdiğim cihanda güzeller hası
Kokar menevşisi cennet bahçesi
Bu dostun gülünü dermeli gönül
Yalan dünya acep kime kalıcı
Nice alem bu mülk benim deyici
Alemde tükenmez yüce gülücü
Dost ile düşmanı bilmeli gönül
Kul Çetin der ki kaldır gümeni
Saklasan her şeyin gelir zamanı
Mevlam cümlemize versin imanı
Dergaha gülerek varmalı gönül

Dedim gitti fikirimi
Söyleyim son satırımı
Saymasan da hatırımı
Güvercin'i kırma gönül
Kaynak: İhsan Güvercin

Gönül (Haydi Gel Vatana)
Haydi gel vatana aziz yoldaşım
Gitmek niyetimdir gitmesin gönül
Gönlüm dolaşıyor dostun bağında
Bitmek niyetimdir bitmesin gönül
İnatlık yok idi gönül atanda
Elimi çözdürdün felek vatanda
Gönül hoştur yar bağrında yatanda
Yatmak niyetimdir yatmasm gönül
Yaz olur çıkarsın gönül dağlara
Gezmeden inersin neden bağlara
Yaşın erdi dem sürecek çağlara
Tatmak niyetimdir tatmasın gönül

Kaynak: Kul Mehmet Çetin

Gönül (Güzellikleri Arzula)
Güzellikleri arzula
Kötüleri anma gönül
Dosta düzensiz saz ile
Deli dolu çalma gönül
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Vatandan ayrıldım gönlüm taşlıdır
Ne kadar gülersen gözüm yaşlıdır
Gam ile ticaret iki başlıdır
Satmak niyetimdir satmasın gönül
Ezelden gamlıdır bu garip başım
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Asla yoktur felek bir kolay için
Giderim vatana gelmesin niçin
Tutmak niyetimdir tutmasın gönül
Uyarım ben sana uymasın asla
Daima kederle kahırla yasla
Babaya kardeşe sülale nesle
Yetmek niyetimdir yetmesin gönül
Ben gülünce sen nedendir ağlarsın
Susuz derelerde kendin çağlarsın
Ben al giysem sen karayı bağlarsın
Çatmak niyetimdir çatmasın gönül
Ben giderim sen benimle varmasan
İkrar verip ikrarında durmasan
Noksan sevdiğinin gülün dermesen
Batmak niyetimdir batmasın gönül
Kaynak: Hodlu Noksani

Gönül (Kar Mı Yağdı)
Kar Mı Yağdı O Güzelin Gönlüne
Bak Sevdiğin Senden Soğumuş Gönül
Niçin Avutursun Kendi Kendini
Hiç Aşkı Sevdası Yoğumuş Gônül

Sayfa 1377

Kendini yaktın pişirdin
Niye ar çekersin gönül
Sevgine güman düşürdün
Derdin var çekersin gönül
Gönül gönül dertli gönül
Gönül gönül deli gönül
Bir yanın inliyor yasta
Sense dem verirsin dosta
Baktım oturmuşsun posta
Hu der der çekersin gönül
Gönül gönül dertli gönül
Gönül gönül deli gönül
Haşimi'nin var çağrısı
Bitmez başının ağrısı
Ben olmuşum dert kağnısı
Yükün zor çekersin gönül
Gönül gönül dertli gönül
Gönül gönül deli gönül
Kaynak: Aşık Haşimi

Gönül (Nasihatım Bir Mazluma)

Vefasızlığını Bilmiyor Musun
Ah Edip Derdine Kalmıyor Musun
Uslanıp Dersini Almıyor Musun
Sana Zulüm İçin Doğumuş Gönül

Nasihatim bir mazluma
Çatanlardan olma gönül
Daim kalbinde kin kibir
Tutanlardan olma gönül

Boşuna Yanarsın Göz Göre Göre
Bu Dert Başka Bir Dert Bulunmaz Çare
Ne Desen Kar Etmez Vefasız Yare
Çünkü Hoyrat Eli Değil Gönül

Yürektedir benim yaram
Elim erişmez ki saram
Helal kazancına haram
Katanlardan olma gönül

Ferhat Gibi Dağlar Delsen De Boşa
Mecnun Gibi Çölde Kalsan Da Boşa
Kerem Gibi Yanıp Ôlsen De Boşa
Vefasıza Yaren Çoğumuş Gönül

Olma kemlik hevesinde
Ecel kulun ensesinde
Gidip çakal gölgesinde
Yatanlardan olma gönül

Kimedir Sitemin Kimedir Nazın
Zehmeriye Döndü Baharın Yazın
Yelkenler Açtığın Sevda Denizin
Hasan Kaplani'yi Boğumuş Gönül

Olmak istiyorsan mamur
Feymani içine koy hamur
Nefsinin içine çamur
Atanlardan olma gönül

Kaynak: Hasan Kaplani

Kaynak: Aşık Osman Feymani

Gönül (Kendini Yaktın Pişirdin)

Gönül (Safayı Ararken)
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Sayfa 1378

Safayı ararken cefaya düştüm
Görünmez ok ile vuruldun gönül
Minnet eylemezken yoksula baya
Vardın çok kapıdan sürüldün gönül

Semah dönmeyenler neyin nesidir
Hü hü hü hü hü hü hü hü

Cahil ile otururdun kalkardın
Yapmadığın gönülleri yıkardın
Coşkun çaylar gibi durmaz akardın
Şimdi dalgalanıp duruldun gönül

Gönül Arzediyor Azm-İ Didarı

Huzuri sözüne inanmaz idin
Ayılıp gafletten uyanmaz idin
Heva ve hevesten usanmaz idin
Çok dolaştın ahir yoruldun gönül
Kaynak: Huzuri Baba

Gönül Arzediyor
Gönül arzediyor dosta gitmeyi
Aman Allah yolun pareler beni
Ölem de kurtulam elin dilinden
Yuyalar kefene saralar beni

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gönül arzediyor azm-i didarı
Yenilmiyor efkarımız nedendir
Garip bülbül gibi kılarım zarı
Açılmıyor gülşenimiz nedendir
Herdem aşkın kervanları çekilir
Şu didemden kanlı yaşlar dökülür
Günden güne yaralarım sökülür
Artar gider fırkatımız nedendir
Pir Sultan Abdalım dosta mailim
Yüz sürüben kapısında sailim
Haktan gelen tecellime kailim
Böyle imiş kaderimiz nedendir

Gönül Arzuluyor Tokat İlini

Bu dünyada hiçbir eyi kalmamış
Yaralısın ama cerrah gelmemiş
Elif sevdiğine malum olmamış
Yakma yar oy diyor yareler beni

Gönül arzuluyor tokat ilini
Dumanlı dağları göresim geldi
Gümenek köprüsünü de mamu belini
Dumanlı dağları göresim geli

Ben Allahtan gelen gazadan kaçmam
Sürahi dibinden badeler içmem
Alem bir yan olsa ben yardan geçmem
Meğer ahdedeler vuralar beni

Mehrabın altı bayır
Üs yanı tosga çayır
O yar bir tane bulmuş
Mevlam sen beni gayır

Hü hü hü hü hü hü hü hü
Semah dönenler dost haslar hasıdır
Semah dönmeyenler neyin nesidir
Hü hü hü hü hü hü hü hü

Benim gibi garibler gurbette kalmış
Ne muradın almış nede gün görmüş
Nice ağalar beyler vaırıdı ölmüş
Geriki sağları göresim geldi

Evleri var Gürcüm damda tevekte
Yar gele derdime merhemler kata
Mezarım üstünde bu otlar bite
Meğer çift koşalar süreler beni

Akıyor çamlı pınar
Suyundan içen kanar
Yeni sevdalı kızlar
Ataşlar gibi yanar

Pir Sultan Abdalım can göğe ağmaz
Haktan emrolmazsa ırahmet yağmaz
Bu ellerin sözü hiç bana değmez
İlle dostun gülü yareler beni

Eşrefin gözünde tüter sılası
Dünek dağlarının yüksek kalesi
Viran olmuşda dırığ ibilin yaylası
O saya yağları göresim geldi

Hü hü hü hü hü hü hü hü
Semah dönenler dost haslar hasıdır
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Kaynak: Aşık Eşref Tonbuloğlu

Gönül Arzumanım Sensin Ezelden
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Gönül arzumanım sensin ezelden
Kalbimin aynası sen sefa geldin
Ayırdılar beni kaşı karadan
Zülfü perişanım dost sen sefa geldin yar sefa geldin
Şu gözlerim seni görünce melek
Didelerim ruşen eyledi felek
Gece gündüz haktan dilerim dilek
Güzeller sultanı dost sefa geldin yar sefa geldin
Beni mecnun etti o saçı Leyla o saçı Leyla
Bana aşkı veren Hazreti Mevla
Dertli ben dertliye durmaz can ağlar
Güzeller sultanı dost sefa geldin yar sefa geldin
Kaynak: Burhan Gökalp

Gönül Aşk Kitabın Sen Al
Böyle aşk sen al eline
Serimize ne yazılmış görelim
Saadet kelamın getir diline
Din serverine selavat verelim
Din serveri Hak Muhammed Ali'dir
Bizden ihtiyarlar bizden uludur
İhanet umduğun kerem kanıdır
Derdimizin dermanını bulalım
Sultanım dertlere derman eylesin
Şayhman Hasan ummanları boylasın
Hüseyin ayini erkan söylesin
Sıtkıyle kulak verip dinleyelim
Dinle gelen imamların sesidir
İmam Hasan imamların hassıdır
İnkar tacı inkar hakka aşıdır
İnkari inkar boynuna saralım
Müminlerin dili 73 olur
Evel ahir bu dünyadan göç olur
Giden gitmiş bizler bize duralım
Gericiden gel olunca durulmaz
Musai Kazim'in sırrı bilinmez
İkilikle hak cemine girilmez
İkiligi özümüzden silelim
Medet mürvet medet mürvet ya Ali
Yetiş canımıza ya Ali
Medet mürvet medet mürvet ya Ali dost
Kaynak: Mehmet Dede
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Sayfa 1379

Gönül Azat Oldu
Gönül azat oldu gamu şitadan
Şükür Yaradana gine yaz geldi
İşte böyle diyordum Hüdadan
Şükür Yaradana gine yaz geldi
Göller dalgalanup kazı gözlerdi
Gönül allı pullu kızı gözlerdi
Sevda çekenler de yazı gözlerdi
Şükür Yaradana gine yaz geldi
Vakit yeli esti karlar eridi
Hicabından kar çiçeği faridi
Nergiz yaprağını çekti yürüdü
Şükür Yaradana gine yaz geldi
Sünbül boynun eğdi kurdu otağı
Bülbül bir gül için bekler bu bağı
İşte gelüp erdi yaz bahar çağı
Şükür Yaradana gine yaz geldi
Cahiller şöhreti sazı seviyor
Hilal kaş sürmeli gözü seviyor
Ruhsati bulandı yazı seviyor
Şükür Yaradana gine yaz geldi
Kaynak: Aşık Ruhsati

Gönül Bin Eğlence
Gönül bin eğlence nazdan ayrılmış
Efkarda mı yoksa ah u zarda mı
Yeşil baş sunalar güller nic'olmuş
Dostlar pazarında ziyankarda mı
Gelecek günleri hayırsız sanma
Bin türlü cilveye naza inanma
Boyalı pudralı kıza aldanma
Akıl yaşta mıdır yoksa serde mi
Noksan'ım günlerim ah u zar oldu
Aşkın çiçekleri sarardı soldu
Ağardı saçlarım ihtiyar oldu
Ah bülbül misali gülde harda mı
Kaynak: Hodlu Noksani

Gönül Bir Güzeli Sevmiş
Gönül bir güzeli sevmiş ayrılmaz
Dolanır peşinde çoban misali
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Hiç kimse bu derdin dermanın bilmez
Azmış yaraları perişan hali
Lokman çare bulmaz yoktur Eflatun
Yardan ayrılması ölümden çetin
Elde endaz ettim bu aşkın atın
Terkettim sılayı vatanı ili
Ferhat Şirin için kestiği taşlar
Benim senin için döktüğüm yaşlar
Seni yaksın beni yakan ateşler
Yaktı bu sinemi savruldu külü
Arılar bal için bekler petekler
Alır her çiçekten verir emekler
Mecnun Leylâ için pınarı bekler
Ben de bir yâr için olmuşum deli
Evvelden var idi bu sevda bende
İlikte damarda cesette canda
Ölünce hû çeksin kemiğim sinde
Dünyada durunca Veysel'in dili
Kaynak: Aşık Veysel

Gönül Bizim Mabedimiz
Hem özü hem sözü biriz
Hak yolu tuttuk gideriz
Gönülde sevgi demleriz
Gönül bizim mabedimiz
Saygıyı tac ettik size
Namerdi getirdik dize
Kinimiz yok attık köze
Gönül bizim mabedimiz
Mizana koyduk darayı
İlimle yaktık çırayı
Vicdanla sardık yarayı
Gönül bizim mabedimiz
Nefretimiz kinimiz yok
Utanacak yerimiz yok
Gafil olan serimiz yok
Gönül bizim mabedimiz
Sineyi şerden ayırdık
Daim mazlumu kayırdık
Cümle aleme duyurduk
Gönül bizim mabedimiz
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Sayfa 1380

Der ilhami söz uyarı
Verdik tabiiyet ayarı
Severiz gönlü duyarı
Gönül bizim mabedimiz
Kaynak: İlhami Arslantaş

Gönül Bugün
Gönül bugün senden şikayetim var
Neden bir güzele kul ettin beni
Sana dedim güzel kahrı çekilmez
Neden bir kötüye kul ettin beni
Yaktı ateşiyle kül etti beni
Ayaklar altına çul etti beni
Değeri olmayan pul etti beni
Neden bir kötüye kul etti beni
Sana dedim güzel kahrı çekilmez
Neden bir kötüye kul ettin beni
Kaynak: Yavuz Top

Gönül Çalamazsın Aşkın Sazını
Gönül çalamazsın aşkın sazını
Ne perdeye dokun ne teli incit
Eğer çekemezsen gülün nazını
Ne dikene dokun ne gülü incit
Bülbülü dinle ki gelesin coşa
Karganın namesi gider mi hoşa
Meyvasız ağacı sallama boşa
Ne yaprağını dök ne dalı incit
Bekle dost kapısın sadık dost isen
Gönüller tamir et ehli dil isen
Sevda Sahrasında Mecnun değilsen
Ne Leyla'yı çağır ne çölü incit
Gel haktan ayrılma hakkı seversen
Nefsini ıslah et er oğlu ersen
Hüdai incinir inciden versen
Ne kimseden incin ne eli incit
Kaynak: Aşık Hüdai

Gönül Dağı
Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca
Akar can özümde sel gizli gizli
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Bir tenhada can cananı bulunca
Sinemi yaralar yar oy
Dil gizli gizli dil gizli gizli
Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçenin gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez
Gönülden gönüle gider yar oy
Yol gizli gizli yol gizli gizli
Seher vakti garip bülbül öterken
Kirpiklerin oku yar yar cana batarken
Cümle alem uykusunda yatarken

Sayfa 1381

Gönül derdi kelam getirir dile
Aşkın deryasına daldığı zaman
Akar gözyaşlarım döndürür sele
Yar bizi sevdaya saldığı zaman
Kaçma cenan n'olur dosttan fedadan
Böyle haber aldık dar ü gedadan
Bize cevredenler bulur hüdadan
Alem ettiğini bulduğu zaman
Katibi gör erkanını yolunu
Olura olmaza açma sırrını
Sevdiğim bu edna fakir kulunu
Unutma derdinden öldüğü zaman
Kaynak: Aşık Katibi

Kimseler duymadan yar oy
Gel gizli gizli gel gizli gizli
Kaynak: Neşet Ertaş

Gönül Der Yar Diyarı (Nenni)
Gönül der yar diyarı hu hu
Su geldi yar diyarı nenni
Dağlar kalksın aradan yavrum
Görünsün yar diyarı nenni

Gönül Derdin İle (Oy Amman)
Gönül derdin ile düştün yollara
Bilirim çare yok derman arama
Benden selam olsun can kardaşıma
Çıkıp şu dağlara beni arama
Oy amman amman
Geçmiyor zaman
Yari görmezsen biran
Hallarım yaman

(Bağlantı)
Nenni nenni hu gelir hu hu
Çeşmelerden su gelir yavrum
Uzun uzun olukdan
Yavruma uyku gelir nenni

Ne eylersem gönlüm derdim bitmiyor
İlaç merhem sürme yaram sızlıyor
Bir kara sevdadır serden geçmiyor
Ölüp girsem kabre toprak inliyor

Baba der ağlamakdan hu hu
Bağa su bağlamakdan nenni
Bağda yaprak kalmadı yavrum
Yarama bağlamaktan

Yar yar deyip nice dağlar aşarsın
Mecnun olup düzde yolun şaşarsın
Gönül Engin'lere sığmaz taşarsın
Yari bulur isen acep neylersin

Bağlantı

Kaynak: Engin Aydın

Dert bende kare bende hu hu
Eylenmez yare bende nenni
Yuvasız guşlar gibi yavrum
Kalmışım parakende

Gönül Dostum Anlatsana

Bağlantı
Kaynak: Muharrem Akkuş

Gönül Derdi Kelam Getirir Dile
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Gönül dostum anlatsana
İlimizde mevlanayı
Ulu zatın hoşgörüsü
Yolumuzda mevlanayı
Kıymet verir her insana
Ulvi görev düştü sana
Çevir deyişik lisana
Dilimizde mevlanayı
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Sayfa 1382

Benim gülüm evimdedir
Fethetti nice gönüller
Ruzi mahşerdeki kullar
Bülbül sedasında diller
Gülümüzde mevlanayı
Ezgini geldik gideriz
Hakka borcumuz öderiz
Hatırdadır yad ederiz
Telimizde mevlanayı

Arı misali uçarım
Bağlar bostanlar geçerim
Çiçek alır bal saçarım
Benim dalım evimdedir
Gelin olup aldım murat
İki evlat verdi Ya Rab
Yarime olmuşum türab
Benim yolum evimdedir

Kaynak: Ozan Ezgini

Gönül Dostun Bilir Sabret
Felek saldı herbirimiz bir yana
Gönül dostun bilir sabret sevdiğim
Hasretinden döndü ciğer büryana
Gönül dostun bilir sabret sevdiğim
Akillerdir seçen akı karadan
Her kula kısmetin verir yaradan
Selamı sabahı kesme aradan
Gönül dostun bilir sabret sevdiğim
Uyma sakın münafıklar sözüne
Bakma rakip olanların yüzüne
Diken olduk adulerin gözüne
Gönül dostun bilir sabret sevdiğim
Aşabilsem şu dağların belinden
Derya oldu gözlerimin selinden
Kurtulmadık adulerin dilinden
Gönül dostun bilir sabret sevdiğim
Der Kuloğlu gam askeri göçtükçe
Nar-ı aşka kebap olup piştikçe
Göz nazarın eksik etme düştükçe
Gönül dostun bilir sabret sevdiğim
Kaynak: Kuloğlu

Gönül Dostuyla İçerim
Gönül dostuyla içerim
Canana serden geçerim
Sanma sen gibi naçarım
Benim halim evimdedir
Yabanın bağına girmem
Yad ellerin gülün dermem
Yabancıya meyil vermem
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Şahini’yim derler bana
Ne desem kar etmez sana
Ölüm gelse birgün cana
Benim salım evimdedir
Kaynak: Şahini

Gönül Eğlenir Mi (Olmayınca)
Gönül eğlenir mi gurbet ellerde
On dokuz bölüklü kız olmayınca
Garip bülbül gibi öter dillerde
Açılıp gülleri yaz olmayınca
Ne müşküldür karlı dağı devirmek
Yönün sevdiğine doğru çevirmek
Aşıka şayeste türkü çağırmak
Anın da tadı yok saz olmayınca
Sevda dolu Ruhsati'nin meyinde
Ahu zarım kaldı kaşı yayında
Sevdiğim Hafik'in Gulam köyünde
Bu yıl da gidemen yaz olmayınca
Kaynak: Aşık Ruhsati

Gönül Gel Karardan Aşalım
Gönül gel karardan aşma
Sözüm sana meveddettir
Gafillen bacadan düşme
Evvel kapı şeriattır
Şeriattan edep öğren
Al bu pendi belin bağlan
İlimle üstad olur oğlan
Kimi farz kimi sünnettir
Eğer bu sırra erersen
Dolan kapıdan girersen
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Tarikat farzın sorarsan
Yedi farz üçü sünnettir
Gelin girelim bu babı
Açılsın aşkın kitabı
Eğer anlarsan hesabı
Andan sonra tarikattır
Tarikat bir oddur yakar
Kimi ham kimi has çıkar
Her aşık bir çakmak çakar
Çırağın yakan üstatdır
Tarikatta kamil olan
İlmi ile amil olan
Bu yolda mükemmerl olan
Evvel mertebe hizmettir
Hizmet erenler yoludur
Cümle ilmin evvelidir
Ahdimiz kalu beli'dir
Bundan dönen kişi mattır
Kend'özümüze gelelim
Tarikat nedir bilelim
Yoklukta sefil olalım
İbtida yüz iradettir
İbtida talip olunca
Düşmana galip olunca
Dört can bir kalıp olunca
Menzili bi-nihayettir
Hakikat genc-i nihandır
Marifet gevher-i kandır
Yedi yüz yetmiş mizandır
Ötesi ilm-i hikmettir
Mürebbisi Ali gerek
Dört kapıda eli gerek
Müsahibin hali gerek
Zira Ali Muhammet'tir
Pir Sultan der kalu beli
Dedik ya Murtaza Ali
Kim kadeh içer kim dolu
Bu bize bir acep derttir
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim
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Sayfa 1383

Gönül gel seninle muhabbet edelim
Araya kimseyi alma sevdiğim
Ya benim kimim var kime yalvarayım
Kaldır kalbindeki karayı gönül
Solmazsa dünyada güzeller solmaz
Bu dünya fanidir kimseye kalmaz
Yalan dolan ile sofuluk olmaz
Mümin olan bekler ferahı gönül
Derviş Ali'm öğüt verir özüne
Gönül lutfeyledi kendi sözüne
Azrail konunca göğsün düzüne
Bekleme o zaman sırayı gönül
Söz: Derviş Ali
Kaynak: Ali Ekber Çiçek

Gönül Gel Varalım Gülşen Bağına
Gönül gel varalım gülşen bağına
Meramın yar ise bir tane yeter
Dünya fani değil hikmetine bak
Heva-i cehl ile efsane yeter
Turabi özünü paymal eyle
Gahi erenlerden kesb-i kar eyle
Hele şu dünyayı bir hayal eyle
Gelip konan göçtü nişane yeter
Kaynak: Sadık Doğanay

Gönül Gitmek İster
Gönül gitmek ister sılaya doğru
Felek fırsat vermez kaldım burada
Gözden ırak bizim yerin seyranı
Gönül köyde kendim ara derede
Sılanın hasreti bağrım yakanda
Bilemezler gözümden yaş akanda
Gelir diye annem yola bakanda
Göz erişmez dağlar vardır arada
Giden gitti hasretine kavuştu
Eş dostuyla ahvalini soruştu
Yari olan köşe bucak savuştu
Bilmem bize nasip hangi sırada
Nedendir gurbetin saati aydır
Fazla düşüncenin encamı zaydır
Kalıp gurbet elde günleri saydır
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Hayalin burdadır gönlün nerede
Gidenler şenli de kalanlar yasta
Sıhhatim yerinde vücudum hasta
Noksani kuş gibi kaldın kafeste
İnşallah ki kavuşursun yara da

Sayfa 1384

Saçlarına karanfiller
Takıyorsun gönül gözlüm
Ak göğsüne bir kez akış
Ne güzeldir sana bakış
Yiğit'imi nakış nakış
Dokuyorsun gönül gözlüm

Kaynak: Hodlu Noksani
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Gönül Gitmek İster Gurbet İllere
Gönül gitmek ister gurbet illere
Velakin bizleri yar eğlendirir
Ezelden mailiz gonca güllere
Bülbül-i şeydayı zar eğlendirir
Bülbül gibi kaldık güller içinde
Gözümüz kan ağlar seller içinde
Biz ehl-i harabız iller içinde
Bizi ancak namus ar eğlendirir
Biz sözüm var aşkare söylenmez
Söylesem de nazlı yarca dinlenmez
Zincir ile bağlasanız eğlenmez
Emrah'ı zülfünde yar eğlendirir

Gönül Gurbet Ele Çıkma
Gönül gurbet ele çıkma
Ya gelinir ya gelinmez
Her dilbere meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez
Yürüktür bizim atımız
Yardan atlattı zatımız
Gurbet elde kıymetimiz
Ya bilinir ya bilinmez
Bahçamizde nar ağacı
Kimi tatlı kimi acı
Gönüldeki dert ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz

Kaynak: Erzurumlu Emrah

Gönül Gözlüm
Gözlerinle can evime
Bakıyorsun gönül gözlüm
Bakışınla her gün biraz
Yakıyorsun gönül gözlüm
Sol yanıma girdi ağrı
Dövüyorum kara bağrı
Irmak oldun bana doğru
Akıyorsun gönül gözlüm
Hak yolunun izi gibi
Bulutsuz gök yüzü gibi
Binbir çiçek özü gibi
Kokuyorsun gönül gözlüm
Gün dönümü kuraklara
Aldırmadan çoraklara
Gönlümdeki doruklara
Çıkıyorsun gönül gözlüm
Bülbül gibi şakır diller
Senin ile açtı güller
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Deryalarda olur bahri
Doldur da ver içem zehri
Sunam gurbet elin kahrı
Ya çekilir ya çekilmez
Emrah der ki düştüm dile
Bülbül figan eder güle
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Gönül Gurbet Ele Varma
Gönül gurbet ele varma
Ya gelinir ya gelinmez
Her güzele meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez
Gel ey gel ey ey
Gel güllüm gel, gel tellim gel,
Gel nazlım gel, gel ey gel ey,
Gel ey gel ey
Has bahçenin nar (gül) ağacı
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Kimi tatlı kimi acı
Benim derdimin ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz
Gel ey gel ey ey
Deryalarda yüzer bahri
Doldur ver içeyim zehri
Zalim gurbet elin kahrı
Ya çekilir ya çekilmez
Gel ey gel ey ey
Ördek gelir güle güle
Yüzer suya dala dala
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz
Gel ey gel ey ey
Sefil Ali'm güler ağlar
Her işini hakka ağlar
Yar senle sürdüğüm demler
Ya bulunur ya bulunmaz
Gel ey gel ey ey
Kaynak: Hasan Hüseyin Kırmızıgül

Sayfa 1385
Kaynak: Karacaoğlan

Gönül Havaların Açılmaz Olmuş
Gönül havaların açılmaz olmuş
Yaylaların sarmış kara bulutlar
Bulanmış çayların geçilmez olmuş
Yıkılmış kalmamış köprü geçitler
Gönül gam hicranın yok mu hesabı
Fırat gibi akar gözlerin abı
Bu senin başında aman ya Rabbi
Nedir bu kavgalar nedir bu dertler
Yıkılmış bağ bahçe bağbancı kaçmış
Gonca gül kurumuş bülbüller uçmuş
Sana demedim mi mevsimler geçmiş
Çok söyledim kar etmedi öğütler
Zülali der gönül çekme endişe
Gün olur açılır lale menekşe
Yaz baharın gelir açılır neşe
Gam def eder bu ülkeler bu yurtlar

Gönül Gurbet İle Varsa

Kaynak: Aşık Zülali

Gönül gurbet ile varsa
Ya gelinir ya gelinmez
Her güzele meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez

Gönül Hiç Usanmak Yok Mudur

Yöğrüktür bizim atımız
Yardan atlattı zatımız
Gurbet ilde kıymatımız
Ya bilinir ya bilinmez
Bahçenizde nar ağacı
Kimi tatlı kimi acı
Gönüldeki dert ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz
Deryalarda olur bahri
Doldur ver içem zehri
Suna'm gurbet ilin kahrı
Ya çekilir ya çekilmez
Karacaoğlan düşse yola
Bülbül figan eder güle
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz
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Gönül hiç usanmak yok mudur sende
Bahar yazın geçti kışlanmadın mı
Bu kadar dolaştın el kapısında
Kimseden döğülüp taşlanmadın mı
Gönül ne ağlarsın sen için için
Bir kimse bilmez mi nedir bu suçun
Yüklenmiş katarın gidiyor göçün
Sen bu viraneden hoşlanmadın mı
Zülali der gönül sırran erilmez
Bulanmış çayların akar durulmaz
Meğer doğru derler gönül yorulmaz
Altmışını geçtin usanmadın mı
Kaynak: Aşık Zülali

Gönül Irak Eyle Kalbini
Gönül ırak eyle kalbini gamdan
Garipsin halinden anlayan olmaz
Vardığın mecliste lal ü sükut ol
Söylesen cevabın dinleyen olmaz
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Alemde derdine bulunmaz çare
Ne sebepten yarsın beyhude nare
Bezirgan olup da gayri diyare
Çeksen katarını eğleyen olmaz
Başına geleni bil ki Mevla'dan
Saklasın cümleyi cümle beladan
Bağrın yere verip çağlayıp giden
Su olsan bendini bağlayan olmaz
Daima bu mihnet kalır mı böyle
Kalpler her dem mahzun olur mu böyle
Suyu havası hoş olsan bir yayla
Kurup çadırını yaylayan olmaz
Derdimend'im çok felaket başında
Koymasın kimseyi gönül kışında
Sefil baykuş mezarının başında
Ötse de ah deyip ağlayan olmaz
Kaynak: Aşık Derdimend

Gönül İster İsen Dünya Muradın
Gönül ister isen dünya muradın
Tepeleyip geçme eller firezin
Efkar sende gam yükünün birazın
Ahbablara dosta sat pazarında
Zemheride soğukar sert dolaşır
Şubatı geçirsen bahar ulaşır
Mart dedi mi koyun kuzu meleşir
Nisan aylarında ot pazarında
Telli Osman'ım der de dönmek istemem
Kurda canavara yenmek istemem
Küheylan olsa da binmek istemem
Gönül ne gezersin at pazarında
Kaynak: Aşık Telli Osman

Gönül Kuşu Gönül Kuşu
Uçtu gönül kuşu uçtu
Konmaz artık bağlarıma
Vardı yaban ele düştü
Dönmez artık dağlarıma
Gönül kuşu gönül kuşu
Aşılmaz karlı dağ başı
Döndüremem bu gidişi
Binmez artık ağlarıma
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Sayfa 1386

Dolan gönül kuşu dolan
sen misin dünya da kalan
Ömrümü eyledin talan
Kanmaz artık çağlarıma
Benim ile görüşmeyen
İşlerime karışmayan
Zamanında erişmeyen
Yanmaz artık sağlarıma
Bahçıvan yola durunca
Can canana yol sorunca
Kuş menziline varınca
İnmez artık bağlarıma
Kaynak: Orhan Bahçıvan

Gönül Kuşu İnse Konsa Engine
Gönül kuşu inse konsa engine
Mevlam rast getirse beni dengime
Şimdi rağbet güzel ile zengine
Davul dahi vurur dengi dengine
Daldan dala konar gönlümün kuşu
Taştan taşa vurdum bu garip başı
Durmaz akar gözlerin yaşı
Davul dahi vurur dengi dengine
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Gönül Kuşu Uçtu Gitti Havaya
Gönül kuşu uçtu gitti havaya
İn gönül dedim de indiremedim
Aşıp gitti karlı dağlar başından
Dön gönül dedim de döndüremedim
Aleme vezirsin sultansın kendin
Aç dedim açmadın ak göğsün bendin
Ahuya gönül verip geri döndün
Gönül sana akıl erdiremedim
Hüma kuşu gibi yüksek uçarsın
Pervaz vurup tercümanı geçersin
Binbir türlü dala konup göçersin
Gönül sana bir mekan bulduramadım
Karacaoğlan eydür nedir çare ya
Cerrah neyler yürekteki yaraya
Gönül düştü şimdi kaşı karaya
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Akar çeşmim yaşım dindiremedim
Kaynak: Necmettin Palacı

Gönül Kuşum Havalandın Uçarsın
Gönül kuşum havalandın uçarsın
Uça uça gitsen nere varırsın
Şu cahil ömrümü gama boğarsın
Tüne gönül tüne daim engine
Gönül kuşum tüne daim engine
Mehil etme nolur çoğa zengine
Davul bilem vurur dengi dengine
Tüne gönül tüne daim engine
Çağlari der gönül senin elinden
Usandım cihanda aciz dilinden
İnleyen sazımın paslı telinden
Tüne gönül tüne daim engine

Sayfa 1387

Gönül Muntazırdır (Bu Sene)
Gönül muntazırdır nazlı yarine
Bad-ı seher selam eyle dostuma
Takdir Huda' nındır tedbirin kime
Yolumuz gurbete düştü bu sene
Kahbe felek bundan özge iş eyler
Düşmüş mezeler meyler şişeler
Yurdum senin ile tenha köşeler
El erişmez muhabbete bu sene
Gönül intizarda nazlı yarına
Benzettim boyunu servi dalına
Müyesser olur mu aceb görüne
Dostumun yüzünü görmek bu sene
Aşık Ömer sana meftûn olalı
Gönül aşnasından cüda olalı
Bin altmış bir sene tarih olalı
Herkes sevdiğinden ayrı bu sene

Kaynak: Aşık Çağlari
Kaynak: Aşık Ömer

Gönül Melul Olup Eyleme Ahı
Gönül melul olup eyleme ahı
Aşıka ayrılık ola- gelmiştir
Gel sözümü dinle güzeller şahı
Ağlaşanlar bir gün güle gelmiştir
Hatırını yıkma bu ben gedanın
Bir edna kuluyum ben de Huda'nın
Nice senin gibi gonce fidanın
Açılan gülleri sola-gelmiştir
Doğan aylar gibi doğup dolunma
Çıkup karşımızda güzel salınma
Beni sevdi deyü sakın alınma
Dilberi sevenler ola-gelmiştir
Güzelsin sevdiğim ben de bilirim
İltifat idersin deyü gelirim
Sevdiğim ben seni arar bulurum
Mecnun Leyla' sını bula gelmiştir
Der ki Ömer mana vardır bu sözde
Derdimiz kalmadı binde beş yüzde
Kızların yoluna kurbanız biz de
Güzel aşık canın ala-gelmiştir

Gönül Nasihatım Tutsan
Gönül nasihatim tutsan yeğ idi
Eli zemmeyleme özünden sakın
Tuz etmek hakkını bilen yiğidi
Kadir isen iki gözünden sakın
İbadetten hali etme dizini
Tövbe edüp yerlere sür yüzünü
Kal eyle bişürüp söyle sözünü
Mat olursun kendi sözünden sakın
Gitmeğe sa'y eyle doğru yoluna
Müşkilin var ise danış uluna
Mihnet ile kondurmuşken koluna
Aldırırsın yavrı bazından sakın
Hakikat aşkını serden ayırma
Gün bu gündür yarınkini kayırma
Usul ile gezüp kendin duyurma
Arifler var sezer izinden sakın
Merd kuşağın esik etme belinden
Dürr-i meknün çıkar daim dilinden
Bülbül gibi ayırırlar gülünden
Kışa uğradırlar yazından sakın

Kaynak: Aşık Ömer

Sitem narıyla bağrın bişürme
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Kendü kendün endişeye düşürme
Erbab-ı meclisinde elin şaşırma
Perdeni hoş gözle sazından sakın
Rah-ı hakikatta kendünü eğle
Hakk'ın bin ismin vird edüp söyle
Kısmetin ne ise kanaat eyle
Çoğa heves etme azından sakın
Yoğ iken var etti ol yüce Gani
Dört terkib üzere bend etti seni
Şeytana uyup da talgetme dini
Mezarda yanmaya bezinden sakın
Derviş Halil sen de geldin asırda
Bir zaman da abdal oldun Kasır'da
Muhalif rüzigar eser Mısır'da
Gubarı çok olur tozundan sakın
Kaynak: Derviş Halil

Gönül Ne Beklersin
Gönül ne beklersin gurbet ellerde
Gidelim sılaya gayri yaz geldi
Açıldı laleler susam sümbüller
Dağlar kemha giymiş allı yaz geldi
Hasretin figanı durmadan başlar
Akıyor gözümden kan ile yaşlar
Çiçek devşirmeğe arılar işler
Kovanlar meydanda ballı yaz geldi
Doğrusunu düşün dalma derine
Güzeller çıkıyor seyran yerine
Efgani de sazın almış eline
Ağlayarak çalar telli yaz geldi

Sayfa 1388

Evliyalar enbiyalar bilüşür
Müezzinler Allah Allah çığrışur
Gökte aziz melaikler seğrişür
Doğdu seher vaktı kalk hacet dile
Allah'ım cömertsin cömert ganisin
Halil gelsin hulle donu biçilsin
Rabbim uyumazken sen ne uyursun
Doğdu seher vaktı kalk hacet dile
Pir Sultan'ım sevdiğine ağlasın
Yezitler bağrına kara bağlasın
Mümin kullar dergahında eğlesin
Doğdu seher vaktı kalk hacet dile
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gönül Pazarı
Dün gece seyrimde bir şara vardım
Niyaz ile kapıları açılır
Laleli sümbüllü bağını gördüm
Bülbül öter gonca güller seçilir
Pazarında gül alırlar satarlar
Koklaşuban canı cana katarlar
Gerçekleri bir kıl ile yederler
Müminlere hülle donu biçilir
Dallarında bir baharları yazılı
Yaprakları bir sıraya dizili
Meleşirler kurbanları kuzulu
Canlar bağışlanır kandan geçilir
Gül kokusu Muhammet'in teridir
Gönlü saf olanlar hakkın yaridir
Aşığa maşukun bergüzarıdır
Sevdalar nasipler nurlar saçılır

Kaynak: Aşık Efgani

Gönül Ne Yatarsın
Gönül ne yatarsın gaflet içinde
Doğdu seher vaktı kalk hacet dile
Özünü zulümden kurtaram dersen
Doğdu seher vaktı kalk hacet dile
Evliyalar enbiyalar varisi
Kalkar hacet diler gece yarısı
Çığrışır ötüşür arşın horozu
Doğdu seher vaktı kalk hacet dile
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Bu şar Kul Himmet'i erenler şarı
Bu şarda satarlar erenler varı
Bu şarın adı var gönül pazarı
Engürler ezilir meyler içilir
Kaynak: Kul Himmet

Gönül Pervanesi Döner Şavk İle
Gönül pervanesi döner şavk ile
Cemalin şemine yandır sevdiğim
Seni seven aşık gezer aşk ile
Sundur aşk meyinden kandır sevdiğim
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Sayfa 1389

Sırat Köprüsünden ince sözlüyüm
Sevmişem yar seni can ile özden
Menzili maksuda eriştir tezden
Hüsnü didarını gizleme bizden
Aradan hicabı kaldır sevdiğim
Beyhudenin kolu boş olur dolmaz
Muhabbet gülleri açıllır solmaz
Senden özge yadlar halimden bilmez
Derdime bir deva bildir sevdiğim
Peymanım Muhammet Ali Mürteza
Yetiş imdadıma hey ehli kaza
Ol ruzi mahşerde çektirme ceza
Şaduman eyleyip güldür sevdiğim
Daimi'yim gider doğru rahından
Cüda kılma bizi ol dergahından
Sultan olan geçer kul günahından
Ezelden kurulmuş yoldur sevdiğim
Kaynak: Aşık Daimi

Gönül Senden Ayrılır Mı
Ne ağlarsın kömür gözlüm
Gönül senden ayrılır mı
Bu güzellik sende varken
Gönül senden ayrılır mı
Güzeller gelse bu hana
Güzelde olmaz bahane
Padişah olsan cihana
Gönül senden ayrılır mı
Hep güzeller bura gelse
Aşığın halinden bilse
Cümle alem dilber olsa
Gönül senden ayrılır mı
Nazlı civanım gelince
Gonca güllerin derince
Ya sen ya ben ölmeyince
Gönül senden aynlır mı

Benim sözüm çürük değil sağ gibi
Çürük sözler erir akar yağ gibi
Üzerinden kervan geçer dağ gibi
Yokuşluyum sanma beni düzlüyüm
Yolcu ateş yanmak ile yol yanmaz
Erenlerin dokunduğu çul yanmaz
Cehennemde günah yanar kul yanmaz
Ben günahtan sürmelenmiş gözlüyüm
Seyrani aradım onu her yerde
Aşk-ı hakikatle düştüm bu derde
Tuttum günahımdan yüzüme perde
Rabbim divanında kara yüzlüyüm
Kaynak: Aşık Seyrani

Gönül Tanıdın Mı Sadık Dostunu
Kamil ehl'olanı sınamak olmaz
Gönül tanıdın mı sadık dostunu
Cahil yar seveni kınamak olmaz
Gönül tanıdın mı sadık dostunu
Sadık dost gerektir halimden bile
Ağlarsam ağlaya gülersem güle
Ağladıkça çeşmim yaşını sile
Gönül tanıdın mı sadık dostunu
İyi günde sadık dostlar çok olur
Başa bir hal gelse kötü yok olur
Var günde uğruna ölen pek olur
Gönül tanıdın mı sadık dostunu
Sadık dostum benim ile salına
Hasiretim dost bağının gülüne
O dünyada bu dünyada buluna
Gönül tanıdın mı sadık dostunu
Veli'm eyder Hacı Bektaş Veli'm var
İntikam Tanrısı Sultan Balım var
Şu dünyada ayrılık var ölüm var
Gönül tanıdın mı sadık dostunu

Kaynak: Cahit Öztelli
Kaynak: Aşık Veli

Gönül Serden Geçer
Gönül serden geçer yardan geçemez
Bağlanmış ikrara kavi özlüyüm
Elfazı bilmeyen mana seçemez
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Gönül Turnam Uçtu
Gönül turnam uçtu gitti elinden
Bülbül vaz geçer mi nazlı gülünden
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Sayfa 1390

Yanar inlerim bu çarkın elinden
Gitme turnam gitme gülünden haber gelmiş

Sen yoksun ya cehennemde dardayım
İmdadın hızırdan hızlı mı senin

Ayrılıktan ciğerlerim delindi
Dost elinden şeker, şerbet ezildi
Güller gazel oldu, bağlar bozuldu
Ötme turnam, ötme gülünden haber gelmiş

Kaynak: Aşık Nurşani

Söz: İsmail İpek

Gönül Uğradı Hüsrana
Yolum uğradı bir kere
Geçit verdi Çoruh nehri
Güzel idi aklım çeldi
Gönül uğradı hüsrana
Gönüle vah sevene vah
Sevildim elçi gönderdim
Mutlu oluruz biz dedim
Sinemi yaktı kaderim
Gönül uğradı hüsrana
Gönüle vah yiğide vah
Söz verdi ki dedim sever
O´da sandım beni bekler
Boşunaymış sevgim meğer
Gönül uğradı hüsrana
Gönüle vah sözdese vah
Nebyanlı'yım içim dertli
Araya ayrılık girdi
Bunca duygum boşa gitti
Gönül uğradı hüsrana
Gönüle vah duyguya vah

Gönül Yarası
Dertliyim dermanım yok
Aşığım fermanım yok
Kaldım yollar üstüne
Belli bir mekanım yok
(Bağlantı)
O benim sevdiğimin
Ne hain anası var
Bende eskiden kalma
Bir gönül yarası var
Ben ayrıldım o yardan
Yıllar geçti aradan
Bir daha karşılaşmak
Nasip etme yaradan
Bağlantı
Gittim dönmedim geri
Hergün tükenmekteyim
Derdime bin dert daha
Sensiz eklemekteyim
Bağlantı

Kaynak: Ozan Nebyanlı

Allahım ne edeyim
Günüm dünümden beter
Görüşmesek de olur
Selamın gelsin yeter

Gönül Yalın Yaya Nere Gidersin

Bağlantı

Gönül yalın yaya nere gidersin
Onca engellerin düzlü mü senin
Ele güne karşı güzel sevilmez
Onca sevdiklerin gizli mi senin

Ağlayarak geçeyi
Gecelerim günlerim
Kime ne söyleyeyim
Budur benim kaderim

Uzak dur kötünün peşinden koşma
Önceden hesap et sonradan şaşma
Sana canım demeyene yanaşma
Yandaşların iki yüzlü mü senin

Bağlantı

Nurşani'nin nurundaki nardayım
Sen nerdeysen can can ben de ordayım
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Kaynak: İsmail Türüt

Gönül Yarasına Lokman Olan Şah
Gel benim derdime bir derman eyle
Alemler derdine derman olan Şah
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Kapına yüz sürem bir ferman eyle
Gönül yarasına Lokman olan Şah
Bir ismin Hayder'dir bir ismin Ali
Hak Murtaza sensin hem cömert veli
Cihanın ahiri hem de evveli
Vilayet mülküne sultan olan Şah

Sayfa 1391

Yar gönlümü bilmeyince
Garip yüzüm gülmeyince
Yar canımı almayınca
Ölemem ölemem
Ben o yarsiz ölemem
Kaynak: Neşet Ertaş

Seyrangahın olmuş arşın yücesi
Düldül'ün sahibi Kanber hocası
Server Muhammed'in Miraz gecesi
Yedinci felekte arslan olan Şah
Musa asasını ejderha kılan
Leşker-i Yezid'e korkular salan
Muhammet aşkına Zülfikar çalan
Kamu müminlere imam olan Şah
Pir Sultan Abdal'ım meydanda merdim
Elimde tesbihim evradım virdim
Her nereye baktımsa Ali'yi gördüm
Garip gönüllere mihman olan Şah
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gönül Yardan Ayrılmaz
İneyim gideyim tozlu yollara
Karışayım boz bulanık sellere
Adı sanı duyulmadık ellere
Gitmeyince gönül yardan ayrılmaz
Nitmeli gurbet eli nitmeli
Aramazlar gurbet elde yiteni
Ak göğsüm üstünde çakır dikeni
Bitmeyince gönül senden ayrılmaz
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Gönül Yari Bulmayınca

Gönül Yolculuğu (Gel Seninle)
Gel seninle gel seninle
Gönül gel yare gidelim
Yüreğinle umudunla
Gel yarınlara gidelim
Beşik dünyanın kapısı
Kimde cihanın tapusu
Kinin nefretin yapısı
Olmayan yere gidelim
İnsanlarda duygu olsun
İnsanlığa kaygı olsun
Sevgi olsun saygı olsun
Öyle diyara gidelim
Yol olsada yağmur çamur
Geçer gençlik biter ömür
Burcu burcu tomur tomur
Açan güllere gidelim
Canani can dağlamadan
Karaları bağlamadan
Haksız kazanç sağlamadan
Alında tere gidelim
Affetmem eli kanlıyı
Ayırmam Maraş, Vanlı'yı
İncitmeden bir canlıyı
Dünyayı tura gidelim

Gönül yari bulmayınca
Muradını almayınca
O yar benim olmayınca
Gülemem gülemem
Ben o yarsiz olamam

Banaz' da Pir' e gidelim

Gözyaşlarım seller gibi
Yandı bağrım çöller gibi
Susuz kalmış güller gibi
Solamam solamam
Ben o yarsiz olamam

Gönül yüksek uçma uğrarsın kışa
Uçan kanatların yorulur bir gün
Oku Cavidan'ı cehd etme boşa
Elinde defterin dürülür bir gün
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Kaynak: Ozan Ata Canani

Gönül Yüksek Uçma
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Arif olan canlar ilimden bilir
Vade yeter bir gün nöbetin gelir
Sanma ettiklerin yanına kalır
Ettiğin günahlar sorulur bir gün
Ebu Cehil Şemr'e kazdı bir kuyu
Kişiye yoldaştır fiiliyle huyu
İstersen kem işle istersen iyi
İstediklerin verilir bir gün
Yedullah ayetin oku cihanda
Sanma ki bakisin bu fani handa
Herkes Hakk'ı ister ulu divanda
Bin ayak bir kaba girilir bir gün
Veli'm gerçeklere eyle niyazı
Mümin olan tutmaz kini buğuzu
Divan-ı dergahta tartarlar bizi
Hak mizan terazi kurulur bir gün
Kaynak: Aşık Veli

Gönülden Bağlıydım Sevdiğim Sana
Gönülden bağlıydım sevdiğim sana
Zehrin aşıma koydun da gittin
Sevginin böylesi olmaz olaydı
Akları saçıma koydun da gittin (lele)

Sayfa 1392

Demek ki dünyada olur dermanın
Birgün uyanırsın geçmiş zamanın
Bazı insan der ki ben bir aslanım
Ezrayıl peşine dakılsın da gör
Çobanoğlu kulak versen sözüne
Yazılanlar mutlak gelir yüzüne
Evde bile karı bakmaz yüzüne
Hele sırtın yere yıkılsında gör
Kaynak: Aşık Murat Çobanoğlu

Gör Aşkın Yarasını
Gel benim gelin yarim
Ver bana elin yarim
Gör aşkın yarasını
Ne kadar derin yarim
Saçların sarı yarim
Örülmüş yarım yarım
Şu üç günlük dünyada
Sen oldun karım yarim
Kaynak: Çarsancaklı Bedri

Gör Beni (Bir Mektup Yazmadın)

Seninle alırdım hayat tadını
Beraber içmiştik aşk şarabını
Her zaman anardım güzel adını
Hayalin düşüme koydun da gittin (lele)

Bir mektup yazmadın ey kanlı zalim
Yaman dertte meraktayım gör beni
Yaradan mevlaya ayandır halim
Anayurttan ıraktayım gör beni

Bak şu Yetimi'nin garip haline
Dağlar dayanmıyor ahu zarına
Ben nasıl bakayım artık yarına
Ateşi peşime koydun da gittin (lele)

Bağımda hazan var güller talanda
Ecel gelip kapımızı çalanda
Dostlar beni omuzuna alanda
Bindim cansız buraktayım gör beni

Söz: Aziz Şimşek (Yetimi)

Gör (İnsan Dedikleri)
İnsan dedikleri duvara benzer
Hele suvakları dökülsünde gör
Gördüğün her güzele aldanma
Saç ağarsın beli bükülsünde gör
Kara toprak insanları yoğurur
Vedası geleni bir bir çağırır
Arkası kuvvetli fazla bağırır
Dostları yanından çekilsin de gör
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Efkarımdan hasta oldum yatarım
Baykuş gibi viranede öterim
Kumaş idim şimdi çuldan beterim
Keten oldum taraktayım gör beni
Ecel düşmüş Özeri'nin peşine
Dereler yolverir gözüm yaşına
Uzanınca musallanın taşına
Artık en son duraktayım gör beni
Kaynak: Aşık Özeri

Gör Ne Yaman Oldu
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Sayfa 1393

Fukaranın kimse bakmaz haline
Yazık oldu ulusuna eline
Azar düştü bizim köyün malına
Kara toprak oldu malı Hanak ‘ın

Mevla m nasip etsin bizlere iman
İç yüz doksan malı kırıldı heman
Kara toprak oldu malı Hanak’ın
Gör ne yaman oldu hali Hanak’ın

Doktorlar azarrı o ki duydular
Sağ iken mallardan deri soydular
Bir kuyuya doksan malı koydular
Gör ne yaman oldu hali Hanak ‘ın

Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Doktorlar çaparlar köye dalaştı
Sabiyle sübyanın dili dolaştı
Bu bizim ahımız arşa ulaştı
Kara toprak oldu hali Hanak’ ın
Göğde petek gibi gezer sinekler
Ağlar karılar süt vermez inekler
Ellerinde bomboş kaldı külekler
Gör ne yaman oldu hali Hanak’ın
Ardahan’dan uzun Doktor yürüdü
Çok adamın içten bağrı eridi
Yarı yazdan külek çanak kurudu
Kara toprak oldu malı Hanak’ın
Naçarlar halinde kimse bilmedi
Çok söyledik sözü kanan olmadı
İnekten danadan biri kalmadı
Gör ne yaman oldu hali Hanak’ın
Biz gafilken Oltu Doktoru geldi
Şenliğin içine velvele saldı
Kazmayla malların beynini deldi
Kara toprak oldu malı Hanak’ın
Kan ile dolmuş sürmeli gözler
Boş kaldı tarlalar çayırlar düzler
Elden çıktı kardaş gibi öküzler
Gör ne yaman oldu hali Hanak’ın
Biz de ta’cüp ettik bu derdi
Bu derdi vermesin Mevlam dağ taşa
Böyle padişahı tahtından düşe
Kara toprak oldu malı Hanak’ın
Bi-çare aşık kaymış uryana
Malların acısı kar etti cana
Rus-un tahtı tacı başına döne
Gör ne yaman oldu hali Hanak’ın
Mazlumi sözlerim söyledim tamam
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Gördü Özümü Özümü
Bir dilberim aşka layık
Gördü özümü özümü
Çok şükürler hup didara
Açtım gözümü gözümü
Gayri güzel neylerim ben
Aşk deryasın boylarım ben
Tenhalarda söylerim ben
Yare sözümü sözümü
Muradımı alamadım
Şadolup da gülemedim
Kayıp ettim bulamadım
Kumru bazımı bazımı
Varmışam aşk devranına
Yanar gönlüm suzanına
Nazlı yarin gerdanına
Sürdüm yüzümü yüzümü
Daimi'yim sevdiğime
Dermana varam hekime
Nazlı yardan özge kime
Kilam nazımı nazımı
Kaynak: Aşık Daimi

Gördük (Aşkın Devranına)
Aşkın devranına düçar olalı
Cananı da gördük canı da gördük
Sadıkların sofrasında kalalı
Şöhreti de gördük şanı da gördük
Leyla'dan mevlaya giden yol burda
İnci mercan aranır mı nalburda
Biz dünyayı seyreyledik kalburda
Uzunu da gördüm eni de gördük
Veysel Karani'ydi bizim beyimiz
İçimizde eksik olmaz iyimiz
Bazı bizi çarptı tuz ekmeğimiz
Yüzü inan soyu cini de gördük
07.01.2023 16:10:18

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 1394

Sağımda solumda bir şeyi gördüm
Bir düğüm var Hasreti'nin dilinde
Can versem of demem hakkın yolunda
Erler meydanında mürşit elinde
Kılıcı da gördük kını da gördük

Bu bir başlangıçtır sorarsan bence
Neşe verdi kadına kıza ve gence
Tam devam etti üç gün üç gece
İçildi rakılar şişeyi gördüm

Kaynak: Aşık Hasreti

Gördüm
Halk şiiri nedir, diyen
Edebiyatçılar gördüm
Mes üstünden ayak yuyan
İlâhiyatçılar gördüm
Özünü dar'a germeyen
Bir kula sofra sermeyen
Hakk'ı kendinde görmeyen
Maneviyatçılar gördüm
On dört asır geçti, uyan
Desem kızar, beni duyan
Hüseyin'i susuz koyan
Abu-hayatçılar gördüm
İnsanları yardan atan
Haramı, bal gibi yutan
Niyet bozuk oruç tutan
Sağlam diyetçiler gördüm
Su bulatıp balık tutan
Nerden bilsin nedir vatan
Millî değerleri satan
ok milliyetçiler gördüm
Korkusundan kulluk eden
oğalıyor bilmem neden
Kendini aydın zanneden
Teslimiyetçiler gördüm
Akıl, mantık bir de bilim
Hem rehberim, hem de yolum
Bindebir'e yapıp zulüm,
Hem şikâyetçiler gördü

Asildir bu millet vardır bir boyu
Çalışkan fedakar güzeldir huyu
Göle'yi severim akmıyor suyu
Yapılmamış yolu şosayı gördüm
Ne hoş olur bakın baharı yazı
Çalar zurna ile davulu sazı
Oynadı erkeği kadını kızı
Eleği elinde poşayı gördüm
Koyunu kırparlar alırlar yünü
Ardahan il olmuş tabi ki yeni
Buğdayı ekerler yaparlar unu
Keteyi katmeri pişiyi gördüm
Ormanı güzeldir hoştur havası
Çayırlı çimenli boldur merası
Uzun ömürlüdür gördüm dedesi
Tavşarlı ninede teşiyi gördüm
Karışma be kötü işe karışma
Varıp sağa-sola sakın sataşma
Göle meydanında vardı atışma
Aşıklar söylerken neşeyi gördüm
Dostların neşesi bizlere yetti
Festival güzeldi sonunda bitti
Kesilen koyunun kuzunun eti
Şiş kebap yaparken maşayı gördüm
Sırrı Arpaç der ki neydi derdim
Göle'ye canımı sırrımı verdim
Açık artırımla yapılan yardım
Beyleri ağayı paşayı gördüm
Kaynak: Sırrı Arpaç

Söz: Ozan Bindebir

Gördüm (Hakikat Sır Olup)

Gördüm (Göle'de Festivale)

Hakikat sır olup bedenden uçmuş
Sahteye bürünmüş çok yüzler gördüm
Herkes bencilleşip kendinden geçmiş
Manası belirsiz çok sözler duydum

Göle’de festivale koşarak gittim
Çayırı çimeni meşeyi gördüm
Üç gece köyümde yaylada yattım
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Kimi var deveyi hamutla yiyor
Kimi belli olmaz işler ediyor
Kimisi beyaza karadır diyor
Bakarken kör olmuş çok gözler gördüm
Cemal ne diyorsun bu nenin nesi
Çok bozuldu insanların dengesi
Mazlumun korktuğu kendi bölgesi
Güneş kar etmeyen çok buzlar gördüm

Sayfa 1395

Atladım girdim ben bağa
El sürdüm yeşil yaprağa
Alıştım dudak dudağa
Elimi tutanı gördüm
Bu bağın kapısı güldür
Güle dert yanan bülbüldür
Latif Şah'da sana kuldur
Can diyen cananı gördüm

Kaynak: Cemal Durmuş
Kaynak: Ferman Baba

Gördüm (Kader Layık Gördü)
Kader layık gördü gurbet elini
Gönlümü sılada eğlerken gördüm
Erken kalkıp hazırlığa başlarken
Çorap çamaşırı bağlarken gördüm
Aldım da çantamı çıktım kapıya
Nazar ettim bağ bostana yapıya
Değer vermem mala mülke tapuya
Yarimi peşimden ağlarken gördüm
Yola çıktım ayaklarım gitmiyor
Yokuşu çıkmaya dizim tutmuyor
Ah ederim elim yare yetmiyor
Hasretlik gönlümü dağlarken gördüm
Bilmem nasip midir yoksa ki kader
Kimseye küsemem böyle mukadder
Gittikçe gönlümü aldı bir keder
Bahar seli gibi çağlarken gördüm
Gel vazgeç Noksani gurbet karından
Asla fayda yoktur dünya varından
Git al muradını kendi yarinden
Dermansız devayı sağlarken gördüm

Gördüm De Geldim
İlme hizmet edip uykudan kalktım
Sarık seccadeyi elden bıraktım
Vaizin hergün ki vaazından bıktım
Ramazanı sele verdim de geldim
Karnım acıktıkça kederim arttı
Hele Hac kaygısı ayrı bir dertti
Paralılar hemen Hac'oldu gitti
Şeytanı taşlarken gördüm de geldim
Dört kitabı koyup torbaya astım
Cennet hurisinden ilgimi kestim
Muskacı hocaya sanmayın sustum
Ağzının payını verdim de geldim
Aklım ermez ahret eğlencesine
Saygım var insanın düşüncesine
Hayal cennetinin has bahçesine
Yobaz sürüsünü sürdüm de geldim
İbreti emelim insana hizmet
Eşim bana huri, evim de cennet
Hacıya hocaya kalmadı minnet
İrbiği tesbihi kırdım da geldim

Kaynak: Hodlu Noksani

Söz: Aşık İbreti

Gördüm (Mihriban Sultan)

Gördüm Göreli (Mecnunum)

Lele girdim dost bağına
Bağda ki divanı gördüm
Bakarken yolun sağına
Mihriban Sultan'ı gördüm

Mecnunum deli gibiyim
Ben seni gördüm göreli
Yaşayan ölü gibiyim
Ben seni sevdim seveli

Bağında ataş kalamış
Başında duran valaymış
Özüne sevda belaymış
Ben bağda yatanı gördüm

Hiç bu yana bakmıyorsun
Yeşil ışık yakmıyorsun
Hiç aklımdan çıkmıyorsun
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Sayfa 1396

Ben seni gördüm göreli
Hasretin boynumu büken
Gel yetiş ömrüm var iken
Yorgan ateş yastık diken
Ben seni sevdim seveli
Şahballı ömrüm bitirdim
Ne götürdüm ne getirdim
Evin yolunu yitirdim
Ben seni sevdim seveli
Kaynak: Hilmi Şahballı

Gördüm İki Turna
Seyredelim Horasan'ın ilini
Gördüm iki turna güzel turnalar
Tavaf ettim imamların yerini
Gördüm iki turna güzel turnalar

Karlovaya vurdun beni esiyor poyraz yeli
Delikanlı dururken de adam alır mı keli
Oy ağama ağama
Tütün koy tabakama
Bir yar takın koluma
Gideyim kaymakama
Kızılağaç benimsin de keleklerin delinsin
O yar ben evlenmiyom da bekar kızlar sevinsin
Oy ağama ağama
Tütün koy tabakama
Bir yar takın koluma
Gideyim kaymakama
Kaynak: Zafer Tahmaz

Gören İnsan (Kahretmiş)

Muhammet bizimdir Ali bizimdir
Erkanı bizimdir yolu bizimdir
Değmesin yad avcı teli bizimdir
Gördüm iki turna güzel turnalar

Kahretmiş yıllara saçı ağarmış
İnsanın ömrünü o mu sağarmış
Bilemem başına kar mı yağarmış
Zerreyi zevalda gören insanın

Muhammet Ali'den parıldar damlar
Elinde doğar ol şems ile kamer
Yaylağı Yıldız'dır gözleği Kemer
Gördüm iki turna güzel turnalar

Oysa yüreğinde sevgi bir nehir
Dostluğa barışa açılmış şehir
Alleri hünermiş gözleri mahir
Zerreyi zevalde gören insanın

Şu gelen avcıdan hazerim deyu
Ezel ki ikrarı bozarım deyu
Çığrışır Tebriz'de öterim deyu
Gördüm iki turna güzel turnalar

Oturup ömrünce yanı başına
Çorap mı öremiş kışın başına
Hile yapılır mı köşe taşına
Zerreyi zevalde gören insanın

Pir Sultan Abdal'ım kendi halinde
Kalmadılar evliyanın yolunda
Kalkıştı da gitti Ali gölünde
Gördüm iki turna güzel turnalar

Der İlhami dosta yürek bağımı
Seyranına açtım gönül dağımı
Sol yanım hasettir saldım sağımı
Zerreyi zevalde gören insanın

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Kaynak: İlhami Arslantaş

Göreli'den O Yanı

Görerek Geldik

Görele'den o yanı da Çavuşlu'dur Çavuşlu
İkimiz de sevdalı da Mevlam bizi kavuştur

Ne pembe düş gördük ne pembe hayat
Mazlumun göz yaşın silerek geldik
Ne şeytan taşladık ne beyan verdik
Doğruyu yanlışı görerek geldik

Oy ağama ağama
Tütün koy tabakama
Bir yar takın koluma
Gideyim kaymakama
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Haddimiz aşarak asla azmadık
Doğruyu yanlışı bilerek geldik
Gaflete düşmedik hiçbir zamanda
Medet beklemedik dinde imanda
Kimi fetva arar iken kuranda
Doğruyu vicdana sorarak geldik
Zalim insafından medet ummadık
Medet et demedik kurtar demedik
Çareyi muskada cinde görmedik
Doğruyu bilimde bularak geldik
Der İlhami gocunmadık sözünden
Gafile uymadık cahil yüzünden
İrfan bulmuş kamillerin izinden
Kement ilmiğini çözerek geldik
Kaynak: İlhami Arslantaş

Göresim Geldi
Şu dağın ardında bir kuş ötüyor
Yayla bana buram buram tütüyor
Köyümü andım mı kalbim atıyor
O yeşil dağları göresim geldi
Ağaçların eğilmiş yeşil dalları
Uzanmış her yana sanki kolları
Tozlu olsun varsın yayla yolları
Yaylanın yolunu göresim geldi
Kar yağar da beyaz olur kışları
Orman dediğin de yurdun saçları
Akıtsam ne çare gözden yaşları
Ormanı-ağacı göresim geldi
Köylüler oturup sohbet ederler
Koyununu davarını güderler
Bir araya toplanıp yemeğin yerler
Köyümü-köylümü göresim geldi
Akar her yerinden soğuk suları
İçsem avuç avuç eriyen karı
Görsem gene yeter o sulak çayrı
Çayırlı bağları göresim geldi
Biraz da şöyle dağa tırmansam
Dinlenip-eğlenip bol hava alsam
Bir ağaç dibinde oturup dalsam
Dağların havasın göresim geldi
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Sayfa 1397

Ev bile istemem bir ağaç yeter
Ağacın dibine bir-iki pür ser
Bulunur mu bundan daha iyi yer
Yerini-pürünü göresim geldi
Şehirin insanı nasıl da yaşar
Bir çalı görünce park diye koşar
Köyümü görseler onlar hep şaşar
Denizi-doğayı göresim geldi
Kaynak: Arif Gölge

Görgüsüz Yokluktan Vara Düşünce
Görgüsüz yokluktan vara düşünce
Kışa nefret eder gönlü yaz ister
Yakasız gömlek var aklına gelmez
Evden nefret eder gönlü saz ister
Bol para görünce Allah der tapar
Doğruyu unutur eğriye sapar
Helal haram demez hepsini kapar
Şekere kötü der gönlü bal ister
Gözünü hırs sarar haklıyı bilmez
Kin kibir bürünür yüzü de gülmez
Kul olmuş nefsine haklıyı görmez
Pamuklu beğenmez yün kumaş ister
Dile alınacak daha neler var
Gel Mehdi'ye söyle artık hesap sor
Bundan cemiyete hiç olur mu yar
Yerden gökten başka bir cennet ister
Kaynak: Aşık Berati

Görmeyince Sabredemem
Görmeyince sabredemem bir sahat
Göynümdedir kabahat
Ben bilirim hep sendedir kabahat
Ah görünce rahatım gider o sahat
Ben bilirim göynümdedir kabahat
Ben bilirim hep sendedir kabahat
Sen düşürdün beni dilden dillere
Eşgi çeşmim kaldı çöllere
Eşgi çeşmim kondu ki yar çöllere
Ah neler dedim ne söyledim ellere
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Sayfa 1398

Ben bilirim göynümdedir kabahat
Ben bilirim hep sendedir kabahat

İlkbahar ayları bittiği zaman
Lalesi sümbülü reyhan göründü

Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Dil lebin çeşmesinden kanmak ister
Çık salın sevdiğim cemalin göster
Herkes sevdiğinden mah-ı tab ister
Hüsnün aşıklara seyran gördündü

Görsen (Ecel Deryasına)
Ecel deryasına düştü valimiz
Silkinip çıkanlar harada görsen
Uyan hanım hal ki bizim halımız
Lokman ilacı var yarada görsen
Gökte yıldız birim birim savuşur
Yerde canlar öz canına kavuşur
Bölük başı gelmiş bana danışır
Tabut çivi ister darada görsen

Dedemoğlu erkan nizamdan aşma
Özünü bilenin yayından şaşma
Varıp bir kötünün suyuna düşme
Akıl başta mihman göründü
Kaynak: Dedemoğlu

Göründü (Livana'dan Aştım)

Mazlumun ahı da heç yerde kalmaz
Zalimin çırası dana dek yanmaz
Leyli derim leyli leylim uyanmaz
Hicran mı kaldı can yarada görsen

Livana'dan aştım Şavşat dağına
Allah'ın lütfundan ihsan göründü
Sanarsın ki düştüm cennet bağına
İnsanları huri gılman göründü

Nalbant eydür leyli bu hal ne haldır
Geçtik bir ummanı yol güzel yoldur
Bilinmez işini Allah'a bildir
Tabuta mıh oldu borada görsen

Sevgim kaldı vatan gazilerinde
Hasretim varidi bazılarında
Bu dersin manevi yazılarında
Hubb ül vatan min el iman göründü

Kaynak: Enver Kızılateş

Bu vatana ağlar idim ıraktan
Gördüm de kurtuldum gamdan firaktan
Açıldı gözümüz kudreti Hak'tan
Güzel Çıldır Kars Ardahan göründü

Görün (Bana Dışarıdan Gülen)
Bana dışarıdan gülen dostlarım
Girdabı belaya girin de görün
Halim seyretmiye gelen dostlarım
Bir ayna önünde durun da görün
Adam akıllıyken deli olurmuş
Zır deli başına veli olurmuş
Aşık maşukunun kulu olurmuş
Bunu bir kamilden sorun da görün
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Göründü (Gül ü Seyran Bağlarında)
Gül ü seyran bağlarında gezerken
Gözlerime mah-ı taban göründü
Tahmin ettim aşığını öldürmüş
Eller yalın kılıç kandan göründü
Karşımda kaşların çattığı zaman
Pervaz kurup samah tuttuğu zaman
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Hicran köprüsünden geçti ordumuz
Kalmadı kasavet asla derdimiz
Posof mekanımız Suskap yurdumuz
Her taşı cevherden vatan göründü
Gönül der Zülali vatana yeriş
Halkın ahvalinden suval et soruş
Aleme yaz gelmiş burda neden kış
Yaylaları karlı duman göründü
Kaynak: Aşık Zülali

Göründü (Şükür Olsun Yaradana)
Şükür olsun yaradana çok şükür
Gözümüze hub bir mekan göründü
Şeyda bülbül gibi gurbet ellerde
Nevreste goncalı gülşen göründü
Hayıf bize mesken oldu yad eller
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Üstümüze güldü sahralar çöller
Peder mader mesken tuttuğu yerler
Ahıbbayı sadık yaren göründü
Aşkın deryasına bir yelken açtım
Ab u danem çekti gurbete düştüm
Nasip oldu yüce dağlardan aştım
Dil şehriyle hubbel vatan göründü
Hıfzı der ki sergeristan elimiz
Ayrılık firkati büktü belimiz
Nasip memlekete döndü yolumuz
Cenneti okşayan her yan göründü

Sayfa 1399

Hazine belli de harita çürük
Doyamadık suya testimiz kırık
Yangınlardan uzak durursa körük
Niyetle sınavı geçer varırlar
Lavlar görülmezse yok mu yanardağ
Senin azmin ile düze döner dağ
Gayret ve gücünü yoklar sınar dağ
Daimi yananlar sanma kururlar
Görüntüler bazen farklı aslından
Taklitle aldanan kopmuş neslinden
Malkoç Ali oku kendi faslından
Kıymetli cevheri saklar korurlar

Kaynak: Hıfzı Baba
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Göründü Gözüme
Çıktım yükseğine seyran eyledim
Engininde yar göründü gözüme
Yar gelir mi diye ardıma baktım
Perde tutmuş çar göründü gözüme
Divane gönlümü ettin zay gibi
Kirpik kalem olmuş kaşlar yay gibi
Doğdu çıktı mahi nisan ay gibi
Ehli hikmet nur göründü gözüme
Burma ziliflerin telden seçilmez
Tarak vursam zilfin teli açılmaz
Dünya güzel olsa senden geçilmez
Şu alemde bir göründün gözüme
Said intizarın yerde mi kalır
Zamane dilberi halden mi bilir
Bu gönül yerine gitse ne olur
Gidemedim ar göründü gözüme
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Görüntüler (Bakmayın Dağların)
Bakmayın dağların sessizliğine
Erimez karları saklar dururlar
Kanmayın ormanın ıssızlığına
Toprağın altından kanat vururlar
Denize dalmadan dibi görülmez
Ölçüyü bilmeden çorap örülmez
Kör baltayla kuru kütük yarılmaz
Erbabı olana selam dururlar
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Görünüşte Azım Tartıda Ağır
Görünüşte azım tartıda ağır
Dışardan sıkletim artıramadım
Hep bana rastladı kulaktan sağır
Sözüm duyan ile oturamadım
Nereye gitsem rastlarım bir yetime
Gören hayrettedir bu adetime
Sofu bir yük yüklemişti sırtıma
Attım yarı yolda götüremedim
Efkari'ye aşk-ı niyaz verdiler
Bir can bir canan bir saz verdiler
Aşkın iğnesiyle bir bez verdiler
Diktim otuz yıldır bitiremedim
Kaynak: Aşık Efkari

Görür Gözler İle Kör Bakma Bana
Görür gözler ile kör bakma bana
Dosta ayan olan halim var benim
Bilmesen kötüyü bildirir sana
Zülfikar sallayan elim var benim
Dostun aynasıdır kişinin yüzü
Kaynamadan pişmez cahilin sözü
Boş kovana benzer cahilin özü
An gibi inler dilim var benim
Aşık atma benle yarışamazsın
Boştadır terazim erişemezsin
Sen benim pirimle görüşemezsin
Rehberli ışıklı yolum var benim
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Haşimi'yim der ki sözün kısası
Kör cahil elinde bitmez tasası
Boş kaba benziyor cahilin tası
O meclise girmez dolum var benim

Sayfa 1400

Odur aşıklara aşkın ahengi
Arasan cihanı bulunmaz dengi
Ulu bezirganın yardır pörşengi
Aman Allah o katerden ayırma

Kaynak: Aşık Haşimi

Göster (Geçmişi Kınalı)
Geçmişi kınalı yalan dünyanın
Bana sefasını süreni göster
Saadet denilen tatlı rüyanın
Doyulmaz zevkine ereni göster
Yar için başını yola koyarak
Benlik gömleğini tenden soyarak
Hicran acısını canda duyarak
Çileden şiirler öreni göster
Rindler değer vermez dünya malına
Güzel eza verir meftun kuluna
Edalı işveli yarin yoluna
Severek canını vereni göster
Aşık dertli ise zülfün telinden
Sevdası eksilmez bir an dilinden
Yollarda sürünen garip elinden
Merhametle tutan yareni göster
Dermansız dertlerin belası için
Mecnun başın verir Leylası için
Vuslat demlerinin hülyası için
Ömrünü meçhule sereni göster
Aşkın közü yanar onun kanında
Ölmeyi arzular yarin yanında
Ağlayarak geçen ömrün sonunda
Sevdiğinden vefa göreni göster
Kaynak: Salih Altun

Göster Cemalini Nurdan Ayırma
Maksudum canandır görmek dilerim
Aman Allah beni yardan ayırma
Şad olup maksuda ermek dilerim
Mahrum edip o didardan ayırma
Gönlüm varmak ister devran çağına
Azmedip giderim dost otağına
Muradım konmaktır dal budağına
Bülbül oldum gülizardan ayırma
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Nazar kıl efendim ey Hacı Bektaş
Yoluna fedadır bu can ile baş
Elim bağlı divanında gözüm yaş
Göster cemalini nurdan ayırma
Daimi artırdın derdü yaramı
Senden özge kimden bulam çaremi
Divanda kovarsın ehli haramı
Hakikatta kispi kardan ayırma
Kaynak: Aşık Daimi

Göster Ey Allah'ım Göster
Göster ey Allah'ım göster
Senin cemal'in cimde
Aşıklar saf saf olmuş bakar
Senin ismin yürek yakar
Altın tas içinde kınan ezilsin
Gümüş tabağınan zülfün çezilsin
Alın yazın bir iyiye yazılsın
Senin gül cemal'in bir mim içinde
Kaynak: Nadire Uysal

Götür (Memlekette Talan Vardır)
Memelekette talan vardır duydun mu
Yatma be serseri al sende götür
Yaşamaktan pişan olup caydım mı
Bir fırıldak çevir çal sen de götür
Fırsat verme emeğini yutana
Hem yutana hem de yurdu satana
Deden baban şehit verdin vatana
Artık bir yolunu bul sen de götür
Sahtekarlar göstediler yüzünü
Toprak doyunsun onların güzünü
Kurnaz tilki çakal yiyor kazını
Kanadından tut yol sende götür
Üstündağ’ım şaşma nolur düzene
Seninde hakın var deme bize ne
Pis yamyalar saldırdılar kazana
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Kepçeyi dibine sal sen de götür

Sayfa 1401

Eridi kar gibi zaman ve mekan
Tutup ellerinden götüreceğim

Kaynak: Orhan Üstündağ

Götür Beni (Ağlar)
Ne hikmettir bu dünyaya
Gelen ağlar giden ağlar
Soralım yoksula baya
Aslı nedir neden ağlar
Götür götür götür beni
Cananıma götür beni
Çok uzak yoldan gelmişem
Menzilime yetir ben
Ömrümün defterin dürdüm
Hak-i paye yüzüm sürdüm
Bir acayip kale gördüm
Burcu baru beden ağlar
Götür götür götür beni
Cananıma götür beni
Çok uzak yoldan gelmişem
Menzilime yetir ben
Bir deveci yeder deve
Yularından seve seve
Birbirinden eve eve
Deve ağlar yeden ağlar
Götür götür götür beni
Cananıma götür beni
Çok uzak yoldan gelmişem
Menzilime yetir ben
Seyrani'ye acep n'olmuş
Derunu dert ile dolmuş
Kimi etmiş kimi bulmuş
Bulan ağlar eden ağlar
Götür götür götür beni
Cananıma götür beni
Çok uzak yoldan gelmişem
Menzilime yetir ben

Terket geceleri boşluğa terket
Çağıldar içimde huzur bereket
Zümrüt şafaklara az kaldı sabret
Tutup ellerinden götüreceğim
Bütün istasyonlar aydınlık güzel
İşte bu trende ebed ve ezel
İster su ol ister ateş ister yel
Tutup ellerinden götüreceğim
Bütün mesafeler aşk ile sarhoş
Eridi kin öfke hudutlar bomboş
Gel sarıl boynuma durma haydi koş
Tutup ellerinden götüreceğim
Çiçek açtı dallar işte apansız
Ötelerde bizi bekler bir yıldız
İster putperest ol ister imansız
Tutup ellerinden götüreceğim
Gurbeti alnına yazmış olsan da
Gizli iklimleri gezmiş olsan da
Yüz bin kere tövbe bozmuş olsan da
Tutup ellerinden götüreceğim
Kaynak: Mustafa Ceylan

Göyden Bir Çüt Suna Yendi
Göyden bir çüt suna yendi (Sonalar sonalar)
Göyden bir çüt suna yendi (Sonalar hey sonalar)
Bendi mahi bend üstüne (Konalar konalar)
Bendi mahi bend üstüne (Konalar konalar)
Ehmet geldi bend üstüne (Sonalar sonalar)
Ehmet geldi bend üstüne (Buraya konalar)
Yar sabah erken oyandım (Sonalar sonalar)
Yar sabah erken oyandım (Sonalar sonalar)
Yar oyandıkça ben yandım (Konalar konalar)
Yar daş olsaydı erirdi (Sonalar sonalar)
Yar toprağidim dayandım (Buraya konalar)
Kaynak: Halil Kanter

Kaynak: Aşık Kevseri

Götüreceğim
Dağıldı ufkumda sihirli duman
Bu dertli türküyü bitireceğim
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Göz Açıp Cihana Geldiğim Saat
Göz açıp cihana geldiğim saat
Bu dilime geldi zikri ya Allah
Aşk imandır bana gönül cemaat
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Dost eşiği oldu her dem secdegah
İnayet eyleyip etmesin azar
Keremler kanidir ol gani perver
Dünya kadar cürmün olsa affeder
Neye kadir değil hazreti Allah
Bana fasık diyen kendidir fasık
Cehennem oduna kendidir layık
Ben hakkın indinde olmuşum sadık
Benim ol aşığı arifi billah
Ceyhun fasık ise ya sana ne var
Kulu kuldan sual etmez o settar
Hak beni senin'çin oda mı yakar
Ey ervahı çürük münkiri ikrah
Kaynak: Aşık Ceyhuni

Göz Düşer (Nar Danesine)
Ezel bahar yaz ayları gelende
Döküldü güzeller yar hanesine
Yiğit de güzelden nasip alanda
Maşallah dediler bir tanesine
Güzeller içinde bir cana benzer
Dili şeyda dişi mercana benzer
Koynunda memeler fincana benzer
Göz düşer Selvi'nin nar danesine

Sayfa 1402

Çünkü pirler bana verdi yar deyin
Niye olsun bahtı kara gitmedi
Mazlumi’ yi aşk ataşı yandırır
Belim büker çerağımı söndürür
Ah dediğin şahı tahttan indirir
Benim ahım o gaddara gitmedi
Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Göze Akarsular Gibi
Göze akarsular gibi
Bir akar bir durulursun
Gene akam ezen geldi
Hasretinden tutuşursun
Oy göze dertli göze
Ciğer hasta dön gel eze
Bacım güller gibi soldu
Bahardaydı döndü güze
Kardaşımdır nasıl yanmam
Ekmeğine tuzun banmam
Eze ana yarısıdır
Neredesin bunca zaman
Kaynak: Emre Saltık

Gözele Bak Gözele

Güzeller dizildi yoldan geçmeye
Bir güzel eğildi suyun içmeye
Sarraflar yığıldı kıymet biçmeye
Bin tümen yetmedi yar sinesine

Gözele bak gözele
Gelip bizden söz ala
Menim bir esmerim var
Değişmem yüz gözele

Sefil Emrah eydür karadır bahtım
Bahar seli gibi kaynadım aktım
Anamı atamı yurdum bıraktım
Katıldım Selvi'nin bar hanasina

Bahça barımdan oldum
Heyva narımdan oldum
Gece uykusu bilmem
Gündüz karımdan oldum

Kaynak: Ercişli Emrah

Göz Yaşıyla Name Yazdım
Göz yaşıyla name yazdım yolladım
Arzuhalim niçin yare gitmedi
Çünkü dostum sevgisi var serinde
Garip gönlüm intizara gitmedi
Sabrederim namus deyin ar deyin
Pervane-tek dolanırım nar deyin
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Bahçada barım sene
Heyvayam naram sene
Gam çekme nazlı gevil
Ölencek yaram sene
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Gözelim Sensen
Gözelim sensen
Gelbimin tacı
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Gözümün nuru
Derdin elacı
Uca dağ başında
Ceyran yol eyler
Üreyim başında
Tikan kol eyler
Yaralıyam deyme
Könlümün budağın eyme
Örpeyin sarı
Gel mene sarıl
Tikanı yoh eyle
Yaramı sarı
Kaynak: Reşid Behbudov

Göziv Kişmişe Benzer
Aman tabur yaman tabur
Zenginlere bedel kabul
Fukaraya Allah sabur
Göziv kişmişe benzer
Arak içmişe benzer
Üzüv turş benziv sarı
Gözden düşmişe benzer
Aman tabur yaman tabur
Zenginlere bedel kabul
Fukaraya Allah sabur
Göziv kesme gözimnen
O dı gettim özimnen
Dert çeken zaif olı
Pesende eyle özivnen
Aman tabur yaman tabur
Zenginlere bedel kabul
Fukaraya Allah sabur
Gözleriv ne mavıdı
Sinev kerklük avıdı
Her gelen bir söz diyer
Seni mennen savıdı
Aman tabur yaman tabur
Zenginlere bedel kabul
Fukaraya Allah sabur
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Sayfa 1403

Gözleriv yedi meni
Kırt oldu yedi meni
Oldım yamana yoldaş
Aleme dedi meni
Aman tabur yaman tabur
Zenginlere bedel kabul
Fukaraya Allah sabur
Kaynak: Fayik Naccar

Gözleme Yaptım Yağlı Yağlı
Gözleme yaptım yağlı yağlı
Atın terkisinde de bağlı
Laf anlamaz elin oğlu
Allı da allı
Gelin anam imdat da senden
Ne istersen gel al da benden
Dünyalar başına da zindan
Evlerinin önü nane
Ben kül oldum yane de yane
Oğlan deli kız divane
Allı da allı
Gelin anam imdat da senden
Ne istersen gel al da benden
Sarhoşmu da galdın dün akşamdan
Evleri var hane hane
Benleri var dane de dane
Ne deliyim ne divane
Allı da allı
Gelin anam imdat da senden
Ne istersen gel al da benden
Uykusuz mu kaldın da dünkü geceden
Kaynak: Süleyman Akyürek

Gözler (Mirat-ı Mücella İbret)
Mirat-ı mücella ibret nümadır
Aşk ile baktıkça insana gözler
Nazar kılanların canı fedadır
Sıdk ile isterse kurbana gözler
Vücut ikliminde o bir sultandır
Onun nin nigahı emr-i fermandır
Padişah-ı alem şah-ı hubandır
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Hükmeder İran'a mirana gözler
Çıkarmış perçemin ol fin u festen
Nuş etmiş cura-i bezm-i elesten
Nüshasın istesen ol çeşm-i mestten
Sakınır dostane mestane gözler
Söylemez mi sofi Yusuf-i sani
Tövbeler var ise eğer isyanı
Sen istersen zahit huri kılmanı
Şemi uyandıkça pervane gözler

Sayfa 1404

Bir gün seni görenler
Başın almaz beladan
Gözleri fettan güzel
Derde dert katan güzel
Elinden nere gidim
Bize şer satan güzel
Gözleri içim içim
Nedir bilmenem suçum
Genç ömrüm telef ettim
Bir ela gözlü için

Kaynak: Aşık Şemi

Gözlerem Yolunu Her Ahşam Çağı
Gözlerem yolunu her ahşam çağı
Çehme sinem üste sen hicran dağı
Gadanı men alim gel gel
Başına men dönüm tez gel
Gadan men alim başına dönüm
Gadan alim başına dolanım senin
Özüne gurbanam gel
Sözüne gurbanam gel
Yaşayabilmirem men sennen ayrı
Gül nece yaşasın çemennen ayrı
Gadanı men alim gel gel
Başına men dönüm tez gel
Gadan men alim başına dönüm
Gadan alim başına dolanım senin
Özüne gurbanam gel
Sözüne gurbanam gel

Gözleri fettan güzel
Derde dert katan güzel
Elinden nere gidim
Bize şer satan güzel
Dağlarda menevşesi
Elinde mey şişesi
Sensiz nec'olur halım
Sensin gönlüm neşesi
Gözleri fettan güzel
Derde dert katan güzel
Elinden nere gidim
Bize şer satan güzel
Kaynak: Mehmet Özbek

Gözlerim (Bana Rahmeyleyen)
Bana rahmeyleyen üstad-ı şahım
Kereminden lütf u ihsan gözlerim
Kubbe-i sinemde akşam siyahım
Ziya versen mah-ı taban gözlerim

Kaynak: Hidayet Kabak

Gözleri Fettan Güzel
Dağlar ağardı kardan
Haber gelmedi yardan
Ya gel ya mektup gönder
Kurtar beni bu dardan
Gözleri fettan güzel
Derde dert katan güzel
Elinden nere gidim
Bize şer satan güzel
Gözleri var karadan
Haktır bizi yaradan
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Sinemde yaptılar gamlardan rafi
Yandı can bedenim mahvoldu safi
Sana derler aşıkların sarrafı
Mücevher satmaya meydan gözlerim
Nihani'yim düştüm feryad-ı zara
Talihim aksinde ikbalim kara
Bana da güç oldu kavuşmak yare
Yevm-i mahşer ulu divan gözlerim
Kaynak: Aşık Nihani

Gözlerim (Bunca Zaman Oldu)
Bunca zaman oldu ey kaşı siyah
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Oldu gül yüzüne hasret gözlerim
Senden gayrisine eylemez nigah
Günde görse yüz bin suret gözlerim
Kan ağlar visale ereyim deyi
Tomurcuk gülleri dereyim deyi
Bir de mah cemalin göreyim deyi
Kaldı baka baka hasret gözlerim
Emrah der üzüldü senden elim yar
Ya kime söyleyim vasfı halim yar
Behey mürüvvetsiz kanlı zalim yar
Çok gördü yolunda mihnet gözlerim

Sayfa 1405

Sebrim tükenibdir sebr elemekden
Yoruldu bahmakdan yola gözlerim
Bir seni arayır bir de gencliyi
Boylandıkca sağa sola gözlerim
Ezelden olmusan ehde ilkarsız
Mehebbeti şahta eşki baharsız
Biz bele deyildik ay e'tibarsız
Nece kıydın kanla dola gözlerim
Könlümü vermedim başka birine
Dünya servetine simu-zerine
Eger men olsaydım senin yerine
İstesen deyerdim ala gözlerim

Kaynak: Erzurumlu Emrah

Gözlerim (Gençliğim)
Ne zaman gençliğim aklıma gelse
Hüzünle hicranla dolar gözlerim
Sevda nedir diye bir soran olsa
Gider uzaklara dalar gözlerim
Aklıma geçmişin izi saplanır
İçime bir ince sızı saplanır
Yarama hasretin közü saplanır
Sessizce toprağı sular gözlerim
Eski mektupları açarım bazı
Bakarım çoğunda silinmiş yazı
Sık sık konuk gelir evime mazi
Zamanla mekanı böler gözlerim
Çıkıp tepelerden niye bakarım
Giden gelecek mi diye bakarım
Geceye yıldıza aya bakarım
Her zaman yokluğu yalar gözlerim
Bir mutlu genç görsem on sekizinde
Yahut da bir yavru anne dizinde
Kalsam da gam çekmem gam dehlizinde
O vakit o vakit güler gözlerim
Mektuplar başımın tacı mektuplar
Biraz tatlı biraz acı mektuplar
Sizsiniz gönlümün gücü mektuplar
Sizinle yaşını siler gözlerim
Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Gözlerim (Sebrim Tükenibdir)
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Ne ulduz deyilsen ne de ay güneş
Nedense görende eyleyirem keş
Dodağımda alov kelbimde ateş
Çekib derd-kem min bir bela gözlerim
Azaflı ehdini başa yetirdi
Hicran gencliyimi aldı itirdi
Şö'lesi karaldı sarı getirdi
Sene hesret kala-kala gözlerim
Kaynak: Mikayil Azaflı

Gözlerim Yari Görsün
Hun oldu ciğerim
Gördüm zülfü siyahın birde
Aman Allah aşkına doktor
Bir çare bu derde
Meğer bir seyran olsun
Gözlerim yari görsün
Özünde hiç vefa yok
Yılda bir halimi sorsun
Kaynak: Fahrettin Ergeç

Gözlerim Yollarda Uykular Gelmez
Gözlerim yollarda uykular gelmez
Gülbengin çektiğim erenler gelsin
Kavim kardaşlarım halimden bilmez
Derdimi sırrımı bilenler gelsin
Yoldaşım sandığın yolundan azar
Haldaşım sandığım fitneler düzer
Ahd-ı ikrar verip ikrarın bozar
Can verip ikrara duranlar gelsin
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Binbir mana desem biri dinlenmez
Cahillerin ağzı dii bağlanmaz
Hakk'ı isteyenler halkla bağlanmaz
Ali'nin yoluna varanlar gelsin
Yürü Kasım Dede çareni ara
Emek zahmet çekme nafile yere
Yezid aslı talip gelmez bu yola
Ali'nin yoluna varanlar gelsin
Kaynak: Kasım Dede

Gözlerimden Akan Yaşı
Gözlerimden akan yaşı
Bu Fırat'a dönderdiler
İnletirdim dağı taşı
Yüreğimi yandırdılar
Olmadı derdime yama
Acımadan vurdu kama
Kambur gibi bu sırtıma
Gam yükünü kondurdular
Kul Kevser'i zayladı
Öyle bir yalan eyledi
Yüzüme durdu söyledi
Bu kanımı dondurdular
Kaynak: Aşık Kevseri

Gözlerin (Ceyhan Suyu)
Ceyhan suyu gibi bahar ayında
Niye dolu dolu akar gözlerin
İniler gezersin bahar ayında
Yavru ceylan gibi bakar
Gözlerin yar yar
Gözlerin dost dost
Gözlerin yar yar gözlerin yar
Beri gel beri gel ömrümün varı
Seni sevenlerin candır zararı
Bakışların almış idam kararı
Boynuma zülfünü takar
Gözlerin dost dost
Gözlerin yar yar
Gözlerin dost dost gözlerin dost

Sayfa 1406

Bir kenardan bakışına kül oldum
Anladım cihanı yakar
Gözlerin yar yar
Gözlerin dost dost
Gözlerin yar yar
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Gözlerin (Derdinden Del'oldum)
Derdinden del'oldum inan vallahi billahi nazlı yar
Ne yaman mestane olmuş bakar gözlerin (sevdiğim)
Derdi veren dermanını vermez mi, nazlı yar
Ab-u revan olmuş akar gözlerin (sevdiğim)
Bazen güler bazen bu gönül gamda
(Dost gamda, yar gamda nazlı yar)
Sen güler oynarsın sevdan var bende (sevdiğim)
Zühre yıldızının nişanı sende (nazlı yar)
Korkarım cihanı yakar gözlerin (sevdiğim)
Kaynak: Murtaza Kurt

Gözlerin (Havam Ey Karanlık)
Havam ey karanlık yolum karardı
Derdimi kapladı aman gözlerin
Hemen bakar bakmaz rengi sarardı
Benden mi bekliyor aman gözlerin
Gözlerin gözlerin aman gözlerin
O hilal bakışlı çimen gözlerin
Gözlerin ne malmış damlası tasta
Bir name gönderdim verdim ey posta
Sevdanın elinden vücudum hasta
Benden mi bekliyor aman gözlerin
Gözlerin gözlerin aman gözlerin
O hilal bakışh çimen gözlerin
Bu nasıl sevdadır nasıl hararet
Bu nasıl cilvedir nasıl hareket
Bu Çobanoğlu'na olmuşsun cellat
Benden mi bekliyor aman gözlerin
Gözlerin gözlerin aman gözlerin
O hilal bakışh çimen gözlerin
Kaynak: Aşık Murat Çobanoğlu

Mahzuni' yim dolaştım da deli oldum
Muhabbet bağında bir bülbül oldum
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Gözlerin (Hayalimde Gördüm)
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Hayalimde gördüm gerçek yüzünü
İçin için ağlıyordu gözlerin
Konuşurken bitirmeden sözünü
Sanki pınar oldu siyah gözlerin
Acı olur sevenlerin dramı
Çaresi yok açma gönül yaramı
Tertemiz duyguma katma haramı
Gerçeği anlatır ıslak gözlerin
Nefret eden insan ne çok severmiş
İnandım ki ağlayan gönül vermiş
Var mı ki severek murada ermiş
Bakışında sitem dolu gözlerin
Kasım der ki aşığım ben kız sana
Acelen ne bir dakika dursana
Ağlamayıp gül yüzüme baksana
Çilesi biter mi dolu gözlerin
Kaynak: Kasım Karşı

Gözlerin (Kızarmış Yüzlerin)
Kızarmış yüzlerin kudret elması
Macunu Lokmanı değer gözlerin
Kaşlar cellat lebler hayat çeşmesi
Tahtı Süleymanı değer gözlerin
Tarsusu Trablusu Girit Habeşi
İzmire Aydına saldın ateşi
Rumeli Selanik bir de Maraşı
Karsı Karamanı değer gözlerin
Gerdan bal ırmağı gamzen Neriman
Verdin velveleye cihanı canan
Toros senin için çekiyor hicran
Ol semti Kozanı değer gözlerin
Sivası Samsunu bir de Manisa
Akşehir Merfizon hem Kırkilisa
Geç Halep Antepten diyarı Rusa
Yunan ülkesini değer gözlerin
Avrupa İngiliz Sırp Karadağı
Almanya Bulgar ve Japon toprağı
Fas şahı İtalya Mersin sancağı
Nice bin hakanı değer gözlerin
Çorum Kırım Yozgat Tokatla Zile
Mısır İstanbulu alalım ele
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Sayfa 1407

Şam ve Yemen Bağdat Basrada bile
Bir de Isfıhanı değer gözlerin
O kalem kaşların yeni doğmuş ay
Sinem nişan almış kurulmuş bir yay
Beni mesteyledi bir bakışta vay
Ahuyu zibayı değer gözlerin
Sevda dikenidir kirpiğin cana
Battı içerime beledi kana
Mahmurlanmış baygın baktıkça bana
Bütün Gürcistanı değer gözlerin
Ruha gıda verir buyu perçemin
Dertlere dermandır ol gonca femin
Bir nuru hudadir nüsnü zarifin
Bir dahi Fizanı değer gözlerin
Simi muhabbeten ismin aşikar
Cemali pakine Yusuf perdekar
Dünya ve ahiret onda her şey var
Mahluku yezdanı değer gözlerin
Said çok zamandır aşkına ağlar
Eridi kalmadı yürekte yağlar
Dilin dertli dile türlü em bağlar
Çar köşe cihanı değer gözlerin
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Gözlerin (Nasıl Vasfedeyim)
Nasıl vasfedeyim sultanım seni
Rumeli Bosna'yı değer gözlerin
Akranın bulunmaz ruh-i revanın
İzmir'i Konya'yı değer gözlerin
Kimsede görmedim sendeki nazı
Tunus Trab(u)lus'u Mısır Hicaz'ı
Bağdat'ı Basra'yı Acem Şiraz'ı
Bel'hi Buhara'yı değer gözlerin
Yüzünde var Yusuf Kenan nişanı
Gören üftadeler kılar figanı
Bütün Gürcistan'ı Erzurum Van'ı
Kars'ı Ahıska'yı değer gözlerin
Ruhsat'ım eyledim yar senin methin
Al yanaktan bir buse ver himmetin
Yüz bin sarraf gelse bilmez kıymetin
Ahırı dünyayı değer gözlerin
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Sayfa 1408

Oturmuş gözetir yolu gözlerin
Kaynak: Orhan Dağlı

Gözlerin (Ne Sihr Etti Bilmem)
Ne sihr etti bilmem yaktı kül etti
Sihirbaz kaşların cadı gözlerin
Bağrım kebap etti yaşım mül etti
Müşg-i Çin saçların ahu gözlerin
Ağyarı bedkarın payını caldım
Hasret hançeriyle bağrımı deldim
Yandım harap oldum bu hale geldim
Hala elim çekmez ya hu gözlerin
Bilirsin derdine çok yelip koştum
Böyle bir derdine belana düştüm
Gözlerin önünde yandım tutuştum
Sunmadı bağrıma bir su gözlerin
Bana bu cefayı ettikten sonra
Başım üzre otlar bittikten sonra
Ben yanıp kül olup bittikten sonra
Hayrın görsün şimden geru gözlerin
Aşık can vermekte hiç laf eylemez
Yar da cevrinden muaf eylemez
Fahri matlubuna insaf eylemez
Hun-ı uşşak ile memlu gözlerin
Kaynak: Ayaşlı Aşık Fahri

Gözlerin (Salınıp Bayramda Gezen)
Salınıp bayramda gezen birtanem
Ey maşallah ne belalı gözlerin
Kudretten sürmesi çekilmiş uygun
Kalem vurmuş o imzalı gözlerin
İmzalar vurulmuş yazılı ismin
Ezberime aldım ay ile bir nun
Billahi rahat yok bir saat birgün
Deli eylemiştir beni gözlerin
Deli gönül derde rakip atmalı
Altı oklu üstü siyah çatmalı
Sarmasar olup da bile yatmalı
Hekim değmez bin tifili gözlerin
Tifillik sana kaymış batmışsın ala
Kokun güle benzer leblerin bala
Dertli şahin gibi düşmüş müşküle
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Gözetirim yolun çıkmazsın bin yıl
Kafeste beslenir sedalı bülbül
Leyliyi kadirden açılan yeşil
Açılan nurdan vinvaveli gözlerin
Vinvaveli işin mübarek nurdan
Ahudan vücudun virane hurdan
Bari ki göreydim ahir ki surdan
Baygın teki zelzeleli gözlerin
Zelzeleyle yıktın Gümüşhane'yi
Seni seven neyler başka sunayı
Güzellikte bastırmışsın sen ayı
Güneş der ki al şelveli gözlerin
Şelven koyar beni türlü emraza
Düşürür hervete uğratır naza
Ne yazık düşmüştür kadir bilmeze
Senin ol dünya güzeli gözlerin
Güzel seni çok severim ki inan
Aslın hurizade bilirim inan
Kaynari Mustafa başına dönen
Yavru olam ben sürmeli gözlerin
Kaynak: Kaynari Mustafa

Gözlerin (Seyahat Seyrimde)
Seyahat seyrimde gördüm bir güzel
Bence bir ülkeyi değer gözlerin
Siyah kirpiklerin ceylan bakışın
Bütün Dağıstan'ı değer gözlerin
Bilirim çokları imrenip kalır
Edalı gezişin aklımı alır
Sana hurilerden ilham mı gelir
Hint'i Gürcistan'ı değer gözlerin
Yüz bin eda ile gelip geçersin
Bilirim aşıksın yanıp tütersin
Nice yiğitlerin belin bükersin
Çin ile Moskof'u değer gözlerin
Trabzon ilinin Yomra kolundan
Sanki aşk fışkırır sağı solundan
Göz yorulmaz bakmak ile halinden
Büsbütün cihanı değer gözlerin
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Sayfa 1409

Sağalmaz sinemde açtığın yaran
Var mı bu dünyanın sonuna eren
Erkenden olsaydı arayı gören
Paris'i Belgrat'ı değer gözlerin

Gözlerin kör olsun ey kahbe felek
Sam yeli esiyor başıma benim
Sızlılar yürekler, mendiller ağlar
Vay neler akıyor yaşımda benim

Gönül arzu eder daim varmayı
Al yanaktan çifte haldan almayı
Mevlam sana vermiş güzel gülmeyi
Acem'i Kafkas'ı değer gözlerin

Al yeşil giyinmiş dağlar, ovalar
bülbülsüz olur mu tatlı yuvalar
Doğdumdan beri durmaz kovalar
Kader denen zalim peşimden benim

Mevlam halkeylemiş çok yosma kılmış
Güzel seni saran ezelden gülmüş
Noksan mah cemale bir nazar kılmış
Umumi efkarı değer gözlerin

Mahzuni Şerif`im goncaydım gonca
Ahınan, vahınan ömrüm boyunca
Mahzuni Şerif sen mezar olunca
Gülmemiş yazılır taşımda benim
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Kaynak: Hodlu Noksani

Gözlerin Bir Çini Yavrum
Gözlerin bir çini yarim
Köle yaptın beni yarim
Dudakların kıpkırmızı
Gül mü öptü seni yarim
Güzellerin başı yarim
Yıldızların eşi yarim
Ne ilahi kudretin var
Bahar yaptın kışı yarim
Kaynak: Bozkurt Esenyel

Gözlerin Ferfecir
Gözlerin ferfecir benzer ummana
Seni seven aşık olur divane
Yanakların ziya vermiş cihana
Ay ile güneşten güzelsin güzel
Çiğ düşmüş çimene benzer yüzlerin
Mısır'ın hazinesi değer gözlerin
Aşıka tatlıdır acı sözlerin
Yusuf'u Kenan'dan güzelsin güzel
Göğsüne kurulmuş bahçeyi vahdet
Hatmolmuş katığa suvayi hikmet
Seni seven aşık istemez cennet
Sen huri gılmandan güzelsin güzel
Kaynak: Aşık Hasan Hüseyin

Gözlerin Kör Olsun
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Gözlerin Okyanus Açıklarında
Gözlerin okyanus açıklarında gizli
Saçların güneş ışığında
Ellerin pamukta gizli
Dudakların kirazda
Ruhun ormanlarda gizli
Güzelliğin göklerde
Sevdan doruklarda gizli
Sevecenliğin dağ eteklerinde
Aşkın güllerde gizli
Bakışların sarmaşıkta
Yakınlığın havada gizli
Dürüstlüğün toprakta
Sen doğada gizlisin
Bedenin ruhun aşkın
Sen doğada gizliydin
Seni buldum aşkım
Kaynak: Ozan Kıratlı

Gözü Seni Görenlerin
Seni seven aşıkların
Gözün yaşı dinmez imiş
Seni maksud edinenler
Dünya ahret anmaz imiş
Gönlün sana verenlerin
Eli sana erenlerin
Gözü seni görenlerin
Devranları dönmez imiş
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Sayfa 1410

Ölmez imiş aşık canı
Hiç çürümez imiş teni
Aşk her kimi kıldı fani
Ona zeval ermez imiş

Yara bende derman sende
Ya kendin gel ya da bana gel de
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup

Aşkına düşen canların
Yoluna baş verenlerin
Aşka bülbül olanların
Kimse dilin bilmez imiş

Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
Kaynak: Özhan Eren

Aşkın ile bilişenler
Senin ile buluşanlar
Sen maşuka erişenler
Ezel ebed olmaz imiş
Eşrefoğlu Rumi senin
Yansın aşk oduna canın
Aşk oduna yanmayanın
Kalbi safi olmaz imiş
Kaynak: Eşrefoğlu Rumi

Gözüm Yaşı Terme Çayını
Gözüm yaşı terme çayını tutuyor
Yana yana güzel ömrüm bitiyor
Bu ayrılık imanıma yetiyor
Sivrisinek nasıl kıydın Güllüm'e
Zalım sinek nasıl kıydın yarime
Karatepe'yi Mart köyüne bağladım
Gülüm öldü,gizli gizli ağladım
Güvenemedim de kollarını bağladım
Sivrisinek nasıl kıydın Güllüm'e
Zalım sinek nasıl kıydın yarime
Kaynak: Kubilay Dökmetaş

Gözüm Yolda Gönlüm Darda

Gözüm Yollarında Kaldı
Gözüm yollarında kaldı
Neredesin gül çehrelim
Hasretinden bir hal oldum
Hadi dön gel gül çehrelim
Duygu dolu sözlerini
O manalı gözlerini
Saçının her bir telini
Çok özelidim gül çehrelim
Böle değildi kavlimiz
Hani bir idi kalbimiz
Üzüntümüz kederimiz
Dönde bitsin gül çehrelim
Kaynak: Selami Bektaş

Gözüme (Bundan Öte Neresinden)
Bundan öte neresinden bakarsam
Bütün alem bir görünür gözüme
İnsan rengi ayıran bu insanlar
İçten içe hor görünür gözüme
Sevgiyle birleşir mutlak beş duyu
Sevgisiz bir yaşam karanlık kuyu
Bir parmak aksa da sevginin suyu
Yüreğimde gür görünür gözüme

Gözüm yolda gönlüm darda
Ya kendin gel ya da haber yolla
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup

Yağmur olup yeryüzüne yağamam
Yeter artık ben boynumu eğemem
Bu dünyada bir yerlere sığamam
Dağlar taşlar dar görünür gözüme

Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez

Kollarım suların dinginlerini
Sevda yarasının yangınlarını
Sorarım Deniz’in enginlerini
Anladıkça sır görünür gözüme
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Kaynak: Bekir Karadeniz

Gözümün Işığı Soldu
Gözümün ışığı soldu güzel bak
Gün gelir geçer mi bu acım doktor
Çevir aynayı elektrikle bak
Bir çare bulursan duacım doktor
Yandı nev baharım nar ile gitti
Gül kurudu bülbül zar ile getti
Gözlerimin nuru yar ile getti
O giden tabibe muhtacım doktor
Dertliler derdini söyler ar et ez
Bu hicranım beni bahtiyar etmez
Zülali der kaldır röntgen kar etmez
Arama bulunmaz ilacım doktor

Sayfa 1411

Köz içimde yürek pare
Olmaz senden bana çare
Ben ne diyem böyle yare
Muhannet yar gözün aydın
Der ilhami bir beşersem
Kolla fırsatım şaşarsam
Ola ki tekrar düşersem
Muhannet yar gözün aydın
Kaynak: İlhami Arslantaş

Gözünaydın Olan Oldu
Gözünaydın olan oldu sonunda
Sonunda görenler şaşırdı senin kolunda
Gözünaydın olan oldu sonunda
Sonunda kaderim değişti senin yolunda

Kaynak: Aşık Zülali

Gözün Aydın

İçelim hayatı delice kana kana
Düşmanlar olsa da dostlar hep bizden yana

Gözün aydın muradın al
Bak sevginle bitiyorum
Şu dünyada bir tek sen kal
İşte ben de gidiyorum

Şakası yok giden geri gelmiyor gelmiyor
Sensiz hayat bana bir tat vermiyor

Güzelde vefa arama
Elin değdirme yarama
İnce razıyım sırama
Ben sırayı bekliyorum

Gözünü Sevdiğim Antep Elleri

Kaynak: Sabit İnce

Gözün Aydın (Sen Düşürdün)
Sen düşürdün beni derde
Muhannet yar gözün aydın
Gözde perde acı serde
Muhannet yar gözün aydın
Bayramları kutlu musun
El alemle tatlı mısın
Şimdi artık mutlu musun
Muhannet yar gözün aydın
Ben şişeyi çaldım taşa
Kendinle çıktın mı başa
Kör olası demem haşa
Muhannet yar gözün aydın
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Kaynak: Ülkü Aker

Gözünü sevdiğim Antep elleri
Bizim baharımız yazınan gelir
Yiğidin sevdiği güzel olursa
Salınır üstüne nazınan gelir
Sultan Süleyman'a kalmayan dünya
Şu dağlar yerinden sökülür birgün
Nice bin yıldır da çürüyen canlar
Hakkın emri ile dirilir birgün
Kaynak: Mustafa Çinkılıç

Gözünü Toprak Doyursun
Gözünü Toprak Doyursun
Ne Buldun Gittin Ellere
Bir Gün Çok Pişman Olursun
Vururlar Yerden Yerlere
Ben Sana Yar Demedim Mi
Yanımda Kal Demedim Mi
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Canımı Al Demedim Mi
Gözünü Toprak Doyursun
Canım Fedadır Canına
Gel Girme Benim Kanıma
Sultanım Ol Mekanıma
Gözünü Toprak Doyursun
Güneş Doğmuyor Yüzüme
Dünya Karanlık Gözüme
Kıymet Vermedin Sözüme
Gözünü Toprak Doyursun
Kaynak: Esat Kabaklı

Gözünüzü Açın Artık
Gözünüzü açın artık
Sırtımızdan doyanlar var
Her gün biraz daha fazla
Burada da soyanlar var
Buralarda soldu yüzüm
Her duyana benim sözüm
İçimizden bile bizim
Altımızı oyanlar var
Irkçılığın akar kiri
Yaktırıyor birileri
Öldürmeden diri diri
Mezarlara koyanlar var
Un sererler ince ipte
Irkçılık var ayrı tipte
Bizi hala hor görüpte
Ausländer sayanlar var
Dönen dömüş özlerinden
Okunuyor yüzlerinden
Dün verdiği sözlerinden
Çıkar için cayanlar var
Konuştukca aygaz tüpü
Görünüyor aklın dibi
Gökyüzünde yıldız gibi
Birer birer kayanlar var
Her tarafta birdir hile
Bir düşersen yandın dile
Yoksulluktan burda bile
Kendisine kıyanlar var
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Sayfa 1412

Çalışanlar düştü dara
Çok hainler doldu bura
Yiğit'imin gönlü yara
Şeytanlara uyanlar var
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Grev Ateşi
Kar yağıyor kör gecede
Kış ayları zorlu aylar
Yoksul damlar buz pençede
Yoksul canlar düşüncede
Grev çadırı önünde
Bir işçi dimdik duruyor
Grev çadırı önünde
Kızıl bir ateş yanıyor
Bir işçi onbin oluyor
Dalga dalga grevlerde
Gürleşiyor çoğalıyor
Ateş söneceği yerde
Kör gecenin çakalları
Ateş sönecek sanıyor
Kış ayları zorlu aylar
Karanlıkbuza sarıyor
Grev çadırı önünde
Bir işçi dimdik duruyor
Grev çadırı önünde
Kızıl bir ateş yanıyor
Bir işçi onbin oluyor
Dalga dalga grevlerde
Gürleşiyor çoğalıyor
Ateş söneceği yerde
Kaynak: Grup Ekin

Gri Bir Çerkeska Giyerdi Babam
Gri bir çerkeska giyerdi babam
Parlayan fişekliklerini anımsarım
Anamın eseriydi o çerkeska
Dikebiliyordu içinden gelirse
Ata bindiğinde babam kılığıyla
Her fişeklikte bir atımlık barut
Nice uzun yollar kat etse de
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Sayfa 1413

Oturduğu eyer her dem ilk hevesiydi

Gudi

Toplantıya mı çifte mi her nereye gitse
Çerkeskası tam bedenine otursun isterdi
Düğünde buluştuğunda gençler
Çerkeskasız kimse oyuna çıkmazdı

Gudi myanne bı-gani hey Gudi (Gani)
Şarşıyanne dı-ranani hey Gudi (Gani)

İster kağnı çatalında oturan emekçi
İster general say sen onu
Giymemişse kadın elinden çerkeskasını
Utanmadan topluma katılmazdı
Bedeni süsler görkem katardı insana o kıyafet
Çerkeskasıyla tanınırdı kimdir o millet
Öldürülmüş getirilirken bile ceset
Yüzünü örterdi çerkeskasından etek
Kim bilir kaç yüzyıl geçmiştir
Kadınlar arasında çerkeska sanattır
Bugün bile sanırım ondandır
Neredeyse tüm halklar çerkeska giyer
Kaynak: Adige Tsey

Guba'nın Al Alması
Guba'nın al alması
Yemeye bal alması
Yar gelenden sonra
Yaramın sağalması
Sevirem sevirem sevirem sevirem yar yar
Aman aman sevirem sevirem sevirem yar yar
Guba'dan alma aldım
Yarıma yolda saldım
Ondan galan gönülde
Ayva gibi sarladım
Sevirem sevirem sevirem sevirem yar yar
Aman aman sevirem sevirem sevirem yar yar
Guba'nın alması var
Armudun yalması var
Gene gızlardan gelen
Ecel can alması var
Sevirem sevirem sevirem sevirem yar yar
Aman aman sevirem sevirem sevirem yar yar
Kaynak: Fatma Mehreliyeva
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Ana (Uana) Gudi mayanne hey Gudi (Gani)
Kade (Ukado) ammo mı-hezrane hey Gudi (Gani)

Gudi (Türkçe)
(Yayık)
Yayığı sallamaktan
Kollarım yoruldu
Yayığı sallıyorum
Ammo için yağ hazırlıyorum

Gudileke
Boşa Kırma Yar Yolma Yar Güllere Yazık
Yaslı Bülbülün Döktüğü Dillere Yazık
Ah Gönlümün Yari Ömrümün Baharı
Ah Bu Gönlümün Yari Ömrümün Baharı
Gudileke Gudileke Gudileke Öldüm Yar
Aklımı Aldın Baştan
Yaşa Değil Yar Yatırdın Közlere Beni
Fermanım Sende İnandım Verdiğin Söze
Ey Çiçekli Dalım Sen Gönlümde Baharım
Ey Bu Çiçekli Dalım Sen Gönlümde Baharım
Kaynak: İbrahim Karaca

Gulahsızda Guyi Var
Gulahsızda guyi var
Hanım yar canım yar gülüm yar
Güzellerin toyi var
Hanım yar canım yar gülüm yar
Eller gülüp oynuyor
Hanım yar canım yar gülüm yar
Benim arzuhalim var
Hanım yar canım yar gülüm yar
Ergezende minare
Hanım yar canım yar gülüm yar
El ettim eski yare
Hanım yar canım yar gülüm yar
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Ne golum ne ganadım
Hanım yar canım yar gülüm yar
Nasıl gidem o yare
Hanım yar canım yar gülüm yar
Kaynak: Hüsamettin Subaşı

Gule (Garip Başım Taştan Taşa)
Garip Başım Taştan Taşa
Vursam Nola Vursam Nola
Sebebim Derdim Ey Gule
Halim Görmeyen Ne Bile
Vay Halıma Vay Halıma
Dağlar Dayanmaz Ahıma
Bitir Şu Hasreti Dön Gel
Kastın Mı Var Bu Canıma
Ey Gule Can Ne Halim Var
Sabah Etmez Bir Canım Var
Yoksun Seni Benden Etmem
Ölsem Canım Teslim Etmem

Sayfa 1414
Kaynak: Göleli Bahi

Guley Çıkmış Yaylaya
Guley çıkmış yaylaya
Gül cemal benzer aya
Ah edip geçti ömrüm
Günleri saya saya
Guley Guley yar Guley
Guley Guley yar Guley
Şeker şirin bal Guley
Yiğidin malı Guley
Kendi canımsan Guley
Sakın benli Guley sakın
Hamaylı boynuna takın
Düğün değil bayram değil
Ak ellere kına yakın
Guley Guley yar Guley
Şeker şirin bal Guley
Yiğidin malı Guley
Kendi canımsan Guley

Kaynak: İlyas Keçeci
Kaynak: Yüksel Yıldız

Gule (Sabahtan Kalkamadım)
Sabahtan kalkamadım Gule
Ateşi yakamadım
Duydum yar asker olmuş Gule
Peşinden bakamadım
Gule uyan sabahtır Gule
Yüreğimiz yanıktır
Al at binem alışam Gule
Gidem yare kavuşam
Nerde bulam o yarı Gule
Kurban olam barışam
Gule uyan sabahtır Gule
Yüreğimiz yanıktır
Yükledim göçemedim Gule
Bu elden kaçamadım
Derin uykuda kaldım Gule
Gözümü açamadım
Gule uyan sabahtır Gule
Yüreğimiz yanıktır

Guleyli (Pencerenin Milleri)
(Koro)
Pencerenin milleri guleyli
Açıp kızıl gülleri guleyli
Oğlanı yoldan eder guleyli
Kızın şirin dilleri guleyli
(Erkek)
Gözel kız sen nerdesen guleyli
Gel mene sor ez mellal guleyli
Çalıp oku dur oyna guleyli
Oyna olsun halim saz guleyli
(Kız)
Galenfilim budama guleyli
Buyur gidek odama guleyli
Eğer meni sevirsen guleyli
Elçi gönder anama guleyli
(Koro)
Eğer meni sevirsen guleyli
Elçi gönder anama guleyli
(Erkek)
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Sayfa 1415

Ay gız aç bir yüzünü guleyli
Görüm o kaş gözünü guleyli
Gel mene naz eyleme guleyli
Yere salma özümü guleyli

Bize ah ettirir diyar-ı gurbet
Gurbetten kurtulmak ne müşkül haldir
Ne kadar çeksem de hasretle mihnet
Vatanın hasreti şekerdir baldır

(Koro)
Gel mene naz eyleme guleyli
Yere salma özümü guleyli

Doymadım sılada kaldı nazarım
Esen yeller ile mektup yazarım
Kendim gurbet elde vatan gezerim
Bilmem rüya mıdır yoksa hayaldir

(Kız)
Erahçının derdarım guleyli
Gel başımın serdarı guleyli
Evimize gelmezsen guleyli
Gomşumuza gel gayrı guleyli
(Koro)
Evimize gelmezsen guleyli
Gomşumuza gel gayrı guleyli
(Erkek)
Kızıl gülü biçmişem guleyli
Üstünde and içmişem guleyli
Gözel gızlar içinde guleyli
Men gözeli seçmişem guleyli
(Koro)
Gözel gızlar içinde guleyli
Men gözeli seçmişem guleyli
Kaynak: Bilinmiyor

Gurbet (Beş Parasız)
Beş parasız çıktın yola
Yad ellerde verdin mola
Kader yüzüne gülmedi
Düştün kara topraklara
Benim oldu senin oldu
Zalim gurbet bizim oldu
Bunca hayın insan varken
Felek gelip bizi vurdu
Eller sürerken sefayı
Bırakıp gittin dünyayı
Ekmek derdine düşmüşken
Kimden aldın bu cezayı

Beni bu gurbette koydun ey felek
Eyvah öleceğim vatan diyerek
Vatan dökülmüş göklerden melek
Kimi yıldız kimi aydır hilaldir
Der Zülali oldum hasret kebabı
Vatana kavuştur aman yarabbi
Dağlardan dökülür cennet şarabı
Derelerden akan ab-ı zülaldir
Kaynak: Aşık Zülali

Gurbet (Görün Arkadaşlar)
Görün arkadaşlar vasf-ı halimi
Günümü ay eder bu zalim gurbet
Felek gurbet ele salmış yolumu
Ömrümü zay eder bu zalim gurbet
Bazen olur beraberce güleriz
Belki uzun müddet burda kalırız
Elbet birgün yuvamıza döneriz
Sılaya hay eder bu zalim gurbet
Güzel olur sonbaharın havası
Gözler yolu her kimsenin yuvası
Yardım eder gariplere mevlası
Dertleri ey eder bu zalim gurbet
Daralınca Hızır İlyas yetişir
Ah eyleyen muradına erişir
Ahbap yaren tatlı tatlı konuşur
Gurbeti köy eder bu zalim gurbet
Nasihat ederse Noksan yerinde
Asla dertsiz yoktur fani alemde
Herkes bir fikirde kendi yolunda
Kimini bey eder bu zalim gurbet

Kaynak: Sezgin Aydın
Kaynak: Hodlu Noksani

Gurbet (Bize Ah Ettirir)
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Gurbet (Sıladan Ayrılan Yollar)
Sıladan ayrılan yollar
Çeker gider gurbet gurbet
Ayrılık ateşi özü
Yakar gider gurbet gurbet
Bir yiğit kalırsa darda
Sığmaz olur eve yurda
Eşi sevgiliyi kor da
Çıkar gider gurbet gurbet
Dualar geçmez makbule
Söner yürekteki şule
Yaşlı gözler bir meçhule
Bakar gider gurbet gurbet
Garip baş muhtaç öğüde
Oturup başlar ağıda
Kalem derdini kağıda
Yazar gider gurbet gurbet
Nazlı yarin göğsü benli
Benim gibi yaslı gönlü
Yad elin gülü dikenli
Kokar gider gurbet gurbet
Bizim eller yayla yaylar
Gurbette geçmiyor çağlar
Bahar gelir çoşar çaylar
Akar gider gurbet gurbet
Döne çarkı devran döne
Bugünüm uymuyor düne
Aşık Yener günden güne
Çöker gider gurbet gurbet
Kaynak: Aşık Yener

Gurbet Ateşiyle Kavruldum
Gurbet ateşiyle kavruldum yandım
Hasret beni teslim aldı sinem ey
Ayrılık derdiyle yıkandım yundum
Acıları bana kaldı sinem ey

Sayfa 1416

Sefil Selimi’yi ezdikçe ezer
Çile gemileri bağrımda yüzer
Taştı gam deryası oldu sinem ey
Kaynak: Sefil Selimi

Gurbet Bana Ben Gurbete
Ayrı düştüm vatanımdan ilimden
Gurbet bana ben gurbete alıştım
Takdir böyle imiş ne gelir elden
Gurbet bana ben gurbete alıştım
Virane köyümün dağları karlı
Her gün ah çekerim sinem yaralı
Yıkılası şu gurbette duralı
Gurbet bana ben gurbete alıştım
Şu gurbetin kaşı gözü ela mı
Yavaş yavaş unutturdu sılamı
Akarsu'yum ellemeyin yaramı
Gurbet bana ben gurbete alıştım
Kaynak: Muhlis Akarsu

Gurbet Bana Yurt Oldu
Gurbet bana yurt oldu yar oy yar oy yaranım
Gün geçtikçe dert oldu yar oy yar oy yaranım
Gurbet nedir bilmezdim yar oy yar oy yaranım
Gözüme bir kurt oldu yar oy yar oy yaranım
Gönül kuşum ötmüyor yar oy yar oy yaranım
Yar elimden tutmuyor yar oy yar oy yaranım
Hergünüm meyhanede yar oy yar oy yaranım
Yine derdim bitmiyor yar oy yar oy yaranım
Akarsu'yum bu dağlar yar oy yar oy yaranım
Derdinden için bağlar yar oy yar oy yaranım
Zalime gönül veren yar oy yar oy yaranım
Boşuna gönül eyler yar oy yar oy yaranım
Söz: Muhlis Akarsu

Gurbet Benim Köy Senindir

Kederler sinemde barınak kurdu
Elemler sinemi sımsıkı sardı
Yaslar en insafsız yerimden vurdu
Azgın yaralarla doldu sinem ey

Nazlı yarim yol göründü
Gurbet benim köy senindir
Yolumu duman bürüdü
Gurbet benim köy senindir

Istırap eliyle derimi yüzer

Sesle yavrularım gelsin
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Sayfa 1417

Gittiğimi onlar bilsin
Babasız yavru neylesin
Gurbet benim köy senindir

Bacım yok ki saçlarından saç döke
Gardaş yok ki mezerime daş dike
Bir çalıdır mezer daşı garibin

Sanma ki gider gelirim
Can bir kuştur ne bilirim
Belki dönmeden ölürüm
Gurbet benim köy senindir

Kaynak: Ağa Keskin

Divani'yim nice nice
İnlerim gündüz ve gece
Bu yoksulluk bitmeyince
Gurbet benim köy senindir
Kaynak: Dertli Divani

Gurbet Elde
Ömrümün yarısı geçti
Gurbet elde gurbet elde
Genç ömrüm tükendi bitti
Gurbet elde gurbet elde
Yad ellerde vay

Gurbet Elde Baş Yastığa Gelende
Gurbet elde baş yastığa gelende
Gayet yaman olur işi garibin
Gelen olmaz giden olmaz yanına
Dinmez asla gözün yaşı garibin
Gurbet elde gariplere kim baksın
Anam yok ki gelsin gözyaşı döksün
Kimsem yok ki mezarıma taş diksin
Bir çalıdır mezar taşı garibin
Yazıktır gurbette garip adına
Doyulur mu memleketin tadına
Her geldikçe emsalleri aklına
Sığar mı dünyaya başı garibin
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Hasretlik yüreğim deler
Hem de bölük bölük böler
Ben ağlarım eller güler
Gurbet elde gurbet elde
Yad ellerde vay
Nasıl olduğunun bilemem
Çile çeker ele demem
Sultan etseler istemem
Gurbet elde gurbet elde
Yad ellerde vay
Aşık Yener ben ne derim
Hergün böyle derbederim
Ölürsem garip giderim
Gurbet elde gurbet elde
Yad ellerde vay
Kaynak: Aşık Yener

Gurbet Elde Baş Yastığa Gelende
Gurbet elde baş yastığa gelende
Gayet yaman olur işi garibin
Gelen olmaz giden olmaz yanıma
Sızılar toprağı daşı garibin

Gurbet Elde Baş Yastığa Gelende
Gurbet elde baş yastığa gelende
Gayet yaman olur işi garibin
Gelen olmaz giden olmaz yanına
Akar gözlerinin yaşı garibin
Lanet olsun gurbet elin adına
Hiç doyulmaz muhabbetin tadına
Hısım akrabası düşer yadına
Bir yol ağrıyınca başı garibin
Garip nere varsa karadır yüzü
Nemlidir yakası yaşlıdır gözü
Aşikar edemez gizlidir sözü
Bir yere gelince başı garibin
Gurbet elde garip kimdir bilmezler
Ağlayınca çeşm-i yaşın silmezler
Garip halin nedir deyi sormazlar
Bulunmaz yareni eşi garibin
Aşık Garip gözlerinden yaş döker
Anam yoktur yaka yırtıp yaş döker
Nişanlım yok mezarıma taş diker
Bir çalıdır mezar taşı garibin

Anam yok ki yaka yıka yaş döke
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Söz: Aşık Garip

Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma
Gurbet elde bir hal geldi başıma
Ağlama gözlerim mevlam kerimdir
Derman arar iken derde düş oldum
Ağlama gözlerim mevlam kerimdir
Huma kuşu yere düştü ölmedi
Dünya Sultan Süleyman&#65533;a kalmadı
Dedim yare gidem nasip olmadı
Ağlama gözlerim mevlam kerimdir
Kağıda yazılmış ufak yazılar
Anadan ayrılmış körpe kuzular
Derdi olan yüreğinden sızılar
Ağlama gözlerim mevlam kerimdir
(<i>Repertuvarda olmayan dörtlük</i>)
Kağıt yok ki yazam yare gönderem
Ya ben ahvalimi kime bildirem
Can tatlıdır uram kendim öldürem
Ağlama gözlerim mevlam kerimdir
Abdal Pir Sultan&#65533;ım böyle buyurdu
Ayrılık gömleğim biçti geyirdi
Ben ayrılmaz idim felek ayırdı
Ağlama gözlerim mevlam kerimdir
(<i>Kurbani mahlaslı dörtlük</i>)
Kurbani'yem bunu böyle buyurdu
Ayrılık gömleğin bize giydirdi
Ben ayrılmam idim felek ayırdı
Ağlama gözlerim mevlam kerimdir
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gurbet Elde Yad Ellerin
Gurbet elde yad ellerin derdini
Çekiyim de eğleneyim bir zaman
Yaralı sineme bal ile tuzu
Ekeyim de eğleneyim bir zaman
Sahile uçurdum gönül kuşunu
Sıyırdı gidiyor dağlar başını
Mihri gibi gözlerimin yaşını
Dökeyim de eğleneyim bir zaman
(<i>TRT'de yer almayan dörtlük</i>)
Aşıp gider var mı bizim elleri
Yel ırgalar zülfündeki telleri
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Dostlarımın göreceği yerleri
Gezeyim de eğleneyim bir zaman
Pir Sultan Abdal'ım Seyit Nesimi
Şu aleme destan ettim sesimi
Uğrun uğrun sevdiğimin yasını
Çekeyim de eğleneyim bir zaman
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gurbet Elden Kurtulmuyor
Bağdat'ı Musul'u dolaştım geldim
Hep hasret türküsü söyler dilimiz
Sefa arar iken çok cefa buldum
Gurbet elden kurtulmuyor yolumuz
Gayret ettik tez dönelim sılaya
Çaktırmada nhep düşürdü belaya
N'ettik sana hep alırsın alaya
Engel olma felek kötü halımız
Kumlu sular başımızın belası
Ne hamamı vardır ne de helası
Her günümün ayrı olur çilesi
Çok darlandı yarab Seyyah kulunuz
Kaynak: Sefil Seyyahi

Gurbet Eldir Goçyiğidin Vatanı
Gurbet eldir goçyiğidin vatanı
Aramazlar gurbet elde yiteni
Mezara gollar vadesi yeteni
Sızılar garibin suyu toprağı
Açılmaz heç garibin gülü yaprağı
Sızıla dağlar sızıla
Garlı dağlar görülmez oldu ardıcıla tucula
Ayırdılar ömrünü çeke çeke
Yalan dünyadan gücüle
Gümüş irbiklerde gaynadım daşdım
Gendi yağımıla gendim gavruldum bişdim
Gücücükden bi yazı geldi başıma
Gahbe felek ağı atdı aşıma
Yüce dağ başında bibelicek gar idim
Esdi yağmur ılgıt ılgıt eridim
Sekiz dene yavrunun anası benidim
Şimdi bayguş gibi ıssız viraneye dönen ben oldum
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Yüce dağ başı garsız olmaz demedim mi
Demedim mi çivte bacılarım
Garlı dağlar yolsuz olmaz demedim mi
Benim bacılarım
Biz getmeyiz gahbe felek
Abasız olmaz demediniz mi benim bacılarım
Yüce dağ başında bir guş öter dedileridi
Nazlı Gadir’in anası Gelin Ayşan
Sarı Hasan’ın Yeter dedileridi
Gonca gülü Gadirim nar çiçeği Gelin Ayşam
Sarı Hasan’ı yitirdi
Gayalar gayalar yügsek gayalar
Yügseğine çıkmış şahin yuvalar
Gater diye döğdürdüğüm çivte mayalar
Göç çekip de aşdıcağım dağlar görünmez dumanlı
Depeler depeler yügsek depeler
Yügseğine gar yağar enginine sepeler
Guyumşuya döktürdüğüm elmas küpeler
Yar gedeli dakınıp da gezemem a canım
Şu depeyi dolanaydım dağ deyi
Sarı saçından bir dutaydım bağdeyi
Şu gurbet elde yavrularım var deyi
Dolanıp dolanıp gelişime ne dersin a canım
İçin çekmiş de galdırağın düzüne
Bir çivt keklik düşmüş de ericeğin özüne
Al yanak altundan daşdı zülüf düşmüş de
Solgun görünür gözüme
Başına bağlanmış bir incicik birümcek
Aklım heyran oldu da nazlı yari görüncek
Garıbağ’dan Alahan’a dönüncek
Eyiver zülfünü günden yana kölge olsun a canım
Kaynak: Elif Fatma

Gurbet Ellerde
Kendi köyümüzde ağır taş iken
Savrulduk yel olduk gurbet ellerde
Ele boyun eğmez dimdik baş iken
Namerde yol olduk gurbet ellerde
Şahin göz bulutun sakınmaz iken
O çelik bilekler bükülmez iken
Sılada bir damla dökülmez iken
Gözyaşları sel oldu gurbet ellerde
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Gurbet sillesini saklar akşama
Bir vursa devirir asırlık çama
Biz o çamlardan da güçlüdük ama
Sallanır dal olduk gurbet ellerde
Sarmış insanları varık sevdası
Merhem yok mu bunun şekli çaresi
Düşman dost görünür çıkar davası
Dostlarına el olduk gurbet ellerde
Kaynak: Behram Altunal

Gurbet Ellerde Oldum Yaralı
Gurbet ellerde oldum yaralı
Bir mektup yazdım üstü kareli
Bir yarim vardı başı belalı
Ağlama anam tez de gelerem
Ölüm olmazsa seni görürem
Kolumu bağladılar demire
Hiç kimsem yoktur meni kayıra
Korkum var felek bizi ayıra
Ağlama anam tez de gelerem
Ölüm olmazsa seni görürem
Oldum piyade düştüm yollara
Çanta bağladım ince bellere
Men garip düştüm irak yollara
Ağlama anam tez de gelerem
Ölüm olmazsa seni görürem
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Gurbet Geceleri Beni Yıprattı
Gurbet geceleri beni yıprattı
Uykularım kaçtı uykum gelmedi
O yana dön olmaz bu yana döndüm
Her tarafa döndüm yine olmadı
Gece saat dört beş uyku yok gayrı
Sanki bozulmuştur beyin ayarı
Vatanından ayrı yuvamdan ayrı
Çileli gurbette yüzüm gülmedi
Usandım canımdan epeyce yordu
Cahiller çok zaman kalbimi kırdı
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Gurbet kahrı beni törpüye vurdu
Dişlerim döküldü saçım kalmadı
Kul Kevseri ellerimde saz gördüm
Ömrüm kış yaşadı çok az yaz gördüm
Kadir kıymet bilen insan az gördüm
Kimisi anladı çoğu bilmedi

Sayfa 1420

Doğruları söylemeye çalıştım
Çok devletler çok şehirler dolaştım
Yordu aldı gitti gurbet rüzgarı
Kul Kevseri beyan edem varımı
Ömrüm zarar gördü unut karımı
Üç yüz altmış küsür damarlarımı
Sardı aldı gitti gurbet rüzgarı

Kaynak: Aşık Kevseri
Kaynak: Aşık Kevseri

Gurbet Gurbet (Göçmen Kuşlar)
Göçmen kuşlar gibi göç gater,gater
Gurbet gurbet gider yolumuz bizim
Her mevsim de başka renk başka amber
Gurbet gurbet tüter gülümüz bizim
Sılayı gönülde gizem yapmışız
Gurbet gurbet sızar yaşımız bizim
Hasret hırkasını melanet takmışız
Gurbet gurbet kaynar aşımız bizim
Gözlerim ufukta şafağı bekler
Gurbet gurbet uzar gecemiz bizim
Nazlı yar sılada yolumu gözler
Gurbet gurbet yazar hecemiz bizim
Dört yaşında geldi yaş kırka vardı
Gurbet gurbet ağrır başımız bizim
Baba oldu dede oldu kırardı
Gurbet gurbet gezer salımız bizim
Dost Çağlari'm çağlar hasret nehrinde
Gurbet gurbet yanar içimiz bizim
Anamı sılamı görürüm düşde
Gurbet gurbet rüya düşümüz bizim
Kaynak: Aşık Çağlari

Gurbet Rüzgarı
Yine esti başımda hasretlik yeli
Sordu aldı gitti gurbet rüzgarı
Dinmiyor uslanmaz bu poyraz deli
Vurdu aldı gitti gurbet rüzgarı
Aldı ta savurdu elden ellere
Maruz kaldım bazen acı dillere
Bir kasırga oldu daldı güllere
Kırdı aldı gitti gurbet rüzgarı

Gurbet Tireni
Beraber çok mutluyduk
Neden ayrılık oldu
Zalim gurbet tireni
Seni elimden aldı
Artık sabrım kalmadı
Dön gel gurbet tireni
Sevgilimden bir haber
Al gel gurbet tireni
İçimdeki hasreti
Söndür gurbet tireni
Kaynak: Arif Sağ

Gurbet Yolcuları
Kar yağdı rüzgarın yeli kalmadı
Dereler kurudu çamuru seli kalmadı
Gürün halkı İstanbul’a taşındı
Burada bizden başka deli kalmadı
Kaynak: Erşani Yiğittürk

Gurbet Yollarında
Gurbet Yollarında Solmuş Baharı
Neresidir Onun Yurdu Kimbilir
Üstüne Yazmışlar Garip Mezarı
Başucuna Gelen Varmı Kimbilir
Geçti Zaman Geçti Boşu Boşuna
El Koydular Ekmeğine Aşına
En Sonunda Vardın Ömrün Kışına
Ahirette Dostun Varmı Kimbilir
Kaynak: Hıdır Kutan

Gurbete Gidişimdir

Gurbet bana ben gurbete alıştım
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Gurbete gidişimdir (Oy nanana)
Gonca gül derişimdir (Oy nanana)
Eğil eğil öpeyim (Oy nanana)
Belki son görüşümdür (Oy nanana)
Dut ağacı boyunca (Oy nanana)
Dut yemedim doyunca (Oy nanana)
Sen kalasın İstanbul (Oy nanana)
Yar görmedim doyunca (Oy nanana)
Derelerde saz olur (Oy nanana)
Gül açılır yaz olur (Oy nanana)
Ben yarime gül demem (Oy nanana)
Gülün ömrü az olur (Oy nanana)
Bülbül yuvada inler (Oy nanana)
Susar kalbini dinler (Oy nanana)
Benim gönlüm sensin (Oy nanana)
Senin gönlünde kimler (Oy nanana)
Kaynak: Zeki Oğuz

Gurbeti Ben Mi Yarattım
Yokluk beni mecbur etti
Gurbeti ben mi yarattım
Gençliğimi aldı gitti
Gurbeti ben mi yarattım
Ne mektup ne haber aldım
Yurdumdan yuvamdan oldum
Her şeyime hasret kaldım
Gurbeti ben mi yarattım

Sayfa 1421

Hasret canan oldu vuslat can oldu
Duygu duygu eridiğim an oldu
Yürek yufkalaştı alıngan oldu
Gayrı çekilmiyor nazı gurbetin
Polatoğlu rahat huzur koymadı
Feryadıma aldırmadı duymadı
Civan gençliğimi yedi doymadı
Bilmem canımda mı gözü gurbetin
Kaynak: Ozan Yusuf Polatoğlu

Gurbetin Soğuk Kaldırımlarına
Gurbetin soğuk kaldırımlarına
Uzanıp yatan ilk ben değilim ki
Ayak koyduğum tüm adımlarına
Beden sürüyen ilk ben değilim ki
Yalnız kaldığım her bir köşesinde
Sen ağlar iken herkes neşesinde
Derim adalet bunun neresinde
Yıllarca soran ilk ben değilim ki
Hıçkıran gönlüm halimi sorar da
Bitmez derdime çareler arar da
Bir nebze olsun merhemi olur da
Lakin gam gören ilk ben değilim ki
Kaynak: Engin Namlı

Gurbette Geçti

Akşam olur gölge basar
Umuduma yeller eser
Yokluk imkanımı keser
Gurbeti ben mi yarattım

Hasretin elinden bu bağrım pişti
Nerde garip varsa gurbete göçtü
Derinden derine bir yara açtı
Kalan ömrüm çoğu gurbette geçti

Akarsu sılayı anma
Bu ayrılık geçti sanma
Çaresizdim geldim amma
Gurbeti ben mi yarattım

Yaşlandı dizlerim artık tutmuyor
Benim de gurbette ömrüm bitiyor
Çok hasretlik çektim vadem yetmiyor
Kalan ömrüm çoğu gurbette geçti

Kaynak: Muhlis Akarsu

Gurbetin (Akşam Oldu)
Akşam oldu gün dağlardan çekildi
Değişti çehresi yüzü gurbetin
Hayallerim birer birer döküldü
Yalanmış ikrarı sözü gurbetin
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Kemal Yıldız der ki gurbettir derdim
Anam babam olmasaydı nederdim
Tabipler bilmez ki benim bu derdim
Kalan ömrüm çoğu gurbette geçti
Kaynak: Kemal Yıldız

Gurbette Hasretlik (Babama)
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Sayfa 1422

Gurbette hasretlik çökmüş üstüme
Gözlerim ağlıyor elim ağlıyor
Söylemem eşime yakın dostuma
Sözlerim ağlıyor dilim ağlıyor

Hastalandım ilaç hani
Bir acısız ölüm de yok

Hallarımı bilen kullar sayılı
Dertleri sorarsan bir bir kayılı
Ayaklar nasırlı eller soyulu
Dizlerim ağlıyor belim ağlıyor

Gurdular Düğün Daşını

Memleketten haber veren bulunmaz
Dönmek istesen de sıran bulunmaz
Yaram göz göz oldu saran bulunmaz
Bezlerim ağlıyor zulüm ağlıyor

Gızlar gelin gidiyor
Analar bubalar amanın imanım edivesin yasını

Özledim köydeki isli ocağı
Harmanda ekinde yazın sıcağı
Baharda navruzu börtü böceği
Yazlarım ağlıyor gülüm ağlıyor
Çağır küçük kızı saçını tara
Oğlanın dizleri hep yara bere
Gelip de bizleri görsen bir kere
Kızlarım ağlıyor oğlum ağlıyor
Ceylaniyim şimdi dokunur tele
Söyleyip türküsün savurur yele
Duyarsa sevdiğim çok selam ola
Sazlarım ağlıyor telim ağlıyor
Kaynak: Aşık Ceylani

Gurbette Ömrüm Geçecek 1
Gurbette ömrüm geçecek
Bir daracık yerim de yok
Oturup derdim dökecek
Bir münasip yarim de yok
Uçtu genç şahinim uçtu
Kaçarak deryayı geçti
Gönlüm bir güzele düştü
Sarf edecek malım da yok
Koyverin kuşu turnaya
Yarin durağın bulmaya
Soyundum derviş olmaya
Hırka ile şalım da yok
Dünya Karacaoğlan fani
Toprak emer tatlı canı
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Kaynak: Karacaoğlan

Gurdular düğün daşını
Gaynadırlar amanın imanın a canım keşgek aşını

Avluda alay gurulsun
Zurnalar çift çift amanın imanım a canım sazlar çalın
Gızlar gelin gidiyor
Analar bubalar amanın imanım edivesin yasını
Kaynak: Hasan Avcı

Guruldu Mu Şu Banaz'ın Bazarı
Guruldu mu şu Banaz'ın bazarı
Daş çatlatır yad ellerin nazarı
Bartının altında yanak kızarı
Kızaran yanağın ben olam gelin (ben olam)
Kalktı mı da şu köylerin harmanı
Yangınıyla bulamadım dermanı
Eller sılasında keser kurbanı
Ben seninle edemedim bayramı (gelin bayramı)
Caminin önünde izlerim galdı
Goca gapınızda gözlerim galdı
Kalk gidelim kömür gözlüm ağlama
Anayın lafları bağrımı deldi (gelin bağrımı deldi)
Kaynak: Mustafa Koçak

Gücendi (Ne Yapıp Neyleyim)
Ne yapıp neyleyim gül yüzlü yare
Sevmedim gücendi sevdim gücendi
Olmaz mı bu hallerim pare pare
Sevmedim gücendi sevdim gücendi
Akıbet bu dertler beni pir eder
Bağlar kakülüne hem esir eder
Bire baksam yüzüne bin tektireder
Sevmedim gücendi sevdim gücendi
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Han-ı safamı Fahri kabir ettim
Bana yar ol deyu çok da cebrettim
Bunca yıl yalvardım bunca sabrettim
Sevmedim gücendi sevdim gücendi

Sayfa 1423

Karşıda bir güzel gülüp duruyor
Çiçeği burnunda solup duruyor
Bir güzeli bir çirkine vermişler
Gözünün yaşını silip duruyor

Kaynak: Ayaşlı Aşık Fahri

Gücenme Ey Sofu Baba
Gücenme ey sofu baba
Biz aşığız kör değiliz
Ver bir selam al merhaba
İkiliğe yar değiliz
Hudey hudey hür aşkına
Yol verin gitsin şaşkına
Adaletsiz padişahın
Canavar girsin köşküne
Adem olan adem sever
Adalete boyun eğer
Kul hakkı dünyayı değer
Biz cana kıyar değiliz

Gücün Yeter Mi
Benliği terk edip şöyle bir baksan
Ölümden kaçmaya gücün yeter mi
Yedi kat yerde de göğe de çıksan
Ölümden kaçmaya gücün yeter mi
Ağa paşa olsan bey olsan
Dünyaya hükmeden cihan şahı olsan
Ferman bende diyip saf da durdursan
Ölümden kaçmaya gücün yeter mi
Eroğlu'yum gördüm dünya halini
Terkedip gidersin burda malını
Üç beş kişi taşır ancak salını
Ölümden kaçmaya gücün yeter mi
Kaynak: Kemal Eroğlu

Oooooo meyhaneci
Şarab'ın bugün çok acı
İnsanlar konar göçerler
Kimi hoca kimi hacı
Gider Kul Mahzuni gider
Gider dostu tavaf eder
Benim bildiğim bu kadar
Biz cahile uyar değiliz
Hudey hudey hür aşkına
Biz içeriz pir aşkına
Adaletsiz Hükümdarın
Ateşler düşsün köşküne
Oooooo meyhaneci
Bugün şarab'ın çok acı
İnsanlar kabe misali
Gelen derviş giden hacı
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Gücenmiş Sevdiğim
Gücenmiş sevdiğim uykuyu atmış
Taramış zülfünü boynuna atmış
Akşamın uykusun sabaha katmış
Uyansana gözlerini sevdiğim
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Güç Olur (İnsanlıktan Nasibini)
İnsanlıktan nasibini almamış
Zavallı kulların hali nic’olur
Tutunacak dalı kolu kalmamış
Meteliksiz yaşaması güç olur
Kötülerden zarar gelir insana
Sakın bu söz için gücenmen bana
Aşkın cevabı da yeter bu cana
Sevip sevip ayrılması güç olur
Bir güzele meyil vermek suç olur
Kader diye avuturum kendimi
Söyleyemem hiç kimseye derdimi
Sanki kader yaptı beni hep deli
Hançer değil dil yarası güç olur
Sorunlar hep oldu sanki kördüğüm
Çözülmek bilmiyor nedir çektiğim
Kasım der ki hasretine yandığım
Nazlı yarin sitemleri öç olur
Bir güzele meyil vermek suç olur
Kaynak: Kasım Karşı

Gül Ali'min Saçları
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Gül Ali'min saçları
Pırıl pırıl parlıyor
Gül Ali'mi görenler
İçin için ağlıyor

Sayfa 1424

Seven sevene karışmış
Hasret olanlar kavuşmuş
Biz bu yerlerden gideli
Bağlantı

Aman gül Alim
Canım gül Alim
Oyna bana gül Alim
Çal bana gül Alim
Yerden aldım keseri
Vuramadım enseri
Bir babanın gönlünü
Yapamadın serseri
Aman gül Alim
Canım gül Alim
Oyna bana gül Alim
Çal bana gül Alim
Kaynak: Sıtkı Akın

Gül Altında Gergef İşler
Gül altında gergef işler güzeller
Elde biçer diker işler güzeller
İğne ile sarma sarar sevdiğim
Öne türlü yemiş dizer güzeller
Al almanın yeşil dalı güzeller
Gölge vurmuş yaprakları güzeller
Lahuri şalı dolanmış sevdiğim
Salıvermiş saçakları güzeller

Nergisle çiğdem serpilmiş
Yola güzeller dökülmüş
Ergenler birbirini seçmiş
Bağlantı
Öksüz Dede der bu sözü
Hakka çevirmiştir özü
Öldü zannettiler bizi
Biz bu yerlerden gideli
Kaynak: Öksüz Dede

Gül Dalına Konmuş Bülbül Yavrusu
Gül dalına konmuş bülbül yavrusu ölem yavrusu
Ben o yare dayanamam doğrusu
Gün akşam akşam yare kavuşam
Ne dedim de anan ile babana ölem babana
Seni bana vermiyorlar doğrusu
Meri kekliğim yolun bekliyim
Irmak kenarında yosunlu taşlar ölem oy taşlar
Yara haber verin gökteki kuşlar
Gün akşam akşam yare kavuşam
Söyleyin o yara yazmasın mektup yazmasın mektup
Kapanmış yaralar yeniden başlar
Dağlardan aşam yare ulaşam

Kaynak: Cemal Alemdar
Kaynak: Kemal Çığrık

Gül Budanmış
Gül budanmış dal dal olmuş
Menevşesi al al olmuş
Siyah zülfün tel tel olmuş yar yar
Siyah zülfün tel tel olmuş
Biz bu yerlerden gideli
Gurbet ellere düşeli vay
Gül karanfile karışmış
Küskünler de hep barışmış
Taze goncalar yetişmiş
Biz bu yerlerden gideli
(Bağlantı)
Lale sümbüller açılmış
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Gül Dedim (Bir Huri Gözlünün)
Bir huri gözlünün müptelasıyım
Cemalin gören de bir de gül dedim
Dedi dost olayım kadimi sana
Bana yaren çoktur bir de gül dedim
Bağban oldum hizmet ettim o dale
Gavvas girip deryaları od ale
Şeyda bülbül konar herdem o dale
O daldan desdime bir de gül dedim
Tevekkülden ırasgeldim yüz ere
Cismim yare bu hak erer yüz ere
Neçe halim arzedeyim esgere
07.01.2023 16:10:19
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Dedim üç beş vardı bir de gül dedim
Bu garip Elfazi düştü okuya
Zebur al desdine herdem okuya
Niçin heves ettin sen de o huya
Ona heves eden bir de gül dedim
Kaynak: Kul Elfazi

Gül Dek Öter Ömrümüz
Gül açılgen bağlarning bülbül yari emes mu
Yürögimni oynatkan yarnın sazı emes mu
Yar çalısen sazıngni men melengden ötkende
Toh top kulak salınmen küveyci geyetkende
Hey güldek öter ömrimiz
Ta ebetke bile biz
Nalışıng bilen işimge küçce suret tolidu
Mihnitingden seher gül çiçekler külidu
Koçma kunçe çiçekler içkimizge okşeydu
Günel yaşlık ömrimiz şu güllerdek yaşneydu
Hey güldek öter ömrimiz
Ta ebetke bile biz

Sayfa 1425

Haydi bülbüller dilleniyor
Benim sevgili yarim
Haydi kiminle eyleniyor
Naz etmede a cicim yanıyor içim
Alem bana düşmandır sevdiğim için
Gülüm var bucak bucak
(Edalım aman sürmelim aman)
Haydi toplarım kucak kucak
Elin yari gül ise
Haydi benim yarim tomurcak
Naz etmede a cicim yanıyor içim
Alem bana düşmandır sevdiğim için
Gülüm kurutmam seni
(Edalım aman sürmelim aman)
Haydi suda çürütmem seni
Dünya çirkini olsa
Yine de unutmam seni
Naz etmede a cicim yanıyor içim
Alem bana düşmandır sevdiğim için
Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Nuri Mahmut

Gül Ektim Gül Bitirdim

Gül Demeyen Yar

Gül ektim gül bitirdim
Dalına bülbül getirdim
Eller yaylaya çıkarken
Ben gülümü yitirdi

Bir saatlik yolum bin yıllık oldu
Gönül mektubuyla gel demeyen yar
Bu garip gönlümü de dertlere saldı
Yeter ağladığın gül demeyen yar
Uzak yakın demez yolun boylarım
Bilmen ki güldüğümde kara bağlarım
Hasretinden gece gündüz ağlarım
Gözümüm yaşını sil demeyen yar
Verdiğim ikrardan geçmek istemem
Başka elden dolu içmek istemem
Şekip'im o yarsız göçmek istemem
Ya murat al ya da öl demeyen yar
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Gül Dibi Belleniyor
Gül dibi belleniyor
(Edalım aman sürmelim aman)
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Nehir olup akayım
Ateş olup yakayım
Aç yüzünü sevdiğim
Doya doya bakayım
Al elmamı soyayım
Baş ucuma koyayım
Anam ben gurbetteyim
Sana nasıl doyayım

Gül Ezerler
Gül ezerler gül ezerler
Gülü tabağa dizerler
Güzeli candan severler
Çirkini baştan savarlar
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Sayfa 1426

Ata binsem coştu gönül
Yardan ayrılması müşkül

Hamamın ortasına
İşte ben gidiyorum
Gel atın terkisine

Gül Gönder Bana

Karanfil destesiyim
Güzeller hastasıyım
Kız gülün eğri bitmiş
Ben onun ustasıyım

Sensiz bütün ömrüm boranda kışta
Gölüm hasret dolu,gözlerim yaşta
Senin kokun gelsin her koklayışta
Saçından bir deste tel gönder bana
Aylar yıllar geçti selamın gelmez
Küsme nazlı yarim gül gönder bana
Ne derdin varsa ortak olayım
Yarıdan yarıya gül gönder bana
Yaz gelsin sevdiğim erisin karlar
Yeşiller giysin bütün diyarlar
Ölürsem kabrimin üstüne korlar
Bahçenden bir demet gül gönder bana
Kaynak: Nuray Hafiftaş

Gül Islattım Billura
Gül ıslattım billura
(Haydah güzel Adile'm)
Çıka da goymuş yollara
Üç beş de yıldır seviyodum
(Haydah güzel Adile'm)
Bildirmedim ellere
İlimonun gurusu
Guru sevda
Zor oluyo doğrusu
Kırmızı gülden dal kestim
(Haydah güzel Adile'm)
Haniya da benim feslim
Evvelde böyle değildin
(Haydah güzel Adile'm)
Şimdi selamı kestin
İlimonun suyuna
Güzel Adile'm
Yandım fidan boyuna
Kaynak: Mahir Tokdemir

Gül Koydum Gül Tasına
Gül koydum gül tasına
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Dağlarda meşelerde
Gülsuyu şişelerde
Herkes almış yarini
Ben kaldım köşelerde
Kaynak: Remzi Cavıldak

Gül Kurban (Deli Gönül)
Deli gönül bir sevdanın derdiyle
Gidilmez yollara düştü gül kurban
Genç yaşımda bu sevdalı yüreğim
Yandı ateşlere pişti gül kurban
Bir ses saldım ulaşılmaz illere
Onun için düştüm dilden dillere
Yalın ayak yolcu oldum yollara
Aşılmaz dağları aştım gül kurban
Kader böylesine bağladı bizi
Karaymış alnıma yazılan yazı
Gözden ırak oldun zalimin kızı
Kaynadı yüreğim taştı gül kurban
Bahçıvan inerse bağlar üstüne
Deste deste gül gönderir dostuna
Kendi ceylan girmiş kuzu postuna
Yarenler bu hale şaştı gül kurban
Kaynak: Orhan Bahçıvan

Gül Kurusu Kalburda
Gül kurusu kalburda
Neler vardır sabırda
Arşın kollu can yarim
Ankara'da taburda
Kayalar yarıldı
Naz etme gülüm darıldı
Kara tren kay da gel
Düdüğünü çal da gel
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Gönderdiğin emaneti
Zay etmeden al da gel
Hamır aşına
Ben yandım çatık kaşına
Kaynak: Mehmet Gündüz

Gül Kuruttum
Gül kuruttum gül kuruttum
Yari sinemde uyuttum
Yar söyledi ben unuttum
(Ah) Akabinde düştü gönül
Yardan ayrılması müşkül

Sayfa 1427

Gül Mü Sandın (Adile)
Adile’min üç boncukluk hasırı
Hiç yok muymuş efesinin hatırı
Adile’m olmuş düşmanların yasırı
Gül mü sandın gül adilem solacak
Bir gün olup kara kara yerler dolacak
Adile’min gerdanına altın dakmalı
Dakıb dakıb cemâline bakmalı
Adile’m bir gece bizde yatmalı
Gül mü sandın gül adilem solacak
Bir gün olup kara yerler dolacak
Kaynak: Ramazan Güngör

Gül ezerler gül ezerler
Gülü tabağa dizerler
Güzeli candan severler
(Ah) Akabinde düştü gönül
Yardan ayrılması müşkül
Kaynak: Mehmet İpek

Gül Oğlan (Gizil Gül)
Gizil gül oyum-oyum
Derim sineme goyum
Yağış yağarş yer doymaz
Men senden nece doyum

Gül menekşe senden almış kokuyu
Seninle açarmış dal yarim yarim
Baharda ayrılık, gurbetin huyu
Yaş ol gözlerime dol yarim yarim

Özü bir gül sözü bülbül
Saçı sünbül gül oğlan
Dür gel men sene gurban
Ay çal gagag boz çoha
Çit arhalıg gül oğlan
Atını yan çek tog gara birçek
Hamıdan göyçek gül oğlan

Gel otur şu sözü yaz defterine
Bana sitem yazma selam yerine
Gurbet zehirini katmış terine
Terinde bu canım al yarim yarim

Bu dağdan açmag olmaz
Narıncı başmag olmaz
Bir cüt ögüşden ötür
Yarla savaşmag olmaz

Gül Menevşe Senden Almış

Özü bir gül sözü bülbül
Saçı sünbül gül oğlan
Dür gel men sene gurban
Ay çal gagag boz çoha
Çit arhalıg gül oğlan
Atını yan çek tog gara birçek
Hamıdan göyçek gül oğlan

Gül Menekşe Senden Almış Kokuyu

Gül menevşe senden almış kokuyu
Seninle açarmış dal yarim yarim
Baharda ayrılık gurbetin huyu
Yaş olup gözlerimde dol yarim yarim
Gel otur şu sözü yaz defterine yaz defterine
Bana sitem yazma selam yerine selam yerine
Gurbet zehirini katmış terine katmış terine
Tenimde bir canım al yarim yarim
Kaynak: Yüksel Yıldız

Evleri kün delen yar
Bize gül gönderen yar
Gülüm yargıza dönsün
Menden üz dönderen yar
Özü bir gül sözü bülbül
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Saçı sünbül gül oğlan
Dür gel men sene gurban
Ay çal gagag boz çoha
Çit arhalıg gül oğlan
Atını yan çek tog gara birçek
Hamıdan göyçek gül oğlan
Alma versem almazsan
Sen almadan galmazsan
Hansı bağın gülü sen
İyledikce solmazsan
Özü bir gül sözü bülbül
Saçı sünbül gül oğlan
Dür gel men sene gurban
Ay çal gagag boz çoha
Çit arhalıg gül oğlan
Atını yan çek tog gara birçek
Hamıdan göyçek gül oğlan
Kaynak: Davud Memmedbeyov

Gül Tadında Sözler Yazdık
İşitmez mi bizi yürek
Sözüm tarih kıpırtısı
Ey dağların çam kokusu
Ey sesin güzel şarkısı
Kozalara filizlere
Anlatın bu öykümüzü
Gül tadında sözler yazdık
Mavisine gökyüzünün
Yollarına canlar koyduk
Bu sevdanın gülüm gülüm
İşitmez mi bizi ülke
Günek serdik umutlara
Ey dirence döktüğüm ter
Ey yarım kalmış türküler
Tarihlere yıldızlara
Anlatın bu öykümüzü
Kaynak: Ersin Ergün

Gül Tükendi Ben Tükendim
Dertlerimi yaza yaza
El tükendi ben tükendim
Yıllar yılı vurdum saza
Tel tükendi ben tükendim
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Sayfa 1428

Kapıldım bir hoş hayale
Sevmekten düştüm bu hale
Bahçemde menekşe lale
Gül tükendi ben tükendim
Geçiyor benim de çağım
Ne evim var ne ocağım
Dünyada tutunacağım
Dal tükendi ben tükendim
Ersin'im arıldım gayrı
Arıldım duruldum gayrı
Cihana darıldım gayrı
Yol tükendi ben tükendim
Kaynak: Ersin Tecer

Gül Üstüne
Çarşafın yorganın perden
Gül üstüne güller açıyor
Fakirim yoksulum lakin yüreğim
Gül üstüne güller açıyor
Bitmesin gece kollarında
Tükensin ömrüm yollarında
Baharı yaşarken senin yanında
Gül üstüne güller açıyor
Çağırır gözlerin beni uzaktan
Kurtarır ipek tenin büyük tuzaktan
İnan ki seni sevdiğim zaman
Gül üstüne güller açıyor
Uykun uykun karanfil uykusu
Duygun duygun ırmaklar dolusu
Kalbim kalbim seninle doğrusu
Gül üstüne güller açıyor
Kaynak: Mustafa Ceylan

Gül Yapraklarından
Gül yapraklarından hep elbiseler yaparım
Giyip geçerim kalbini çalmak için
Sana sesleniyorum dinle
Bir kağıt al yaz
Karar verdim kuşum sen de karar ver
İki kalp bir olsun
Tek vücut tek ruh
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Aman gel aman
Sevdalim aman
Altınları sana vereyim tatlı ve kara gözlüm
Kaynak: Domna Samiu

Gül Yüzlü Cananım
Gül yüzlü cananım senin elinden
Gizli gizli yaşım dökülmektedir
Dile destan oldum zalim dilinden
Akar gözyaşlarım dökülmektedir
Gönül bir sevdanın düştü peşine
Merhamet et n'olur gözüm yaşına
Yandım mah yüzüne kara kaşına
Düşündükçe ömrüm sökülmektedir
Mahzuni Şerif'im ben bir deliyim
Göster cemalini seyran eyleyim
Yandım bittim işte daha ne deyim
Neden o dost benden çekilmektedir
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Gül Yüzlü Dostum (İkrarım İkrardır)
İkrarım ikrardır gül yüzlü dostum
Yine seveceğim ölene kadar
Senin özlemini sineme gömdüm
Gizli gam çekerim gelene kadar
Yas bağladı dumanlandı dağlarım
İlkbaharda gazel döktü bağlarım
Vefasız yar senin için ağlarım
Gözyaşım deryaya dolana kadar
Sen benim maralım sevdalı sunam
Ben garip aşığım narına yanam
Ah çekip ağlama yar dayanamam
Hasan Kaplani'yi bulana kadar
Kaynak: Hasan Kaplani

Gül Yüzlü Sevdiğim 1
Gül yüzlü sevdiğim nemden incindin
Araya söz katan eldir efendim
Kul oldum kapına mürvete geldim
Göster cemalini güldür efendim

Sayfa 1429

Dostun hünerleri gerçekler canı
Muhammet Ali'yle açtık dükkanı
Bahası biçilmez gerçek sultanı
O da bu asırda kuldur efendim
Kulun işi her an günah işlemek
Adettir fidanı kesip aşlamak
Bir mürvete yüz bin kan bağışlamak
Ta ezelden kadim yoldur efendim
Kaynak: Ali Ekber Çiçek

Gül Yüzlü Sevdiğim Ecel Kapımı
Gül yüzlü sevdiğim ecel kapımı
Çalmayınca gönül yardan vazgeçmem
Ruhuma kastedip tatlı canımı
Almayınca gönül yardan vazgeçmem
Yar senden dost senden
Öz gülümü koyam dedim bardağa
Esti seher yeli değdi yaprağa
Elde olsa girmem kara toprağa
Ölmeyince gönül yardan vazgeçmem
Yar senden dost senden
Ali Baba dargın civan merdine
Dost derman olur mu gönül derdine
Felek kervanını benim yurduma
Salmayınca gönül yardan vazgeçmem
Yar senden dost senden
Kaynak: Ali Baba

Gül Yüzlü Sevdiğim Neme Gücendin
Gül yüzlü sevdiğim neme gücendin
Senden başkasını sevdiğim mi var
Kıblemi Kabemi sana bağladım
Tavaf eylemekten yıldığım mı var
Aşkına düşeli yüzüm gülmedi
Çok bekledim dosttan haber gelmedi
Secde kıldım amma gene olmadı
Hakkı senden ayrı bildiğim mi var
Akarsu sevmese düşer mi dile
Seda bir çiçektir götürmez hile
Değil hakikatte düşümde bile
Hakikatten ayrı bildiğim mi var
Kaynak: Muhlis Akarsu
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Gül Yüzlü Sultanım
Gül yüzlü sultanım nemden incindin
Söz katar araya eldir efendim
Ben kulunum haki payına geldim
Aradan noktayı kaldır efendim
Hayal mayal gelir dostun sefası
Budur aşıkların sultanı hası
Maşuğun Aşığa cevri cefası
Böyle cevreyleme öldür efendim

Sayfa 1430

Dertli pınar gibi çağladı gözüm
Akar boz bulanık yaşı sel gibi
Hasan Kaplani'yim bağrım yaralı
Yar yoluna gönül verdim vereli
Aşkın bana sillesini vuralı
İnliyorum sazımdaki tel gibi
Kaynak: Hasan Kaplani

Gül Yüzlüm Gül Destim

Pir Mehmed'im ilmin zatın bilenler
Hayran olur dost cemalin görenler
Kusur mu gözetir sultan olanlar
Bazı kusur işler eldir efendim

Benim sevdalarım yeni filizlenir
Doymasa da toprak can can içinde
Şu kara günlerim yeni beyazlanır
Duymasa da toprak can can içinde

Kaynak: Murtaza Eren

Gül yüzlüm gül destim
Pirim ben sana küstüm
İnan değil sana kastım
Cahille sohbeti kestim dost dost

Gül Yüzlü Yar
Yaz bahar ayında varayım dedim
Varamadım gül yüzlü yar küstü mü
Hak-i paye yüzler süreyim dedim
Süremedim gül yüzlü yar küstü mü
Ziyarettir Beytullahın yolları
Orda engin burda zordur yelleri
Al yanakta al kırmızı gülleri
Deremedim gül yüzlü yar küstü mü
Aşık oldum Beytullahın nuruna
Amasya'da şehitlerin birine
Eli bağlı kolu bağlı darına
Duramadım gül yüzlü yar küstü mü

Filizlerim kokar gül deste gibi
Bülbül figan eder sanki yasta gibi
Benim deli gönlüm gine hasta gibi
Artar eksilmiyor gam gam içinde
Gül yüzlüm gül destim
Pirim ben sana küstüm
İnan değil sana kastım
Cahille sohbeti kestim dost dost
Kaynak: Hüseyin Karakuş

Gül Yüzlüm Seni Her Zaman

Veli'm eydür firkatim var zar ile
Dünü günü intizarım yar ile
Danışacak müşkülüm var pir ile
Soramadım gül yüzlü yar küstü mü

Gül yüzlüm seni her zaman anarım
Aşkın pare olsa derman ararım
Gelenden geçenden haber alırım
Bağlamışsın elaları üstüne

Kaynak: Ali Kurt

Aşık Rafet der de kaşların kara
Açtın başıma da bilinmez yara
Aradım cihanda bulunmaz çara
Gül yüzlerin açılmaz gülleri

Gül Yüzlü Yarim (Yar Oy)
İsmini sevdiğim gül yüzlü yarim
N'olur bana cefa etme el gibi
Bak ne hale geldim bu genç yaşımda
Açılmadan solan gonca gül gibi
Bana yoldaş olan bir kırık sazım
Bu derdin elinden gülmedi yüzüm
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: Rafet Yayan

Gül Yüzün Dönme Benden
Gül yüzün dönme benden
Ölürüm geçmem senden
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Sayfa 1431

Kapına kul olayım
Selamın kesme benden

Aşk adına açı ver gel kanadın
Dal gönlümü senin olsun Gülbahar

Aman aman aman aman
Ölürüm ayrılamam

Ben de bir aşk encamının seliyim
Ondandır ki aşk uğruna deliyim
Sen baharsın bende bahar gülüyüm
Çel gönlümü senin olsun gülbahar

Ağlarım ben gülemem
Göz yaşımı silemem
Verin benim yarimi
Başka bir şey dilemem
Aman aman aman aman
Ölürüm ayrılamam

Der ilhami budur benim dileğim
Yüreğim var tutmasa da bileğim
Dünyam senin ekseninde meleğim
Bil gönlümü senin olsun gül bahar
Kaynak: İlhami Arslantaş

Gül dikeyim bağlara
Sarılsın yapraklara
Kurban olayım yarim
Bastığın topraklara
Aman aman aman aman
Ölürüm ayrılamam
Kaynak: Bedirhan Kırmızı

Gülahmet'de Dar Sokakta
Gülahmet'de dar sokakta evim var
Al gınalı ellerinde gülüm var
Sen gidersen benim başka kimim var
Hele de şu hesmanın edasına bak
Gülahmet'de dar sokaktan içeri
Dadaşlar oturmuş iki geçeli
Elleri gınalı yüzü peçeli
Hele de şu hesmanın edasına bak

Güldür (Yarim Kırmızı Güldür)
Yarim kırmızı güldür
Sevdamız güldür güldür
Ya derdinden ölürüm
Ya da yüzümü güldür
Yürek baygın bir güle
Dertli öten bülbüle
El açtım güne aya
Murat al gülden güle
Buket yaptım Gülsen'e
Diken bana gül sene
Niçin için dağlandım
Yar bari sen gülsene
Gülistanda Gülüm var
Gülnazımda gülüm var
Şahturna gül güldürek
Ağlayana gülüm var

Kaynak: Halit Kök
Kaynak: Aşık Şahturna

Gülbahar (Eğer Bana)
Eğer bana bir vefalı yar isen
Al gönlümü senin olsun Gülbahar
Yüreğimi soğutacak kar isen
Çal gönlümü senin olsun Gülbahar
Kader diye yazıp namı sanımı
Seher ile uyan uyar canımı
Sevgi ol da dolaş deli kanımı
Kal gönlümü senin olsun Gülbahar
Bilirim ki bilmek senin inadın
Şimdiye dek sınadınsa sınadın
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Güldür Gül (Bugün Ben Pirime)
Bugün ben pirime vardım
Pirin cemali güldür gül
Oturmuş taht-ı revanda
Tahtı revanı güldür gül
Gülden terazi yaparlar
Gülü gül ile tartarlar
Gül alırlar gül satarlar
Çarşı pazarı güldür gül
Toprağı gül kaşı gül
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Kurusu gül yaşı gül
Has bahçenin içinde
Serv-i revanı güldür gül
Gülden değirmeni döner
Onun ile gül övünür
Akar arkı çarkı döner
Bendi pınarı güldür gül
Ağ gül ile kırmızı gül
Çift yetişmiş bir bahçede
Bakışırlar hare karşı
Harı ezharı güldür gül
Gel ha gel can Nesimi
Güldür gül hak nefesi
Şu öten bülbülün sesi
Derdi figanı güldür gül

Sayfa 1432

Yaprağım döküldü çiçeğim soldu
Seninle ikbalim yüzüme güldü
Kurtuldun kışından baharın geldi
Açılsın bahçende gül yavaş yavaş
Çoktan sönmüş idi sevgin aşikar
Bunu bilmez mi sandın ey hoş nigar
Beni böyle süründüren bir ikrar
Bilmek istiyorsan bil yavaş yavaş
Yaptığım binayı yıkıp devirdin
Başkalara uydun işi çevirdin
Destan ettin elden ele duyurdun
Sevinip duruyor el yavaş yavaş
Zehirle yoğrulmuş vurduğun hançer
Bundan kurtulmaya ne çarem mi var
Çekerim bu derdi ölene kadar
Bilmek istiyorsan gel yavaş yavaş

Kaynak: Aşık Daimi

Güldür Gül (Toprağın Gül Olmuş)
Toprağın gül olmuş taşın gül olmuş
Dudağın gül olmuş başın gül olmuş
Yanağın gül olmuş kaşın gül olmuş
Gözünde dökülen yaşlar güldür gül

Meluli kapında bendedir bende
Gönlüm yanındadır ayrılmaz sende
Meğer ki bu ruh da çıkar bedende
O zaman ayrılır yol yavaş yavaş
Kaynak: Aşık Meluli

Güle Aşık Olup Zar Eden Bülbül

Sevişin gülcedir duyun gülcedir
Öpüşün gülcedir huyun gülcedir
Gelişin gülcedir soyun gülcedir
Teninde serpilen benler güldür gül

Güle aşık olup zar eden bülbül
Derdi kimden aldın bana da söyle
Mecnun Leyla dedi hep yana yana
Ona nerden geldi bana da söyle

Bakışın güldendir gözün güldendir
Yakışın güldendir özün güldendir
Gülüşün güldendir yüzün güldendir
Rüzgarda savrulan tüller güldür gül

Güllere can veren baharda gözüm
Derdi çeken bilir dertliye sözüm
Bana bunu anlat vefasız özüm
Bu dert aşı mıdır bana da söyle

Sen benim sümbülüm gülüm gülcemsin
Sen benim yıldızım ayım gecemsin
Sen benim şiirim dilim hecemsin
Dilinde dökülen sözler güldür gül

Zevki için sana kafes kurmuşlar
Figanı bilmezler zevke durmuşlar
Gülünden ayırıp yalnız koymuşlar
Derdi kimden aldın bana da söyle

Kaynak: Nuri Can

Berati'dir adım gönlüm enginde
Bu dallarda değil gönlüm gülünde
Ben gamlı durmuşum senin zarında
Derdi nerden aldın bana da söyle

Güldürmedim Nazlım Birgün Ben Seni
Güldürmedim nazlım birgün ben seni
Bundan sonra yürü gül yavaş yavaş
Ya görürsün ya görmezsin sen beni
Artık defterinden sil yavaş yavaş
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Kaynak: Aşık Berati

Güle Çıktım Gülmedim
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Sayfa 1433

Güle çıktım gülmedim
Gülden düştüm ölmedim
Güzel senle gezmesi yar
Şerifem sen yaktın beni
Sefayimiş bilmedim

Ölürüm de yaşamam

Penceresi parmaklı
Şerifem elma yanaklı
İstedimde vermedi(ler)
Şerifem sen yaktın beni
Gızı çok mu gıymatlı

Zorla sevmedim ben seni
Gidiyorsan güle güle
El sallayıp üzme beni
Gidiyorsan güle güle

Bahçalarda iliman
İlimanı ben alman
Nereye gidiyon sen güzel
Şerifem sen yaktın beni
Ben olsam ayrılaman
Kaynak: Servet Tekin

Güle Çıktım Gülmedim
Güle çıktım gülmedim
Gülden düştüm ölmedim
O yar gezmesi
Sefa imiş bilmedim
Öleceğim senin için
Uzadım kamış oldum
Damladım gümüş oldum
Ben sevdaya düşeli
Yuva tutmaz kuş oldum
Öleceğim senin için
Çayır çimen üstünde
İnek güderim inek
Mubbile'nin yüzünden
Yedim yüzelli değnek
Öleceğim senin için
Kaynak: Cevdet Erdem

Güle Düştüm Gülmedim
Güle düştüm gülmedim
Gülden düştüm ölmedim
Ela gözlü yarimi
Tam bir aydır görmedim
Arabamı koşamam
Yokuşları aşamam
Ver baba sevdiğime
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Kaynak: Cevdet Erdem

Güle Güle (Zorla Sevmedim)

Hani verdiğin söz hani
Unuttun mu geçen günü
Kimler kandırdı ki seni
Gidiyorsan güle güle
Saçı uzun aklı kısa
Beni böyle koydun yasa
Gerçekten sevmedin ise
Gidiyorsan güle güle
Eğik değil diktir başım
Ela gözlüm hilal kaşım
İyi kötü bulur eşim
Gidiyorsan güle güle
Bakmam yüzündeki yaşa
Çalsan başın taştan taşa
Emaneti yorma boşa
Gidiyorsan güle güle
Kaynak: Aşık Emaneti

Güle Güle Ay Hanım
(Bağlantı)
Güle güle güle güle ay hanım
Güle güle güle güle al canım
Sene gurban olsun bu şirin canım
Gülüşlerin cingildesin saz kimi
Her terefe yayılsın avaz kimi
Sen gülende gönül gülsün yaz kimi
Bağlantı
Ne durmuşsan dağ başında gar kimi
Bağçamızda heyva kimi nar kimi
Tut elimden gidek bize yar kimi
Bağlantı
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Yal çemenler açıp çiçeklenende
Benüfşeler küsüb boynun eyende
Şeh düşüben güller geşenglenende
Bağlantı
Ele gül ki yar yuhudan oyansın
Ele gül ki yar gadanı yar alsın
Sarmaşıg tek gol boynuna dolansın
Bağlantı
Kaynak: Bülbül Memedov

Güle Reyhan Ekerim
Güle reyhan ekerim
Çörtenden su çekerim
Gidenim dönsün diye
Yastığa yaş dökerim
Yoncalar biçildi mi
Mor çiçek seçildi mi
Bu nasıl dünya böyle
Sevgiden geçildi mi
Serçe kuşu serçecik
Bilekleri incecik
Yiğidimi vurdular
Uzun boylu gencecik
Sudur akar durulur
Yeldir eser yorulur
Hak diyenin koluna
Kelepçe mi vurulur
Kaynak: Hasan Hüseyin

Güle Uyan Sabahtır
Bu dağlar bizim olsa (Diley)
Etrafı üzüm olsa
Yarin uykusu gelmiş (Diley)
Yastığı dizim olsa
Güle uyan sabahttr güle
Yüreğimiz yanıktır
Küpkıran üstü bağlar (Diley)
Etrafı kavak bağlar
Kırıkköprü altında
Murat'ın suyu çağlar (Diley)
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Sayfa 1434

Güle uyan sabahtır güle
Yüreğimiz yanıktır
Çorabın ağına bak (Diley)
Destele bağına bak
Yarim beni özlersen (Diley)
Ağrı'nın dağına bak
Güle uyan sabahtır (Diley)
Yüreğimiz yanıktır
Ağrı'nın kışı yaman (Diley)
Ayazı karı yaman
Saman yoktur merekte (Diley)
Cümlenin hali yaman
Güle uyan sabahtır (Diley)
Yüreğimiz yanıktır
Kaynak: İsmet Koçkar

Güle Yazdım Adını
Güle yazdım adını
Bülbül duysa kıskanır
Yar aşkından divanenim
Kim görse Mecnun sanır
Yar beni güllere yaz
Yaz beni gönlüne yaz
Al ömrümü al canım
Al senin ömrüne yaz
Güle sordum adını
Gün açılsın gör dedi
Yare ömrün vermezsen
Aşka ermen zor dedi
Gün açıldı tan oldu
Ben aşkı satın aldım
Verdiğim bir can oldu
Gül açıldı kar oldu
Ben aşkı satın aldım
Verdiğim bir can oldu
Yar beni gülere yaz
Yaz beni gönlüne yaz
Al ömrümü al canım
Al senin ömrüne yaz
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Yar beni güllere yaz
Yaz beni gönlüne yaz
Kaynak: Özhan Eren

Güle Yel Değdi
Güle yel değdi güneş olursa
Cana ten değdi ateş olursa
Oy beni beni beni kanlar otağı
Oy beni beni beni dertler ortağı toprak
Bir bak şu göğe umut doludur
Bulandı kana zulüm yoludur
Oy beni beni beni kanlar otağı
Oy beni beni beni dertler ortağı toprak
Kaynak: Hasret Gültekin

Gülebe
Gülebeyi eğri çama astılar
Pullarını gazeteye bastılar
Etlerini parça parça kestiler
Aman da gülebem nasıl verdin canları
Kaçar da oğlan şimdi sürsün namları
Ana beni kahrından ölsün mü dedin
Ölüsü dağlarda kalsın mı dedin
Akçalanı kara duman bürüdü
Keşiflerim kol kol oldu yürüdü
Baş örtümü ali ağam bürüdü
Aman da gülebem nasıl verdin canları
Kaçar da oğlan şimdi sürsün namları
Ana beni kahrından ölsün mü dedin
Ölüsü dağlarda kalsın mı dedin

Sayfa 1435

Gülember Sağar Koyunu
Gülember sağar koyunu
Bana göstermez boyunu
Deriye meriye boyuna bosuna
Ben sana kurban
Gülember gitme gelim
Gülember kurbanolim Gülember
Gülember sağar ineği
Bana göstermez bileği
Bileğe mileğe boyuna bosuna
Ben sana kurban
Gülember gitme gelim
Gülember kurbanolim Gülember
Gülember sağar medeği
Bana göstermez gedeği
Gedeğe medeğe boyuna bosuna
Ben sana kurban
Gülember gitme gelim
Gülember kurbanolim Gülember
Kaynak: Muharrem Akkuş

Gülemem (Kınaman Ağalar)
Kınaman ağalar ahü zarım var
Her dem ağlar oldum bir dem gülemem
Felek hançerini vurdu sineme
Nedir bu derdime çare bilemem
Hani benim dal fidanlı bağlarım
Melül kaldı safa ile çağlarım
Diyarı gurbette kaldım ağlarım
Kolum kalkmaz kanlı yaşım silemem

Kacarların çifte tüter bacası
Şükrü molla yence köyün hocası
Gülebeyi asıvermiş kocası

Diyarı gurbette çekerim zulüm
Yaktın ateşine ey kanlı zalim
Mevla genç yaşımda verirse ölüm
Hasretim var muradımı alamam

Aman da gülebem nasıl verdin canları
Kaçar da oğlan şimdi sürsün namları
Ana beni kahrından ölsün mü dedin
Ölüsü dağlarda kalsın mı dedin

Nice ah etmeyin otlar yazılar
Yaram azgın ciğerimde sızılar
Diyarı gurbette kaldım gaziler
Çok çekerim bu yareyi ölemem

Kaynak: Mustafa Kacar

Der Said'im aşk elinde viranım
Açılmadı gurbet elde seranım
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Helallaşın eşim dostum yaranım
Gidiyorum gurbet ele gelemem
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Güler Oynarım Yanar Ağlarım
Evi önünde kabrimi kazın
O yarin adın taşına yazın
Çare bulunmaz oy oy aşkımı yazın
Güler oynarım yanar ağlarım
Güler oynarım oy oy bahtı karalım
Evi önünde yayılır kuşlar
Derdimin dermanı o kara kaşlar
O elma yanaklar oy oy o inci dişler
Güler oynarım yanar ağlarım
Güler oynarım oy oy bahtı karalım
Evi önünde ekilmiş darı
Aradım bulmadım o nazlı yari
Gözleri mavi oy oy saçları sarı

Sayfa 1436

Kediler kalbinden seni dilerler
Seni yer de ağzın burnun silerler
Köye insem vallah bana gülerler
Yedin de fesimi gülersin fare
Ben uykunun gafletine dalmışam
Isıtmanın alevinden yanmışım
Görürsün ki başı açık kalmışam
Yedin de fesimi gülersin fare
Zalim bu dağları sen nasıl aştın
Sen de aşk uğruna bade mi içtin
Sümmani Babaya düşman mı düştün
Yedin de fesimi gülersin fare
Kaynak: Nusret Toruni

Güley Derdin Var Bende
Güley derdin var bende
Yüz bin yare bedende
Çok sallanma Güley can
Nazarım kaldı sende
Bağlantı

Güler oynarım yanar ağlarım
Güler oynarım oy oy bahtı karalım
Kaynak: Satıh Köprülü

Gülersin Fare (Arayıp Da Buldun)
Arayıp da buldun garip mihmanı
Yedin de fesimi gülersin fare
Sen çileden çıkarırsın insanı
Yedin de fesimi gülersin fare
Ne püskülü kalmış ne de kenarı
Seni saklar mı ki bağın duvarı
Zaten ne idi ki yoksulun varı
Yedin de fesimi gülersin fare
Görmedim sen gibi kalbi pahılı
Mevlam sana vermemiştir akılı
Görmedin mi burda bunca tahılı
Yedin de fesimi gülersin fare
Nerden geldin behey zalim bu dağa
Gözlerin bakıyor sol ile sağa
Sanki kar eyledin gelince bağa
Yedin de fesimi gülersin fare
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Ah Gülistan, Gülistan
Adın dilimde destan
Dünya alem bilir ki
Gözüm kurumaz yaştan
Seni sevdim seveli
Gözüm kurumaz yaştan
Güley bugün görün yar
Ağ güllere bürün yar
Sen de beni terk ettin
Dizin dizin sürün yar
Bağlantı
Güley gözlerin kara
Kalbime açtın yare
Ben senden ayrılmam
Çekseler beni dara
Bağlantı

Güleycan (Güneş Bile Yasak)
Güneş bile yasak gülüm güley gülüm
İçim sarı sıcak gülüm güley gülüm
Duvarları deler gülüm güley gülüm
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Sevdamın közü gülüm güley gülüm
Güleycan Güleycan
Gül gül gül
Güleycan Güleycan
Dertlerim nice gülüm güley gülüm
Ne giz ne bilmece gülüm güley gülüm
Bekliyor zalim gülüm güley gülüm
Tel örgüden gece gülüm güley gülüm

Sayfa 1437

Koyma beni böyle bir başıma
Gule le Güleyşa Güleyşa Gule
Kaynak: Servet Kocakaya

Gülistanda Bir Gül Var
Gülistanda bir gül var
Ben onun aşığıyam

Güleycan Güleycan
Gül gül gül
Güleycan Güleycan

Etme pey aşkın simgesi
İrem bağının meyvası
Bülbüllerin sözlüsü
Gül gül gül gül

Bu yol uzun ırak gülüm güley gülüm
Varılacak mutlak gülüm güley gülüm
Şu korkuyu çıkar at gülüm güley gülüm
Gürül gürül hayat gülüm güley gülüm

(Bağlantı)
Seni çok seviyorum
Seni çok özlüyorum
Yolunu gözlüyorum

Güleycan Güleycan
Gül gül gül
Güleycan Güleycan

Gülistanda bir gül var
Ben onun aşığıyam

Kaynak: Grup Yorum

Güleyşa (Kahpe Akar Murat Suyu)
Kahpe akar Murat Suyu çamurdan rengi
Güleyşa’ya vurulmuşum bulunmaz dengi
Böyle zaman böyle dünya çekilmez derdi
Söyle Murat söyle bilem darda mı Güleyşa
Zorda mı Güleyşa
Şahin oldum uçtum dağ başına
Rüzgar oldum estim dağ taşına
Serçelere sordum hep boşuna
Senden evvel ölem
Koyma beni böyle bir başına
Gule le Guleyşa Guleyşa Gule

Etme pey çiçek anası
Garip gönlümün yası
Bülbüllerin avazı
Gül gül gül gül
Bağlantı
Gülistanda bir gül var
Ben onun aşığıyam
Etme pey güllerin hası
Gönlümün tatlı yası
Etme eyleme nazı
Gül gül gül gül
Bağlantı
Kaynak: Kenan Erel

Bir ceylanın yavrusuna tüfeng tutulmaz
Bir gelinin çeyizine kefen koyulmaz
Böyle zaman böyle dünya derdi çekilmez
Söyle Murat söyle darda mı Güleyşa
Zorda mı Güleyşa
Şahin oldum uçtum dağ başına
Yağmur oldum döndüm gözyaşına
Serçelere sordum hep boşuna
Senden evvel ölem
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Gülistanda Bir Gülüm Var
Gülistanda bir gülüm var
Mor menevşe sümbülüm var
Taze gonca bir gülüm var
(Bağlantı)
Baka baka gözden oldum ey
Diye diye sözden oldum ey
Yana yana özden oldum ey
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 1438

Döve döve dizden oldum ey
Gözden oldum ey özden oldum ey
Sözden oldum ey ey

Gül Ahmet sana köle (Vay Gülizar Gülizar)

Gülistanı ben beklerim
Boşa gider emeklerim
Gülü sümbüle eklerim

Güller Bitmiş Viraneler Yurdunda

Bağlantı
Kaynak: Feryadi Hafız Hakkı

Gülistanda Bir Gülüm Var
Gülistanda bir gülüm var
Mor menekşe sümbülüm var
Taze konca bir gülüm var
Diye diye dilden oldum hey
Baka baka gözden oldum hey
Evlerinde var boyama
Sinen sineme dayana
Güzel aklında oynama
Diye diye dilden oldum hey
Baka baka gözden oldum hey
Evlerinde var ibrişim
Al yanağa batar dişim
Seninle var güzel işim
Diye diye dilden oldum hey
Gide gide yardan oldum hey
Kaynak: Abdurrahman Kızılay

Gülizar (Karşı Dağın Yamacı)
Karşı dağın yamacı (Oy Gülizar Gülizar)
Yoktur aşkın ilacı (Vay Gülizar Gülizar)
Seni bana verene (Oy Gülizar Gülizar)
Ben olurum duacı (Vay Gülizar Gülizar)

Kaynak: Gül Ahmet

Güller bitmiş viraneler yurdunda
Ne acayip geçit vermez dağlar oy
Kimi sadık demde kendi keyfinde
Kimisine firkat gelmiş ağlar oy
Usandım feleğin adülerinden
Doldurup verdiği badelerinden
Sefil Feryadi'nin didelerinden
Bahar seli gibi yaşım çağlar oy
Kaynak: Sefil Feryadi

Güllere Bak Güllere
Güllere bak güllere
Gül serilmiş yerlere
Ay doğdu şafak attı
Gel sarılak bellere
(Bağlantı)
Haniya da benim sandığım
Edasına yandığım
Güzellerin koynunda
Saz çalıp oynadığım
Bağa girdim gül için
Ağlarım için için
Gözümde yaş kalmadı
O hayırsız yar için
Bağlantı
Şu dağın ardı maden
Sararıp soldum neden
Çıktım baktım yollara
Ne gelen var ne giden
Bağlantı

Gel beriye beriye (Oy Gülizar Gülizar)
Kele gitme geriye (Vay Gülizar Gülizar)
Nasıl gönül vermeyim (Oy Gülizar Gülizar)
Senin gibi huriye (Vay Gülizar Gülizar)
Aşkını döktüm tele (Oy Gülizar Gülizar)
Ne konarsın sen güle (Vay Gülizar Gülizar)
Kıymetimi bilirsen (Oy Gülizar Gülizar)
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Kaynak: Selahattin Bölük

Güllerin İçinde
Bir türkü söylenir yabanda bir yerde
Bir türkü söylenir güllerin içinde
Bir turna yükselir suların üstünde
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Bir gülüş aranır güllerin içinde
Bir sevda yaşanır dünyada bir yerde
Bir sevda yaşanır bitse de bir yerde
Bir ana seslenir beşiği elinde
Bir bebe yoğrulur güllerin içinde

Sayfa 1439

Doğru söyle güzelim
Benden başka var mıdır hey
Elindeki nar ise
Koynundaki yar ise hey
Gençliğime doymiyim
Senden başka var ise hey

Kaynak: Emre Demirhan

Güllü (Kar Yağar Kar Dağına)
Kar yağar kar dağına
Kar koydum bardağına
Yar bizi davet etmiş
Ak meme çardağına
Güllüm kız güllüm
Peştemali püsküllüme
O püskülü kim taktı
Deyyus kocandan saklı
Fındık serdim harmana
Yangın mısın sen bana
Yangın isen sen bana
Yazdıralım fermana
Güllüm kız güllüm
Peştemali püsküllüm
O püskülü kim taktı
Deyyus kocandan saklı
Tenekeden bacası var
Urumdan kocası var
Tenekeden bacamı olur
Urumdan kocamı olur
Gülüm kız güllüm
Peştemali püsküllüm
O püskülü kim taktı
Deyyus kocandan saklı

Aman gülüm yar gülüm
Doldur bade ver gülüm
Sensin bu dağın gülü hey
Hey gülü gülü hey

Güllü Hamamın Üstüyem
Güllü hamamın üstüyem
Al giyenlerin dostuyam
İncitme beni hastayam
(Bağlantı)
Aman balamı balamı bağla yaramı yaramı
Sağolsun varolsun güzel olsun şen olsun
Seni de saranlar beni de alanlar
(<i>Farklı Bağlantı</i>)
Ay gız maralı maralı
Bağla yaramı yaramı
Var olsun şen olsun
Var olsun abdal olsun
Seni de seveni
Beni de alanı
Elmayı koydum harala
Korkarım yanı karıla
Vuruldum çifte marala
Bağlantı

Kaynak: Selahattin İnal

Elmayı koydum bacaya
Korkarım yanı acıya
Vuruldum çifte bacıya

Güllü Gider Bostana

Bağlantı

Güllü gider bostana
Gül doldurur fistana hey
Korkarım yağmur yağar
Mavi çarşaf ıslana hey
Elindeki nar mıdır
Koynundaki yar mıdır hey
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Kaynak: Düriye Keskin

Güllük Dağı
Güllük Dağındadır bizim yurdumuz
Bir dağılır bir toplanır ordumuz
Bir orduya bedel gelir dördümüz
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Arkam Allah kalem sensin Bey Dağı
Seyre geldim Güllük Dağı Bey Dağı
Güllük dağında da koyun yayılır
Akşam olur da evlerine dağılır
Yari de güzel olan ilk akşamdan sarılır
Yari de çirkin olan dünyasına darılır
Arkam Allah kalem sensin Bey Dağı
Seyre geldim Güllük Dağı Bey Dağı

Sayfa 1440

Çevirdim yönümü yalvardım Hak'ka
Giydirdin gömleği istemez yaka
Yolumu yolsuza düşürdün felek
Der Aşık Said'im okuyan yazar
Yazdığım yazıyı yaradan bozar
Ellerin sevdiği salınıp gezer
Hemen bana mıdır bu zulmün felek
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Güllüm Güle Darılmış

Gülmedim Dünyaya Geldim Geleli

Güllüm güle darılmış (Gülüm yar)
Gül dikene sarılmış (Gülüm yar)

Gülmedim dünyaya geldim geleli
Benim ucu dönmez harmanım mı var
Neyleyim dünyanın dolusu malı
Sualin vermeye dermanım mı var

Derelerin oylumu (Gülüm yar)
Eğri koydun boynumu (Gülüm yar)
Gine göresim geldi (Gülüm yar)
Güzel fidan boylumu (Gülüm yar)
Gülüm güle gidelim gülüm yar
Eğlen bile gidelim gülüm yar

Eğer aşık isen feryadım yetir
Eğer aşık isen Ferhat'ı yitir
Bana derler gam yükünü sen götür
Benim katarmaya kervanım mı var
Kaynak: Rıfat Balaban

Dere çağlıyor dere (Gülüm yar)
O da nafile yere (Gülüm yar)
Al beni götür dere (Gülüm yar)
Yarin olduğu yere (Gülüm yar)
Gülüm güle gidelim gülüm yar
Eğlen bile gidelim gülüm yar
Kaynak: Mehrure Avas

Gülmedim Dünyaya Geldim Geleli
Gülmedim dünyaya geldim geleli
Akıttın gözümün yaşını felek
Evvelden onmayan şimdi onar mı
Attın tünden tüne aşımı felek
Yüklettim barhanı göçerim diye
Kol kanat bağladın uçarım diye
Şu yalan dünyadan göçerim diye
Kırdın kanadımı kolumu felek
Gözümden akıttın demü zarımı
Felek yaman aldın kolay yanımı
Vadem yetti ise gel al canımı
Sana minnet etmem bir canı felek
Şu yalan dünyada yolumuz büke
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Gülo'm Beni Terkedecek
Gülo'm beni terkedecek
Hasretiyle öldürecek
Ben Gülo'mdan ayrılırsam
Kim kalbimi güldürecek
Hele Gülo'm oy oy Gülo'm
Küçücüksün sen toy Gülo'm
Hasretinden ölüyorum
Gel beni kabre koy Gülo'm
Gülo'm gitti yetim kaldım
Sevdasına bittim kaldım
Tabip doktor neyleyecek
Ben bu derdi yardan aldım
Hele Gülo'm oy oy Gülo'm
Küçücüksün sen toy Gülo'm
Hasretinden ölüyorum
Gel beni kabre koy Gülo'm
Kaynak: Ali Baba Özbay

Gülsüm Kızın Kolları
Gülsüm kızın kolları
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Kına yakmış elleri
Nefse'yi sorar isen
Başçeşme'nin tellalı
Tavukları tepeli
Kulakları küpeli
Çıkma Gülsüm sokağa
Ortalık pek şüpheli
Bakırbaş'ın bacası
Topal Musa hocası
Yolpaz'ın Osman derler
Gülsüm kızın kocası
Evleri var yokuşlu
Gülsüm meyhur bakışlı
Daklaşmayın komşular
Osman sarhoş gelişli

Sayfa 1441

Yağmur yağdı ıslanmadım
Kar döküldü uslanmadım
Hayalini yorgan yaptım
Yine sensin uyumadım gülüm
Oy gülüm
Mor dağlarda ay sümbülüm
Bu yer bu gök seni arar
Gel kalbimi aç gör gülüm
Senin sevdan ile yandım
Beden yandı tuzla sardım
Acın bile bir başka
Gülyüzüne türkü yazdım gülüm
Geceler gün bağladım
Uykulara can doğradım
Belki gözlerimi bile
Sensiz üst üste yummadım gülüm

Kaynak: Şükrü Hanlı
Kaynak: Ufuk Turan

Gülşen-i Aşka Varalı
Gülşen-i aşka varalı
Kolum kanadım yaralı
Melhem etmezse yaralı
Ah acep ben nidem nidem
Gülün etrafın almış har
Nakıl gülün dibinde mar
İmdat etmezse bana yar
Ah acep ben nidem nidem
Divanelerden biriyem
Ne mürdiyem ne deliyem
Yoldaşlarımdan geriyem
Ah acep ben nidem nidem
Rüştü uyan vakt-i seher
Bad-ı hezan durmaz eser
Fırsat da mı gelip geçer
Ah acep ben nidem nidem
Kaynak: Hafız Suat Çemlek

Gülüm
Yokluğunda konuşmadım
Hiçbir gülü koklamadım
Hasret vurdu taştı amma
İnan sensiz ağlamadım gülüm
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Gülüm (Sensiz Geçti)
Sensiz geçti sensiz bu yaz
Yapayalnızım şimdi
Duygularım paramparça
Tadım tuzum yok şimdi
Yokluğunda tanıştım gülüm
Sevda neymiş anladım
Yokluğunda anladım gülüm
Sevda neymiş anladım
Aklım başımda değil
Elim işimde değil
Fikrim zikrim hep sensin
Kimse umrumda değil
Kaynak: Selami Bektaş

Gülüm Ben Seni Hiç Unutur Muyum
Efsane gibi hep zirvede kaldık
Yıllar yılı bir oyunda rol aldık
Gam sahnesinden gülerek ayrıldık
Gülüm ben seni hiç unutur muyum
Kaç yıl devirdik hayat vademizden
Neleri sildik gönül hanemizden
Zorlukları taç yaptık sevgimizden
Gülüm ben seni hiç unutur muyum
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Renkler taşınmaz bu aşkın resmine
Fırtına boran dayanmaz azmine
Lugatlarda ad bulunmaz ismine
Gülüm ben seni hiç unutur muyum
Sinemde köşkün aşkımla çevrili
Hasretin ile sımsıkı gerili
Ölümüne dek attık bu temeli
Gülüm ben seni hiç unutur muyum
Kaynak: Engin Namlı

Gülüm Seni Alır Dağa Kaçarım
Gülüm seni alır dağa kaçarım
Yüce dağ başına çadır açarım
Kahve bulamazsam kenger içerim
Nasıl olsa gülüm seni beslerim
Haydi nazlı yarim kölen olayım
Evlerinin önü uzunca erik
Gülümü sormayın kınalı ferik
Zenne alamazsam alırım terlik
Nasıl olsa gülüm seni beslerim
Haydi nazlı yarim kölen olayım
Evlerinin önü uzunca asma
Gülümü sormayın olmuş bir yosma
Yünlü alamazsam alırım basma
Nasıl olsa gülüm seni beslerim
Haydi nazlı yarim kölen olayım
Söz: Kemal Çığrık

Gülüm Seni Çok Özledim
Neredesin yıllar oldu
Gülüm seni çok özledim
Gözlerim yollarda kaldı
Gülüm seni çok özledim
Bekliyorum gelmiyorsun
Hiç oralı olmuyorsun
Çektiğimi bilmiyorsun
Gülüm seni çok özledim
Aşk İnce’yi deli etti
Bir leyla’nın kulu etti
Yolun Kabe yolu etti
Gülüm seni çok özledim
Canım seni çok özledim
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Sayfa 1442

Kaynak: Sabit İnce

Gülüm Yar (Nedir Benim)
Nedir benim bu elinden çektiğim
Allahtan kork kuldan utan zalim yar
Düzenin mi bozdum sana ne ettim
Açılmadan soldurursun gülüm yar
Kanlı düşman ile bile oldunuz
Uğrun uğrun bana bakıp güldünüz
Bir kuru can koyup aklım aldınız
Söyleyemem ahraz ettin dilim yar
Her kim ne ederse başına gelir
Aşığın ağlatan belasın bulur
Bu dünya ne sana ne bana kalır
Birgün çöker başımıza ölüm yar
Al' İzzet'i aleme ettin melanet
Hiç görmedim senin gibi muhannet
Yedi dinli kafir eder merhamet
Söylemiş olsaydım eğer halim yar
Kaynak: Aşık Ali İzzet

Gülümsedik Gökyüzüne
Güneşin al şafağında
Ayındınlığı alıp geldik
Üreten eller üstüne
Sevdamızı serip geldik
Gülümsedik gökyüzüne
Yar gözüne kuş izine
Hasretimiz çiçek açtı
Sabahları filizine
Kelebekler uçar gider
Sevinçlerim coşar gider
Işıyan gün volkan gibi
Açar gider taşar gider
Kaynak: Ahmet Özdemir

Gülüşümüz Aydınlatır Geceyi
Yarasa gecenin sevda sevenin
Gülüşümüz aydınlatır geceyi
Damıtırız dama sevgi çiçeğin
Bin kitap yazarız bir aşk heceyi
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Ay yüzün koynunda geceler kara
Yanma ateşlere yan aşk-ı nara
İnsan sevip insan olan diyara
Ulaşakta mutlu edek niceyi
Zeydin dalı salsın dal budak barış
Güvercinler uçsun göklerde yarış
Şiar kolların aç yar ile sarış
Kaldır aramızdan kara peçeyi
Kaynak: Ozan Şiar Can

Gülüşün Gülden Güzel
Gülüşün gülden güzel sevdim gönülden güzel
Severim kıskanırım ben seni elden güzel
Hop ninnayı ninnayı gel oynayı oynayı
Senin için terkederim büsbütün bu dünyayı
Gözlerin aklımı aldı beni sevdana saldı
Canım asıldı kaldı zülfün telinden güzel
Saçlarını bağrıma ser kollarını boynuma sar
Gel derdime derman ver tatlı dilinden güzel
Kaynak: Neşet Ertaş

Gülüver (Yeter Kaşın Çattığın)
Yeter kaşın çattığın
Gülüver bana gülüver
Şu göğsüne taktığın
Gülüver bana gülüver
Ağlayan çok gülen az
Bülbül eder güle naz
Ömür kısa zaman az
Geliver bana geliver
Şahballı hasret yara
Kanar yüreği yara
Şu derdime bir çare
Oluver bana oluver
Kaynak: Hilmi Şahballı

Gülyangını Ömrümüz
Kör gece boylarını acıyla geçtim
Ellerimde yıldız ve gül yakıları
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Sayfa 1443

Gözlerimde açar iki taze karanfil
Saçlarımda kül ile çam kokuları
Güneşin bir suretidir ezgilerimiz
Ateş boylarında sınanmış sözlerimiz
Çağ yangını tarih kokar genç alnımız
İşte bu türküler gül yangın ömrümüz
Buz fırtınalar geçtim döt duvar içi
Defterimde direncin dost çizgileri
Mızrabımı hep dost ezgilerinden vurdum
Düşer dudaklarımda şafak ezgileri
Kanatsız yıllar geçtim ardı tahliye
Dilimde pas tadı kaldı sürgülerin
Ayrılmak kör bir bıçaktı dostlardan
Bir yanı tutsak kaldı türkülerin
Kaynak: Ersin Ergün

Gülyüzlü Yar Gelmedi
Çıkar dostun yollarını gözlerim
Gözlerim ki gülyüzlü yar gelmedi
Ciğerciğim aşk oduna közlerim
Gözlerim ki gülyüzlü yar gelmedi
Kimseye beyan etmedim halimi
Ölmeyince dosttan kesmem dilimi
Arı gibi yapamadım balımı
Sızlarım ki gülyüzlü yar gelmedi
Ben o yari doya doya görmedim
Kimseden derdime derman bulmadım
Abdal oldum bir yerlerde durmadım
Gözlerim ki gülyüzlü yar gelmedi
Sinem yandı irakıbin taşından
Leyla'sın yitirmiş gezer peşinden
Mecnun gibi pınarların başından
Gözlerim ki gülyüzlü yar gelmedi
Yüzlerinde şems ü kamer okunur
Bad-ı saba rayihasın getirir
Veli'nin nazların kimler götürür
Gözlerim ki gülyüzlü yar gelmedi
Kaynak: Aşık Veli

Gümbürdesin Evimizin Kuyusu
Gümbürdesin evimizin kuyusu
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Yarim güzel ayrılamam doğrusu
Su gelir ulam ulam içinde kara yılan
Ne zamansa benimdir
Beyaz kazaklı oğlan
Gümbürdesin evimizin kuyusu
Yarim güzel ayrılamam doğrusu
Su gelir millendirir çayırı çimlendirir
Yarimin dudu dilleri dilsizi dillendirir

Sayfa 1444

Verdiğin sözlerin ne oldu hani
Beklerim yolları giin akşam olmaz
Yükledin başıma kara sevdayı
Akan gözyaşlarım buldu deryayı
Çok gezdim görmedim sen gibi yari
Beklerim yolları gün akşam olmaz

Gümbürlenir (Mert Dayanır)

İhtiyar değilim henüz genç yaşım
Bırakmaz mı kahpe felek hiç peşim
Döküldü genç yaşta ağzımdan dişim
Beklerim yolları gün akşam olmaz

Mert dayanır namert kaçar
Meydan gümbür gümbürlenir
Şahlar Şahı divan açar
Divan gümbür gümbürlenir

Başımızda olanları hep yazak
Görmek istiyorum yollar çok uzak
Avladılar beni kurdular tuzak
Beklerim yolları gün akşam olmaz

Yiğit kendini övende
Oklar menzili dövende
Şeşper kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürlenir

Dökemem derdimi ne kadar yazsam
Vermez misin selam peşine gezsem
Yazmıyor kalemim beyitim dizsem
Beklerim yolları gün akşam olmaz

Ok atılır kal'asından
Hak saklasın belasından
Köroğlu'nun ranasından
Her yan gümbür gümbürlenir

Söyleme İskender bitir sözünü
Gezerim peşine görmem yüzünü
Bir kelam söyle de tutam sözünü
Beklerim yolları gün akşam olmaz

Kaynak: Aşık Cevlani

Kaynak: İskender Karadeniz

Gümüşlü Cezvelerin Kaynar Ocakta

Gün Doğa Gün Batıra

Haydülen
Gümüşlü de cezvelerin kaynar ocakta
Fişeklik de belinde martin kucakta
Yine galmışım ben sarı sıcakta
Tekeli de oğlu diye namım var benim
Ala bıçak üstü şanım var benim

Gün doğa gün batıra
Her yerde harpler çatıla
Pusuda kaldı kötüler
Çalışmakta mertler şimdi

Haydülen
Gazsınlar da gabrimi köprüden yüze
Yönümü döndersinler sıladan yüze
Bizden de selam olsun selamsız gıza
Tekelioğlu da diye namım var benim
Ala bıçak üstü şanım var benim
Kaynak: Mustafa Kara

Gün Akşam Olmaz
Giderim giderim gelmez mi sonu
Beklerim yolları gün akşam olmaz
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Düşmanın kanı içilsin
Türk olan ayrı seçilsin
Ayrı olan yol seçilsin
Sel olacak yurtlar şimdi
Telli Osman der ki n'olur
Sanma zaman böyle kalır
İsmet baba sahip olur
Elbet bizi sırtlar şimdi
Kaynak: Aşık Telli Osman

Gün Doğmadan Neler Doğar
Nedir halin gülmez yüzün
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Her nefeste binbir hüzün
Nedir halin bu ne hüzün
Ne yapsamda gülmüyor yüzün
Bakma dünyaya karamsar
Yaşadıkça hep ümit var
Hayat böyle sürmez dostum
Gün doğmadan neler doğar
Bırak artık olanları
Unut artık yaşananları
Her sabahta bir ümit var
Güneş hergün yeniden doğar
Kaynak: Orhan Hakalmaz

Gün Gelir (Türküler Söyledik)
Türküler söyledik
Başbaşa diz dize türküler
Kavga türküleriyle dağlarda biz vardık
Kavga türküleriyle alanlarda
Bir ekmeği bölüştük karanlığın sabahında
Gün gelir ki gün gelir gelir günler
Dağ ateşi başında
Kar asker sen ve ben karanlığı gözlerken
Ellerimiz tetikte hazır bekliyorken
Bugün grev günüdür dostlar
Elele türkülerle coşalım hey
Emek ile ter dökenler
Hep birlikte halaya duralım hey
Kaynak: Grup Yorum

Gün Görünmez Melengecin Dalinden

Sayfa 1445

Seni benden aman ayıranlar onmasın aman
Ufacık fidan boylum yosmam senden ayrılamadım
Yattım yarin dizine
Baktım ela gözüne
Günler doğmuş uyanamadım
Arabası var mandası var
İki kaşın arasında damgası var
Kaynak: Haydar Bayçin

Gün Görünmez Melengecin Dalinden
Gün görünmez (aman) Melengecin dalinden (aman)
Kimse bilmez ben garibin (fakirin) halinden
Yattım da yarin dizine
Baktım ela gözüne
Gollar basmış uyanamadım
Ufecik de tefecik fidan da boylum
Yosmam senden ayrılamadım
Yağar yağmur (aman) akar sular çukura (aman)
Gazan gazan ver pareyi çakıra
Yattım da yarin dizine
Baktım ela gözüne
Gollar basmış uyanamadım
Kaynak: Mehmet Karagöz

Gün Ola (Alnındaki Yaradan)
Alnındaki yaradan
Boşaldı belki bütünkanın
Fakat nehirlerin akıyor
Dağların rüzgarı

Gün görünmez aman melengecin dalinden aman
Aşka düştüm kimse bilmez halimden
Ayrıl derler aman ayrılamam yarimden aman
Ufacık fidan boylum yosmam senden ayrılamadım

Bak yine çarpıyor kalbin
Ortaında kavganın
Günola devran döne
Umut yetişe

Yattım yarin dizine
Baktım ela gözüne
Günler doğmuş uyanamadım
Arabası var mandası var
İki kaşın arasında damgası var

Dağlarının dağlarının ardında
Değil öyle yoksulluklar hasret ile
Bir tek başak tanesi susuz kalmayacak
Bir tek zeytin dalı bile yalnız

Şu dağların aman çiçekleri solmasın aman
Kavuşmamız kıyamete kalmasın
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Sıkıysa yağmasın yağmur
Sıkıysa uyanmasın dağ
Bu yürek ne güne vurur
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Ne güne
Bu yürek ne güne vurur
Bu yürek
Günola devran döne
Umut yetişe

Sayfa 1446

Canlar can olur da eller tutuşur
Dost evnide canım sevda tutuşur
Pir Sultanlar ölmez binler yetişir
Akar gelir canlar tarih tutuşur
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Kaynak: Ahmed Arif

Günah Değil Mi

Gün Olaydı Tan Olaydı

Bana sille vurmak için elini
Kaldırma serseri günah değil mi
Suçlu diye hakkın suçsuz kulunu
Öldürme serseri günah değil mi

Gün olaydı tan olaydı
Gittiğin yer Van olaydı
Yattığın yer han olaydı oy oy
Gün dolandı dağı taşı
Dinmiyor gözümün yaşı
Dağın başı duman duman
Zalim gurbet vermez aman
Gurbet elde hayli zaman oy oy
Gün dolandı dağı taşı
Dinmiyor gözümün yaşı
Kaynak: Hasret Gültekin

Gün Olur
Gün olur alır başımı giderim
Denizden yeni çıkmış
Ağların kokusunda
Şu ada senin bu ada benim
Yelkovan kuşlarının peşi sıra
Gün olur başıma kadar güneş
Gün olur başıma kadar mavi
Gün olur deli gibi
Kaynak: Orhan Veli

Gün Tutuşur
Gün tutuşur canım gece tutuşur
Zindanlarda tutsak canlar tutuşur
Gülüm toprak olur yele karışır
Yürür gelir canlar yollar tutuşur
Sıvas ellerinde sazım tutuşur
Söz tutuşur canım türkü tutuşur
Teller bizi söyler diller yarışır
Özgürlüğü yazan kalem tutuşur
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Dostlar asla küfür çıkmaz dilinden
Yiğit olan korkmaz imiş ölümden
Malımı mülkümü tutup elimden
Aldırma serseri günah değil mi
Fazla zam gelince yeşil sabuna
Bu yıl yine sığmaz oldun kabına
Her geleni tutup kirli cebine
Doldurma serseri günah değil mi
Bimiyorum nedir bunun niyeti
Tükürmeye bile değmez suratı
Ozan Gülhani'yi aleme kötü
Bildirme serseri günah değil mi
Kaynak: Ozan Sefil Gülhani

Güncel Gözlemler
Unutkan insanda kol takma olsa
Sokağın başında koyup gidecek
Çorabı bulamaz saatler dolsa
Ömrü aramakla kayıp gidecek
Alınan kaybolur bir daha alır
Pişirir çorbayı haşlama kalır
Artan çöpe gider tasarruf ölür
Kediler köfteye doyup gidecek
Seksen yıllık ömrü elemiş asmış
Makamlar tükendi kendini kasmış
Şaşalı yaşamın sonucu yasmış
Kaybolan günleri sayıp gidecek
Taşırsın da dolmaz hesap kendine
Leke bulaştırmış kutsal andına
Suyu içmiş sıra gelmiş bendine
Koca bir ambarı yiyip gidecek
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Sayfa 1447

Ardımızda söylenme gel
Örnek aldık bize miras kalanı
Toprağa gömmüştük her tür yalanı
Bilmez olduk sararıp da solanı
Gören nesiller de uyup gidecek
Taklitte yanıldık üretim durdu
Yabancı kültüre uyan kudurdu
Dümenin başında suçlu kim sordu
Hazırı tüketip soyup gidecek

Dün severdin yalan oldu
Gül bahçemde gülüm soldu
Hoyrat gelip dalım kırıldı
Seher vakti çiğlenme gel
Eroğluyum orda burda
İçim yanar tenim korda
Al hançeri beni vurda
Yad ellerde eylenme gel

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Gündüz Beyleri
(Of) Gündüz beyleri de bölük bölük geldiler
(Ah) Kara bağrımı da kurşun ile deldiler
(Of) Gündüz de beyim çıktı da kızıl çamın dalına
(Ah) Hasret de kaldı Gündüz beyim nazlı yarine
Kaynak: Fevzi Burdurlu

Gündüzün Sevdiğim Seyrana Çıkmış
Gündüzün sevdiğim seyrana çıkmış
Salınıp geldiği dağlar hû çeker
Çiçekler boyun eğmiş selam durmuş
Selvinin sallanan dalı hu çeker
Gözlerin kapatmış Kars ve Sivas'ı
İstanbul Edirne zülfün bahası
Geyinmiş sevdiğim hasların hası
Bürünmüş allara yeşil hu çeker
Mübarek cemalin gün gibi yanar
Mestane gözlerin çarh gibi döner
Doldurmuş badeyi sakiler sunar
Cemali de şems-i kamer hu çeker

Dün severdim yalan oldu
Gül bahçemde gülüm soldu
Hoyrat gelip dalım kırıldı
Seher vakti çiğlenme gel
Kaynak: Kemal Eroğlu

Güneş Su
Temelimiz dört sütünla atıldı
Biri hava biri torak güneş su
Harcımıza bin bir madde katıldı
Biri hava biri toprak güneş su
Gözümüzün nuru güneşten geldi
Vucüt tüm gıdayı topraktan aldı
Ak ciğer çalıştı havayla doldu
Biri hava biri toprak güneş su
Yüzde altmış beşim suya dayanır
Yüreğim yanarsa su ile kanır
Kanım rengi al kızıla boyanır
Biri hava biri toprak güneş su
Kaynak: Umut Sucu

Güneş Topla Benim İçin

Menendin bulunmaz Gürcü Revan'da
Halep Diyarbakır Şam ile Van'da
Ağalar el pençe beyler divanda
Nice Bahri gibi canlar hu çeker

Seher yeli çık dağlara
Güneş topla benim için
Haber ilet dört diyara canım
Güneş topla benim için

Kaynak: Mehmet Ardıç

Umutların arasından
Kirpiklerin karasından
Döşte bıçak yarasından canım
Güneş topla benim için

Güne Karşı Duran Güzel
Güne karşı duran güzel
Yanar tenim eylenme gel
Beni derde salan güzel
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Seher yeli yar gözümden
Havadaki kuş izinden
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Geceleri gökyüzünden canım
Güneş topla benim için
Kaynak: Ülkü Tamer

Güneş Vurup Üzüne
Güneş vurup üzüne
Bahabilmem gözüne
Canım kurban ederem
Nazlı Türkmen kızına
Yar nece gülüm nece
Öldüm seni görünce
Dertlisiyem yar bilmez
Seleşirem seleşmez
Her gelenin üzüne
Türkmen kızları gülmez
Yar nece gülüm nece
Öldüm seni görünce

Sayfa 1448

Sevgiye kin sermeyin
Karanlığa vermeyin
Güneşle vurun beni
Boş tabuta sarmayın
Yıldıza sarın beni
Coşkunun ünlediği
Yüreğin dinlediği
Ferhat' ın inlediği
Dağlara sorun beni
Şiar Can esenlik saç
Tok gülmez ağlarken aç
Olsun yarama ilaç
Sevgiyle sarın beni
Bağlantı
Kaynak: Ozan Şiar Can

Günler Gelir Geçer Boşa

Güneşin Önüne Çekildi Bulut

Günler Gelir Geçer Boşa
Ağlama Gülüm Ağlama
Yazılan Mı Gelir Başa
Ağlama Gülüm Ağlama

Güneşin önüne çekildi bulut
Karardı her yanım gün garip garip
Deli poyraz esti kalmadı umut
Sarardı bağ behçem gül garip garip

Bir Gün Kara Günler Biter
Üzme Beni Artık Yeter
Kavuşmamız Gelir Çatar
Ağlama Gülüm Ağlama

Kayalar çakıldan sakınır oldu
Dağlar tepelerden çekinir oldu
Deniz dalgasından yakınır oldu
Yıkmaz oldu bendin sel garip garip

Yaktın Akarsuyu Yaktın
Gurbetten Gurbete Attın
Öldürmekten Beter Ettin
Ağlama Gülüm Ağlama

Kaynak: Fahrettin Ergeç

Garip Dost der iklim mevsimden ayrı
Parlamaz yıldızlar küstü ay gayrı
Unutmuş gibiyim seheri seyri
Doğar yorgun yorgun gün garip garip
Söz: Ozan Garip Dost

Güneşle Vurun Beni
Umut naçar kalmasın
Bulut hudut olmasın
Hoyrat gülüm yolmasın
Sevdayla derin beni
(Bağlantı)
Göze perde germeyin
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Kaynak: Muhlis Akarsu

Günlerimiz
Çözülen bir yün yumağı
Akıp giden günlerimiz
Mezar taşlarından suskun
Sessiz sitemsiz
Savrulan yapraklar gibi
Akıp giden günlerimiz
Cenaze törenlerinde
Sessiz sitemsiz
Bir suçluyu aklar gibi
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Sayfa 1449

Akıp giden günlerimiz
Sanki bir sır saklar gibi
Sessiz sitemsiz
Bir kitaba başlar gibi

Sakin ol divane burası dargah
Ağla kapısında budur padişah
Kapan eşiğine ey ruy-u siyah
Durma hesret gözler alkan günüdür

Koşarken yavaşlar gibi
Ölen arkadaşlar gibi
Sessiz sitemsiz

Alem leşkeri geda sen adil paşa
Zerrece zulmün yok haşa bin haşa
Ey şefkatli şahım eyle temaşa
Bugün aşıkların inan günüdür

Kaynak: Yağmur Atsız

Günnerim (Beni Gocattınız)
Meni gocattınız vakitsiz vadesiz
Ay geçen günnerim geçen günnerim
Bir anım geçmedi dertsiz zedesiz
Ay geçen günnerim geçen günnerim
Mehri muhabbetten satıdı getti
Ayaklar altına atıldı getti
Ağı kötülere katıdı getti
Ay geçen günnerim geçen günnerim
Dünya ışığını gözüme gaytar
İten gençliğimi özüme gaytar
Azaflı’yı derde dözüme gaytar
Ay geçen günnerim geçen günnerim
Kaynak: Mikayil Azaflı

Günüdür (Ey Piri Penahım)
Ey piri penahım bir himmet eyle
Tutu ver elimi bir yaman gündür
Bugün korkuludur hasta vücudum
Varayım tabibe derman günüdür
Nice bir kalkayım yoktur idare
Ayaklar altında kaldım biçare
Meydanı mihnette çektiler dara
Yetiş Şah-ı Merdan seyran günüdür
Dolukmuş gözlerim yollara nazır
Kır atlı kadimim hazır ol hazır
Yetiş imdadıma hazreti hızır
Bu garip serimin duman günüdür
Dertliyim dermana geldimey tabib
Gayri yol bilmezem garibim garib
Ümmetinim sana geldim ey Habib
Umarım şefaat güman günüdür
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Ne kadar çok olsa cürmüm günahım
Zerrece rahminden yok mudur Şah'ım
Yedi kat göklere ser çekti ahım
Feryada gelmişem figan günüdür
Kulunum kapında ya hu ya Rabbim
Evet ümmetinim Muhammet nebim
Çoktur dergahında terki edebim
Affeyle aklımın hayran günüdür
Ağyardan umudu kestim de geldim
Vurdu gam neşteri küstüm de geldim
Elimi üstüne bastım da geldim
Kıl merhem yaramın yaman günüdür
Sorarsan hal'mi hele var nefes
Amma pek yanıyor virane kafes
Ey tabibi mutlak ya ağrımı kes
Ya da al canımı kurban günüdür
Meleşir mecruhlar mahşerdir sandım
Aralıkta kızıl kana boyandım
İçinde Hıfzı'ya acıdım yandım
Aman Allah ne perişan günüdür
Kaynak: Recep Hıfzı

Günün Birinde
Belki de yolcusun, kalmayacaksın
Birazdan gözümden damlayacaksın
Nasıl sevdiğimi anlayacaksın
Pişman olacaksın yar yar günün birinde
Olsanda karanfil, olsanda çiçek
Mevsimler mutlaka yer değişecek
İlkbahar sonrası yazın bitecek
Sen de solacaksın yar yar günün birinde
Yurdundan uçacak sevda kuşları
Kendinde bulucan bütün suçları
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Titreyecek elin beyaz saçların
Sen de yolacaksın yar yar günün birinde
Söz: Metin Çiftlik

Günün İlk Işığı
Günün ilk ışığı vurunca dağlara
Soluğun alırım rüzgarlardan
Açarım kanatlarım buğulu bir mavzerden
Dolu dizgin gözlerine
Günün ilk ışığı vurunca tenime
Sıcağın alırım başaklardan
Kömürlü ellerim uzanır göçüklerden
Dolu dizgin özgürlüğe
Günün ilk ışığı vurur koyaklara
Haberin alırım yoldaşlardan
Al bir pınar olmuş gülbahçe bedenin
Gülümser sevdamıza
Kaynak: Grup Kızılırmak

Gününü Umuda Ayarla
Gençlik gelecektir umuttur
Anfilerde fabrikalarda
Boykotlarla grevlerle
Grevlerle umudu büyütenlere
Geceni gurbete ayarla
Çürüyüp gitse de gençlik Sinop'ta bir sabah erken
Yüreğin toprakta derin yüzün alevden bir deniz
Of kanını öfkeye ayarla dağlarla vereyim seni

Sayfa 1450

Dört mevsim sendedir,baharın neşe
Gezdim her yanını ben köşe köşe
Şaşkın oldum gidemedim bir işe
Senin hasretinle yandım Gürün’üm
Sivas vilayetim kasabam Gürün
Bir kez olsun dostlar sizlerde görün
Gidin o belde de devranlar sürün
Neşe dolun Gökpınar sende Gürünüm
Yalçın kayaların var Şuğul’un ulu
Sağı meyveliktir çiçeklik solu
Erşani ah çeker o da Allah kulu
Sana kavuşmayı özler Gürünüm
Kaynak: Erşani Yiğittürk

Güssün (Len Nassın Hurşit)
Güssün gız Güssün
Sen gidersen de bizim öküzleri kim gütsün of of
Boynu boncuklu gelin sürmelim
Nassın Hurşit nasılsın
Değmene de buğdey daşırsın
Buğdeyi de yere dökünce
Sen gafeni de gaşırsın
Len nassın Hurşit nasılsın
Kaynak: Özay Gönlüm

Güvendiğim Ulu Derya

Gününü umuda ayarla eceli yensin nefretin
Dermanı yiten düşküne can olsun cesaretin

Güvendiğim ulu derya
Bir çeşmede ulanırmış
Kısa gider dedim yollar
Nice dağlar dolanırmış

Sesini yaşama ayarla
Erimiş olsa da günler İzmir'de bir sabah erken
Yağmalansa da inancın karanlık kör hücrelrede
Of bedeni dirence ayarla dağlara vereyim seni

Oy benim küllü ocağım
Kerpiçtir bahçem, bucağım
Göğsümde sararmış bağım
Göz yaşımda sulanırmış

Kaynak: Refik Durbaş

Yanağına al düşenler
Kaderine fal düşenler
Dudağına bal düşenler
Yıllar yılı yalarımış

Gürünüm (Senden Uzak)
Senden uzak hasretini çekenler
İçten içe yanar gider Gürünüm
Yaşta küçük fakat erken çökenler
Hasretinle yanıp tüter Gürünüm
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Der Mahzuni hele hele
Başa bir iş gele gele
Bazen meleklerin bile
Eli kana bulanırmış
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Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Güvendiğin Dağa Karlar Yağıyor
Güvendiğin dağa karlar yağıyor
Ovaların bembeyaz olmuş gönül
Bulutları öte beri akıyor
Başında felaket var biraz gönül
Yükselmek istersen bir çare ile
Görüşecek misin seyyare ile
Sakın ucam deme tayyare ile
Havalar poyrazlı hem ayaz gönül

Sayfa 1451

Çoktur gam firakım içmişim zehri
Tarümar olmuştur bu gönlüm şehri
Elin sitem sözü feleğin kahri
İnsanın bağrını acı dağıdır
Mazlumi ayrılma doğru rahından
Yüz tut murat iste şahlar şahından
Savuş intizardan elin ahından
Ah dediğin tahtı tacı dağıdır
Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Güvercin Uçuverdi

Gönül ne gezersin bu hülyalarda
Oteller saraylar köşk binalarda
Parklarda barlarda sinemalarda
Yazdığın notları et beyaz gönül

Güvercin uçuverdi
Kanadın açıverdi
Eloğlu değil mi
Öptü de kaçıverdi

Der Zülali kimse halimden bilmez
Bunca düşünceler sana el vermez
Takdirin işitmez şansın dinlemez
Ne çalarsın davul zurna saz gönül

Seherde yatmış yarim
Zülfü kol atmış yarim
Oynamayın gülmeyin
Uykuya yatmış yarim

Kaynak: Aşık Zülali

Kaynak: Mistan Kürkçü

Güvenme Hey İnsan

Güvercin Uçuverdi

Güvenme hey insan yalan dünyaya
Yunus'u deryada eritmedi mi
Hacı Bektaş Veli kuru duvarı
Keramet eyleyip yürütmedi mi

Güvercin uçuverdi
Kanadın açıverdi
(Ben yandım anam)
El oğlu değil mi (aman aman)
Sevdi de kaçıverdi

Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı
Karun kadar kimse zengin olmadı
Ne yazık ki insanlar ders almadı
Eyüp'ü yarayla çürütmedi mi
Hani Ali Zülfikarı neyledi
Pir Sultan Hızır'a gerçek söyledi
Hasan'a kumları mezar eyledi
Şehitleri susuz uyutmadı mı
Kaynak: Ozan Coşkun Yılmaz

Güvenme Malına Olma Divana
Güvenme malına olma divana
Terk-i dünya her bir leci dağıdır
Nerde birlik orda dirlik demişler
Kötü insan imtizaci dağıdır
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A benim hacı yarim
Başımın tacı yarim
Ellere bana acımaz
Sen bari acı yarim
Güvercinim uyur mu
Çağırsam uyanır mı
(Ben yandım anam)
Sen orada ben burda
Buna can dayanır mı
Deniz susuz olur mu
Dibi kumsuz olur mu
Ben müftüye danıştım
Yiğit yarsız olur mu
Caminin ezan vakti
İçinin düzen vakti
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Ben misketi kaybettim
Sonbahar gazel vakti
Havuzbaşı su başı
Ben istemem yüzbaşı
Olursa muşir olsun
Dosta düşmana karşı
Caminin ezanı yok
İçinin düzeni yok
Çok memleketler gezdim
Misketten güzeli çok

Sayfa 1452

(Bağlantı)
Bir taphır güvercinim
Harmandadı harmandadı
Her kimin yari yoktur
Dert ondadı dert ondadı
Gözler göre yaz ola
Sür harmanı düz ola
Doksan dokuz yaram var
Bir de sen vur yüz ola
Bağlantı

Yılan kaydı kamışa
Su neylesin yanmışa
Mevlam sabırlar versin
Yerinden ayrılmışa
Kaynak: Mustafa Hulusi Koçer

Güvercin Vurdum Kalkmaz
Güvercin vurdum kalkmaz
Uyaman uyaman uyaman aman aman
Kanı göl olmuş akmaz
Uyhavar uyhavar zülüf gerdanı kapar
Sen bize gelsey ne var
Ben bu derde düşeli
Uyaman uyaman uyaman aman aman
Kimse yüzüme bakmaz
Uyhavar uyhavar zülüf gerdanı kapar
Sen bize gelsey ne var
Evler geçti narlığa
Uyaman uyaman uyaman aman aman
Güvenmeyin varlığa
Uyhavar uyhavar zülüf gerdanı kapar
Sen bize gelsey ne var
Günolur devran döner
Uyaman uyaman uyaman aman aman
Başın düşer darlığa
Uyhavar uyhavar zülüf gerdanı kapar
Sen bize gelsey ne var

Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Güvercinim Süt Beyaz
Güvercinim süt beyaz
Gine geldi bahar yaz
Kurban olam Allahım
Seveni sevene yaz
(Bağlantı)
Ah ninnayı ninnayı da
Gel oynayı oynayı ninna
Aslan gibi yarim var da
Satınalır dünyayı ninna
Yük altında bulgurum
Oğlan sana vurgunum
Çek elini elimden
Arpa yoldum yorgunum
Bağlantı
Teşdi koydum teleme
Kaşın benzer kaleme
Uğrun uğrun severdim
Sen duyurdun aleme
Bağlantı
Kaynak: Emel Demiryürek

Kaynak: Mukim Tahir

Güvercinim (Gözlerin Yedi Beni)
Gözlerin yedi beni
Kurt oldu yedi beni
Uydu eller sözüne
Ellere dedi beni
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Güvercinim Uçar Uçar Yorulur
Güvercinim uçar uçar yorulur
Avcı vurmuş kanatları kırılır
Kız senin yoluna ömür verilir
Al mıydı ellerinin kınası
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Sayfa 1453

Şu dönenler bizim köyün sunası

Güverdim Bostan Oldum

Şu dağların engini var düzü var
Küsme deme yarin acı sözü var
Şu yaylada iki Türkmen gızı var

Güverdim bostan oldum
Aman dillere destan oldum

Al mıydı ellerinin kınası
Şu dönenler bizim köyün sunası
Bir garibim hisse alın sazımdan
Elin gızı usandırdı nazından
Kutnu kumaş giyer şalın hasından
Al mıydı ellerinin kınası
Şu dönenler bizim köyün sunası
Kaynak: İsmail Kuloğlu

Güvercinin Uçuşundan
Güvercinin uçuşundan
Yavru ceylan bakışından
Kilimlerin nakışından
Varlığını hissederim
Belimi büken yokuşta
Zemheride karakışta
Yaklaşan alıcı kuşta
Varlığını hissederim
Dağlarda saklı göllerde
Baharda açan güllerde
Aşkı söyleyen dillerde
Varlığını hissederim
Lokman hekim ilacında
Pirin hüseyni tacında
Miraç'ta aslan gücünde
Varlığını hissederim
Her şekilde her biçimde
Yola sunduğum koçumda
Ta derinlerde içimde
Varlığını hissederim
Fakir her şeyin farkında
Sen kırklarında kırkında
Şu kainatın çarkında
Varlığını hissederim
Kaynak: Lütfü Gültekin
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Hadaman tombili tombili
Tökezime kıran aman kandili
Çürüttüm onyedi mendili
Dama çiçek ekerler
Aman çiçeğe su dökerler
Hadaman tombili tombili
Tökezime kıran aman kandili
Çürüttüm onyedi mendili
Kandile koydum bezir
Aman ezil yüreğim ezil
Hadaman tombili tombili
Tökezime kıran aman kandili
Çürüttüm onyedi mendili
Kaynak: Mehmet Cafer Yılancı

Güveyi Dama Çıkamaz
Güveyi dama çıkamaz
Çıkıp da akça saçamaz
Gelip de alıp kaçamaz
Ağlama gelin anası
Sabreyle sağdıç ninesi
Güveyimin atı da nallı
Başında tülbendi telli
Ağalar içinde belli
Ağlama gelin anası
Sabreyle sağdıç ninesi
Güveyi bey kazak olsa
Gittiği yol uzak olsa
Aldığı kız güzel olsa
Ağlama gelin anası
Sabreyle sağdıç ninesi
Kaynak: Bilinmiyor

Güyer Bostanım Güyer
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Güyer de bostanım güyer
Su gelir bendi döğer aman aman
Anamdan öksüz kaldım
Her gelen beni döğer
Aman aman koş oğlan koş oğlan
Ardıma düş oğlan
Tirinaynam tirayda tirinay
Entarimin moruna
Ben verem oldum yoluna aman aman
Vurun da beni öleyim
Sevdiğimin yoluna
Aman aman koş oğlan koş oğlan
Ardıma düş oğlan
Tirinaynam tirayda tirinay
Kaynak: Şeref Demirel

Güyer Bostanım Güyer
Güyer bostanım güyer
Su gelir bendi döğer
Ben bu yerde garip miyim
Her gelen beni döğer

Sayfa 1454

Güzdür Şimdi (Bir Zaman Aşk)
Bir zaman aşk ile çarpan yüreğim
Bir çocuk misali öksüzdür şimdi
Ne bir heves kaldı ne de dileğim
İçimde her bahar bir güzdür şimdi
Anılar o yeşil dallarda kaldı
Mutluluklar geçen yıllarda kaldı
Dönüşü olmayan yollarda kaldı
Hasreti içimde bir közdür şimdi
Ümitler esmiyor seher yelinden
Deryalar coşmuyor aşkın selinden
Aşıklar dilinden duygu telinden
Sevda unuttuğum bir sözdür şimdi
Kaynak: Nuri Can

Güzel (Başımızda Dönen)
Başımızda dönen bu aşkın narı
Ya seni yakacak ya beni güzel
Gözden göze çıkan kıvılcımları
Ya seni yakacak ya beni güzel

Ey dağlar vuy dağlar oy dağlar
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni oy dağlar

Endamın gezişin bambaşka halin
Koynundaki güller doyulmaz dilin
Ahu gözlerinle o mah cemalin
Ya seni yakacak ya beni güzel

Kiraz dalında sıra
Yarim gitti Mısır'a
Eğer bunda gelmezse
Giderim ardısıra

Aşık Kara der ki güneşim ayım
İster isen seni aşık yapayım
Lütfedersen gül dudaktan öpeyim
Ya seni yakacak ya beni güzel

Ey dağlar vuy dağlar oy dağlar
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni oy dağlar
Kiraz altında ekin
Aldırdım elimdekin
Her gören benzim sorar
Hiç bilmez kalbimdekin
Ey dağlar vuy dağlar oy dağlar
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni oy dağlar
Kaynak: Fethi Güler
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Kaynak: Aşık Kara

Güzel (Beni Bülbül Gibi)
Beni bülbül gibi şirin sözlerin
Şakıdır gözleri sözleri güzel
Muhabbet dolusun sunar gözlerin
Sakidir gözleri sözleri güzel
Bakışın beyhude yere değildir
Cananın garazın sırra değildir
Sitemin sinede bere değildir
Yakıdır gözleri sözleri güzel
Sineme tuz konsa sıkmaya başlar
Reva mı urasın sen ana taşlar
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İki didelerin kan ile yaşlar
Akıdır gözleri sözleri güzel
Gören divan' olur hüsnüne afet
Görmese öldürür aşığı hasret
Hub olan ademi hast' eder elbet
Bakıdır gözleri sözleri güzel
Methiden dilberin şehd-i nebatın
Neylesin alemin kand-ı nebatın
Aşık Ömer'e ver lebin zekatın
Hakkıdır gözleri sözleri güzel
Kaynak: Aşık Ömer

Güzel (Bir Güzel Seyrettim)
Bir güzel seyrettim aşkın kaynağı
Cana can verip de katması gibi
Toplamış nergisi gülden yanağı
Bağrıma korlarda tutması gibi
Saçları yakıyor baksan esmerin
Gönülde açtığı yara çok derin
Gezdiği yerlerde yel eser serin
Ela göz gamzesi batması gibi
Dolandım dünyayı usandım bezdim
Aşkın kitabım okudum yazdım
Bir güzel seyrettim aşk ile gezdim
Bakarken kaşları çatması gibi
Gören deli olur kendinden geçer
Aşkın kaynağım bendinden içer
Güzeller içinde tek onu seçer
Kul edip kendine satması gibi
Yakıyor canları şımgın bakışı
Hep gezer gönül de çıkmaz yokuşu
Takınmış altını süsü nakışı
Bir ceylan misali gitmesi gibi
Hayal ile gam dağların bitirsin
Seni alan diyar diyar götürsün
Gece gündüz hep kolunda yatırsın
Ömrümün koynunda bitmesi gibi
Zararda gezenler bir kar bulamaz
Bir görüp görmeyen karar kılamaz
Benzerin bulmayan asla gülemez
Trabzon'un yeni yetmesi gibi
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Sayfa 1455

Tabip sağlayamaz bahtı karalı
Görenin kesilir sabrı kararı
Görmedim ülkede böyle maralı
Dağların başından itmesi gibi
Bir şahine benzer kolda bakışı
Hep gezer gönülde çıkmaz yokuşu
Gerdan sıralamış süsü nakışı
Aslanın ininde yatması gibi
Okudum Farisi biraz Arabi
Bezdim bu günlerden yeter yarabbi
Bana derler hasta Noksan harabi
Üşüttü hastalık sıtması gibi
Kaynak: Hodlu Noksani

Güzel (Bu Akşam Seyrimde)
Bu akşam seyrimde gezerken gördüm
Mevlam hub yaratmış eşinden güzel
Boyuna bosuna meylimi verdim
Dökülmüş saçları başından güzel
Yanaklar kırmızı sanırsın elma
Salınıp görenin bağrım delme
Dedim öz başıma hayale dalma
Gördüm kirpikleri kaşından güzel
Gülerse gülleri açılır tende
Yüz bin naz dökülür yolda gezende
Görmedim çok gezdim asla bir yanda
Ağzındaki inci dişinden güzel
Ela göz üstünde sırmadan kaşı
Yakıyor canları çılgın bakışı
Tahmin ettim ancak on beştir yaşı
Öğrenmek isterim yaşından güzel
Erer muradına kız seni alan
Vallahi sözümde hiç yoktur yalan
Nice gönülleri eylersin talan
Çoklar gezmek ister peşinden güzel
Görenler hep seni olur perişan
Gönlünde yer varsa sen al bir nişan
Babana yalvarsın izine düşen
Noksan vurulmuştur düşünden güzel
Kaynak: Hodlu Noksani
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Güzel (Bu Gece Rüyamda)
Bu gece rüyamda köyümü gördüm
Çiçek açmış ince dalları güzel
Naldöken sırtında bakıp da durdum
Kıvrım kıvrım giden yolları güzel
Bahar gelmiş yeşillenmiş her yanı
Özlemişim seni canımın canı
Ömür bitse yine unutmam seni
Gonca çiçek açmış gülleri güzel
Gurbette bir gece uykuya daldım
Güzel gördüm her yanını mest oldum
Seninle ağladım seninle güldüm
Sunalar ötüşür gölleri güzel
Ne güzel görünür kışı baharı
Var mıdır cihanın böyle diyarı
Daldan dala uçar çalışır arı
Çiçekten öz alır balları güzel
Yüzer göllerinde ördekle kazı
Aşık sinesinde inleyen sazı
Pancarcı’da oynar gelini kızı
Giyinmiş yeşili alları güzel
Cemal’im çekerim ah ile zarı
Artar yüreğimin bitmeyen narı
Bakarsın karşında Baba Efkari
Bülbül gibi şakır dilleri güzel

Sayfa 1456

Ateşin Sinemde Yanar Sönemem
Dost Yoluna Ölenleri Kınamam
Canım Veririm Yarime Güzel
Kaynak: Hasan Kaplani

Güzel (Sana Tutulursam)
Sana tutulursam bırakma beni
Bir köşede boyun büktürme güzel
Ümitle süslenen gönül bahçemi
Sonbahar gelmeden döktürme güzel
Gönlümde goncalar dermeyeceksen
Saçların koluma sermeyeceksen
Bu aşka bir ömür vermeyeceksen
Kiraz dudağını öptürme güzel
Alevden bir gül olsun yakışın
Ay gibi doğsun baygın bakışın
Ömrünce kalbime dol ışın ışın
Bana hasretini çektirme güzel
Aşkımın kadrini bilmeyeceksen
Akan göz yaşımı silmeyeceksen
Eğer beni candan sevmeyeceksen
Deli divaneye döndürme güzel
Sevgi yüreğimdir sevda okulum
Sevgidir vatanım pusulam yolum
Sevgisiz dünyada bir garip kulum
Aşkın hançeriyle öldürme güzel

Kaynak: Cemal Durmuş
Kaynak: Nuri Can

Güzel (O Ceylan Gözlerin)
O Ceylan Gözlerin Var İken Senin
Bakışın Kar Eder Serime Güzel
Sakın Ha Gönlüne Girmesin Yadlar
Hiç Kimseyi Koyma Yerime Güzel
Yine Bugünlerde Dert İle Doldum
Aşkının Elinden Sararıp Soldum
Aradığım Hakkı Yar Sende Buldum
Tıpkı Benziyorsun Kerim'e Güzel
Cahiller Kadrini Bilemezler Ki
Güzelin Yoluna Ölemezler Ki
Sevdanı Gönlümden Silemezler Ki
Göz Dikseler Bile Derime Güzel

Güzel (Yaz Gelip De)
Yaz gelip de baş ayları doğunca
Açılmış bahçenin gülleri güzel
Yaktı beni Fadime'nin nazarı
Zülüften ayrılmış telleri güzel
Elif'i der isen nazlıdır nazlı
Esme'yi dersen de sırf ala gözlü
Söyletme Şerfe'yi bülbül avazlı
Söylüyor Zelha'nın dilleri güzel
Emine'yi dersen incedir ince
Bağdat'ın Mısır'ın gülleri gonca
Ayşe'nin kaşı da kalemden ince
Sevmeye Hürü'nün belleri güzel

Kaplani'yim İkrarımdan Dönemem
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Döne güzelliğin halka bildirir
Kamer pınardan da kabın doldurur
Eşşe yürüşünde beni öldürür
Sevmeli Cennet'in belleri güzel
Karadan da Karacaoğlan karadan
Sürün çirkinleri çıksın aradan
Herkesi sevdiğine verse yaradan
Sevdiğim Meryem'in benleri güzel
Kaynak: Karacaoğlan

Güzel Adın İsmail
Güzel adın İsmail aman aman
İsmine oldum mail aman aman
(Bağlantı)
Nazetme yürü fistanı sürü
Gözümün nuru dizimin feri hey aman aman
Bağlantı
Güzel adın Murtaza aman aman
Gel yanıma çek cefa aman aman
Bağlantı
Güzel adın Mustafa aman aman
Gel yanıma sür sefa aman aman
Bağlantı
Kaynak: Ahmet Özgün

Güzel Al Giyinmiş
Güzel al giyinmiş alın üstüne
Ne güzel yakışmış şalın üstüne
Yiğit yar sever mi yarın üstüne
Ne alına ne şalına ben sana geldim
Mah cemalın yüzünü görmeye geldim
Dal dalar dal dalar daldan aşağı
Saçları dökülmüş belden aşağı
Ne güzel yakışmış ecem kuşağı
Ne alına ne şalına ben sana geldim
Mah cemalın yüzünü görmeye geldim
Yaylaya çıkmışım çadırım yeşil
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Sayfa 1457

Her türlü çiçekten bir demet döşür
Sevdalım geliyor bir kahve pişir
Ne alına ne şalına ben sana geldim
Mah cemalın yüzünü görmeye geldim
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Güzel Aşık Cevrimizi
Güzel aşık cevrimizi
Çekemezsin demedim mi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi
Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi
Çıkalım meydan yerine
Gidelim Ali seyrine
Canı başı Hak yoluna
Koyamazsın demedim mi
Pir Sultan Ali şahımız
Hakka ulaşır rahımız
Oniki imam penahımız
Uyamazsın demedim mi
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Güzel Aşık Cevrimizi
Güzel aşık cevrimizi
Çekemezsin demedim mi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi
Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsm demedim mi
Girelim Ali sırrına
Çıkalım meydan yerine
Canı baştan hak yoluna
Koyamazsm demedim mi
Dervişlik ulu dernektir
Görene büyük örnektir
Yensiz yakasız gömlektir
Giyemezsin demedim mi
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Sayfa 1458

Bak şu aşığın haline
Ne gelse söyler diline
Küfrü imanın yoluna
Sayamazsın demedim mi

Dünyayı başıma yıktın
Hane evimi harab ettin
Genç ömrümü sen tükettin
Güzel bu nasıl sevdaymış

Pir Sultan Ali şahımız
Hakka ulaşır rahımız
On İki İmam katarımız
Uyamazsın demedim mi

Atam dedim, atılmıyor
Satam dedim, satılmıyor
Gece gündüz yatılmıyor
Güzel bu nasıl sevdaymış

Kaynak: Aşık Daimi

Güzel Baharını Geçirmeden Gel

Güzel Bugün Tura Çıkmış

Gel güzelim yele verme ömrünü
Ömür bir fırsattır kaçırmadan gel
Yaşam mevsim mevsim gelip geçiyor
Güzel baharını geçirmeden gel

Güzel bugün tura çıkmış
Yürüyüşü naz veriyor
Döşüne inciler takmış
Kumral saçlar poz veriyor

Yüz yıl yaşasan da sonu olacak
Çürüyüp bedenler toprak olacak
Sonbahar gelince güller solacak
Bülbülü dalından uçurmadan gel

Eşi yalınız kalmış
Kırağ mıdır nerden gelmiş
Halk peşine koyun olmuş
Sanki çoban tuz veriyor

Dipsiz ölçek ölçmeyinen dolmuyor
Her yiğidin her dediği olmuyor
Geçen günler artık geri gelmiyor
Aşık Daimi'yi göçürmeden gel

Bilmem kimin mahyetinde
Güneş parlar sıfatında
Aşkın atı var altında
Dizgin elde hız veriyor

Kaynak: Aşık Daimi

Soyu Leyla soyu gibi
Boyu çınar boyu gibi
İlkbaharın ayı gibi
Çimen çiçek yaz veriyor

Güzel Bu Nasıl Sevdaymış
Beni dertten derde saldın
Şu gönlümü nasıl çaldın
Öldümde, belamı buldum
Güzel bu nasıl sevdaymış
Atam dedim, atılmıyor
Satam dedim, satılmıyor
Gece gündüz yatılmıyor
Güzel bu nasıl sevdaymış

Ok kirpikler değer diyor
Kılıç kaşlar hayır diyor
Yüzbaş’oğlu buyur diyor
Bütün varlık Adem’dedir
Kaynak: Mihmani

Güzel Dost (Bana Ettiğini)

Göz yaşımı umman eyledi
Ahlım, fikrim zay eyledi
Öyle perişan eyledi
Güzel bu nasıl sevdaymış

Bana ettiğini biliyor musun
Sineme hançerin çaktın güzel dost
Beni ağlattığın yetmez mi gayri
Bu garip gönlümü yıktın güzel dost

Atam dedim, atılmıyor
Satam dedim, satılmıyor
Gece gündüz yatılmıyor
Güzel bu nasıl sevdaymış

Dertsiz iken beni verem eyledin
Derdini yarama merhem eyledin
Kendin Aslı beni Kerem eyledin
Aşkın ateşine yaktın güzel dost

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 1459

Sen bendesin ben sendeyim güzel dost
Gönlümü kendine eyledin esir
Seni sevmek midir bir bana kusur
Zülfünün teline asılan Mansur
İnsafsızca dara çektin güzel dost
Sönmesin bu aşkım yansın dedikçe
Yana yana seni ansın dedikçe
Allahım kitabım sensin dedikçe
Çıkıp yücelere baktın güzel dost
Bu kadar insafsız olur mu insan
Ettiğin Hüseyn'e etmedi Mervan
Hali hazır kendim hayatta iken
İsmime Meçhuli taktın güzel dost

Seninle yaşarım birlikte gibi
Kendimi hissetmem hiç yükte gibi
Düşmüşsün içime bir nükte gibi
Sen bendesin ben sendeyim güzel dost
Yedi veren güller nede haklıymış
Bütün mana gönüllerde saklıymış
Herkes birbirinden alacaklıymış
Sen bendesin ben sendeyim güzel dost
Onca yıldır tamamımı aradım
Kırk yıl sonra gördüm işe yaradım
İşte buldum sende imiş muradım
Sen bendesin ben sendeyim güzel dost

Kaynak: Aşık Meçhuli

Güzel Dost (Bir Çift Kem Söz)
Bir çift kem söz deyü gelmiş yüzüme
Vallah billah kem demedim güzel dost
Acı tatlı yarin şirin sözüne
Hak bilir ki ham demedim güzel dost
Dost dosta meydanda cidasın atar
O zaman belki de muhabbet artar
Arifler arifi vezinde tartar
Kemden sorup kem demedim güzel dost
Dalga vursa gemilerim dökülse
Hak muhabbet eder anda sevilse
Dostu görsem kasavetim dağılsa
Gayrısına gam demedim güzel dost
Veli'm eyder koç derneği derilse
Mert olan bell'olur divan kurulsa
Benim yaralarım yardan sarılsa
Gayr ilaca em demedim güzel dost

İlhamiyim hakikatin yolunda
Ne mutlu ki dostlar sağım solumda
Namertlerin olsun param pulum da
Sen bendesin ben sendeyim güzel dost
Kaynak: İlhami Arslantaş

Güzel Dosttan Bugün
Güzel dosttan bugün bir bahçe geldi
Meyvaları pek lezzetli güller var
Rehaları dört yanımı kapladı
Sanki odamızda bütün eller var
Bir anda taşındım kondum güllere
Hasretle dokundum susan dillere
Şu dertli sinemi azgın yıllara
Tuttum ama savrulan çok küller var
Temeli başımı döndürdü deste
Bunu ören usta ne güzel usta
İlacı yetişti beklerken hasta
Meğer dost önünde nice yollar var

Kaynak: Aşık Veli
Kaynak: Aşık Temeli

Güzel Dost (Kimliğimin Sualini)
Kimliğimin sualini sorarken
Seni buldum ben kendimi ararken
Aynımmışsın aynaları tararken
Sen bendesin ben sendeyim güzel dost
İçinde nefreti atmışsın kini
Bir ömür taşırım canımda seni
Senin pencerenden gördüm ben beni
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Güzel Dostum
Güzel dostum sana bura haramdır dedim
Bu kuru dağlarda hey hey taşı bekleme
Bir dilim ekmeğe hey hey eyleme minnet
Namerdin verdiği hey hey aşı bekleme
O engin gönlüne hey hey olam teselli
Eziktir yüreğin hey hey gözlerin nemli
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Buraların karı karı rüzgarı deli
Durma oralarda hey hey kışı bekleme
Ela göz üstünde hey hey kaşı bekleme
Durma oralarda hey hey kışı bekleme
Buhar olur yağmur yağmurlarla yağarsın
Özdil'im şafaklar açsın tanlar ağarsın
Başkaları için için neden yanarsın
Sana yaren olan olan kişi bekleme
Ela göz üstünde hey hey kaşı bekleme
Buralarda karı karı kışı bekleme
Söz: Dursun Özdil

Güzel Dostum Aramızda Senlik
Güzel dostum aramızda senlik benlik olur mu
Neden gönlüm sarayını tarumar ettin böyle
Bilirsin ki viranede hanedanlık olur mu
Bir nefes alayım derken, bin zarar ettim böyle
Aman aman aman güzel efendim
İkrarım sana bağlıdır efendim
Mevsim gitti sonbahara ulaştı
Seller suskun bağlar gazel efendim
Her baharda boz bulanıp, coşup coşup çağladın
Geçemedim sellerinden yollarımı bağladın
Diyarı gurbete saldın, ardım sıra ağladın
Figanı figana katıp, ahuzar ettin böyle
Aman aman aman güzel efendim
İkrarim sana bağlıdır efendim
Mevsim gitti sonbahara ulaştı
Seller suskun bağlar gazel efendim
Hey Mahzuni sevdiğimin sözünü ferman gördüm
Kuru çöllerde dolaştım, susuz değirmen gördüm
Ayaklarına yüz sürdüm, elinden derman gördüm
Kaldırıp vurdun sineme, zülfükar ettin böyle
Aman aman aman güzel efendim
İkrarim sana çok özel efendim
Mevsim gitti sonbahara ulaştı
Seller suskun bağlar gazel efendim
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Güzel Gel Beri Gel Beri
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Güzel gel beri gel beri
Bir gönüle nazar eyle
Görür göz işitir kulak
Söyler dile nazar eyle
(Bağlantı)
Nazar eyle nazar eyle
Adulardan hezar eyle
Gel gir gönlümün şehrine
Aç dükkanı pazar eyle
Baştır gövdeyi götüren
Ayak menzile yetiren
Türlü marifet bitiren
İki ele nazar eyle
İki elim kızıl kanda
Çok günahlar vardır bende
Ya ilahi Kerem sende
Düşkün kula nazar eyle
Bağlantı
Hatayi'm der ki ya gani
Veren alır tatlı canı
Evvel kendi kendin tanı
Sonra ele nazar eyle
Bağlantı
(Ek dörtlük)
Bezirgan olup da satma
Sermayene bile katma
Yolun eğrisine gitme
Doğru yola nazar eyle
Kaynak: Süleyman Elver

Güzel Görünür
Arzu iplik sevgi nakış
Ördükçe güzel görünür
Gönül gözü ile bakış
Gördükçe güzel görünür
Zaman ince esen yeldir
Hayat ağaç günler daldır
Mutluluk uzunca yoldur
Vardıkça güzel görünür
Tatlı söz dil arasında
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Diken var gül arasında
Hatıra yıl arasında
Durdukça güzel görünür
İnsanı yaşatan hava
Tatlı sözdür derde deva
Herkes hayalinde yuva
Kurdukça güzel görünür
Şeref der ki başka yandan
Kervanım ayrıldı handan
Seven sevdiğini candan
Sardıkça güzel görünür
Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova

Güzel Gözler Yalancıdır
Aşk yolundan sakın geçme
Sana kalan hep acıdır
Mavi göze gönül verme
Güzel gözler yalancıdır
Taparsın bir ilah gibi
Vurur seni silah gibi
Zehir eder gençliğini
Güzel gözler yalancıdır
Yeşiline mavisine
Elasına kahvesine
İnanmayın sevgisine
Güzel gözler yalancıdır
Kaynak: Nuray Özdemir

Güzel Hayat Hoş
Dünya devletleri duysunlar beni
Savaş çirkin barış güzel hayat hoş
Mamur et ihya et süsle her yanı
Savaş çirkin barış güzel hayat hoş
Silahlar üreten fabrikayı yık
Öldüren her şeyin tamamını yak
Kim olursa olsun yaşatmaya bak
Savaş çirkin barış güzel hayat hoş
İnsanın özünde ruhunda yatan
Herkesi yaratan cana can katan
Eğer adam isen sen senden utan
Savaş çirkin barış güzel hayat hoş
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Cephede askeri doğuran ana
İntizar etmesin benimle sana
Sefil Selimi’yi sokmayın kana
Savaş çirkin barış güzel hayat hoş
Kaynak: Sefil Selimi

Güzel Hekimhan
İnişli yokuşlu Keklicek yolu
Gözleri sürmeli kızları dolu
Gözümde kalmadı dünyanın malı
Canımsın gülümsün
Güzel Hekimhan
Hasançelebi’de indim trenden
Susamıştım bir su içtim çeşmeden
Hekimhan gözükmez yüksek tepeden
Canımsın gülümsün
Güzel Hekimhan
Kaynak: Alaaddin Mutlu

Güzel Köy Mehri
Güzel köy mehri
Yandırma dehri
Ver içem zehri
Senin aşkına
Gel geçme yandan
Olmuşam benden
Bezmişem candan
Canın aşkına
Deruni yasta
Olmuştur hasta
Selam ver dosta
Tenin aşkına
Kaynak: Aşık Toruni

Güzel Ne Güzel Olmuşsun
Güzel ne güzel olmuşsun
Görülmeyi görülmeyi
Siyah zülfün tel tel olmuş
Örülmeyi örülmeyi
Bahçende gülün güllenmiş
Şeyda bülbülün dilenmiş
Koynunda memem kirlenmiş
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Emilmeyi emilmeyi

Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Mendili yudum arıttım
Gülün dalında kuruttum
Adın neyidi unuttum
Sorulmayı sorulmayı

Güzel Olur Çiy Yumurta Soyunca

Seyirttim ardından yettim
Eğildim yüzünden öptüm
Adın neyidi unuttum
Çağırmayı çağırmayı
Benim yarim bana küsmüş
Zülfünü gerdana dökmüş
Muhabbeti benden kesmiş
Sevilmeyi sevilmeyi
Çağır Karacaoğlan çağır
Taş düştüğü yerde ağır
Yiğit sevdiğinden soğur
Sarılmayı sarılmayı
Kaynak: Karacaoğlan

Güzel Olsun Diye Türküm
Diyar gurbet elde gezdim
Güzel olsun diye türküm
Deftere kalemle yazdım
Güzel olsun diye türküm
Geze geze geldim bura
Hasta gönlüm oldu yara
Bu ellerde düştüm dara
Güzel olsun diye türküm
Bu el beni salmaz oldu
Bütün dertler beni buldu
Gözlerime kanlar doldu
Güzel olsun diye türküm
Güzel için yazamadım
Baksa iller gezemedim
Hiç kimseye kızamadım
Güzel olsun diye türküm
Yiğit burda yandım gittim
Bir güzele kandım gittim
Herkesi dost sandım gittim
Güzel olsun diye türküm

Güzel olur çiy yumurta soyunca
Ben yarimi görmedim doyunca
Ben o yarin evlerine varınca
Çakır ela gözlerinden yaş eksilmiyor
Dumanlı dağlardan kış eksilmiyor
Kağnı kağnı kum dökelim yollara
Anma dedim neden andın ellere
Ben de düştüm sen de düştün ellere
A benim bakmaya kıyamadığım
Tatlı dillerine doyamadığım
Kaynak: Naci Öncel

Güzel Pirim Katarından Ayırma
Uğradım yüz sürdüm Pirim katına
Güzel Pirim katarından ayırma
Gönülden bağlıyız hüsnü zatına
Güzel Pirim katarından ayırma
Aka aka su bendine dolunca
Gönül şadolmaz mı dostu bulunca
Bizden kemlik sizden kerem olunca
Güzel Pirim katarından ayırma
Güzel Pirim güzelliğim timsali
Kenan ellerinde Yusuf emsali
Severim Pirimi Yunus misali
Güzel Pirim katarından ayırma
Pirim ileridir bir gerçek kişi
Arasam alemde bulunmaz eşi
Sensin gönlümüzün bitmez güneşi
Güzel Pirim katarından ayırma
Daimi'yim dönmem doğru yolumdan
İçenler mest olur kanar dolundan
Sultan olan vazgeçer mi kulundan
Güzel Pirim katarından ayırma
Kaynak: Aşık Daimi

Güzel Sallanarak Nerden Gelirsin
Güzel sallanarak nerden gelirsin
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İşin nedir maslahatın sevdiğim
Kaldır nikabını görem yüzünü
Balaban bakışlı gözün sevdiğim
Ay doğa da altın başın parlaya
Gün değe de top zülüfler terleye
Seni bastırmayım kuru yerlere
Gül döşeyim yollarına sevdiğim
Tan yıldızı gibi parladın çıktın
Gören aşıkların bağrını yaktın
Güzel turna mısın gölden mi kalktın
Al valasın yeşil başın sevdiğim
Benim yarim porsuk bağlar başını
İnci imiş sedef sandım dişini
El yanında baksam yıkar kaşını
Tenhalarda gülüşünü sevdiğim
Kıymetli ırak uzak dediler
Zülüfü gerdana tuzak dediler
Hay vah Emrah'a yazık dediler
Ağlama hey gözün yaşın sevdiğim
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Güzel Sözler
Kuru pantolonla balık tutulmaz
Göle su dökmekle ortak olunmaz
Gurbette ölenin gözü kapanmaz
Diken eken yalınayak yol almaz
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
Uzun yollar yürümekle aşınmaz
Dereyi görmeden paça sıvanmaz
Bir pire derdine yorgan yakılmaz
Tren kaçmışsa garda beklenmez
Güneş açmışsa üflemekle sönmez
Acı patlıcana kırağı çalmaz
Kasapa bakmakla usta olunmaz
Dille düğümlenen dişle çözülmez
Bilen konuşmaz konuşan da bilmez
Düşmana sırrını açmaya gelmez
Tok olanlar açın halinden bilmez
Demiri çürüten kendi pasıdır
Yapılan iş kişinin aynasıdır
Şan ve şöhret zehirli bir baldır
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Kendini düşünen kendi kadardır
Durmak devrilmenin bir öncesidir
Seslerin en sığı alkış sesidir
Her tohum bir ölüm habercisidir
Çocuklar hayatın bir mevyesidir
Balın varsa sineğin de boldur
Düşünmek kolaydır yapmaksa zordur
Kitap yalnız bir adamın dostudur
Tilkiyi ele verense postudur
Köksüzlük acınacak öksüzlüktür
Fikirler ordulardan da güçlüdür
Tembele eşik bile yokuşdur
Nefisler şeytanın konsolosudur
En çok yaşayan en çok düşünendir
Büyük düşünceler de yürektendir
Nefsini bilen Rabbini bilendir
Aydın kişi geleceği görendir
Kör bir atın kör alıcısı olur
Öfkeyle kalkan zararla oturur
Aç tavuk rüyada ambarda durur
Rüzgar ekenler fırtına savurur
Bir gemiyi iki reis batırır
Tok olan cümle cihanı tok sanır
Kusursuz dost arayan dostsuz kalır
Malkoç Ali bu sözlerden ders alır
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Güzel Türkistan
Güzel Türkistan senge ne boldu
Sebep vakitsiz güllerning soldu
Çemenler berbad kuşlar her feryad
Hemmesi mahsun bolmaz mı dil şad
Bilmem ne içün kuşlar uçmaz bahçeleringde
Birligimizning teprenmes tagı
Ümdimizning sönmez çıragı
Birleş ey halkım kelkendür çagı
Bezensin imdi Türkistan bağı
Kozgal halkım yeter şunca cevrü cefalar
Kaynak: Orkun Kılıç

Güzel Yurdum Türkiyem
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Her sabah sevgiye çadır kurulur
Sevdalıyım asırlardır türküye
Her sepette çürük elma bulunur
Güzellikler ülkesidir Türkiye
Etrafına bak da bil değerini
İnancından güç al at kederini
Yorulmak yok herkes silsin terini
Güzellikler ülkesidir Türkiye
En zor günümüzde yıkılmamışız
Hain engellere takılmamışız
Mücadele için hiç yılmamışız
Güzellikler ülkesidir Türkiye
Talihsiz günlere sünger çekelim
Önce gönlümüze sevgi ekelim
Kuru bostanlara güller dikelim
Güzellikler ülkesidir Türkiye
Kurt ile kuzuya denge olmuşuz
Düşman bile olsa hatır sormuşuz
Susamış kalplere otağ kurmuşuz
Güzellikler ülkesidir Türkiye
Dün olan gücüne nedir ki engel
Sevgiyle koşana atmayın çengel
Vakit erken iken özüne dön gel
Güzellikler ülkesidir Türkiye
Malkoç Ali hayran aziz yurduna
Gönlü razı olmaz hiçbir vurguna
Mesajımız yorguna ve dargına
Güzellikler ülkesidir Türkiye
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Güzeldir (Güzele Bakması)
Güzele bakması çok sevap derler
Güzellere güzel bakmak güzeldir
Güzel yar sevenler cennetlik olur
Güzel ile yola gitmek güzeldir
Güzelin nur damlar yanaklarından
Güzelin bal akar dudaklarından
Güzelin güzel tut parmaklarından
Güzellere hürmet etmek güzeldir
Güzelin gün doğar güzel kaşında
Güzelin inci var güzel dişinde
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 1464

Güzel ile güzel masa başında
Güzel güzel lokma yemek güzeldir
Güzel ile güzel gezmek ne güzel
Güzel adın güzel yazmak ne güzel
Güzel ile bade süzmek ne güzel
Güzelin elinden dökmek güzeldir
Güzellere bakan gözler ağrımaz
Güzel seven ölür ama çürümez
Al'İzzet'i güzellerden harımaz
Güzelleri candan sevmek güzeldir
Kaynak: Aşık Ali İzzet

Güzeldir (Seven Gönüllere)
Seven gönüllere aşkı anlatan
Dallardaki kuşlar senle güzeldir
Umudumu kıran beni ağlatan
Çatık kemen kaşlar senle güzeldir
Yolculara ayak kösteği olan
Dünyadan vazgeçer sevgine dalan
Hicran günlerinden geriye kalan
Gözlerdeki yaşlar senle güzeldir
Bir vefa görmedim haftada ayda
Koca ömür heba oldu hayhayda
Bundan geri dönsen bile ne fayda
Ak pak olmuş başlar senle güzeldir
Revadır güzelde vefa olmasın
Ak sinede al tomurcuk solmasın
İsterse ardından bahar gelmesin
Dondurucu kışlar senle güzeldir
Musibet kemale yeterse eğer
Birgün bu ayrılık biterse eğer
Gözlerimi uyku tutarsa eğer
En korkulu düşler senle güzeldir
Kaynak: Salih Altun

Güzele (Duvağkapma Havası)
Canımı kurban eylerem
Bir bele terlan güzele
Hal bilip şirin gülene
Dosta mehriban güzele
Boyu uca gerdan mina
Zülfü perişan güzele
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Dolanıp gönül ağını
Dosta mehriban güzele
Hastayam yalvarıram
Hekim-i Lokman güzele
Gözel hanım cilvelenip
Güzeller hasıhdah güzel
Sallanıp gerdanın çeker
Göller sonasından gözel
Sevdayı marifet sayıp
Ata anasından güzel
Libası endama layık
Endamı libastan güzel
Güzelliği cem verildi
Bir bele sübhan güzele
Felekdan darbe almışam
Her günümü kara verip
Fazil-i Zelil yaratıp
Suri günahkara verip
Terlan'ı sere yazdırıp
Tergöçeni har'a verip
Meylin dağlara güzel
Can ter edip ibadetin
Bağlayıp destan güzele
Kaynak: Aşık Fazili Zelil

Güzeli Var Mı
Söyle bana can alıcı
Senden de güzeli var mı
Güzelliğin sırrı nedir
Senden de güzeli var mı
Utanır yanında güller
Lal oldu seni görenler
Cemaline melek derler
Senden de güzeli var mı
Zeki kurban olsun sana
Ne olursun bak bir bana
Melekler ine yan yana
Senden de güzeli var mı
Kaynak: Zeki Salman

Güzelim (Seni Tanrım Lütfü)
Seni Tanrım lütfü ile yaratmış
Konuşurken sözünde aşk güzelim
Kaşın hilal kirpiklerin ok olmuş
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Bakışırken gözünde aşk güzelim
Karanlık geceyi eder hurişan
Kurtulamaz yanar eline düşen
Her baktıkça aklım olur perişan
Bir ay doğmuş yüzünde aşk güzelim
Aşık Kara elbet olmaz mı deli
Seni seven aşık neylesin malı
Tomurcuk memeler yanakta halı
Yürür iken nazında aşk güzelim
Kaynak: Aşık Kara

Güzelim Bu Dünya Sana Da Kalmaz
Güzelim bu dünya sana da kalmaz
Solar güller gülistana da kalmaz
Cihana hükmeden cana da kalmaz
Her gelen gidiyor kalan var mıdır
Ne Leyla'ya kalmış ne de Mecnun'a
Ne Ferhat'a kalmış ne de Şirin'e
Kaçırma fırsatı koyma yarına
Ne gün öleceğin bilen var mıdır
Aç kuş gibi tanesine atılma
Gafil durup tuzağına tutulma
Çok oyunlar oyna ama utulma
Hani baştan başa gülen var mıdır
Doyulmaz dünyanın hoş nazlarından
Gurur perdesini at gözlerinden
Fakir Meluli'nin bu sözlerinden
Söyle Allah için yalan var mıdır
Kaynak: Aşık Meluli

Güzelim Çepni
Yaylaları vardı ıssızdır şimdi
Kaysıları yetmez tatsızdır şimdi
Meralar sürüldü adsızdır şimdi
O güzelim Çepni nereye gitti
Irmak kıyısında vardır harmanı
Çepni Çongar şehri nerede ya hani
Damlapınar sustu bitti dermanı
O güzelim Çepni nereye gitti
Kaynak: Zerener Damlapınar

Güzelim Dinle Metnin Edeyim
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Güzelim dinle metnin edeyim
Beni mecnun eden senin gözlerin
Şu fani dünyayı sensiz neyleyim
Beni mecnun eden senin gözlerin
Aklımı başımdan alıp kaçıran
Zalim feleğin çarkında geçiren
Aşkın şarabını bana içiren
Beni mecnun eden senin gözlerin
Şu garip sinemi ateşe yakan
Aşk kelepçesini koluma takan
Öksüzler gibi boynumu büken
Beni mecnun eden senin gözlerin
Ben Derdi Deryayım şu dünya yalan
Var mıdır dünyada muradım alan
Aklımı başımdan eyledin talan
Beni mecnun eden senin gözleri
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Güzelim Güzelim
Güzelim güzelim de allı basmalar aldım
Yanıldım gönüller verdim de seni bir adam sandım
Balıkesir özünden
Çıkmam yarin sözünden
Yarın asker sevkoluyor
Öpsem ela gözünden
Güzelim güzelim de gül kurusu değil mi
Nere varsam sürmeli yarim de el kapısı değil mi
İnciyim dizilirim
Sedefim süzülürüm
Gönder yarim bir mektup da
Hastayım üzülürüm
Güzelim kibarım da bal koymuş banıp durur
Nazlı yarin üzerine de dünyalar dönüp durur
Sarı saçım yaş durur
Yel gelir garışdırır
Davulcular düğüncüler
Haşiret kavuşdurur
Güzelim kibarım da ata binelim ata
Serbes yarim uzun boylum da bize gidelim bize
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Kaynak: Münevver

Güzelim Yürekten Bağlıyam Sana
Güzelim yürekten bağlıyam sana
Eziyet eder mi seven sevene
Bağlantı
Yandırdın kalbimi yaman
Ey kaşları keman bu derdime inan yßr
Sensiz yaşaya bilmenem
Ey sevgili canan bu derdime inan yßr
Seni görmeyen de fenadır halım
İntizarda koyma kadanın ben alım
Bağlantı

Güzelin Yurduna Vardım
Güzelin yurduna vardım
Yurdu çayır çimen olmuş
Ben gideli devir dönmüş
Zaman hayli zaman olmuş
Sarı yıldız doğar çağar
Mor menekşe boynun eğer
EI alnınada güneş doğar
Benim başım duman olmuş
Seçemedim gülü hardan
Yatamadım intizardan
Baba beni endir dardan
Zülüflerim keman olmuş
Yüksek yaparlar kaleyi
Galdır galbinden hileyi
Çok çektim derdi belayı
Benim gönlüm veran olmuş
Hüseyni`yem gülden taze
Yeter çok eyledim ceza
Al yanaklar suza suza
Kırmızı gül diken olmuş
Söz: Hasan Hüseyin Orhan Ve Hüseyin Temiz (Sarı Oede)

Güzeller
Nice güzellere verdim deli gönlümü
Yaka yaka kül eyledi güzeller beni
Kaptırdım aşk tuzağına deli gönlümü
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Seke seke yol eyledi güzeller beni
Cevri güzellerin sürüsüne varayım
Ararım ben nazlı yarimi bulayım
Neyleyim dost sevgisiz dünyayı neyleyim
Çeke çek gel eyldi güzeller beni
Doyum olurmu hiç güzellerin nazına
Gülüşleri benzer baharın sıcak yazına
Bülbül olup da düşeli bu aşk avazına
Saka şuka del eyledi güzeller beni
Larendelim şu güzellerin gönlüne
Bahcivan olsam bahçelerinde gülüne
Aşığım her güzelliğe dünden bu güne
Aşkın sahrasında yel eylediler beni
Kaynak: Aşık Larendeli

Güzeller (Sazımı Alıp Düştüm)
Sazımı alıp da düştüm yollara
Ne söylersiz bana görüm güzeller
Taramış saçları sağlı sollara
Nereden gelirsiz derim güzeller
Kimi al giyinmiş kimi kırmızı
Kimi gül devşirir kimi nergisi
Kimi zengin kimi fakirin kızı
Hepinizi bir gözlerim güzeller
Elde asa ile hoca sandınız
Siz benim gönlümü yüce sandınız
Gözümde gözlükle koca sandınız
Kocalmadım daha erim güzeller
Sümmani’nin bir yanına gelseniz
Söylediği sözü bir yol bilseniz
Halin sorup gönülcüğün alsanız
Bir yol hayır yapın barim güzeller
Kaynak: Nusret Toruni

Güzeller Bahçesi
Güzellerin bahçesinde açılan
Lale midir sümbül müdür gül müdür
Beyaz gerdanına inip dökülen
Zülüf müdür kakül müdür tel midir
Sencileyin güzel nerde bulunur
Her kaçanı görsem aklım alınır
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Rüzigar estikçe durmaz salınır
Selvi midir semen midir dal mıdır
Kaşın kudret kalemiyle yazılmış
Güzel hecrin ile bağrım ezilmiş
Mah yüzüne çifte çifte dizilmiş
Benler midir fülfül müdür hal mıdır
Güzelsin Yusuf'un menendi eşi
Bir olmaz kavgaya uğrattın başı
Gevheri derya mı gözünün yaşı
Murat mıdır Ceyhan mıdır sel midir
Kaynak: Aşık Gevheri

Güzeller Bezenmiş Toya Giderler
Güzeller bezenmiş toya giderler
Sizlere emanet yar oynamasın
Ben bilirem rica minnet ederler
Yengüllük edip ay balam tez oynamasın
Düşmanlar oturmuş bize bakarlar
Kızıl güller al yanağa takarlar
Sonra söyler, başımıza kalkarlar
Dodağın altında dil oynamasın
Ben seni sevmişem sevgüli yarim
Sizlere gurbandır bu şirin canım
Demirem oynamasın, oynasın hanım
Gara gaş altında göz oynamasın
Kaynak: Fikret Karaduman

Güzeller Dönmüş
Güzeller dönmüş yaylaya gider
İçerinden biri yaralar beni
Ardı sıra deste deste gül gider
Ellerinde güller pareler beni
Çamur derenin yazına yakındır
Ovasına çim ve çimen hakimdir
Çamur dere pirisiyle birleşir
İçlerinde biri yareler beni
Kaynak: Zeynep Göyen

Güzeller Güzeli Nur Tanesin Sen
Seni övmek için söz bulamadım
Güzeller güzeli bir tanesin sen
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Seni seyretmekten saz çalamadım
Güzeller güzeli nur tanesin sen
Yanağından rengin almış elmalar
Dudağından buse alsam kan damlar
Sana kurban olsun bütün adamlar
Güzeller güzeli nar tanesin sen
Devran Baba senin aşkınla dolmuş
Benzi küller gibi sararmış solmuş
Sütler sana bakmış bembeyaz olmuş
Güzeller güzeli kar tanesin sen
Kaynak: Devran Baba

Güzeller Güzeller
Oy güzeller güzeller güzeller
Gerdana gül düzerler, güzeller güzeller
Horan oynamiyanın, güzeller güzeller
Horan yeri düz olmuş, güzeller güzeller
Kadife geymiyenin, güzeller güzeller
Goca garı gız olmuş, güzeller güzeller
Gelin gızlar oyniyah, güzeller güzeller
Bu horana doymiyah, güzeller güzeller
Geriki gelenleri, güzeller güzeller
Bu horana goymiyah, güzeller güzeller
Usul bas da yavaş gel, güzeller güzeller
Tahdalar oynamasın, güzeller güzeller
Evin arhasından gel, güzeller güzeller
Cazu anan duymasın, güzeller güzeller
Ay ışıhdır varamam, güzeller güzeller
Dile desdan olamam, güzeller güzeller
Ay buluda giren de, güzeller güzeller
Bağlasalar duramam, güzeller güzeller
Giden olan geri bah, güzeller güzeller
Aldın ahlım geri bırah, güzeller güzeller
Ya beni bile götür, güzeler güzeller
Ya beni dilden bırah, güzeller güzeller
Guru tavuh gaçıyor, güzeller güzeller
Ganadını açıyor, güzeller güzeller
Bırdırki sevdüğüm gız, güzeller güzeller
Bu yıl benden gaçıyor, güzeller güzeller
Güneş ıbrıh ılıtmaz, güzeller güzeller
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Gönül yari unutmaz, güzeller güzeller
Gark dağından gar gelse, güzeller güzeller
Yüreğimi farıtmaz, güzeller güzeller
İlengerde duz olsam, güzeller güzeller
Böyüg evde gız olsam, güzeller güzeller
Yar bacaya gelende, güzeller güzeller
Evde yaloz olsam, güzeller güzeller

Güzeller Sultanı (Kız Niçin)
Kız niçin bakıp bakıp gülersin
Yanağında güller açılasıca
Gülüp gülüp ne aklımı çelersin
Güzeller sultanı seçilesice
Bilir misin bana ne iş eyledin
Aklımı fikrimi bir hoş eyledin
İçkisiz mezesiz sarhoş eyledin
Elinden badeler içilesice
Koymayasın beni eller yerine
Sana hizmet edem kullar yerine
Gel bir koklayayım güller yerine
Gül gibi kokusu saçılasıca
Hüdai aşıktır ay ahu gözlü
Yüreğimi yaktın ciğerim közlü
İçimde yıllardır hasretin gizli
Gel uğruna candan geçilesice
Kaynak: Aşık Hüdai

Güzeller Şahına (Deye)
Güzeller şahına bir musha yazdım
Değmesin duşmanın nazarı deye
Bir gece gönderdim gizli bir name
Kuralım tenhada pazarı deye
Halime münasip yaran bulunmaz
Kalbteki yaramı saran bulunmaz
Dilbere bir öğüt veren bulunmaz
Terk eyleme okur yazarı deye
Mürüvvet kılmadın şu ben gedaya
Bu sinemi karşı verdim cedaya
Sitem sözlerini kıldın hedaya
Başımda gezdirdim güzarı deye
Bu senin efkarın bu senin gamın
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Dillerde söylenen hep senin namın
Ölürsem Fatma'nın yoluna gömün
Yadetsin Ruhsat'ın mezarı deye
Kaynak: Aşık Ruhsati

Güzellerden Bir Yar Sevdim
Güzellerden bir yar sevdim köyün gelini
Anam köyün gelini
Çıtır pıtır konuşuyor bilmem dilini
Anam bilmem dilini
Çok uğraştım saramadım ince belini
Anam ince belini
Su su su su yandım susacık
Anam boyu da kısacık
Nazlanmanın vakti değil ver bir busacık
Anam Haleb'e sultan
Yandım ben sana kurban

Sayfa 1469

Elma size ayva size nar size
Başımı sevdaya salan bir güzel
Ah yaman bir güzel vah şirin bir güzel
Gözelin kaşlar da karadır kara
Çok aradım bulamadım bir çara
Ah yaman bir çara vah şirin bir çara

Güzellerin Meclisine Varınca
Güzellerin meclisine varınca
İçimde bin türlü hal olur benim
Zülüflerin ak gerdana sarınca
Sanarım gözümde dal olur benim
Bülbül olup kızıl güle konarsam
Bağban olup has bahçeye girersem
Seyyah olup bu alemi dolansam
Yaylalar önümde çöl olur benim

Derya kenarında bir sürü kazlar
Anam bir sürü kazlar
Boynunu uzatmış deryayı gözler
Anam deryayı gözler
Beni baştan çıkaran gelinlik kızlar
Anam gelinlik kızlar

Der Zülali bu taksirim geçmeli
Gönül kuşu kafesinden uçmalı
Gahi eylenmeli gahi kaçmalı
Önüm uzun ince yol olur benim

Su su su su yandım susacık
Anam boyu da kısacık
Nazlanmanın vakti değil ver bir busacık
Anam Haleb'e sultan
Yandım ben sana kurban

Güzellerin Zülfü Destedir

Kaynak: Bedirhan Kırmızı

Güzellerden Üç Güzel Var
Güzellerden üç güzel var sevilir
Biri yiğit biri gelin bir'si kız
Ah güzel bir'si kız vah şirin bir'si kız
Yiğit size gelin size kız bize
Başımı sevdaya salan bir güzel

Kaynak: Aşık Zülali

Güzellerin zülfü destedir deste
Erenler har için oturmuş posta
Bir zaman sağ gezer bir zaman hasta
Hasta halin nedir der bulamadim.
Pir Sultan Abdalım dağlar ben olsam
Üstü mor sünbüllü bağlar ben olsam
Alem çiçek olsa arı ben olsam
Dost dilinden datlı bal bulamadım
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Güzelliğin On Para Etmez

Ah yaman bir güzel vah şirin bir güzel
Gözelin kaşlar da karadır kara
Çok aradım bulamadım bir çara
Ah yaman bir çara vah şirin bir çara

Güzelliğin on par'etmez
Bu bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulaman
Gönlümdeki köşk olmasa

Meyvalardan üç meyva var yenilir
Biri elma biri ayva birsi nar
Ah güzel bir'si nar vah şirin bir'si nar

Tabirin sığmaz kaleme
Derdin dermandır yareme
İsmin yazılmaz aleme
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Aşıklarda meşk olmasa
Kim okurdu kim yazardı
Bu düğümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
Fikir başka başk'olmasa
Güzel yüzün görülmezdi
Bu aşk bende dirilmezdi
Güle kıymet verilmezdi
Aşıkla maşuk olmasa
Senden aldım bu feryadı
Bu imiş dünyanın tadı
Anılmazdı Veysel adı
O sana aşık olmasa
Kaynak: Aşık Veysel

Güzellik Sözde Değil
Diksem nefsin heykeli
Beden gölgede kalır
Bu ne ihtişam böyle
Gören de adam sanır
Gürültü var fikir yok
Dinleyen susuz kalır
İrfan vicdan bir kaşık
Derinden bakan tanır
Malkoç Ali güzel gör
Yoksa hazana kalır
Güzel görüp düşünen
Kutlu menzile varır

Sayfa 1470

Giyinme şu alı şalı
Çiti diyen kimdir sana
Seni hup yaratmış Tanrı
Görenin tutuşur bağrı
Sana geçmez diyen doğru
Kötü diyen kimdir sana
Sebebi var firkatinin
Kesesin yol sirkatinin
Git hey aşık Ruhsati'nin
İti diyen kimdir sana
Kaynak: Aşık Ruhsati

Güzelsiz Yayla
Güzelsiz yaylaya konup göçülmez
Kelle kesmeyince kanlar saçılmaz
Gelirim geçerim gözük açılmaz
Bir derdin var bilemedim kız senin
Bir gider de beş arkana bakarsın
Gözlerinden kanlı yaşlar dökersin
Bilmem küskün müsün yas mı çekersin
Bir derdin var bilemedim kız senin
Derdim ağır dere tepe gezdirir
Kazma ile kabrim eller kazdırır
Gelir gider kız yüzünü azdırır
Bir derdin var bilemedim kız senin
Yiğidin bindiği arabasıdır
Şahinin yediği turna etidir
Yoksa güzel nişanlın mı kötüdür
Bir derdin var bilemedim kız senin

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Güzellim Ey Yeke Tellim
Güzellim ey yeke tellim
Kötü diyen kimdir sana
Pamuktan da yumuşaksın
Katı diyen kimdir sana
Aklımı eyledin talan
Beni bu sevdaya salan
Özü fasık sözü yalan
Zatı diyen kimdir sana
Yüzün göreyim dön beri
Kemalinden utan bari
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Karac'oğlan der ki ermediler mi
Tomurcuk güllerin dermediler mi
Yoksa sevdiğine vermediler mi
Bir derdin var bilemedim kız senin
Kaynak: Karacaoğlan

Gzasi Kaide (Türkçe)
Yine de sardı
Tepeleri dumanlar
Senin ve benim için
Son oldu dünyalar
Uç ey bulut uç
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Köye üstten bakacağım
Aldılar çiçeğimi
Aldılar götürdüler
Ben de arkasından bakacağım
Gidip gidip gidemiyorum
Senden vazgeçemiyorum
Bir gün göremezsem
Canım çıkıyor ölüyorum
Işık sevdalım benim
Beni bırakıp da nereye gidiyorsun
Akşamüstü geleceğim
Ben şimdi dağa gidiyorum
Kaynak: Birol Topaloğlu

Ha Bu Dereden Esen Yel
(Bağlantı)
Ha bu dereden can bu dereden
(Esen yel esen yel)
Derdimi yara sırrımı yara desem
(Desem yel desem yel)
Derenin kenarında
(Esen yel esen yel)
Oturdum yar yanında
(Desem yel desem yel)
Bağlantı
Ben o yara kavuştum
(Esen yel esen yel)
Erciş'in balalarında
(Desem yel desem yel)
Bağlantı
Dağda dağarcık oynar
(Esen yel esen yel)
Bir çift gövercin oynar
(Desem yel desem yel)

Sayfa 1471

Bağlantı
(<i>Kaynaktaki farklı dörtlükler</i>)
Derenin kenarında
Oturdum yar yanında
Ben o yare kavuştum
Erciş'in dağlarında
Dağda da garcık kaynar
Bir çift güvercin oynar
Deseler yarin geldi
Başımda saçım oynar
(Bağlantı)
Ha bu dereden
Can bu dereden
Esen yel esen yel
Derdimi yare
Sırrımı yare
Desem yel desem yel
Kaynak: Mehmet Bülbül

Ha Bu Diyar (Eledir Oğul)
(Bağlantı)
Ha bu diyar ha bu diyar
Ha bu di ha bu di ha bu diyar
Eledir oğul eledir
Şimdiki zaman beledir
Almış yari yanına
Hem öpir hem söyletir
Bağlantı
Gece çıktım ayaza
Sarıldım bir beyaza
Ele bir yar sevmişem
Hem okuya hem yaza
Bağlantı
Kaynak: Muharrem Akkuş

Bağlantı
Dediler yarin geldi
(Esen yel esen yel)
Başımda saçım oynar
(Desem yel desem yel)
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Ha Buradan Aşağı
Ha buradan aşağı
Ben inemem inemem
Küçüceksin sevdiğim
Sözüne güvenemem
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Sayfa 1472

Ha burası ne bayır
Gülün dikenden ayır
Sevdalıktan öleni
Kayır Allah'ım kayır

Trabzon'un ismini
Aca kim idi yazan
Sevdaliyum ben sana
Var mı kalbini bozan

Ha buradan aşağı
Buzlar sallanır buzlar
Erkekler asker oldu
Arzuhal verin kızlar

Bağlantı

Al aşağı vur dizi
Baban duymasın bizi
Baban duyarsa bizi
Öldürür ikimizi

Kaynak: Oykan Hoca

Ha Buranın Ekini
Ha buranın ekini (of of bi danem)
Ne yeridir danesi
Yesam toyurur beni

Al aşağı aşağı
Fistan kırmalarını
Beğenemedim gelin
Senin durmalarını

(Bağlantı)
Of of bir danem
O gaşlar o gözler
Sen benim ben senin
Zıpkanın bir tanesi

Vay vay demeye geldim
Kaymak yemeye geldim
Değil meramım kaymak
Yari görmeye geldim

Çıktım dağa üzüme (of of bi danem)
Tiken batdi gözüme
Kız demedim mi sağa

Aynalıdır aynalı
Konak pencereleri
Verseler yari bana
Cumağı geceleri

Ha Buradan Görünür
Ha buradan görünür
Görele'nin kıyları
Aldı mı sana e kız
Sevdaluk uykuları
(Bağlantı)
Sevdaliyum sevdalı
Kurudum oldum çali
Derman kalmadı bende
Kız sana vurulali
Nereye açık başlı
Hani ya senun fesun
Gel okuyayım seni
Çok eyidir nefesum
Bağlantı

Bağlantı
Kaynak: Hasan Sözeri

Ha Gel Gel (Bu Gönül Tahtına)
Bu gönül tahtına sultan olan yar
Çaresiz dertlere düştüm ha gel gel
Gözlerin güneştir sevdansa bir nar
Gör yüce dağları aştım ha gel gel
Şimdi bir sözüm var halden biline
Can kurban ederim yüze gülene
Bir su vermez misin yoldan gelen
Yandım ateşine piştim ha gel gel
Sevda ırmağısın çağlar akarsın
Vurur gönül kalasını yıkarsın
Ağustos güneşi oldun yakarsın
kaynadım kaynadım taştım ha gel gel
Bahçıvan bağımda gülüm dermedim
Derdim ama sefasını sürmedim
Dönülmez yol arar asla girmedim
Bağların içinde koştum ha gel gel
Kaynak: Orhan Bahçıvan
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Ha Leylim Leylanı
(Ha leylim Leylanı) Sabahınan gün doğar
(Ha leylim Leylanı) Boyalı konaklara
(Ha leylim Leylanı) Yer bizi davet etmiş
(Ha leylim Leylanı) Kırmızı yanaklara
(Ha leylim Leylanı) Tabakta darı gördüm
(Ha leylim Leylanı) Düşümde yari gördüm
(Ha leylim Leylanı) Keşke görmez olaydım
(Ha leylim Leylanı) Benzini sarı gördüm
Kaynak: Şükrü Çalışkan

Ha Vurun Kızlar Yürüsün
Ha vurun kızlar yürüsün (Allah allah)
Avcuyu toz bürüsün (Medet allah)
Keklik kayalı yerde (Allah allah)
Gezer mayalı yerde (Allah allah)
Bu dağın o yüzünde (Allah allah)
Ceylan gezer düzünde (Medet allah)
Ben yarimi tanırım (Allah allah)
Çifte ben var yüzünde (Allah allah)
Dağlarda maral gezer (Allah allah)
Ha vurun kızlar yürüsün (Medet allah)
Dağ bizim maral bizim (Allah allah)
Avcu burda ne gezer (Allah allah)
Kaynak: Mustafa Dokumacı

Hab-ı Gafletten Uyanıp
Hab-ı gafletten uyanıp
Doğru yola bastım kadem
İhlasla Hakk'a dayanıp
Aşina oldum dembedem
Erler cem olmuş bir yerde
Arada göründü perde
Gel gir düşmeyesin derde
Burayaca geldin madem
Bizim mektebi irfana
Mana öğrettiler bana
Vuslat oldum ilmikana
Çün babıu vahdette bu dem
Okudum elifi beyi
Farkeyledim teyi seyi
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Saki destindeki meyi
Sundu nuşeyledim ol dem
Ol dem açıldı can gözüm
Cemale karşıdır yüzüm
Zedemden sıyrıldı özüm
Şükür nasip oldu adem
Adem'de Hak'kı bulmuşam
Bahri Umman'a dalmışam
Vahdeti ahed olmuşam
Sanma ki Adem'den yandım
Dertli Divani yakudum
Levhi mahfuzdan okudum
Aba hırka şal dokudum
Meğer bu işte üstadem
Kaynak: Dertli Divani

Hab-ı Nazda Yatar İken Uyandım
Hab-ı nazda yatar iken uyandım
Bir bade verdiler nuş edip kandım
İçtim badeyi kandım
Ab-ı hayattır sandım
Ben bir ateşe yandım
Aşkın atına bindim
Yeri göğü dolandım
Bu yerde de avlandım
Seni buldum bir çobana efendim
Kudret kanadımı çalsam el kınar
Uyanmıştım hab-ı nazdan havf ilen
Kırklar dolu verdi tabla raf ilen
Dolu tabla raf ilen
Divan durdum saf ilen
Öğüt almam laf ilen
Erenler taraf ilen
Yedi deryaları kuh-ı Kaf ilen
Gavazsam kaynağa dalsam el kınar
Siftah yalvarırım Gani Subhana
Sonradan dönerim bir aç aslana
Dönerem aç aslana
Saldırıram cihana
Kah o yana bu yana
Diyeceksin daha ne
Nece ki bir serçe geçer şahana
Kırsam kanadını yolsam el kınar
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Zülali çağırır ben bir nökerim
Heyya gibi dilden zeher tökerim
Zeher meher tökerim
Aşk kılıcın çekerim
Tunçtan beden sökerim
Ey benim bal şekerim
Hiç deme Mevla kerim
Haçan ki meydanda pençe çekerim
Her aşık sazını alsam el kınar
Kaynak: Aşık Zülali

Haber Gelmez (Dolanır Başımda)
Dolanır başımda bir kara sevda
Düşmüşüm derdine derman kar etmez
Bu gönül yanar tutuşur ama ne fayda
Ah seni bana eller yar etmez
Ben sana hasret
Ben sana vurgun
Sen bana dargın mı
Hiç haber gelmez
Hep seni ararım
Ellere sorarım
Günleri sayarım da
Bir selam gelmez

Sayfa 1474

Kaynak: Abdullah Papur

Haber Sal Sevgilim
Haber sal sevgilim hemen gelirim
Bizim kavuşmamız bize bağlıdır
Karlı dağlar aşar seni bulurum
Her yokuşun sonu düze bağlıdır
Şu sıra dağları kaldır aradan
Ne kadar özenmiş seni yaradan
Bir gün yolun geçerse buradan
Bizim kavuşmamız bize bağlıdır
Sen gideli gözyaşımı tutamam
Zehir olsun lokmaları yutamam
Ben bu derdi başkasına satamam
Bu derdin çaresi sana bağlıdır
Her an seni hasretinle anarım
Yağan kardan esen yelden sorarım
Tez gel diye çağırıyo cananın
Bizim kavuşmamız bize bağlıdır
Güvenme sevdiğim dünya haline
Her baharın sonu güze bağlıdır
Yıllardır hasretle ağlar gezerim
Hayatım verdiğin söze bağlıdır

Kaynak: Özhan Eren
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Haber Gözler Gözlerim
Dost elinden giden seher yelleri
Bir hayırlı haber gözler gözlerim
Cana hasret düştü sabrım kalmadı
Bir hayırlı haber gözler gözlerim
Mecnun gibi dolanırım çöllerde
Gönlüm hasret çeker gözüm yollarda
Nice bir gezeyim gurbet ellerde
Bir hayırlı haber gözler gözlerim
Böyle oldu bize haktan irade
Tecellim bu imiş kaldım arada
Kadir mevlam yetir beni murada
Bir hayırlı haber gözler gözlerim
Papur hakka bağlamışım belimi
Yetiş Hızır birgün sen tut elimi
Bir kimseye diyemedim halımı
Bir hayırlı haber gözler gözlerim
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Haber Salın O Yare
Haber salın o yare
Gurbetten dönsün gayri
Hastayım ölüyorum
Yetişsin tez gelsin gayri
Çölde susuz kalaydım
Mapuslarda yataydım
Yüz yerden vurulaydım
Tek yardan ayrılmayaydım
Yüceler kar yağdı
Saçım başım ağardı
Gönlümü ateş sardı
Gelsin söndürsün gayri
Çölde susuz kalaydım
Mapuslarda yataydım
Yüz yerden vurulaydım
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Tek yardan ayrılmayaydım
Kalem oynasın gayrı
Mektup dillensin gayrı
Bu son arzuhalimi
Bildirin tez bilsin gayrı
Kaynak: Erdal Küçükkaya

Haber Ver (Gazel)
Ey can sahibi gel candan haber ver
Vücudunda ne var ondan haber ver
Vücudun şehrini seyran eyledim
Gönül evi o sultandan haber ver
Dudağın şerbeti hastaya şifa
Dudağından olan baldan haber ver
Ben Hümakuşuyum göğe ağarım
Yumurta içinde kandan haber ver
Yigirmi ağacın ondur budağı
Anın dahi çeçeğinden haber ver
Adem'den berisin ondur budağı
Anın dahi çiçeğinden haber ver
Oku kitabını Pir Sultan Abdal
Hakikata giden yoldan haber ver

Sayfa 1475

Kız hastayım sana hasta
Gel sar beni son nefeste
Ölüyom haberin var mı
Kaynak: Ozan Ata Canani

Haberin Var Mı Hey Gönül
İlimlerden ayetlerden
Sünnetlerden davetlerden
Elvan çeşit nimetlerden
Haberin var mı hey gönül
İrfanlardan ikvanlardan
Hadislerden Kur'an'lardan
Geçip giden devranlardan
Haberin var mı hey gönül
İlimlerin aynasından
Mevlana'nın Konya'sından
Sadıkların dünyasından
Haberin var mı hey gönül
Ariflerin dost özünden
Ali Haydar'ın sözünden
Aşıkların mim izinden
Haberin var mı hey gönül
Aşıkların erkanından
Dervişlerin makamından
Sadıkların dükkanından
Haberin var mı hey gönül

Kaynak: Abdülbaki Gölpınarlı

Haberin Var Mı (Bu Sineyi)
Bu sineyi dert ortağım
Deliyom haberin var mı
Nolur yeşert benim bağım
Soluyom haberin var mı
Çektiklerim kolay dile
Bülbül figan eder güle
Cehennemde olsan bile
Geliyom haberin var mı
Kaşın başka gözün başka
Zülüflerin yüzün başka
Sözün başka özün başka
Biliyom haberin var mı

Kültür sanat sevgisinden
İlmin metaı sergisinden
Edebiyatın dergisinden
Haberin var mı hey gönül
Kaynak: Aşık Mevlevi

Haberin Yok (Salınarak Gelen)
Salınarak Gelen Güzel
Senin Senden Haberin Yok
Zülüflerin Olmuş Tel Tel
Senin Senden Haberin Yok
Kalem Parmak Ak Ellerin
Duduya Benzer Dillerin
Sultanısan Gönüllerin
Senin Senden Haberin Yok

Canani yimgönül yasta
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Giyinmişsin İpek Fistan
Kirpiğin Ok Kaşın Keman
Güzelliğin Dilde Destan
Senin Senden Haberin Yok
Ne Canlar Yandırırsan Yandırırsan
Senin Senden Haberin Yok
Hasta Canım Öldürürsen Öldürürsen Oy Oy
Senin Benden Haberin Yok

Sayfa 1476

Bir günün iki yüzü var enişi var yokuşu var
Yaradan nurdan yarattı dünyaya hoş bakışı var
Üçyüzaltmışaltı bende aynı suyun akışı var
Böyle düzen nerde gördün gövdesi baştan habersiz
Çıldırlı Ergün biliyor o hızıra giden yolu
Mümin olan secde eder daima hep ona doğru
Yaradan verifti ama değer bilmez insanoğlu
Amaç başka gaye başka dolusu boştan habersiz

Kaynak: Hacı Yener
Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Haberin Yok (Vefasız Yar)
Vefasız yar güller gibi
Solduğumdan haberin yok
Yana yana küller gibi
Olduğumdan haberin yok
Hasretin kar etti cana
Bilsen neler oldu bana
Benim sazı yalnız sana
Çaldığımdan haberin yok
Engeller çok önüm dertte
Soldu gitti tenim dertte
Sen kurtuldun benim dertte
Kaldığımdan haberin yok
Gönlüm hala sana vurgun
Arıyorum yorgun yorgun
Saçlarımı hergün hergün
Yolduğumdan haberin yok
Bu Gönüllü Coşkun’u şaş
Ettin senin yüreğin taş
Günden güne yavaş yavaş
Öldüğümden haberin yok
Kaynak: Gönüllü Coşkun

Habersiz (Muammalı Divan)
Ben bir devri alem gördüm gerçeği düşten habersiz
Otuz iki dem içinde altısı beşten habersiz
Yaradan neyi yarattı bir avuç balçık içinde
Ayırmak kolay mı sandın toprağı taştan habersiz
On dokuz taşla örtülmüş alemin hoş yapısı var
On iki direkli saray elli sekizde kapısı var
Alemin deryada onun dağ başında gemisi var
Nece mahluku kurtardı kaptanı köşkten habersiz
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Habeşin Bağında Vurdular Beni
Habeşin bağında lele vurdular beni
Yarin çevresiyle sardılar beni
Bir domurcuk gül iken soldurdun beni
(Bağlantı)
Kör ola kör ola düşman kör ola
Kalbimdeki gonca güle har ola
Habeşin dağında lele kale yapılmaz
İçine giripte yare bakılmaz
Yarim gitti gelmez oldu yola bakılmaz
Bağlantı
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Habilban (Çıktım Dağlar Başına)
Habilban can bil ban ey can ey can
Çıktım dağlar başına
Sırtım verdim taşına
Nişan attım almadı
Toprağ benim başıma
Habilban can bilban ey can ey can
Çıktım dağa kar yoktur
Endim bağa nar yoktur
Bütün dünyayı gezdim
Senin gibi yar yoktur
Habilban can bilban ey can ey can
Arpalar iliklendi
Buğdalar filiklendi
İçerim palıt közü
Yel vurdu körüklendi
Kaynak: Bektaş Şirin
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Sayfa 1477

Habilban Oy Can Oğlan

Ay da geçti göremedim yar seni

Habilban habilban oy can oy can
Çıkdım dağa kar yokdur
İndim bağa nar yokdur
Üryamda büryanı gezdim
Senden de gayri yar yokdur

Tren gelir acı acı seslenir
Yağmur yağar çit entere ıslanır
Zalim anan duyar sana herslenir
Ay da geçti göremedim yar seni

Habilban habilban oy can oy can
Çıkdım dağlar başına
Arka da verdim taşına
Nişan da attım almadı
Torpak da o yar başına
Kaynak: Ahmet Kartal

Haburadan Yukarı
Haburadan yukarı
Gelde gideli yali
Salonda gezeyiken
Hakim çığırdı beni
Havu senin gaibini
Benim gaibim sandım
Hemen çağırdı beni
Dairesine vardım
Udasorduki oğlum
Bıçağı nerden aldın

Hacel Obası 2
Hacel obasını engin mi sandın
Ayağında potin zengin mi sandın
Her olur olmazı dengin mi sandın
Ay da geçti göremedim yar seni
Tıkır mıkır merdivenden enişin
Çığıştırıyor altınınan gümüşün
İpti söz veripte sonra dönüşün
Ay da geçti göremedim yar seni
Suya gider bir incecik yolu var
Sıktırmış kemeri ince beli var
Söylerim söylemez datlı dili var
Ay da geçti göremedim yar seni
Suya gider helkeleri doldurur
Kınalı ellerin suya daldırır
O yarin sevdası beni öldürür
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: İhsan Öztürk

Hacer (Almanya'dan Bazı Mektup)
Hacel obasını engin mi sandın
Ayağında potini var zengin mi sandın
Her olur olmazı dengin mi sandın
Ay da geçti göremedim ben seni
Merdivenden tıkır mıkır inişin
Cığıldaşır altın ile gümüşün
İpti söz verip de sonra dönüşün
Ay da geçti göremedim ben seni
Suya gider bir incecik yolu var
Sıktırmış kemeri ince beli var
Söylerim söylemez tatlı dili var
Ay da geçti göremedim ben seni
Suya gider su testisin doldurur
Kınalı parmağın suya daldırır
O yarin bakışı beni öldürür
Ay da geçti göremedim ben seni
Kaynak: Gönüllü Coşkun

Hacı Bektaş
Medet mürvet deyip kapına geldim
İsteğim dileğim ver Hacı Bektaş
İndim eşiğine yüzümü sürdüm
Kusurum günahım var Hacı Bektaş
Kul olanın elbet olur kusuru
Nesli Peygambersin cihanın nuru
Alisin Velisin Pirlerin Piri
Galma kusurlara Pir Hacı Bektaş
Horasandan ayak bastın uruma
Mucizeler şahit oldu pirime
Bak şu vaziyete bak şu duruma
Eşin yok cihanda bir Hacı Bektaş
Geçmem dedin duvarımda sinekten
Yalan sadir olmaz ervahı pekten
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Sana inanmışım ervahtan kökten
Sana inanmayan kör Hacı Bektaş
Sana yalvarıyor Veysel biçare
Yine senden olur her derde çare
Bir arzuhal sundum gani Hünkare
Keremin ihsanın bol Hacı Bektaş

Sayfa 1478

Veli'm deyip nerde kaldı
Hünkarım bir telde kaldı
Yaralarım sızlar benim
Tekke başı bir sarık sacdır
Ona engel olmaz bir büyük tacdır
İnkar eden talibinin sayısı kaçtır
Bilen ademini gör Hacı Bektaş

Kaynak: Aşık Veysel
Kaynak: Hüseyin Karakuş

Hacı Bektaş (Bütün Evren Semah)
Bütün evren semah döner
Hü hü Hacı Bektaş dost
Gökyüzünde delil yanar
Hü hü Hacı Bektaş dost
Biz acıyı bal eyleriz
Hakkımız helal eyleriz
Bize Bektaşi Can derler
Gidersek Hakka gideriz dost
Gökyüzünde uçan turna
Hü hü Hacı Bektaş dost
Feryadı Şahlar Şahına
Hü hü Hacı Bektaş dost
Hor olanı hoşlarız biz
Hak diyerek başlarız biz
Şeytan yaklaşamaz bize
İkiliği taşlarız biz dost
İlimsiz yol karanlıktır
Hü hü Hacı Bektaş dost
Bizde küsmek yaranlıktır
Hü hü Hacı Bektaş dost

Hacı Bektaş Veli Dost
Sensiz dünyanın tadı olur mu
Adı güzel Hacı Bektaş Veli dost
Seni bilmeyenler hakkı bilir mi
Adı güzel Hacı Bektaş Veli dost
Ulu dost
Canım dost
Elimi bilmezdim eli bildirdin
Yalan söylemeyen dili bilirdin
Harama çözülmez beli bilirdin
Adı güzel Hacı Bektaş Veli dost
Ulu dost
Canım dost
Yunus'a yar ettin Taptuk Emre'ye
Kırk yıl dağda gezdi gönül vermeye
Her can layik değil seni sevmeye
Adı güzel Hacı Bektas Veli dost
Ulu dost
Canım dost

Mahzuni ünümüz bizim
Bulunmaz kinimiz bizim
Cahil bize dinsiz demiş
Sevgidir dinimiz bizim dost

Der Mahzuni eşiğini bulayım
Yüzlerimi tozlarına dolayım
Kul eyle kapında kurban olayım
Adı güzel Hacı Bektaş Veli dost

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Ulu dost
Canım dost

Hacı Bektaş (Senin İçin Yanıp)
Senin için yanıp tutuşanlara
Gönlünden bir gül ver Hacı Bektaş
Kapında yolunda er olanlara
Ocağından bir yer ver Hacı Bektaş
Hacım benim darda kaldı
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Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Hacı Bektaş Veli'nin
Sadetlü hünkarın nazar kıldığı
İlleri var Hacı Bektaş Veli'nin
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Horasan'dan sökün edip geldiği
Yolları var Hacı Bektaş Veli'nin
Kulları var atlas giyer al giyer
Düldül atları var altın çul giyer
Dervişleri hırka giyer şal giyer
Şalları var Hacı Bektaş Veli'nin
Bin bir ayet yazılıdır postunda
Yedi kıral yedi şah var destinde
Altın hilye örtüleri üstünde
La'lleri var Hacı Bektaş Veli'nin
Dahi böyle sultan nerede olur
On sekiz bin alem hem mevcut bilir
Kırk konaklık yerden kurbanı gelir
Malları var Hacı Bektaş Veli'nin
Veli'm eyder cünbüş verir cüş verir
Yine ay gün resiminde taş verir
On'ki imam yollanna baş verir
Kulları var Hacı Bektaş Veli'nin
Kaynak: Aşık Veli

Hacı Bektaş Yolu
Hacı Bektaş yolu ulu bir yoldur
Çamura basarak toz etmesinler
Hak'ka gidenlerin hepsi kuldur
Bizi bu Dergah'tan yoz etmesinler
Olmaz cahillerde İkrar'a durak
Özünü sel almış dışından kurak
Can'ları üzerek gönül kırarak
Oniki İmamı koz etmesinler
Evladı Ali'ye etmişiz biat
Nedemek efendi insana cihat
Cumhuriyet bize ecdat'tan ırat
Münafıklar bundan söz etmesinler
Şu ülkede sonu gelmez yalanlar
Bu kadar mazlumun hakkın alanlar
Kendi kör nefsine secde kılanlar
Yanmış yüreğimi köz etmesinler
Der Mahzuni ey sevdiğim bak bana
Hak fitneyi emretmedi Kur'an a
Aşk'a taptı Hacı Bektaş Mevlana
Alimler gerçekten naz etmesinler
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Sayfa 1479

Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Hacı Bektaş-ı Veli
Geldi diyar-ı Rum'a
Hacı Bektaş-ı Veli
Gönül dostu bir sima
Hacı Bektaş-ı Veli
Şenlendirdi bu yurdu
Yesevi'den bir nurdu
Nurlu bir dünya kurdu
Hacı Bektaş-ı Veli
Bu toprağı yoğurdu
Toprak sevgi doğurdu
Bizi aşka çağırdı
Hacı Bektaş-ı Veli
Bir yan ulu Mevlana
Bir yan Ahi Ervan'a
Ulularla yan yana
Hacı Bektaş-ı Veli
Dua dolu el açtı
Sevgi adlı gül açtı
Ol Yunus'a yol açtı
Hacı Bektaş-ı Veli
Eline ve diline
Ve sahip ol beline
Çağırdı hak yoluna
Hacı Bektaş-ı Veli
Polatoğlu yeridir
Dergahların eridir
Erenlerin piridir
Hacı Bektaş-ı Veli
Kaynak: Ozan Yusuf Polatoğlu

Hacı Bey Beylerin Beyi
Hacı bey beylerin beyi
Hem yiğit sözünün eri
Doldurulmaz onun yeri
Hacı beyim can veriyor
Karalardan kara giyin
Şehit oldu hacı beyim
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Varın anasına deyin
Hacı beyim can veriyor
El veriyor el veriyor
Orta direk bel veriyor
Döndüm baktım sağ yanıma
Hacı beyim can veriyor
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Hacı Farac'ın Kızısan
(Erkek)
Hacı Farac'ın kızısan gözleriv sürmeli
(Erkek)
Gel mene gözüv göster men alım seni
(Kadın)
Git git git güzel oğlan gözümü neynisen
(Kadın)
Dağlarda (bala bala) ceyran hiç görmeyipsen
(Erkek)
Hacı Farac'ın kızısan yanağın görmeli
(Erkek)
Gel mene yanağın göster men alım seni
(Kadın)
Git git git güzel oğlan yanağım neynisen
(Kadın)
Bahçada yevel alma hiç görmeyipsen
(Erkek)
Hacı Farac'ın kızısan dudağın görmeli
(Erkek)
Gel mene dudağın göster men alım seni
(Kadın)
Git git git güzel oğlan dudağım neynisen
(Kadın)
Kazzazda kırmızı keytan hiç görmeyipsen
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Hacı Mehmet Efendi
Gürün’ün güzel gülü
Hacı Mehmet Efendi
Hakk’ın sevgili kulu
Hacı Mehmet Efendi
Başören Akdereli
Kalbi gönlü yaralı
Muhammed’e sevdalı
Hacı Mehmet Efendi
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Sayfa 1480

Gübün’de Mehmet Nazi
Yassıcatepe’de Hayrani
Hiç unutmaz Allah’ı
Hacı Mehmet Efendi
İhramcızade gülü
Hak bağının bülbülü
Hulusi’nin sümbülü
Hacı Mehmet Efendi
Kaynak: Erşani Yiğittürk

Hacı Rüştü
Çeşme önü engindir
Hacı rüştü zengindir
Zenginlik para etmez
Cemal benim dengimdir
Şu dağların karı var
Herkesin bir yari var
Sen ne ağlan a topal
Ben ağlasam yeri var
Çeşme önünden geçtim
Şekerli kahve içtim
Cemal beyi görünce
Ben topaldan vazgeçtim
Irmak kapısı vardır
Bura bizim mekandır
Ayıplaman a dostlar
Cemal benim kocamdır
Kaynak: Yöre Ekibi

Hacı Sarıklı Molla
Hacı sarıklı molla
Git babama haber yolu
Eğer babam vermezse
Dere boyunu kolla
Allı basma mor basma
Alttan duvara asma
Şu koçana kızları
Hem çakır gözlü hem yosma
(Hem ela gözlü hem yosma)
Allı basma giymem ben
Morluca basma istemem
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İki telli görmeden
Arabaya binmem ben
Yar koluna girmem ben
Hacı sarığı sararsın
Sen buralarda n'ararsın
Ömer ağa'nın kızının
Endamına yanarsın
Cilvesine kanarsın

Sayfa 1481

On bir Haziranda kadro açıldı
Hacıbey'e çavuş unvanı biçildi
Düşmanların bugün yaşı saçıldı
Derdini madene eker Hacıbey
İşçilerden var mı hiç memnun olan
Yok mudur yarabbi imdada gelen
Kim gördü intizar yerinde kalan
Sanırsın kırk yıllık bekar Hacıbey

Kaynak: Fahri Vardar

Hacı Sarıklı Molla
Hacı sarıklı molla
Babama dünür yolla
Eğer babam vermezse
Dere boyunu kolla
Cici pabucum cici
Bastığım çimen içi
Benim de sevdiceğim
Kavrulmuş badem içi
Allı basma giymem ben
Morlu da basma giymem ben
Beşibirlik takmadan
Yar yanına gelmem ben
Kaynak: Fehmi Sevinç

Hacıbey (Bir Destan Yazayım)
Bir destan yazayım okusun herkes
Şansına bilmem ne çıkar Hacıbey
Hacıbey'e güler korkarım
Elmas Küsüp suratını döker Hacıbey
Seni fabrikada herkesler bilir
Arayan belasın mevlasın bulur
Oğuldan oğula hediye kalır
Al insan içine çıkar Hacıbey
Terfi etse hiç kabında duramaz
Sağdan soldan gelenleri göremez
Başçavuşu Şef Poryon'u sallamaz
Yürüyende döner bakar Hacıbey
Yirmi bir mayısta oldu bir çavuş
Eğer aklın varsa önünden savuş
Vagonlar dolunca tumbaya kavuş
Başka yere gözü diker Hacıbey
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Yukarıya terfi etti az kaldı
Merak etme önümüzde yaz kaldı
Çavuşların gelmesine az kaldı
Birazdan selamı çakar Hacıbey
Çavuş geldi durdu onun başına
Sular kattı onun pişmiş aşına
Kan karıştı Hacıbey'in yaşına
Çağlayıp dereden akar Hacıbey
Madenden gitmeye kararın verdi
Yevmiye artırmak onun tek derdi
Ha bu ay gelecek ay olsun derdi
Sabredip dişini sıkar Hacıbey
Başçavuşu koydu şefe konuştu
Ben böyle işçiyim ona demişti
Servis şefi Hacıbey'e demişti
O günleri iple çeker Hacıbey
Sana söylüyorum işte bu sözdür
Saklama sırrını aleme sezdir
Kendini şeflerin emrine yazdır
Belki nasip olur şeker Hacıbey
Çok fazla düşkündür ticaret kara
Kendisini satsan etmez on para
Her ayda alıyor seksen yüz lira
Yoksa omuzundan çöker Hacıbey
Faydası yok kirli tabanca elde
İşçi kemerleri bağlıdır belde
Akşama giderken tanınmaz yolda
Gözüne kara bağ tıkar Hacıbey
Parayı bol bulur Kulüp savurur
Ahbaplık deyince düşer bayılır
Ahmet Çavuşu uykudan çağırır
Sözün geçiremez bıkar Hacıbey
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Aşçıbaşı gelir ecel hastası
Akşam olur mesainin ustası
Yalan değil makinistler destesi
Kurnazları mutlak takar Hacıbey

Sayfa 1482

Vala sen düşürdün de beni
Gurbet ellere viran yerlere
Yolumu düşürdün de yine senin eline oy
Kaynak: Halit Arapoğlu

Tabancayı ele almasa bile
Çoktur Hacıbey'de dubara hile
Gider tumbalara yatar hep küle
Olur mu bu kadar sakar Hacıbey
Lirayı fırlatır destan yazdırır
Çavuşların aleyhine gezdirir
İğne ile kuyusunu kazdırır
Denginin dişini söker Hacıbey
Hacıbey feleğe bilmem ki n'etti
Kaderin ettiği ona kar etti
Ahir encam fabrikayı terketti
Ahı dağı taşı yıkar Hacıbey
Bilmeyenler Hacıbey'i bilsinler
Asilzademize selam salsınlar
Destanımı dinleyenler gülsünler
Kendini boşuna yakar Hacıbey
Sabahleyin kalkıp el yüze sürdüm
Hacıbey'e destan düzmektir derdim
Noksani zamanı gelmişti gördüm
Korkarım boynunu büker Hacıbey
Kaynak: Hodlu Noksani

Hacılar Hocalar
Hacılar hocalar da bir araya gelseler
(Erenler büyükler de bir araya gelseler)
Herkesin sevdiğini de herkese verseler
Sultan Süleyman'dan da bir haber gelse
Sevdiğim seni de bana verseler

Haçan Bir Mecliste Olsa
Haçan bir mecliste olsa bir deccal
Ol meclisin halkı perişan olur
Orta yerde bir kahraman türese
Donanır o meclis uruşan olur
Sağsak bülbül olsa yakışmaz güle
Haçan bir eskici bezirgan ola
Bir züğürdün eli beş para göre
Mühür bende deyü Süleyman olur
Viraneyi bekler divane biçar
Serçenin gönlünden şahinlik geçer
Muhanet kavgayı görünce kaçar
Gider tenhalarda kahraman olur
Koç Köroğlu der ki korkmazam mertten
Tilki de der aslan kaldırsam yurttan
Bir keçi selamet kurtulsa kurttan
Bakar boynuzuna gergedan olur
Kaynak: Köroğlu

Hadi Gel Erzurum'a Gel
Palandöken yastığım
Evleri yığın yığın
Dadaşların el ele
Alem senin aşığın
Hadi gel Erzurum'a gel
Erzurum yaman güzel

Dağlara da kahpe felek dağlara
Vala sen düşürdün de beni
Gurbet ellere viran yerlere
Yolumu düşürdün de yine senin eline oy

Palandöken bembeyaz
Çoğu kıştır azı yaz
Yaylalar serin sulu
Damda donan buzu yaz

Evinin önüne oturmuş da gine garip garip ağlar
Hele al yanak üstüne de gine baharın gülleri keke ölem
Hele senin bir bakışın da Barak kızı
Antep'i yakar Nizip'i yakar cihanı yakar

Hadi gel Erzurum'a gel
Erzurum yaman güzel

Dağlara da kahpe felek dağlara
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Kaynak: İbrahim Erkal

Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Ne umutla geldik koca şehire
Allah sonumuzu hayır getire
Alacaklı haciz koymuş Bekir'e
Hadi gel köyümüze geri dönelim
Fadime'nin düğününde halay çekelim
Buralarda ağaçları kesmişler
Yerlerine taş duvarlar dikmişler
Sevdiğimi başkasına vermişler

Sayfa 1483

Sis dağının üstünden
Bulut geçiyi bulut
Sevdim de alamadım (oy oy oy)
Gene ederim umut
Daha da gelip geçmem
Yarimin yollarından
Olsam çentik bağları (oy oy oy)
Asılsam kollarından

Hadi gel köyümüze geri dönelim
Fadime'nin düğününde halay çekelim

Vardım yarin evine
Manca yiyorum manca
Öptüm de doyamadım (oy oy oy)
Yesem de doysam anca

Bir başkadır Toroslar'ın yağmuru
Anam evde hazırlamış hamuru
Çok özledim havasını suyunu

Kaynak: Osman Cevat Hızal

Hadi gel köyümüze geri dönelim
Fadime'nin düğününde halay çekelim
Kaynak: Ferdi Tayfur

Hadi Gidelim Bağlara
Hadi gidelim bağlara
Üzüm verelim ağlara
Candarmalar geliyor
(Suna boylu Hanife'm)
Fişek koydum bağlara
Şu dere derin dere
Suları serin dere
Ben o yari sevmişim
(Suna boylu Hanife'm)
Göğsümü gere gere
Ak pınarım akmıyor
Yarim bana bakmıyor
Oniki daldan gül aldım
(Suna boylu Hanife'm)
Senin gibi kokmuyor

Hadi Gidelim Enişe
Hadi gidelim enişe
Hem konuşa konuşa
Adil Bey'in kuşağı
Beş yüzelli kuruşa
Dere boyu gidelim
Karakoyun güdelim
İkimizi görmüşler ama
İnkar gaylı idelim
Kazdım kazdım kum çıktı
Bu yılda banknot çıktı
Esef etme Gülzade
Şeker beşyüze çıktı
Kara gürgenliktir yurdumuz
Neye meclis kurdunuz
Kara gözlü Adil'i
Bize çok mu gördünüz
Armut koydum heybeye
Kâzım geldi tövbeye
Adil Bey can veriyor
Burçak burçak terleye

Kaynak: Yöre Ekibi

Hadi Gidelim Çorttan
Hadi gidelim çorttan
Umut kesilmez haktan
Al da gideli beni (oy oy oy)
Kötü müyüm hiç yoktan
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Kuş burnunu budarlar
Fışkın sürmesi diye
Adil seni döverler
Gelin sevmesin diye

Hadi Gidelim Garadaş'a
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Hadi gidelim garadaş'a üzüme (aman)
Gelin sürme çekmiş kaşlarına gözüne
Garadaş'ın bağlarında üzüm var (aman)
Şu giden güzelde benim gözüm var
Selendir'in sarı sarı samanı (aman)
(Ah) Gine geldi ayrılmanın zamanı

Sayfa 1484

Hagirmi yiğirmi gızlar
Teli (de) değirmi gızlar
Yarıma gurban olsun (oy)
Mahlede girmi gızlar
Arkalığım çift çini
Sevem gözün içini
Nerelerde kalmışsan (oy)
Göynümün gövercini

Kaynak: Mustafa Çobanoğlu

Hafız Mektepten Gelir
Hafız mektepten gelir (ah aman vay)
Edayınan (da) nazınan (ömrüm ömrüm vay)
Ben allah'tan çok isterim (aman aman vay)
Geçinemem de azınan (ömrüm ömrüm vay)
Al beni burdan gacır (ah aman vay)
Zaptiyeler basmadan (ömrüm ömrüm vay)
Oynatırım giz ben seni (aman aman vay)
Dokuz telli sazınan (ömrüm ömrüm vay)
Kaynak: Yöre Ekibi

Hafize İle Şevki'nin Türküsü
Hafo'mun evi kaya başında (a leylim)
Oyalı yazma yandı kaşında
(Vay beni ben ölem)
Şevki'nin aklı yoktur başında (a leylim)
Dağlar daldadır gözüm yoldadır
(Vay beni ben ölem)
Hamamdan çıkmış elleri kına (a leylim)
Binmiş paytona çıkmış seyrana
(Vay beni ben ölem)
Şevki bu derde de nice bir yana (a leylim)
Dağlar daldadır gözüm yoldadır
(Vay beni ben ölem)
Hamamdan çıkmış gider yoluna (a leylim)
Şeveler takmış pambuk koluna
(Vay beni ben ölem)
Mevlam sabur ver şevki kuluna (a leylim)
Dağlar daldadır gözüm yoldadır
(Vay beni ben ölem)
Kaynak: Abdullah Tunç

Hagirmi Yiğirmi Gızlar
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Elek ezim ucundan
Kız nar aldım hurcundan
Başıma neler geldi (oy)
Bir hayırsız ucundan
Kaynak: Ramazan Kartal

Hain Gözlüm Bekleme
Gördüğün yarayı sen açtın zalim
Daha gelmem hain gözlüm bekleme
(Zalim gözlüm bekleme)
Sevda deyip sardın başıma bela
Daha gelmem hain gözlüm bekleme
(Zalim gözlüm bekleme)
Doymadım ki yardan muradım alam
Doyasıya şu dünyada bir gülem
(Hain gözlüm bir gülem)
Sağlam iken şimdi oldum bir verem
Daha gelmem hain gözlüm bekleme
(Zalim gözlüm bekleme)
Efkarımdan gece gündüz içerim
İçip içip de kendimden geçerim
(Hain gözlüm geçerim)
İnkar etme sensin benim severim
Daha gelmem hain gözlüm bekleme
(Zalim gözlüm bekleme)
Akarsu'yum böyle imiş kaderim
Yıllar oldu bitmez imiş kederim
(Hain gözlüm kederim)
Usandım yar elinizden göçerim
Daha gelmem hain gözlüm bekleme
(Zalim gözlüm bekleme)
Kaynak: Muhlis Akarsu

Hak Ademde İnsana Bak
Allah bile güzellere aşıktır
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İnanmazsan Kurana bak azizim
Yüz dört kitap bu sözüme tanıktır
Hak ademde insana bak azizim
Allah kula benzer kul da Allah'a
Secde sücut edemedim vallaha
Şeytan secdetmedi Seyifullah'a
Tok takıldı boynuna bak azizim
Ademoğlu kabil bir güzel kıza
Sevdalanıp ölmedi mi o kıza
Kuş dilini bilen Nebi Belkıs'a
Aşık olan sultana bak azizim

Sayfa 1485

Haktaladan geldi nida
Zuhr oldu baştan ayağa
Tenim karıştı toprağa (nenni)
Nenni benim güzel yavrum (nenni)
Can verdi canım almaya
Bir gül verdi koklamaya
Melekler geldi sormaya (nenni)
Nenni benim güzel yavrum (nenni)
Kaynak: Ali Yıldırım

Hak Bizi Yoktan Var Etti 1

Yusuf pazarında Zelha karından
Görünce vazgeçti cümle varından
İsa arşa çıktı halkın şerrinden
Meryem gibi geline bak azizim

Hak bizi yoktan var etti
Şükür yoktan vara geldim
Yedl kat arşa asılı
Kandildeki nura geldim

Al'İzzet'i hükümdarlar ulular
Güzel için kan döktüler veliler
Senin gibi benim gibi deliler
Kerem yandı Mecnun'a bak azizim

Eyyub ile ten erittim
Lal-ü mercan gevher tuttum
Vuslat ile taş arıttım
Ben bu yolu süre geldim

Kaynak: Aşık Ali İzzet

Hak Bana Bir Ömür Vermiş
Hak bana bir ömür vermiş
Boşu boşuna boşu boşuna
Vücuduma bir can girmiş
Boşu boşuna boşu boşuna
İsa Meryeme mi kanmış
Musa asadan ne bulmuş
Süleyman bir Sultan olmuş
Boşu boşuna boşu boşuna
Gahi gittim gahi geldim
Aradım kendimi buldum
Bir Mahzuni Şerif oldum
Boşu boşuna boşu boşuna
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Hak Beni Yarattı
Hak beni yarattı adem
Nur verdi kendi nurundan
Cihan bana etti sitem (nenni)
Nenni benim güzel yavrum (nenni)
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Yunus'la ummana daldım
Kırk gün balık içre kaldım
Davut'la demirci oldum
Örse çekiç ura geldim
Gurbet elinde çatıldım
Ana rahmine yatıldım
İbrahim'le oda atıldım
Gülistanda nara geldim
Sahabelere uğradım
Kudret lokmasın doğradım
Er bir dedim, Hak bir dedim
Bini saydım bire geldim
Bir muazzam büyük şora
N'istersen bulunur ara
Kapısı on iki pare
İstediğim şara geldim
İçi altın dışı gümüş
Suyu şekerle bal imiş
Böyle bezesten düzülmüş
İstediğim yere geldim
Deniz çaldım asa ile
Göğe ağdım İsa ile
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Tur dağında Musa ile
Münacatta dura geldim
Pir Sultan Abdal coşkuna
Gel otur gönül köşküne
On iki imam aşkına
Ben bu seri vere geldim

Sayfa 1486

Pir Sultan Abdal coşkuna
Gel otur gönül köşküne
On iki imama aşkına
Ben bu seri vere geldüm
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Hak İçin Kendini Kurban Eyleyen

Hak Bizi Yoktan Var Etti 2

Hak için kendini kurban eyleyen
Şah-ı Merdan oğlu İmam Hüseyin
Cümle erenlere ferman eyleyen
Erenler serdarı İmam Hüseyin

Hak bizi yoktan var etti
Şükür yoktan vara geldüm
Yedi kat arşa asılı
Kandilde ki nura geldüm
Eyyub oldum ten erittim
La'l-ü mercen gevher tuttum
Vuslat ile taş aruttum
Ben bu yolu süre geldüm
Yunusla ummana daldum
Kırk gün balık içre kaldum
Davutla demirci oldum
Örse çekiç vura geldim
Sahabelere uğradum
Kudret lokmasını yedum
Er bir dedim Hak bir dedum
Bini saydım bire geldüm
Ganimet ile çatıldum
Ana rahmine yitildüm
İbrahimle od'atıldum
Gülistanda nura geldüm
Bir muazzam büyük şarda
N'istersen bulunur varda
Kapusu on iki yerde
İstedüğüm şara geldüm
Dışı altun içi gümüş
Suyu baldır şeker yemiş
Yer yer bedestan derilmiş
Dilediğim yere geldüm
Deniz böldüm asa ile
Göğe uçtum İsa ile
Tur Dağı'nda Musa ile
Münacatta dura geldüm
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Muhammet Ali'nin çeşmi çerağı
Erenler rahının bir gül-i bağı
Ciğerler paresi gönül durağı
Gözlerimin nuru İmam Hüseyin
Ceddi Muhammet'tir atası Ali
Anası Fatıma cihana veli
Cümle evliyalar ederler beli
Evliyalar piri İmam Hüseyin
Batının sultanı müminin şahı
Gayıp aleminin şems ile mahı
Şah Hüseyn'em deyu ederler ahı
Matem ile zarı İmam Hüseyin
Pir Sultan Abdal tut damenin anın
Düşmanına düşman ol hanedanın
Nur-ı çeşmidürür Şah Murtaza'nın
Erenler hünkarı İmam Hüseyin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Hak İle Birlikte Bir Oldu Gitti
Hakikat rumzundan mana seçenler
Hak ile birlikte bir oldu gitti
Pirler meydanında serden geçenler
Karıştı katere nur oldu gitti
Evvela Kur'anı enzal eyledi
Oun manasını cim dal eyledi
Ademi kendine timsal eyledi
Noktayı gönülde sır oldu gitti
Marifet mülküne göçemeyeler
Helal haramını seçemeyenler
Gözünü gafletten açamayanlar
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Hakkın dergahından dür oldu gitti
Münkürün delili nevs emmaredir
Bir menzil alamaz o avaredir
Ol Ulu Divanda yüzü karadır
Yeri tamu ile nar oldu gitti
Daimi'yim minnetim var Hazrete
Fehmeyle nevsini düşme gaflete
Çek postunu yat köşeyi vahdete
Şimdiki insanlar şer oldu gitti
Kaynak: Aşık Daimi

Hak İle Hüküm Verilir Bir Gün
Ateş yanmayınca duman tüter mi
Toprak olmayınca tohum biter mi
Rabb'ini bilenler kul hakkı yer mi
Millet malını sen deniz mi sandın
Yersin kursağında hiç yer kalmadı
Dünyayı yuttun da gözün doymadı
Sadece bir sağır sultan duymadı
Milleti kör alem dilsiz mi sandın
Medyacı adeta olmuş bir cambaz
Ticarete hile katmış hokkabaz
Fetvaları verir artık beynamaz
İman ehli'ni sen köksüz mü sandın
Malkoç Ali bazen yazar taşlama
Suçun sabit savunmaya başlama
Kabahatin bir yerlere yaslama
İnançla coşan halk öksüz mü sandın

Sayfa 1487

Eşim dostum yaranlarım özlermiş
Büküldü bellerim gelemem dilber
Şu dünyada ben usandım durmaktan
Altın yüzük şule verir parmaktan
Cennet-ı alada kevser ırmaktan
Ben sensiz içemem sevdiğim dilber
Kaynak: Sadık Öztaşdemir

Hak Muhammet Ali Haydar
Hak Muhammet Ali Haydar
Kılavuzdur çekip gider
Vilayet madeni cebbar
Dost zülfüne takıp gider
Şu aleme ün eylemiş
Kaşların keman eylemiş
Güzelliğin şan eylemiş
Nicelerin yakıp gider
Bülbül oldum dost bağında
Öterim yolun sağında
Bir tıfıl hubluk çağında
Serhoş serhoş bakıp gider
Alem hüsnüne bakışır
Gerdanda benler tokuşur
Ancak yeşil don yakışır
Ebruların döküp gider
Sineme vurdular kanca
Mahi-taban gülü gonca
Uzun boylu beli ince
Kaşlarını yıkıp gider

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Hak Muhammet Ali Göndermiş
Hak Muhammet Ali göndermiş
Hünkar Hacıbektaş Veli göndermiş
Şu dünyada can da tene bir konuk
Muhammet meydanı kabul et isteyince
Şu dünyada ben istemem durmaktan
Muhammede kendi verdi parmaktan
Cennet-ı alemde akan ırmaktan
Güzel benlerini sevdiğim dilber
Kömür gözlüm yollarımı gözlermiş
Bekleme yolumu gelemem dilber
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Pir Sultan'ım söyler dilden
Her ne dersen gelir elden
Al rengini almış gülden
Burcu burcu kokup gider
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Hak Yoluna Gidenlerin
Hak yoluna gidenlerin
Asa olsam ellerine
Pir vasfını edenlerin
Kurban olsam dillerine
Iraktır bu yollar ırak
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Bu aşk bize gizli firak
Kemiklerim olsa tarak
Yar zülfünün tellerine
Seyrani kaldır parmağın
Yakındır hakka varmağın
Cennete giden ırmağın
Katre olsam sellerine
Söz: Aşık Seyrani
Kaynak: Aşık Daimi

Hak Yoluna Gönül Verdim
Hak yoluna gönül verdim, yürüdüm
Rehbere inandım, ikrarımı verdim
Mürşid-i kâmilde musahip oldum
Şah-ı Merdan İmam Ali aşkına
Katı bir varlıktım, şimdi eridim
Kibirden, benlikten geçtim, arındım
İmam Cafer erkânından yürüdüm
Şah-ı Merdan İmam Ali aşkına
Mansûr gibi dârda boynum kesseler
Pir Sultan’ım Hakk yolunda assalar
Nesimi’yim diri iken yüzseler
Şah-ı Merdan İmam Ali aşkına
Zekerya’yım testereyle biçseler
Yunus gibi ummanlara atsalar
Yusuf gibi köle diye satsalar
Şah-ı Merdan İmam Ali aşkına
Eyüp gibi kurtlar beni yesinler
İmam Ali gibi hançer vursunlar
İmam Hasan gibi zehir versinler
Şah-ı Merdan İmam Ali aşkına
Hasan Kara erkân gizli sırrına
Doksan bin evliya, yüz bin pirine
Kanım aksın Şah Hüseyin yerine
Şah-ı Merdan İmam Ali aşkına
Kaynak: Hasan Kara

Hak'tan Bana Nazar Oldu
Hak'tan bana nazar oldu
Hak kapısın açar oldum
Girdim Hakk'ın haznesine
Dürr ü gevher saçar oldum
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Sayfa 1488

Devlet tacı başa kondu
Aşk kadehi bana sundu
Canım içti aşktan kandı
Karay'aktan seçer oldum
Esritti aşka düşürdü
Ben ham idim aşk pişirdi
Aklımı başa devşirdi
Hayrı şerden seçer oldum
Hayra döndü benim işim
Endişeden azad başım
Nefsimin başını kestim
Kanatlandım uçar oldum
Göçenler menzile yetti
Vardı anda karar etti
Ömür geçti kavil yetti
Könüldüm uş geçer oldum
Miskin Yunus bilişeli
Can u gönül verişeli
Tapduk'uma erişeli
Gizli razım saçar oldum
Kaynak: Yunus Emre

Hak'tan Gayri Kimse Bilmez
Hak'tan gayri kimse bilmez dilinden
Bülbül şakır yazı kışı Sakız'ın
Kurtar deyü çün adunun elinden
Hak'ka niyaz eder taşı Sakız'ın
Öğme gidi yezid neye öğersin
Seng-i siyah ile sînen döğersin
Sen islama bir gün boyun eğersin
Zira görülmüştür düşü Sakız'ın
Yüğrük gemilerin salma engine
Labüd sataşırsın bir gün rengine
Mağrur olup ateşine çengine
Vire idüp kurtar başı Sakız'ın
Yeni burca Kıral burcu dediler
Muhkem bina imiş kafir gidiler
Der ki Ömer üçler yediler kırklar
Var mıdır dünyade eşi Sakız'ın
Kaynak: Aşık Ömer
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Hakikat Babını Nedene Açsam
Hakikat babını nedene açsam
Bunun bağrı demir hem de taş derler
Resul evladının metnini etsem
Bu Bektaşi hem de Kızılbaş derler
Eğer tasavvuftan biraz bahsetsem
Hakikat yolunu ben tarif etsem
İlimden irfandan bir haber versem
Aşıkta eser yok kafa yok boş derler
Aşık Derdi Derya sırrın faş etme
Huda kalbindedir yabana gitme
Helal emeğine haramı katma
Nefsine tapanlar ince iş derler
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Hakikat Bir Gizli Sırdır 1
Hakikat bir gizli sırdır
Açabilirsen gel beri
Küfr içinde iman vardır
Seçebilirsen gel beri
Şüphe getirme gönlüne
Hak perde çeker önüne
Dondan bir gömlek eğnine
Biçebilirsen gel beri
Ata ana kavim kardaş
Olduk Hak ehline yoldaş
Can ile baştan ey kardaş
Geçebilrsen gel beri
Pir Sultan'ım ere yettik
Vardık pir damenin tuttuk
Biz ağuyu bala kattık
İçebilirsen gel beri
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Hakikat Bir Gizli Sırdır 2
Hakikat bir gizli sırdır
Bilemezsin demedim mi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi
Gün yüzlümün atı tavlada bağlı
Anayın atayın yüreği kanlı
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Sayfa 1489

Ah yar yar dost dost
Medet yar yar yar dost yarim dost
Ah cana cana cana
Bak şuna şuna şuna şuna
Açıldı cennet kapısı
Yazıldı devran yazısı
Kıldan incedir köprüsü
Geçemezsin demedim mi
Pir Sultan Abdal'ım işte geldi yaz
Kaldır kollarını da eyle bir niyaz
Elmadan kırmızı pamuktan beyaz
Ver Allah bir güzel gönlüm eyleyim
Muhabbet ararsan saza gel saza
Mevlayı seversen bize gel bize
Kaynak: Selim Kasap

Hakikattan Haber Versem
Hakikattan haber versem şaşırma
Et karşıya hürmet bulasın servet
Gerçek ol fani dünyayı düşünme
Et karşıya hürmet bulasın servet
Doğruluk kalpte ruhu birleştirir
Bu senin için büyük bir savaştır
Gayret et kendini hakka ulaştır
Et karşıya hürmet bulasın servet
İbadet gizli sadaka gizlidir
Dediklerim Kur’an da yazılır
Ne ararsan ara tümü bizdedir
Et karşıya hürmet bulasın servet
Derdi Derya fakiri sevindirin
Ölmeden ezel nefsini öldürün
Ağlatmayın insanları güldürün
Et karşıya hürmet bulasın servet
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Hakim Bey (Gene Tehir Etme)
Gene tehir etme üç ay öteye
Bu dava dedemden kaldı hakim bey
Otuz yıl da babam düştü ardına
Siz sağolun o da öldü hakim bey
Kırk yıl önce yani babam ölünce
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Kadılıklar hakimliğe dönünce
Mirasçılar tarla takım bölünce
İrezillik beni buldu hakim bey
Yaşım yetmiş iki usandım gel git
Bini geçti burda yediğim zılgıt
Eğer diyeceksen bana ne öl git
Oğlumun bir oğlu oldu hakim bey
Sekiz evlek tarla bir geverlik su
Yüz yılda hüküme bağlanmaz mı bu
Kazanmasam da hu kazansam da hu
Canım ta bunuma geldi hakim bey
Keşife meşife damgaya harca
Kanımız kurudu harca da harca
Sayenizde avukatlar yıllarca
Fakiri yoldu da yoldu hakim bey
Mübaşir itekler katip zırvalar
Değişti bizde de güya devirler
Yüz yıl önce adam yiyen gavurlar
Tapucuyu aya saldı hakim bey
Kabahat sizde mi kanunlarda mı
Şaşırdım billahi yolu yordamı
Kızma sözlerime alam kadanı
Sıkıntıdan içim doldu hakim bey
Mülkün temeliydi adalet hani
Bizim hak temelde saklı mı yani
Çıkartıp da versen kim olur mani
Yoksa hırsızlar mı çaldı hakim bey
Hem davacı pişman hem de davalı
Bu yolda tükettik çulu çuvalı
Sabret makamından çalma kavalı
Sürüler ekine daldı hakim bey
Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Sayfa 1490

Bu konumuz sırdır hoca
Şu adamda neler saklı
Cahillerin ermez aklı
Sen mi haklı ben mi haklı
Elbet bilen vardır hoca
Senin aklın buna ermez
Gözün bakar ta ki görmez
Sözüm kulağına girmez
Çünkü kafan dardır hoca
Derviş Kemal der inanma
Adem bilme her adamı
Müslümanlık kolay amma
İnsan olmak zordur hoca
Kaynak: Abdullah Papur

Hakka Yalvar (Namert Kapısında)
Namert kapısında bent etme özün
Semayı direksiz kurana yalvar
Anın katresinden olur bin rahmet
Cana ceset-i ruh verene yalvar
Bülbül isen bahcesinde güle düş
Geçme namert kapısından sele düş
İnsan isen bir hakikat yola düş
Marifet kervanın sürene yalvar
Yarab bizi muhtaç etme namerde
Mabeyline çekmiş yetmiş bin perde
Yedi kat sema'da yedi kat yerde
Her ne ki var biri görene yalvar
Zülali'nin derdine derman ilişmez
Zerrece bir fenden imkan gelişmez
Kuldan kula lütfu ihsan erişmez
Dembeder şeritsiz durana yalvar

Hakir Görme (Hoca)

Kaynak: Aşık Zülali

Sen ademi hakir görme
Adem hürdür nurdur hoca
Bu dünyaya gelen herkes
Hak yanında birdir hoca

Hakkın Cemalini Gör Güle Güle

Kimde ne var kimse bilmez
Evvel ölen sonra ölmez
Aşikar etmeye gelmez
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Göçetti katerin darü fenadan
Yerin cennet olsun var güle güle
Böyle bir takdirdir Bari Huda'dan
Hakkın cemalini gör güle güle
Bir Zatu Pak idin sen halin ile
Muhibbi sadıktın kemalin ile
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Gidesin o baba amelin ile
Firdevs güllerini der güle güle
Hak rahmet eylesin bile göçünde
Kerem eyleyipte geçsin suçunda
Sual sorarlarsa kabir içinde
Orda ifadeni ver güle güle
Kuzuların yok ki baka peşinde
Rahmet okur yareninde eşinde
Yarın mahşer günü mizan başında
Şahın Divanına dur güle güle
Gönülden söylerim Daimi naçar
Gönül hüma kuştur kafesten uçar
Bu dünya fanidir gelenler göçer
Menzili kudrete var güle güle

Sayfa 1491

İnayet merhamet Sultan Balımdan
Zikrin fikrin gitmez oldu dilimden
Vird ederim Ali Ali diyerek
Nasıl sevmeyeyim şahım Hasan’ı
Hakkın habibinin kudret-ül aynı
Severiz gönülden şahım Hüsey’n’i
Bunlar has bahçenin gülü diyerek
Aşkına düşeli Mecnun daneyim
Yitirdim ben beni viran haneyim
Ne aklım başımda ne divaneyim
Şimdi deli oldum deli diyerek
Niyazımı kabul eyle ilahi
Ki sensin alemin peşti penahı
Dilerim ki canın çıksın Agahi
Hünkar Hacı Bektaş Veli diyerek

Kaynak: Aşık Daimi
Kaynak: Aşık Agahi

Hakkın Didarını Gördüğüm Bu Dem
Şu garip gönlümü eğler gezerim
Bir zatı envere vardığım bu dem
Kendi ahvalimle okur yazarım
Hakikat gülünü derdiğim bu dem
Ruhumuz inandı beli bes dedik
Evladı Resula candan dost dedik
Mürşidi kamilden himmet istedik
Hakkın didarını gördüğüm bu dem
Muhabbet açılır ehli kamilden
Çözme metahını sakla cahilden
Faşetme sırrını gizle pahilden
Enel Hak darına durduğum bu dem
Daimi'yim alem binişan oldu
Çok şükür bu iller ürüşan oldu
Gönlüm ağlar iken şaduman oldu
Yareme merhemi sardığım bu dem

Hakkıyla Sevmek
Vatan sevgisinden gocunan mı var
Çevremde sarılı bu ateş yakar
Aç kurt ve çakala ini gelmiş dar
Eğer sen sevmezsen bir seven çıkar
Sevmekten vatanı kime ne zarar
Boş kalan kolları başkası sarar
Senin ilgin şeytan düşmana yarar
Eğer sen kovmazsan bir kovan çıkar
Hakkıyla öv yeter olmasın fazla
Kışın ter dökersin üşürsün yazla
Sevdiğin yer bekler dört vites gazla
Eğer sen övmezsen bir öven çıkar
Sevgimizden nefret doğmaz ki bizim
Tilkinin yediği sevdiği üzüm
İlgimiz ateşten savunmak gözüm
Eğer sen savmazsan bir savan çıkar

Kaynak: Aşık Daimi

Hakkın Emri İle Cihana Geldim
Hakkın emri ile cihana geldim
Muhammet’e kal u beli diyerek
Ya Ali kapında kurbana geldim
Kabul et kapının kulu diyerek
Yine sen bilirisin benim halimden
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Malkoç Ali kime yazdın yazını
Mızrap bulup çalamazsın sazını
Aklı başa alıp gel döv dizini
Eğer sen dövmezsen bir döven çıkar
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Haktan Gelen Şerbeti
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Haktan gelen şerbeti
İçtik elhamdülillah
Şol kudret denizini
Geçtik elhamdülillah
Kuru idik yaş olduk
Ayak idik baş olduk
Havalandık kuş olduk
Uçtuk elhamdülillah
Vardığımız illere
Şol sefa gönüllere
Halka Taptuk manisin
Saçtık elhamdülillah
Balım Sultan ilinden
Şeker damlar dilinden
Dost bağının yolundan
Geçtik elhamdülillah
Beri gel barışalım
Yad isen bilişelim
Atımız eyerlendi
Eştik elhamdülillah
İndik Rum'u kışladık
Çok hayrı şer işledik
Üç bahar geldi geçti
Göçtük elhamdülillah
Dirildik pınar olduk
İrkildik ırmak olduk
Aktık denize dolduk
Aktık elhamdülillah
Taptuk'un tapusunda
Kul olduk kapısında
Yunus miskin çiğ idik
Piştik elhamdülillah
Kaynak: Yunus Emre

Haktan Gelip Hakka Giden
Haktan gelip hakka giden
Otuz dört can yerde yatar
Dergahında semah dönen
Açan güller burada tüter
Ana baba mahşer günü
Sanki akar insan seli
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Sayfa 1492

Unutmak mı şehitleri
Şahit olan yüreğim var
Figan eyler kuşlar bile
Sorumsuzluk örneğine
Bunca hata nedir çile
Zalim hakkı bilmez misin
Der Yusuf'um isyanım var
Yola olan bir sevgim var
Adem olan adem anlar
Gerçekleri görmez misin
Kaynak: Yusuf Kahraman

Hal Bilmez (Gönül Yar Belleme)
Gönül yar belleme haldan bilmezi
Şerbet bilem olmaz katı pekmezi
Sevgi metaında yok ise tezi
Sanki öğüt gibi söylenir durur
Gül diye çalıyı sinene sarma
Tüneyip harında avaza durma
Ne bir alıç verir ne salkım hurma
Selvi söğüt gibi süzülür durur
Çağlari katlanma türlü çileye
Hançer vurmuş gider zalım sineye
Ne denir kadere nettim feleğe
Süzer ağıt gibi hep bizi bulur
Kaynak: Aşık Çağlari

Hal Yaman Oldu
Sen bu ellerden gideli
Yar bu ellerden gideli
Hal yaman oldu
El yaman oldu
Gel yaman oldu
Kimse sormadı halimi
El yaman oldu
Hal yaman oldu
Gel yaman oldu
Garip olduğum bildiler
Kolum kanadım kırdılar
Bakıp halime güldüler
El yaman oldu
Hal yaman oldu
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Gel yaman oldu
Yıllardır haber gelmedi
Sensiz hiç yüzüm gülmedi
Gayrı tahammül kalmadı
Hal yaman oldu
Gel yaman oldu
El yaman oldu
Kaynak: Yavuz Top

Hala Geldum Evune

Sayfa 1493

Dingilikeun Uşki Cincikki Hala Hala Hala Ninnoyi

Halay Başı Kim Çeker
Halay başı kim çeker
Bir incecik kız çeker
Kız yolunu şaşırmış
İnşallah bize gider
Halaylım yar halaylım
Maşrabası kalaylım

Hala geldum evune
Yedum kara lahana
Hala uşaklarunun
Ver beni ufağına

Kaynar kazan taşmaz mı
Yol gedikten aşmaz mı
Merak etme sevdiğim
Ayrılan kavuşmaz mı

(Bağlantı)
Çayırumun dibine
Uç ağaca uzum var
E hala uç oğlun var
Ufağına gözüm var

Halaylım yar halaylım
Maşrabası kalaylım

Hala sorma oğlune
Oğlun da bana aşık
Sevdaluk şerbetinden
Ben de içtim bir kaşık

Su gelir akmayınan
Ne olur bakmayınan
Çirkin güzel mi olur
Sar'altın takmayınan
Halaylım yar halaylım
Maşrabası kalaylım
Kaynak: Ali Baştuğ

Bağlantı
Karşı beri evleri
Biraz daha gel beri
Deyiş etum oğlunla
Mediliyla çemberu
Bağlantı
Kaynak: Reşat Karaoğlu

Halay Başı Kim Çeker
Halay başı kim çeker
Bir (edalı) kınalı kız çeker
O kız yolu şaşırmış
İnşallah bize gider
Halaylı yar halaylı
Maşrabası kalaylı

Garmer Fistan Hakeudzi Hala Hala Hala Ninnoyi
Çuts Al Ağvir Villeudzi Hala Hala Hala Ninnoyi

Halayda gördüm seni
Gül iken derdim seni
Öpmeye kıyamaz iken
Ellere verdim seni

Aşgen Anunit Mayrum Hala Hala Hala Ninnoyi
Deur Indzi Teus Mi Eyrun Hala Hala Ninnoyi

Halaylı yar halaylı
Maşrabası kalaylı

Giğitsen Pe Ileudzi Hala Hala Hala Ninnoyi
Bir Bisaguem Atseudzi Hala Hala Hala Ninnoyi

Girerim (giderim) böylesine
Şehitler yaylasına
Şehitler yolu göçmüş
(Şehitler konup gitmiş)

Hala Hala Ninnoyi

Lirçints Şuni Kancikki Hala Hala Hala Ninnoyi
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Sayfa 1494

Giderim ardısıra

Kanetlendim uçmaya

Halaylı yar halaylı
Maşrabası kalaylı

(Uf aman ey)
Yemenisi çatmalı
İçine gül katmalı
Yar orada ben burda
Nasıl yalunuz yatmalı

Kaynak: Ali Baştuğ

Halay Başı Kim Çeker 3
(<i>Ağırlama</i>)
Halay başı kim çeker
Kırmızı donlu kız çeker
O benim nazlı yarim
Durur durur of çeker
(Bağlantı)
Engine de deli gönül engine
Şimdi rağbet güzel ile zengine
Güzel isen hatırım sayarlar
Çirkin isen dış kapıdan kovarlar
Yozgat yolu kar m'ola
Minaresi dar m'ola
Hapislere af gelmiş
Acep aslı var m'ola
Bağlantı
(<i>Hoplatma</i>)
Hey yarim yarim yarim
Sallan boyun göreyim
Seni candan severim
Doğrusunu söyleyim
Gitme gidenlerinen
Boyu fidanlarınan
N'olur bir selam gönder
Gelip gidenlerinen
Kaynak: Nida Tüfekçi

Halay Çekin Düzülsün
(Uf aman ey)
Halay çekin düzülsün
Sürmeli gözler süzülsün
Haleye girmeyenin
Vurun boynundan üzülsün
(Uf aman ey)
İndim nane biçmeğe
Eğildim su içmeğe
Baktım ki yar geliyo
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Kaynak: Hanife Karabıyık

Halayı Bar
Halayı Bar Şororun Babo
Açker Humar Molorun
Ov As Barin Meç Vor Ka Babo
Açkov Unkov Gi Tsindza
Halayı Bar Şororun Babo
Açker Humar Molorum
Ov As Barin Meç Çi Kar Babo
Votkov Dzungov Gi Toğa

Halaylım (Leylamı)
Halaylım Leylamı
Kırma taşın kenarı
Ah lele kurbanım
Dibinde yedik narı
Halaylım Leylamı
Küstürdük yola vurduk
Ah lele kurbanım
Usul boylu da yarı
Halaylım Leylamı
Taşa serdim üzümü
Ah lele kurbanım
Taş sıyırdı dizimi
Halaylım Leylamı
Seni zalımın kızı
Ah lele kurbanım
Hiç tutmadı sözümü
Halaylım Leylamı
Tarlaya attım kürek
Ah lele kurbanım
Yine ah çekti yürek
Halaylım Leylamı
Bilmezdim tanımazdım
Ah lele kurbanım
Alnıma yazdı felek

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 1495

Kaynak: İbrahim Şakirkuş

(Bağlantı)

Haldoz'un Portakalı

Vah bana vahlar bana
Yoldaş oldu ahlar bana
Bir sevdanın kuluyum ben
Sökmez padişahlar bana

Haldoz'un portakalı
Kuvaroz'un limonu
Ben gitmişim karaya
Yavrum sen tut dümeni
Askaros burun burun
Martine fişek sürün
Alayım sevdiğimi
Sonra beni öldürün
Yalı boyu kavaklar
Açtı yeşil yapraklar
Ben almadım o yari
Alsın kara topraklar

Yüreğime yara geldi
Zaman doldu sıra geldi
Bayram günüm kara geldi
Süslenir halım mı kaldı
(Bağlantı)
Mahzuni'yim bilmem neyim
Zehire karıştı meyim
Bir güzelin delisiyim
Uslanır halım mı kaldı

Kaynak: Refik Kahyaoğlu

(Bağlantı)

Halep Şehri (İşte Geldim)

Söz: Aşık Mahzuni Şerif

İşte geldim gidiyorum
Şen kalasın Halep şehri
Çok nan ü nimetin yedim
Helal eyle Halep şehri

Halımı Sorma

Sana derler Arabistan
Güzellerin çeşm-i mestan
Yeni haber geldi dosttan
Durmak olmaz Halep şehri
Çok garipler sana gelir
Gelir de eğlenir kalır
Her kişi muradın alır
Şen kalasın Halep şehri
Aşık Garip düştü yola
Hızır yardımcısı ola
Gözüme göründü sıla
Şen olasın Halep şehri
Kaynak: Aşık Garip

Halım Mı Kaldı
Her yanım taş duvar benim
Yaslanır halım mı kaldı
Feryadım kim duyar benim
Seslenir halım mı kaldı
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Neyi itirmişem neyi gazandım
Harda soyug gördüm harda gızındım
Ömrün payızında halımı sorma
Bu da bir yazıdır halımı sorma
Vetenim yaralı elim yaralı
Üreyim yaralı elim yaralı
Gaçgınam köçkünem halımı sorma
Sıh meni köksüne halımı sorma
Yarımçıg ürekler sevgimiz haram
Men bele seadet arzulamaram
Sehidem-itginem halımı sorma
Gisas gününecen halımı sorma
Kaynak: Sabir Rüstemhanlı

Halil Emmi (Çaresizim)
Ellerim koynumda kaldı
Çaresizim Halil emmi
Sevdiğimi eller aldı
Yandı yürek Halil emmi
Vefasıza çok bağlandım
Aşkın ateşiyle yandım
Gece gündüz çok ağladım
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Sayfa 1496

Değmez imiş Halil emmi
Bağlantı
Aşkıma nazar mı değdi
Sevgimiz göze mi geldi
Bilmiyorum bize n'oldu
Biz ayrıldık Halil emmi
Ne susuzum ne de açım
Bilmem ki ne idi suçum
Onsuz inan ki ben hiçim
Eriyorum Halil emmi
Gündüz hayalime giriyor
Gece uykumu bölüyor
O beni hep mutlu biliyor
Çok mutsuzum Halil emmi
Et tırnaktan ayrılır mı
Kalpten sevgi atılır mı
Dost parayla satılır mı
Satıldım ben Halil emmi
Rol muydu bilmem yaptığı
Para mı yoksa taptığı
Nedendir yoldan saptığı
Bilemiyorum Halil emmi
Güner der ki boşa yandım
Beni çok seviyor sandım
Tatlı diline aldandım
Yalan imiş Halil emmi
Kaynak: Güner Kaymak

Müfreze dağı sarar
Dağda kaçaklar arar
Geçit vermez kayalar
Hızlan be Halil İbrahim
Bağlantı
Kaynak: Dursun Ali Akınet

Halil İbrahim'in Türküsü
Evimizden çıktım kıvrak yürüdüm
Kız ben sana yana yana kurudum
Bilsem idi ben anneni vururdum
Söz veripte cayışına ne dersin
Viran damlarında baykuşlar öter
Anam gardaşlarım burnuma tüter
Bir ceza verdiler ölümden beter
Söz veripte cayışına ne dersin
Halil İbrahim'in şu Keskin'de ünü var
Anacığım otuz sene günüm var
Bundan sonra Emine'ye ölüm var
Söz veripte cayışına ne dersin
Eminem de kavurgayı kavurur
Nasibini eteğine ayırır
Zalım elçi aramızı ayırır
Söz veripte cayışına ne dersin

Halil İbrahim

Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Dağda kızıl ot biter
İçinde keklik öter
Eşkıyadan da beter
Uslan be Halil İbrahim

Halil Oğlan Gel Seninle Kaçalım

(Bağlantı)
Kıvırcık saçlarına
Kar düşmüş uçlarına
Dağın yamaçlarına
Yaslan be Halil İbrahim
Derede su durulur
Daldan köprü kurulur
Elli yerinden vurulur
Aslan be Halil İbrahim
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Halil oğlan gel seninle kaçalım
Kaçalım da al bayraklar açalım
Sen doldur ver ben badeler içelim (*)
Bahçelerde fidan boylu Şerifim
Bahçelerde fidan boylu Halilim
Halil oğlan su doldurur ırmaktan
Altın yüzük sıçıradı parmaktan
Sana kemha kestireyim tırnaktan
Bahçelerde fidan boylu Şerifim
Bahçelerde fidan boylu Halilim
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Halil oğlan su doldurur dereden
Eli yüzü görünmüyor bereden
Seni bana kısmet etsin yaradan
Bahçelerde fidan boylu Şerifim
Bahçelerde fidan boylu Halilim
Kaynak: Nuri Üstünses

Halim Arz Edeyim
Halim arz edeyim aziz yoldaşım
Gün be gün artıyor derdim vallahi
Şeker ile baldan leziz yoldaşım
Olmuşum Mecnun'dan beter vallahi
Ferhat gibi dağı yarasım geldi
Varıp Şirin'imi göresim geldi
Taşın toprağına yüzüm süresim geldi
Dost eli gözüme tüter vallahi
Baykuşu olmuşum gurbet yurdunun
Mevlam vermesin başa kuşun kurdunun
Ayrılık yoksulluk ölüm derdinin
Dikeni bağrıma batar vallahi
Meluli'm hasretlik bu iyi canana
Mevlam ne verirse razıyım ona
Şikayet olmasın ol kerem kana
Bu kadar da cefa yeter vallahi

Sayfa 1497

Vefasız Seni Seni
Dağlar Duman Böyle
Geçti Zaman Böyle
Yar Benden Umut Kesmiş
Halim Yaman Böyle
Mahzuni Bu Dünyada
Ölüm Var Ölüm Var
Ölümlüdür Canlılar
Öldüğüne Üzülmez
Ağlamaz Sızlamaz
Yar Seven İrfanlılar
Dağlar Duman Böyle
Geçti Zaman Böyle
Yar Benden Umut Kesmiş
Halim Yaman Böyle
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Halime Gız Çay Aşağı Gidiyor
Halime gız çay aşağı gidiyor
Kaşıyınan gözü gel gel ediyor
Kardaşları yanı sıra gidiyor
Usul boylarına kurban olayım
Sallanda boylarına bakayım
Gerdanına liraları takayım

Kaynak: Aşık Meluli

Halim Yaman Böyle
Hele Bak Saçlarıma
Kar Yağdı Kar Yağdı
Kar Yağdı da Kalkmıyor
Felekten Boğazıma
El Değdi, El Değdi
El Değdi Bırakmıyor
Dağlar Duman Böyle
Geçti Zaman Böyle
Yar Benden Umut Kesmiş
Halim Yaman Böyle
Bana İnanmıyorsan
Elleme Elleme Bari Beni
Kime Şikayet Edem
Ey Zalim Ey Hain
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Fistan giymiş etekleri göğ idi
Anan yoktu kimden aldın öğüdü
Evvel küçüğü idi şimdi büyüdü
Usul boylarına kurban olayım
Sallanda boylarına bakayım
Gerdanına liraları takayım
Kaynak: Neşet Ertaş

Halimenin Aşıkları
Halimenin aşıkları
Vur zilleri çal kaşıkları
Aman Halimem yandan
Severim seni candan
Kuru fasulya kaynamaz oldu
Halime kız oynamaz oldu
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Aman Halimem yandan
Severim seni candan
İki tabak birde kaşık
İşlerimiz hep dolaşık

Sayfa 1498

Başım alıp gidem yarin elinden
Ahir terkettirir ilimi benim
Veli'm eydür dost günleri sayılır
Kaçan yare gitsem engel duyulur
Yaralarım maden gibi oyulur
Gene bu yar bilsin halimi benim

Aman Halimem yandan
Severim seni candan

Kaynak: Aşık Veli

Kaynak: Neşet Ertaş

Halimi O Yare Bildiren Olsa

Halimi Arzettim Dağlara Taşa

Eyvah kaldım bu dert ile möhnete
Halimi o yare bildiren olsa
Sermişem postumu arşı uzlete
Lalü gevherimi aldıran olsa

Halimi arzettim dağlara taşa
(Efendim aloğlu gülyüzlüm piroğlu)
Dedim götürmüyor bu gam yükünü
(Sevdiğim efendim)
Alaca ovası Çorum eline
(Efendim aloğlu gülyüzlüm piroğlu)
Dedim götürmüyor bu gam yükünü
(Sevdiğim efendim)
Muhannetin kahrı elin derdine
(Efendim aloğlu gülyüzlüm piroğlu)
Dayanılmaz acı tatlı zehrine
(Sevdiğim efendim)
Koca Kızılırmak Fırat nehrine
(Efendim aloğlu gülyüzlüm piroğlu)
Dedim götürmüyor bu gam yükünü
(Sevdiğim efendim)
Aşık Haydar der ki bu ahir çağı
(Efendim aloğlu gülyüzlüm piroğlu)
Bilenmiş geliyor ecel bıçağı
(Sevdiğim efendim)
Gökyüzünde uçan posta uçağı
(Efendim aloğlu gülyüzlüm piroğlu)
Dedim götürmüyor bu gam yükünü
(Sevdiğim efendim)
Kaynak: Ali İhsan Erdoğan

Halimi Benim (Arzuhal Sunayım)
Arzuhal sunayım gül yüzlü yare
Hocam arz eylesin halimi benim
Derdine düşeli oldum divane
Ölürsem yar yusun ölümü benim
Dağların çektiği karın elinden
Bülbülün çektiği harın elinden
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Bu aşıklık hal içinde hal oldu
Bizim mekanımız gurbet el oldu
Aktı yaşım çevre yanım sel oldu
Çeşmimin yaşını sildiren olsa
Nuri Mahit napsın ey hüsnü enver
Yoluna fedadır bu can ile ser
Bu aşkın elinden oldum derbeder
Düşmüşem düşkünem kaldıran olsa
Bir gonca bitişmiş dallar içinde
Bülbülem öterem güller içinde
Melul mahzun kaldım iller içinde
Ağlar dertli gönlüm güldüren olsa
Daimi'yim der ki hal yareleri
Bülbülü ağlatır gül yareleri
Şu sinemde olan dil yareleri
Derdime bir deva bulduran olsa
Kaynak: Aşık Daimi

Halimi Sormaya Merhamet Eyle
Dilber sevdakarım gönlüm sendedir
Halimi sormaya merhamet eyle
Hak bilir ki senin aşkın bendedir
Halimi sormaya merhamet eyle
Aşkın ile ince belim büküldü
Du çeşmimden kanlı yaşım döküldü
Ah çektikçe yarelerim söküldü
Halimi sormaya merhamet eyle
Yeter aşığını güldür ağlatma
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Ciğerciğim aşk oduna dağlatma
Varıp zülfün yad ellere bağlatma
Halimi sormaya merhamet eyle
Seni seven aşık yanar yakılır
Aşk hançeri şu sineme çakılır
Zülfün kement olmuş cana takılır
Halimi sormaya merhamet eyle
Daimi'yim eriştiğim çağlara
Bülbül figan eder iner bağlara
Mecnun olup düştüm yüce dağlara
Halimi sormaya merhamet eyle

Sayfa 1499

Halkalı şeker
Hasiretlik çeker
Çok sallanma sevdiğim
Cahilim aklım gider
Ben bu yerde haneyim
Aman yel vurur pervaneyim
Gidin söylen o yare
Aman derdinden divaneyim
Halkalı şeker
Hasiretlik çeker
Çok sallanma sevdiğim
Cahilim aklım gider

Kaynak: Aşık Daimi

Halimiz (Seni Beklemekten)
Seni beklemekten bıkan hasretim
Yaşlı gözlerimi yola bıraktı
Gelirsen boynuna sarılsın diye
Gönlüm tercihini kola bıraktı
Bu zalim ayrılık sürüyor niye
Gidenler gelmez mi yoksa geriye
Saçından kokular getirsin diye
Sabrım bu görevi yele bıraktı
Gel de gör her yanım yara beredir
Artık bilmiyorum yerim neredir
İki göz üstümde iki deredir
Onlar da son sözü sele bıraktı
Fırtınan var her telimde saçımın
Af yolunu bulamadım suçumun
Bilir misin acısını içimin
Gözyaşlarım kaç mendile bıraktı
Doğuştan sevgidir gönlümün dini
Bu yüzden hep kutsal bildim ismini
Kader yüreğime çizdi resmini
Seni anlatmayı dile bıraktı

Galabak dereleri
Aman yayılır develeri
Kalkı da vermiş oynarlar
Aman şu Gırka efeleri
Halkalı şeker
Hasiretlik çeker
Çok sallanma sevdiğim
Cahilim aklım gider
Kaynak: Satılmış Kılıç

Hallakı Alemin İrfanı Çoktur
Hallakı alemin irfanı çoktur
İflah olacağımız güman bu sene
Suç kimsenin değil benim eksanım
Yazı göreceğimiz güman bu sene
Koyun da kalmadı kırıldı kuzu
Fırtına doldurdu dereyi düzü
Ne yaman dar oldu insanın gözü
Çoğu terkeyledi iman bu sene
İcayet kalmadı dağda ovada
Bereket kalmadı tasta tavada
Rağbet kalmadı atta devede
Yaş görünüyor saman bu sene

Kaynak: Halil Soyuer

Halkalı Şeker Şamfıstık
Halkalı şeker şamfıstık
Aman arpalar kara kılçık
Eğer beni seversen
Aman al çeyizi yola çık
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Unut deli gönül kaymağı unut
Yoğurda selam ver peyniri kurut
Çirinen pekmezde kaldı bir umut
Göklere çekildi ayran bu sene
Ruhsat'im kusurun görmez kör oldu
Dünya muhannete fazla dar oldu
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Sayfa 1500

Tarih geldi işte (91) oldu
Ne acayip oldu cihan bu sene

Kamil oldum deyü dava edersin
Hamakat nişanı kimdedir aşık

Kaynak: Aşık Ruhsati

Ehl-i dil olmadan söyleme hemen
Senin mücadelen benimle neden
Muhammet Mustafa göçtü dünyadan
Muhammed'in nuru kimdedir aşık

Ham Meyvayı Kopardılar
Ham meyvayı kopardılar dalından
Beni ayırdılar nazlı yarimden
Eğer yarim tutmaz ise salımdan
Onun için açık gider gözlerim
Benim yarim yaylalarda oturur
Ak elini soğuk suya batırır
Demedim mi nazlı yarim ben sana
Çok muhabbet tez ayrılık getirir
Uzun olur gemilerin direği
Yanık olur anaların yüreği
Ne sen gelin oldun ne ben güveyi
Onun için açık gider gözlerim
Kaynak: Nida Tüfekçi

Hama'nın (Çıktım Kırklar Dağın)
Çıktım Kırklar Dağın seyran eyledim
Salınarak gider yolu Hama'nın
Yel vurdukça dertli dolap iniler
Burcu burcu kokar gülü Hama'nın
Heves kaldım pınarının başına
Altın yağmış toprağına taşına
Ulu caminin kandil başına
Altından şamdanı yanar Hama'nın
Kudretinden yapılmıştır yapısı
Kalem kaşlı güzelinin hepisi
Aldı beni çarşısının kokusu
Çarşısında gülü kokar Hama'nın
Karac'oğlan der ki kal benim yurdum
Terkettim sılayı burada buldum
Güzeli çok diye eğlendim kaldım
Kalem kaşlı güzelleri Hama'nın
Kaynak: Karacaoğlan

Ben de bilmedim nasıl sevdadır
Heman çekticeğim kuru kavgadır
Nebi Medine'de Musa Tur'dadır
Muhammed'in nuru kimdedir aşık
Gözle erkanını dönme yolundan
Dererler de goncasını gülünden
Pir Sultan'ım hü der almam elinden
Senin sende benim bendedir aşık
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Hamal Ali
Nasır mı tuttu ellerin
Hamal Ali, Ali Emmi
Bilirim kötü hallerin
Hamal Ali, Ali Emmi
Hamal Ali, Ali Emmi
Hergün üç paket birinci
Akşam olur basar sancı
Ne zaman doğdu yedinci
Hamal Ali, Ali Emmi
Hamal Ali, Ali Emmi
Sermayesi alın teri
Hergün sızlar bir yeri
Mezardadır diri diri
Hamal Ali, Ali Emmi
Hamal Ali, Ali Emmi
Der Emekçi gayri övün
Sana iş bulundu sevin
Mezarcılık son görevin
Hamal Ali, Ali Emmi
Hamal Ali, Ali Emmi
Söz: Ozan Emekçi

Hamakat Nişanı

Hamam Yaptım Taşına

Sabır kıla kıla canıma yetti
Hasmını ararsan bundadır aşık

Hamam yaptım taşına (Nar nar nazlı da yar)
Yarimin tafrasına (Vay gülüm Ayşe'm bize gel)
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Kırdın güzel gönlümü (Nar nar nazlı da yar)
Haber ver ustasına (Vay gülüm Ayşe'm bize gel)
Terekte sekiz elma (Nar nar nazlı da yar)
Dördün al dördün alma (Vay gülüm Ayşe'm bize gel)
Sakladım yarim için (Nar nar nazlı da yar)
Canım al birin alma (Vay gülüm Ayşe'm bize gel)
Hamam durur suyu yok (Nar nar nazlı da yar)
Su gelir de tası yok (Vay gülüm Ayşe'm bize gel)
Gelmez yarin haberi (Nar nar nazlı da yar)
Bekledim postası yok (Vay gülüm Ayşe'm bize gel)

Sayfa 1501

Hamama giderken (gadınım)
Kunduram kaydı (vay vay)
İpekli mendil (a canım)
Dalgalar aldı (vay vay)
(Bağlantı)
Seni gidi gavur gızı Halime
Bir daş düştü senin kibar eline
Hamamın kubbesi (gadınım)
Kireçten olur (vay vay)
Erkeklerin güzeli (a canım)
Traştan olur (vay vay)

Kaynak: Osman Öztürk

Hamam Yolu Durakoymuş
Hamam yolu durakoymuş yari görmeğe
Beş on tellak tayin olmuş saçın örmeğe
Ağustosta kar mı yağmış dalın kırmaya
Aman benim top zülüflüm
Ağlatma beni eylerim seni
Aynasını alakoymuş kaşlar yakınır sürme çekinir
Doğan aydan esen yelden kendini sakınır
Sen güzel olmuşsun sana canlar çekinir
Aman benim fidan boylum
Ağlatma beni eylerim seni
Kaynak: Yöre Ekibi

Hamama Giderken
Hamama giderken bohçam tutuştu
Uçkurum çözüldü a canım şalvarım düştü
Zemane gençleri ardıma düştü
(Bağlantı)
Uyudum uyandım a canım güneşler doğdu
Ben o yar ile konuşurken sabahlar oldu
Hamamın kubbesi kireçten olur
Erkeğin güzeli a canım tıraştan olur
Kadının güzeli boyadan olur
Bağlantı
Kaynak: İbrahim Sever

Hamama Giderken Kunduram Kaydı
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Bağlantı
Kaynak: Kazım Kaya

Hamamda Bir Güzel Gördüm
Hamamda bir güzel gördüm
Suna gibi boyun gelin
Kocan sana uygun değil
Kör mü koydun eli gelin
Boğazına dakmış gazi
Yüreğime koydun sızı
Soramadan kimin gızı
Bir Allah'ın sırrı gelin
Akşam oldu gün görenler
Maşallah desin seni sevenler
On tene vardı gelenler
Hepisinin piri gelin
Aşık Hösün hemen söyler
Güzellerin methin eyler
Öğün bire üce dağlar
Eşmiş uşağın malı gelin
Kaynak: Hüseyin Yıldırım

Hamamın Gubbe De Gubbeleri
Hamamın gubbe de gubbeleri
Amanın da kireçten olur
Kızların serbeste serbestleri
Amanın da yürüyüşten olur
İki de turnam turnam gelir
Amanın da aklı kareli
Birini bildim bildim
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Sayfa 1502

Amanın da bilmem biri nereli
Bağlantı
Kaynak: Rüştü Demirci
Kaynak: Celal Güzelses

Hamamın Kapısı Keçeli
Hamamın da kapısı keçeli (vay)
Hanımlar geliyor peçeli (vay)
(Bağlantı)
Sen kime edalım sen kime (vay)
Ustamdan evvel ben köle (vay)
Hamama da girmiş terlemiş (vay)
Tellaklar hizmet eylemiş (vay)

Hambar Altı Kum Altı
Hambar altı kum altı
Keklik suya vınladı
Ağlamışın gözel yarim (de)
Gene gözlerin yaşlı
(Bağlantı)
A gözelim a kibarım da derelerin daşlısı
Nerde olsa belli olur da gözel kızın saçlısı
Çıra vur çıra yansın

Bağlantı
Hamama da yavrum hamama (vay)
Haber gönderin imama (vay)

Yarma vur yarma yansın
Selam da söylen nazlı yare (de)
Ben yandım o da yansın

Bağlantı

Bağlantı

Kaynak: Yöre Ekibi

Eli kolu sıvalı
Zülüfleri kınalı
Yarinden ayrı kalmış (da)
Ayleyip durur zavallı

Hamaylı Boynundayım
Bu dağın ensesine
Ağlama ağlama yarim ağlama
Mailem yar sesine
(Bağlantı)
Hamaylı boynundayım
Orda değil burdayım
Düşünme yanındayım
Aç gözün karşındayım
O yar keklik ben avcı
Ağlama ağlama yarim ağlama
Düşeydim arkasına
Bağlantı
Dağlar başı olaydım
Ağlama ağlama yarim ağlama
Çağıraydım salaydım
Bağlantı
O yar burdan geçende
Ağlama ağlama yarim ağlama
Boynuna kol saraydım
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Bağlantı
Kaynak: Mehmet Efe

Hamdolsun (Gönül Atım Girdi)
Gönül atım girdi dostun bağına
Çoban oldum ormanına dağına
Bir damladan aktık dost ırmağına
Sel olup çağlayıp aktık hamdolsun
Aşk menendin içip nara garıldık
Ne o dosta küsüp yara darıldık
Toprak idik takla takkı yarıldık
İkilik kininden geçtik hamdolsun
Arıyız uçarız kırmızı güle
Güller nazik ola dertli bülbüle
Çağlari'm der ahvalimiz kamile
Sual edip açtık açtık hamdolsun
Kaynak: Aşık Çağlari

Hamidem Fındık Topluyor
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Hamidem fındık toplayor
Hopul hopul hoplayor
Çıkmış tepe başına
Menekşeler toplayor
Topla da Hamidem
Bir tane
Bi de ben
İki tane
Cevizin alt yanı tarla
Farla Hamidem farla
Çiceklerin kötü olmuş
Yenisini toparla
Kaynak: Ramazan Güngör

Hamsi Kurban
Hamsi kurban o göze
Baş dalarsın denize
Atarlar barabati
Alurlar seni yüze
Korlar seni kayuğa
Satarlar seni bize
Biz de aluruk seni
Sereruk seni köze
Bir kusurcuğum vardur
Çok su içursun bize
Kaynak: Fikret Karadeniz

Hamsi Kurban Olayım
Hamsi kurban olayım
Seni veren Allah'a
Gözün dünyayı değer
Hem vallaha billaha
Hamsi vurdu karaya
Okkası beş liraya
Yağma etti zenginler
Kalmadı fukaraya

Han Köşesinde
Kurumaz aşığın gözünde yaşı
Gurbet ellerinde han köşesinde
İçinden tükenmez ahı ateşi
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Sayfa 1503

Gurbet ellerinde han köşesinde
Derdini anlatır sözünü satar
Erkenden yol alır menzile çatar
Ya hastalar ya yorulur ya yatar
Gurbet ellerinde han köşesinde
Aşıklar gurbette ağlamaz neyler
Üç beş ahbap bulur derdini söyler
Türküler çağırır muhabbet eyler
Gurbet ellerinde han köşesinde
Gelin dostlar benim derdim var diyer
Geniş dünya tek başıma dar diyer
Gündüz hayal eyler gece yar diyer
Gurbet ellerinde han köşesinde
Bu aşk ile ah çekerim inlerim
Bir söylerim iki durup dinlerim
Şeref der ki böyle geçti günlerim
Gurbet ellerinde han köşesinde
Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova

Han Nigar'ım (Çok Mudur)
Han Nigar'ım benden yüzün çevirme
Bir yiğide birkaç güzel çok mudur
Ben aşığım seni benden ayırma
Bir yiğide birkaç güzel çok mudur
(Bağlantı)
Hey hey
İnce bellim hey hey
Kiraz dudaklım hey
Elma yanaklım hey
Sedef tırnaklım hey hey
Hey cananım hey
Biri çerkez olsun biri abaze
Birinin koynunda gülleri taze
Biri rakı verir birisi meze
Bir yiğide birkaç güzel çok mudur
Bağlantı
Biri Köroğlu'nun sadık yarıdır
Biri karşı dağın beyaz karıdır
Üç güzelden biri benim yarımdır
Bir yiğide birkaç güzel çok mudur
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Bağlantı
Kaynak: Fikret Ünlü

Hana Rahmoylerse
Hana rahmoylerse ustad-ı şahım
Kereminden lutf u ihsan gözlerim
Kubbe-i sinemde sen şems u mahım
Ziya versen, mah-ı taban gözlerim
Sinemde yapdılar gamlardan rafı
Yandı can bedenim, mahvoldu safi
Derler aşıkların sensin sarrafı
Mücevher satmaya meydan gözlerim
Nihani'yem düşdüm feryad ü zara
Taliim aksine iknblim kara
Bana da güç oldu kavuşmak yara
Yevm-i mahşer ulu divan gozlerim
Kaynak: Aşık Nihani

Hana Vardım Han Değil
Hana vardım han değil (amman)
Penceresi cam değil
Açtım yüzünü baktım (aman aman)
Kıyılacak can değil (aman)
(Bağlantı)
Nedir bu ateş bende bende
Gönlüm var sende sende
Nedir bu ateş bende bende
Ayrılamam kız senden

Sayfa 1504

Hana Vardım Han Değil (Bilal'ım)
Hana vardım han değil Bilal'ım
Penceresi cam değil
Yarim gurbetten gelmiş Bilal'ım
Ayrılacak can değil
Çaya vardım çayladım Bilal'ım
Çayda balık avladım
Ben yarimi görünce Bilal'ım
Oturdum da ağladım
Çaya vardım çizmeyle Bilal'ım
Yar bulmadım gezmeyle
Çok güzeller aldattım Bilal'ım
Kaşımı da gözümü süzmeyle
Kaynak: Hamdi Özbay

Hanaylar Yaptırdım Bir Uçtan Uca
Hanaylar yaptırdım bir uçtan bir uca
İçinde yatmadım üç gün üç gece
Kurbanlar keseyim girdiğim gece
Davran atım davran gayret günleri
Arkamızdan gelen düşman ünleri
Tepeler tepeler yüksek tepeler
Kulağında parlar elmas küpeler
Etrafımı aldı Aydın Efeler
Davran atım davran gayret günleri
Arkamızdan gelen düşman ünleri
Kaynak: Halil Oğuz

Havuz ortası çınar (amman)
Hep kuşlar ona konar
Gitti yarim gelmedi (aman aman)
Yüreğim ona yanar (aman)
Bağlantı
Hana vardım han yanmış (amman)
Handa benim nem kalmış
Sağolası meyhane (aman aman)
Şişeleri boşalmış (aman)
Bağlantı
Kaynak: Ahmet Özgüven
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Hanaylar Yaptırdım Döşetemedim
Hanaylar yaptırdım döşetemedim
Çifte kumruları eş edemedim
Zalim felek ile baş edemedim
Konma bülbül konma çeşme taşına
Şu gençlikte neler geldi başıma
Hanaylar yaptırdım yüceden yüce
İçine yatmadım üç gün üç gece
Kurbanlar keserim gördüğüm gece
Konma bülbül konma çeşme taşına
Şu gençlikte neler geldi başıma
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Kaynak: Refia Berkant

Hancı Osman'ın Avlusunda
Hancı Osman'ın avlusunda kum kaynar
Hancı Osman'ın gelinleri çift oynar
Küçük gelin büyüğünden hoş oynar
Ah alırım dedinde aldattın beni
On telli saz ile oynattın beni
Hancı Osman'ın avlusunda kuyusu
Pek çetin olur delikanlının huylusu
Güzel olur hanımların boylusu
Ah alırım dedinde aldattın beni
On telli saz ile oynattın beni
Kaynak: Ahmet Bayrak

Hançer Midir Nedir
Hançer midir nedir o bakışların
Yareler yareler yareler beni
Gönülden gönüle o akışların
Pareler pareler pareler beni
Mahmut Erdal figan eder güllere
Karışayım akıp giden sellere
İsmi cismi bilinmedik ellere
Süreler süreler süreler beni
Kaynak: Mahmut Erdal

Hançerini Sapla Bağra Gardaşım
Hançerini sapla bağra gardaşım
İşler tahra ile doğra gardaşım
Yılda bir kez bana uğra gardaşım
Gene birleştirek bizim özleri
Aşretime daha nice gereksin
Katıksın ekmeksin bize çöreksin
Neden gardaş bize böyle ıraksın
Uzat mendilini sil bu gözleri
Seni görmeyeli soldum buruştum
Goca Avşar bensiz kimnen yarıştın
Yoksa gardaş korkaklan mı garıştın
Bu sırrından haberdar et bizleri
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Sayfa 1505

Firgat ile beni söyledir ilham
Pişmişem yanmışım kalmışım ham
Gözüm kapanmadan okursun elham
Ruhum kabul etmek böyle sözleri
Beraberlik gitmiyor mu hoşuna
Bu kaşık uzanmaz tatlı aşına
Toklucu'mu al da yanı başına
Gel beraber ötürek o sazları
Kaynak: Halit Toklucuoğlu

Hanem Şenelsin
Herkes gitti yalnız başıma kaldım
Bari sen öt baykuş hanem şenelsin
Kimin var kimim yok hepsini savdım
Bari sen öt baykuş hanem şenelsin
Hasretlik acısı zehirden acı
Zaten ruh bedenden olmuş davacı
Üç öğün serçen var kuşların tacı
Bari sen öt baykuş hanem şenelsin
Şu Devran Babanın bir bak halına
Gurbet kara bir renk çalmış alına
Nerde isen gel kon dutun (çamın) dalına
Bari sen öt baykuş hanem şenelsin
Söz: Devran Baba

Hanemize Payton Geldi
Hanemize payton geldi dayandı
Setre de pantol al kanlara boyandı
Elif hanım uykulardan uyandı
(Bağlantı)
Ağlama Elif'im alı alır kaçarım seni
Arar isen yar yanında bul beni
Kapumuzun ardı da demir sürgülü
Siyah saçlar sırma ile örgülü
Elif Hanım anasından görgülü
Bağlantı
Kaynak: Kazım Kaya

Hangi Bağın Bağbanısan
Hangi bağın bağbanısan gülüsen
Aldın aklım ettin beni deli sen amman
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Kırk yıl kalsa gene kendi malımsan
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
Öldüm bittim eridim kül oldum amman
O senin aşkın elinden bayıldım amman
Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım amman
Diyarbakır etrafında bağlar var
Fitil işler yüreğimde yaram var amman
Sen gidersen benim başka kimim var
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
Öldüm bittim eridim kül oldum amman
O senin aşkın elinden bayıldım amman
Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım amman
Karşı dağın kumruları seslenir
Yaylasında türlü ceylan beslenir amman
Koy başım dizine yatım uzanım
İsterem ki birgün evvel gelesen amman
Öldüm bittim eridim kül oldum amman
O senin aşkın elinden bayıldım amman
Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım amman
Kaynak: Ramazan Şenses

Hanım Arabaya Binmiş
Hanım arabaya binmiş (ah) yan yana yörür
Arabacı aşga (da) gelmiş atlara vurur
Hanımın hararetinden dudağı kurur
(Bağlantı)
İnce belen ne hurişan o da o da bir miras
Yanağına gül sorunmuş elinden beyaz
Ben seni sevdim seveli getmedim size
Anam duyar babam duyar söz eder bize
Benim bir sevdiğim var (ah) tazedir taze
Bağlantı
Kaynak: Nimet Nergiz

Hanım Kızlar
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
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Sayfa 1506

Eğdim söğüt dalını
Saydım yapraklarını
Yarım hamamdan gelmiş
Öptüm yanaklarını
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
Kuşburnunun kurusu
Geçti kızlar sürüsü
Sürüsünden fayda yok
Beni yaktı birisi
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
Mavi giyme uymuyor
Gönlüm sana doymuyor
İsterim yanan gelem
Arkadaşlar koymuyor
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
Beyaz giyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Hanım Seccadesin Atmış Çayıra
Hanım seccadesin atmış çayıra
(Beyler aman hey hey yandım aman hey)
İşini gücünü mevlam gayıra (hey)
Ben ayrılmam meyer allah ayıra
(Beyler aman hey hey yandım aman hey)
( Bağlantı (1) )
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Sayfa 1507

Nedir bu sendeki püskürtme benler
Dil belası şu başıma gelenler
Cigarası elinde
Guburları belinde
Şu izmir'in yolunda
Ben bir yavruya vuruldum

Anterisi al olsa (hanım ayşe'm)
Yanağında gül olsa
Beni bir çocuk ister (hanım ayşe'm)
Bari bir adam olsa

Aman hey allahım ben gene şaştım
(Beyler aman hey hey yandım aman hey)
Ilgaz dağlarını zor ile aşdım (hey)
Kadirim kıymetim bilmeze düştüm
(Beyler aman hey hey yandım aman hey)

Anterisi akından (hanım ayşe'm)
Bir yar sevdim yakından
İstedim de vermediler (hanım ayşe'm)
Mevlam gelsin hakkından

Bağlantı

Bağlantı
( Bağlantı (2) )
Bilmiyon mu benim sana yandığım
Ellerin goynunda mahzun galdığım
Cigarası elinde
Guburları belinde
Şu izmir'in yolunda
Ben bir yavruya vuruldum

Mercimek kile kile (hanım ayşe'm)
Ölçerler sile sile
Gitti yarim gelmedi (hanım ayşe'm)
Göz yaşı sile sile
Bağlantı

Kaynak: Selahattin İnal

Kaynak: Halime Yazar

Hanım Senin Ne Güzel Gaşların Var

Hanımey (Ben De Gidem)

Hanım senin ne güzel gaşların var
Gaşlarına gurban olam (hopla da gel güllüm)

Ben de gidem pay-ı tahta
Bilmem ki hangi vakta
Paşaya derdim diyem
Belki de bana baka

Hanım senin ne güzel saçların var
İnci gibi dişlerin var (hopla da gel güllüm)
Hanım senin ne güzel ayağın var
Ayağına çapul alam (hopla da gel güllüm)
Hanım senin ne güzel ellerin var
Ellerine gına yakam (hopla da gel güllüm)
Kaynak: Rüştü Tuncalı

Hanıma Bak Hanıma
Hanıma bak hanıma (hanım ayşe'm)
Hanımın fistanına
O koca fistanını (hanım ayşe'm)
Topla da gel yanıma
(Bağlantı)
Hanım ninna ninninam
Yandım ninna ninninam
Kulum ninna ninninam
Yandım ninna ninninam
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(Bağlantı)
Hanım hanım hanımey
Sormisen heç hanımey
Göğsüme vura vura
Çürüttüm sol yanımey
Yüz benden yar yüz benden
Yar çevirdi yüz benden
Gam yardan vefahdır
Heç çevirmi yüz benden
Bağlantı
Aslım Maraş dağlıyam
Yar yitirdim ağlıyam
Derdim çok dermanım yok
Her yanımdan dağlıyam
Bağlantı
Kaynak: İzzet Altınmeşe
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Sayfa 1508

Hanımlar Sahraya Çıkmış

Hani benim gençliğim nerde

Hanımlar sahraya çıkmış çimen üstüne
Herkes uftadesin almış kendi destine
İçerler badeyi (a yarim) gözel aşkına

Ne varsa bu gençliği yakan
Ekmek gibi aşk gibi
Ne varsa güzellikten yana
Bölüştüm büyümüştüm

(Bağlantı)
Ağam tayfaların al gel
Gel efendim de çalpurannan gel
Ağam paşam eylensin aman aman
Ciğer köşem eylensin aman
Bir elinde dolu bade bir elde meze
Neden nail olduk (a yarim) bu sitem söze
Eğer gelmek ister isen buyurun bize
Bağlantı
Kaynak: Hüseyin Zevk

Hani Benim Ağalarım Beylerim
Hani benim ağalarım beylerim (ey)
Karşıdaki mor sümbüllü bağlarım (derler)
(Bağlantı)
Meyhorsun derler derler
Maveri de gülleri derler
Kibarsın derler derler
Güzelsin derler derler

Bu ne yaman çelişki anne
Kurtlar sofrasına düştüm
Hani benim gençligim nerde
Hani benim sevincim nerde
Akvaryum kanaryam
Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği
Aldılar kitaplarımı sorgusuz
Duvarlar konuşmuyor anne
Açık kalmıyor hiç bir kapı
Hani benim gençliğim nerde
Yağmurları biriktir anne
Çağ yangınında tutuştum
Hani benim gençliğim nerde
Kaynak: Ahmet Kaya

Hani Benim Yemenim
Hani benim yemenim
İşte benim yemenim

Havuzun başında esmesin yeller
Bugün ilvanlıyız açılsın güller

Al başından koy başa
Yazıverin ta başa

Bağlantı

Çiçeği nasıl ekerler
Şöyle şöyle ekerler

Kibarsın derler derler
Maveri de gülleri derler
Kibarsın derler derler
Güzelsin derler derler
Kaynak: Ahmet Çopur

Hani Benim Gençliğim
Hani benim gençliğim nerde
Bilyelerim topacım
Kiraz ağacında yırtılan gömleğimi
Çaldılar çocuklugumu habersiz
Penceresiz kaldım anne
Uçurtmam tellere takıldı
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Al başından koy başa
Yazıverin ta başa
Güzeli nasıl severler
Şöyle şöyle severler
Al başından koy başa
Yazıverin ta başa
Güzele nasıl bakarlar
Şöyle şöyle bakarlar
Al başından koy başa
Yazıverin ta başa
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Güzeli nasıl kaparlar
Şöyle şöyle kaparlar

Sayfa 1509

Bizim dağlarımızda eşkiyalar gezer
Bir adam sılasından bu gadar mı bezer
Hiç olmazsa a selvi boylum
İnsan bi çizim olsun bi mektup yazar

Al başından koy başa
Yazıverin ta başa

Kaynak: Havana Ayhan

Kaynak: Ali Kıran

Hani Eskiler Nerdeler

Hani Davulunuz (Bir Mumdur)

Eskiden vardı şalvarlı donlar
Hani eskiler şimdi nerdeler
Almış başın gidiyor modalar
Hani eskiler şimdi nerdeler

Hani davulunuz lo hani ya davulunuz
Hani düğününüz lo hani ya düğününüz
(Bağlantı)
Bir mumdur iki mumdur üç mumdur
Dört mumdur ondört mumdur
Bahan bir bade doldur
Bu ne güzel düğündür ha ninna
Ha ninna heyran ninna
Ha ninna kurban ninna
Ha ninna
Hanı gelininiz lo haniya gelininiz
Hani kaşmeriniz lo hani ya kaşmeriniz
Bağlantı
Kalenin bedeninde halay çekah dibinde
Evselin uşakları çifte liver belinde
Bağlantı

Aşıklar vardı ledunlar satan
Emrahlar Yunus Karacaoğlan
Dergahlar vardı himmet dağıtan
Hani eskiler şimdi nerdeler
Hoşgörü vardı hani eskiden
Hayız alırdık her dem sevmekten
Dernekler türedi siyasetlerden
Hani eskiler şimdi nerdeler
Büyüğe saygı küçüğe sevgi
Değişiyor gün be gün soldu rengi
Devirmi döndü devranmı şimdi
Hani eskiler şimdi nerdeler
Mevlevi şaşar şaşar bu işe
İmamlık olur mu elde şişe
Bulamadım gönlümce bir neşe
Hani eskiler şimdi nerdeler

Acem kuşak beline heyran şirin diline
Mumlar yakın çevirin kına yakah eline

Kaynak: Aşık Mevlevi

Bağlantı

Hani Hadis Kuran Kimin Aklında

Kaynak: Gıyas Coşkun

Hani De Benim Menevşeli Dasdarım
Hani de benim menevşeli dasdarım
Alın da verin nazlı yarime gösderin
Ben Hak'dan dilediğimi isderim
Gadir Mevlâm dilediğimi de vermedi
İncecik yılanıdım akıp giderim
Akdığım yerleri kapıp giderim
Aldım garip başımı çıkıp giderim
Ne anam var benim ne de gardeşim
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Bire gönül vazgel bu hülyalardan
Kani ahret iman kimin aklında
Eller kurt olmuşlar koyun ararlar
Hani hadis Kuran kimin aklında
Arşa çıkar zulumatın yalını
Bağladılar doğruların dilini
Kapadılar şeriatın yolunu
Hani hadis Kuran kimin aklında
Birbiri üstüne inmekte zulüm
Attıkça aksine düşüyor falım
Kimsenin aklına düşmüyor ölüm
Kani sırat mizan kimin aklında
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Bir meniden halkolunma temelin
Kibirlenme elde var mı amelin
Gayretin gör belki yakın zevalin
Beratını yazan kimin aklında
Daha neler gelir bu garip başa
Sırrı hikmetine karışmam haşa
Ruhsati sen beni çalma gel taşa
O terazi mizan kimin aklında
Kaynak: Aşık Ruhsati

Hani Nazlı Yarim Verdiğin Sözler
Hani nazlı yarim verdiğin sözler
Senden başkasının olamam derdin
Unutup ta alemlere dalmışsın
Sürünün dünyada ölürüm görmem
Geçer güzelliğin el bakmaz olur
Gül açan yanağın öpülmez olur
Mevlam bir dert verir çekilmez olur
Sürünün dünyada ölürüm görmem
Emsalim aşıklar da bade içecek
Benim ömrüm hep böyle mi geçecek
Korkarım yaşım kırkı geçecek
Cananım kollarımda gezene kadar

Sayfa 1510

Hani yaylam hani senin ezelin
Güz gelende döker bağlar gazelin
Yaylam senin hiç gelmez mi güzelin
Hani yaylam hani senin ezelin
Yaz olanda yayla yayla otlanır
Arap atlar topuğundan etlenir
O yaylada koyun kuzu beslenir
Hani yaylam hani senin ezelin
Doya doya Erzurum'u gezmeli
Kalem alıp kaşın gözün yazmalı
Ne hoş olur o yaylanın güzeli
Hani yaylam hani senin ezelin
Kaynak: Raci Alkır

Hanların Önüne Hasır Yayıldı
Hanların önüne de hasır hasır yayıldı
Hasırın üstüne de dostlar aman ganım saçıldı
Herkes sevdiğini aldı aldı da seçildi
(Bağlantı)
Ağlayın dostlarım da ağlayın salım geçiyor
Selam da söyleyin nazlı yare boynum gidiyor
Bileciğin ortasında büyük çınarı
Dallarına bağladılar aman yağlı urganı
Üstüne örtmüşler telli yorganı

Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Hani Söz Vermiştin
Hani söz vermiştin içmeyecektin
Yine başın dumanlı kirpiklerin ıslak
Gözlerin kanlı kanlı a delikanlı
Ağlamacaktın sızlamayacaktın
O zalimin adını anmayacaktın
İçip içip hep böyle yanacak mısın
Resmini eline alıp bakacak mısın
Yollarına bakıp da ağlayacaksın
Ağlamacaktın sızlamayacaktın
O zalimin adını anmayacaktın

Bağlantı
Kaynak: Rıza Ulucan

Hanza Big (Hakas Türküsü)
Polıs sağıs palğanar (hey çanım poyarin)
Tom-turazar çidiner (hey çanım poyarin)
Tom-sığnın palığı (hey çanım poyarin)
Tobgalıs hanım bilbedim (hey çanım poyarin)
Altı ağas postanar (hey çanım poyarin)
Aba-turazar çidiner (hey çanım poyarin)
Aba-suğnıp palığı (hey çanım poyarin)
Abdadıs hanım bilbedim (hey çanım poyarin)
Kaynak: Sergei Charkov

Kaynak: Sadettin Şahin

Hani Yaylam Hani Senin Ezelin
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Hapanos'tan Yüklediler
Hapanos'tan yüklediler celemi
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Sayfa 1511

Kar yağa ki düğürcüler öle mi

Ayağımda demir prangalar eyvada çekerim

Hapanos'un önünden mi geçtiler
Şu güzel sürüden mi geçtiler

Kaynak: Hıvzı Cano

Hapanos'un tarlaları ekilir
Nazlı yarin mezartaşı dikildi
Kaynak: Nevzat Kancalı

Hapishane İçinde
Hapishane içinde
Volta vuramıyorum
Aç kapıyı gardiyan
Burda duramıyorum

Hapishane İçinde Bir Ulu İncir
Hapishane kapısında düştüm bayıldım
Akşam sarhoş idim şimdi ayıldım
Ninem ben bir daylere düştüm
Yana yana ağlarım
Ayağımda demir prangalar
Eyva da çeker ağlarım
Hapishane içinde bir ulu incir
Elinde halkası boynunda zincir

Hapishane içinde
Kara kara günlerim
Ne oldu bana dostlar
Niye böyle inlerim

Ninem ben bir daylere düştüm
Yana yana ağlarım
Ayağımda demir prangalar
Eyva da çeker ağlarım

Görüyorsun gardiyan
Dertlerim bini aştı
Aç kapıyı gardiyan
Ölüm vakti yaklaştı

Kaynak: Hıvzı Cano

Bırakın şu dünyada
Seven seveni alsın
Elveda kardeşlerim
Dünya sizlere kalsın
Kaynak: Erkan Ocaklı

Hapishane İçinde Ben Kurdum
Hapishane içinde ben kurdum postu
(Vay) Kiminin anası gelir kiminin dostu
Ninem ben bir daylere düştüm yana yana ağlarım
Ayağımda demir prangalar eyvada çekerim
Hapishane kapısında düştüm bayıldım
(Vay) Akşam sarhoş idim şimdi şimdi ayıldım
Ninem ben bir daylere düştüm yana yana ağlarım
Ayağımda demir prangalar eyvada çekerim

Hapishane Önünde Yayılır Kazlar
Hapishane önünde yayılır kazlar
Bayramdan bayrama çalınır sazlar
Çok kışlar geçirdim gelmiyor yazlar
Düştüm ben bir zindana yanar döner ağlarım
Demir parmaklıklardan boyun büker ağlarım
Hapishane içinde bir mermer direk
Kimimiz yüz birli kimimiz kürek
İdam cezalarına dayanmaz yürek
Düştüm ben bir zindana yanar döner ağlarım
Demir parmaklıklardan boyun büker ağlarım
Hapishane içinde ötüşen kuşlar
Hayırdır inşallah gördüğüm düşler
Herkes sevdiğine canlar bağışlar
Düştüm ben bir zindana yanar döner ağlarım
Demir parmaklıklardan boyun büker ağlarım

Hapishane içinde bir ulu çınar
(Vay) Elinde halkası boynunda zincir

Hapishanenin suyu içinden akar
Arkadaşlar gelmiş kapıdan bakar
Gardiyan darılır canımı yakar

Ninem ben bir daylere düştüm yana yana ağlarım

Düştüm ben bir zindana yanar döner ağlarım
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Demir parmaklıklardan boyun büker ağlarım
Kaynak: Muharrem Çepnioğlu

Hapishanelere Attım Postumu
Hapishanelere attım postumu
Kaybettim yarenimi dostumu
Bütün ahbaplarım bana küstü mü
Yandım mapushane senin elinden
Kurtulaydım gardiyanın dilinden
Hapishane önünde bir derin kuyu
Kuyudan alırlar mahkumlar suyu
Ne gelen var ne giden bütün gün uyu
Yandım mapushane senin elinden
Kurtulaydım gardiyanın dilinden
Kaynak: Neşet Ertaş

Hapishanelere Güneş Doğmuyor
Hapishanelere güneş doğmuyor
Geçiyor bu ömrüm de günüm dolmuyor
Eşim dostum hiç yanıma gelmiyor
Yok mu hapishane beni arayan
Bir zindanda öleceğim gardiyan
Akşam olur kapıları kaparlar
Birer birer yoklamayı yaparlar
Bitmiyor geceler olmaz sabahlar
Yok mu hapishane beni arayan
Bir zindanda öleceğim gardiyan
Anamdan doğalı garip kalmışım
Acı hapishane daha genç yaşım
Benim zindanlarda neyidi işim
Yok mu hapishane beni arayan
Bir zindanda öleceğim gardiyan
Kaynak: Neşet Ertaş

Hara Gedim
Taleyimden hoşbehtliyi goparmısan
Gara behtim söyle mene hara gedim
Hesret verib vüsalımı aparanım
Söyle görüm barı söyle hara gedim
Daşıdığım gem adlı yük dönüb dağa
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Sayfa 1512

Odum sönüb közüm yohdu alışmağa
Bundan sonra ümid yohdu barışmağa
Söyle behtim barı söyle hara gedim
Derdlerim çoh acısına gelb dayanmır
Mürgüleyen hatireler heç oyanmır
Eşg ocağı küle batıb daha yanmır
Söyle behtim barı söyle hara gedim
Gündüzlerim gecelerden seçilmedi
Şerbetim de zeher oldu içilmedi
Bu ne ömür bu ne körpü keçilmedi
Söyle behtim barı söyle hara gedim
Kaynak: Huraman Vefa

Hara Getti Dem Elden
Hara getti dem elden balam
Goymaz meni gem elden
Gedirse dert gem getsin
Getmesin her dem elden
Aman keklik elinden
Bidat keklik elinden
Baş götürüm gederem
Men de keklik elinden
Gerenfilem desteyem balam
Bülbülem gafesteyem
Gedin yarıma deyin
Hasretinden hasteyem
Aman keklik elinden
Bidat keklik elinden
Baş götürüm gederem
Men de keklik elinden
Kaynak: Şebnem Taptıkkızı

Haraba Kul Olduk
Haraba kul olduk bezm-i ademde
Bünyad olsak da bir olmasak da bir
Düştük çare nedir dame alemde
Azad olsak da bir olmasak da bir
Aşk oduna yanmış ciğer kebabız
Hecr ile giryanız dilde pür abız
Yapılmış yıkılmış hane harabız
Abad olsak da bir olmasak da bir
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Biz Şirin elinden aşk meyin içtik
Hak ile batılı fark edip seçtik
Varlık dağlarmı deldik de geçtik
Ferhat olsak da bir olmasak da bir
Ey Dertli alemde biz şah-ı diliz
Haktan hakikatten agah-ı diliz
Tarık-ı esrara ervah-ı diliz
İrşad olsak da bir olmasak da bir
Kaynak: Aşık Dertli

Harabat Ehliyiz Mestaneyiz Biz
Harabat ehliyiz mestaneyiz biz
Alemin nadanı biganeyiz biz
Vahdet şarabından içmek istersen
Bizden iç şarabı meyhaneyiz biz
Ali dost Veli dost da deli dost
Serimizden esen sevda yelidir
Bizi harap eden aşkın selidir
Muhabbet Kevserdir saki Ali'dir
Ol saki elinden mestaneyiz biz
Ali dost Veli dost da deli dost
Nihad güller açmış dostun bağında
Güneşler yayılmış her çırağında
Muhabbet bezminden yar otağında
Nazımız çekilir cananıyız biz
Ali dost Veli dost da deli dost
Kaynak: Mehmet Mustafa Dede

Haram Saltanatı
Utanmadan haram lokma yutanlar
Şerefini üç kuruşa satanlar
Duymasa da Mısır'daki sultanlar
Haram saltanatı yıkılır elbet
Hortum saltanatı yıkılır elbet
Talan saltanatı yıkılır elbet

Sayfa 1513

Hey halkım hey
Uyan halkım hey hey
Hey halkım hey
Sanma ki haramla sefa süren var
Mazlumun ahından hesap veren var
Kara karıncaya gece gören var
Haram saltanatı yıkılır elbet
Yalan saltanatı yıkılır elbet
Talan saltanatı yıkılır elbet
Kara karıncaya gece gören var
Haram saltanatı yıkılır elbet
Hortum saltanatı yıkılır elbet
Ar damarı ar damarı
Şimdi olmuş kar damarı
Ar damarı çatlayanlar
Bir gün elbet yer şamarı
Hey halkım hey
Uyan halkım hey hey
Hey halkım hey
Kaynak: Fatih Kısaparmak

Haramsu'dan Atladım
Haramsu'dan atladım
Mantin çarşaf topladım
Muradım olsun diye
Her derdine katlandım
Uy beni vay beni uy beni beni
Haramsuyu dediler
Yarimi götürdüler
Yıkılsın Urfakapı
Beni yardan ettiler
Uy beni vay beni uy beni beni

Duymasa da Ankara'da sultanlar
Haram saltanatı yıkılır elbet
Yalan saltanatı yıkılır elbet

Evli bedende kuş var
Kanadında gümüş var
Yarim getti gelmedi
Elbet bunda bir iş var
Uy beni vay beni uy beni beni

Ar damarı ar damarı
Şimdi olmuş kar damarı
Ar damarı çatlayanlar
Bir gün elbet yer şamarı

Evli beden kuş pini
Oldum kızlar düşküni
Yalın ayak baş açık
Yola çıktım kış güni
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Sayfa 1514

Uy beni vay beni uy beni beni

Kaynak: Bekir Kara

Kaynak: Cemil Değer

Harman Yeri Düz Düze

Harda Kaldı (Vatan Sevdası)

Harman yeri düz düze
Oturalım diz dize
Selam söylen o kıza
Ayrılık düştü bize

Harda kaldı Kerkük’ün güzel havası
Bir başka idi güneşi ayı seması
Yaktı kavurdu içim vatan sevdası
Zaman oldu içimde dert hasret dolu
Allah’tan bil kesilmez hiç ümit yolu
Kara Altun’u kurtar ey Anadolu
Dilim saf Türk’tür benim aslım Osmanlı
Bir tarihim var benim şerefli şanlı
Vatan için kurban verdik çok delikanlı
Kerkük’ün üstünde var bir kara bulut
Ana ben gidiyorum sen beni unut
Sana emanet olsun Türk yavrum büyüt
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Harman Da Yeri Kademeli
Harman da yeri kademeli
(Aman haydi) yar geliyor ne demeli
Yare (de) şeftali borcum var
(Aman haydi) verip de ödemeli
Hay ayşe'm menevşem
Böyle de olalım her akşam
Harman da yeri yaş yeri
(Aman haydi) usul bas yavaş yörü
Şimdi buradan geçti
(Aman haydi) güzellerden bir sürü
Kaynak: Hasip Terlemez

Harman Yeri Dar Dağınık
Harman yeri dar dağınık (yel aldı gitti)
Ne ektiysem toprağa (sel aldı gitti)
Kurudu yaprağım dalda (gün aldı gitti)
Geçti baharın ayları (yel aldı gitti)
Gülün kalmadı kokusu (toz aldı gitti)
Aşık derdini söyledi (tez aldı gitti)
Siyah saçım ak ak oldu (yıl aldı gitti)
Geçti baharın ayları (yel aldı gitti)
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(Bağlantı)
Amman emine'm allanıver
Gonaklarda dilleniver
Harman yerine hopladım
Fişeğimi topladım
Selam söylen emine'ye
Düşmanını hakladın
Bağlantı
Goca gapı sürgülü
Yün basmalar dürgülü
Emine'yi sorarsan
Şu gürleğin gül gülü
Bağlantı
Kaynak: Mustafa Koçak

Harman Yeri Düz Olsa
Harman yeri düz olsa (da)
Sabansız da sürülür (beyler)
Sevdiğim kız güzel olsa (da)
(Bağlantı)
Amanın beyler beyler
Ah sizi kimler eyler
Şu kız kimin yeri de
Ah döne döne oynar
Harmanına uğradım (da)
Bostanını doğradım (beyler)
Doğru doğru gideriken
İftiraya uğradım (beyler)
Bağlantı
Harman yeri yaş yeri (de)
Usul bas yavaş örü (beyler)
Şimdi buradan geçti (de)
Güzellerden bir sürü (beyler)
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Bağlantı

Sayfa 1515

Ay Ayşem menevşem
Böyle olalım her akşam

Kaynak: Necati Basara

Harman Yeri Düz Olur
Harman yeri düz olur
Gül açılır yaz olur
Her yiğidin gönlünde aman
Sevdiği bir kız olur

Harman yeri yarıldı
Anam bana darıldı
Ne darıldın hey anam
Eloğludur sarıldı
Ay Ayşem menevşem
Böyle olalım her akşam

Harman yolu yokuştur
Kız bu nasıl bakıştır
Senin gibi güzele aman
Ben gibisi yakışır

Harmana kuyu kazdım
Hem okudum hem de yazdım
Ak göbeğin altına
Düştüm bayıla yazdım

Kızın adı Vasfiye
Su doldurur testiye
Bir su ver de içeyim aman
Ateşim sönsün diye

Ay Ayşem menevşem
Böyle olalım her akşam

Kaynak: Hüseyin Er

Harman Yeri Sürseler (Sanem)
Harman yeri sürseler
Oy Sanem vuy Sanem
Yerine gül ekseler
Esmer gaday ben alim
Bahtılı kız başına
Oy Sanem vuy Sanem
Sevdiğine verseler
Esmer gaday ben alim
Harman yeri yaş yeri
Oy Sanem vuy Sanem
Yavaş yörü hoş yörü
Esmer gaday ben alim
Gel beraber gezelim
Oy Sanem vuy Sanem
Sevdiğim gitme geri
Esmer gaday ben alim

Harman yeri süpürdüm
Bağdaş kurdum oturdum
Ne darıldın hey ana
Sarhoş keyfi yetirdim
Ay Ayşem menevşem
Böyle olalım her akşam
Kaynak: Osman Atilla

Harman Yeri Yaş Yeri 2
Harman yeri yaş yeri
Usul bas yavaş yürü
Şimdi buradan geçti
Güzellerden bir sürü
Harman yeri yarıldı
Kaynanam bana darıldı
Ne darıl'ın kaynana
Kızın bana sarıldı
Kaynak: Mucip Arcıman

Kaynak: Hilmi Ersoy

Harman Yeri Yaş Yeri 3

Harman Yeri Yaş Yeri 1

Harman yeri yaş yeri
Yavaş yürü hoş yürü
Ak gerdanın altında
Otuz iki diş yeri

Harman yeri yaş yeri
Yavaş yürü hoş yürü
Ak gerdanın altıncla
Otuz iki diş yeri
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Harman yerinde gezer
Sanki bağrımı ezer
İkimizin sevdası
Çam gölgesine benzer
Harman yeri sap dolu
Yare gidiyor yolu
Hep uzaktan bakarım
Gözlerim dolu dolu
Bağlantı
Harman yeri aşmamız
Gevene dolaşmamız
Cümle aleme duyuldu
Seninle buluşmamız
Bağlantı
Kaynak: Kazım Birlik

Harman Yerini Süpürdüm
Harman yerini süpürdüm
Bağdaş kurdum ben oturdum
Kahirlenme ela gözlüm
Ben askerliğimi bitirdim
Harman yerini savuştum
Mor çiçekli dağlar aştım
Esme rüzgar yağma yağmur
Ben muradıma kavuştum

Sayfa 1516
Kaynak: Hasan Irmak

Harmana Kuyu Kazdım
Harmana kuyu kazdım
Yar okudu ben yazdım
Şu kızların elinden
Bayıldım öle yazdım
Gombilli hanım kızlar gombilli
Başında yazması kandilli
Nerden buldun a güzel bu dili
Harman yeri yazıldı (<i>yarıldı</i>)
Kaynanam bana darıldı
Ne darıldın kaynana
Kızın bana sarıldı
Gombilli hanım kızlar gombilli
Başında yazması kandilli
Nerden buldun a güzel bu dili
Harman yeri yaş yeri
Yavaş yürü hoş yürü
Şimdi buradan geçti
Güzellerden bir sürü
Gombilli hanım kızlar gombilli
Başında yazması kandilli
Nerden buldun a güzel bu dili
Kaynak: Havva Canlı

Kaynak: Ahmet Aşık

Harmana Sererler

Harmana Çıktım Da Koyunlar

Harmana sererler sarı samanı
Hiç gitmiyor Emirdağ'ın dumanı
Gel otur yanıma canım sevdiğim
Ayrılık mı olur yayla zamanı

Harmana çıktım da koyunlar kuzu
Yerin çiçeğisin göğün yıldızı
Aldattın beni de zalimin kızı
Tez gel ağam tez gel sen de sılaya
Sen gelmezsen ben gelirim oraya
Saçım uzun ben bu saçı satarım
İstanbul üstüne sahil tutarım
Gözlerim gözlerim o yar gelmezse
Hasta olur döşeklerde yatarım
Tez gel ağam tez gel sen de sılaya
Sen gelmezsen ben gelirim oraya
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Hacerli çeşmesi bir ince yoldur
Doldur nazlı yarim testini doldur
Eninde ağlattın sonunda güldür
Eni de bir sonu da bir dünyanın
Bizim yaylalarda gonca gül olmaz
Boşla deliliği dağlar yol olmaz
Elin kızı kendi gelip yar olmaz
Varıp kapısına yalvarmayınca
Kaynak: Halil Taşdağıtıcı
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Harmana Sererler 2
Harmana sererler sarı samanı
Hiç gitmiyor şu dağların dumanı
Gel otur yanıma canım sevdiğim
Ayrılık mı olur harman zamanı
Çeşmenin başına ışmar eyledin
Bir sevgi sevdim de pişman eyledin
Keşke bu sevgiyi sevmez olaydım
Beni anamınan düşman eyledin
Divane mi deli miyim hele ben
Bir yar için dolaşırım çöle ben
Bana sevdiğinden vazgeç diyorlar
Deli gibi sevdim vazgeçemem ben
Gacelli çeşmesi bir ince yoldur
Ela gözlüm de testini doldur
İntizar eyle de kocanı öldür
Öldür kocanı da aleyim seni

Sayfa 1517

Bütün kızanların önünde
Elinde yatağan savaşır
Kaynak: Bilinmiyor

Harmandan Dolayı Geldik
Harmandan dolayı geldik geline
Al gınalar getdük vurun eline (canım nana)
(Bağlantı)
Dostlar amin değin hayırlı ola
Darusi gardasın başina ola
Birine vurun da birine vurman
Ölmiş paşa (ağa) baban sen gelin olma
Bağlantı
Evlerinin önü galdurum yeniş
Sana bir at getdük eğiri ümüş

Kaynak: Halit Rifat Aydemir

Harmancılar Harman Döğer
Harmancılar harman döğer toz olur
Sevip sevip ayrılması (aman da) zor olur
Sen gidersen benim halim ne olur
(Bağlantı)
Neredesin nerede
On yedi benlim nerede
Yaktın yandırdın beni
Sen düşürdün aman da bu derde
Harmanları döne döne döğerler
Senin gibi sunayı (aman da) severler
Gelin mi oldun alacakmış yad eller
Bağlantı
Kaynak: Ümmet Sarı

Harmandalı Zeybeği
Harmandalı efem geliyor (geliyor)
Bileğinden kanlar akıyor
Gümüş bilezikli mavzerin
Namlusu şimşekler çakıyor
Efeme de mor cepkenler yaraşır (yaraşır)
Efem ne giyerse yakışır
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Bağlantı
Ağır tuluğların yaydığım anam
Ceylan ineklerin sağdugum anam
Bağlantı
Kaynak: Mustafa Özgül

Harput'un Yokuşuna
Harput'tan Çıktım Yayan
Dayan Dizlerim Dayan
Sen Bana Acımadın
Ben Yanmışım Sende Yan
Harput'un Yokuşuna
Fıratın Akışına
Dünya Malını Vermem
Yarin Bir Bakışına
Kalede Yedik Üzüm
Dostadır Benim Sözüm
Yedi Seneden Beri
Yari Görmemiş Gözüm
Hazar Dağın Tepesi
Kırk Gözeden Su Sesi
Gakkoşum Halay Çeker
Şapka Sekiz Köşesi
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Sayfa 1518

Harya Gidersen Kamme Var

Hasan Dağı Hasan dağı
Senden yüce dağ olmaz mı
Sende yaylayan güzelin
Al yanağı bal olmaz mı

Harya gidersen kamme var kamme
Göynek altında memme var memme
Kız senin memmen ben yemem yemem
Yesem de yesem yadlara demem

Hani hanlar hani hanlar
Kafeste beslenen canlar
Sevip sevip ayrılanlar
Yanar yanar kül olmaz mı

Kaynak: Özcan Can

İndim dereye dere derindir
Suyundan çimdim suyu serindir
İndim dereye taş bulamadım
Gönlüme göre eş bulamadım
Kız çözem dedi ince kuşağı
Kemer sıyrıldı belden aşağı
Kız senin belin ben sarmam sarmam
Sarsam da sarsam kötüye yormam
Dereden öte yol bulamadım
Yare verecek gül bulamadım
Derenin suyu bükülür gider
Zülüf gerdana dökülür gider
Kaynak: Ferman Baba

Hasan Dağı Çatal Matal

Kaynak: Abdül Yeşil

Hasan Dağı Oymak Oymak
Hasan Dağı oymak oymak
Olur mu hiç yar sana doymak
Ağzı şeker dudağı da kaymak
Yürü yürü yürü yürü
Edalım yürü
Ben sözümden dönmem geri
Sağolsun yiğidin seri
Kazanır getirir beri
Hasan Dağının yokuşu
Gider yazı gelir kışı
O yarin humar bakışı

Hasan Dağı çatal matal
Arasında güller biter
Bir yar sevdim bana yeter
İki seven del'olmaz mı

Yürü yürü yürü yürü
Edalım yürü
Ben sözümden dönmem geri
Sağolsun yiğidin eri
Kazanır getirir beri

Hasan Dağı, Hasan Dağı
Senden yüce dağ olmaz mı
Seni yaylayan güzelin
Al yanağı bal olmaz mı

Hasan Dağının söğüdü
Kız kimden aldın öğüdü
Ah ilen ömrüm çürüdü

Şu karşı beyaz damlar
Hani sana giren canlar
Sevip sevip ayrılanlar
Yanıp yanıp kül olmaz mı

Yürü yürü yürü yürü
Edalım yürü
Ben sözümden dönmem geri
Sağolsun yiğidin eri
Kazanır getirir beri

Hasan Dağı'nın yılanı
Akar dolanı dolanı
Küçücükten bir yar sevsem
Sarsam belini olmaz mı
Kaynak: Abdül Yeşil

Hasan Dağı Hasan Dağı
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Kaynak: Sıdıka Şerbetçi

Hasan Dede Sen Keskin'in Erisin
Hasan Dede sen Keskin'in erisin
Emret şu dağların karı erisin
Yolcuların yoluna da kalksın yürüsün
Efendim açık et yollarımızı oy yollarımızı
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Sayfa 1519

Hünkar tarafından bize yan oldu
Aşam gidem dedim dağlar selinden
Gırcısı çok da aşamadım belinden
Hasan Dede sen yedi güzelinden
Perişan eyleme de hallerimizi
Gahi dağdan da gahi ovadan gitmeli
Pirin damenine de sıkı tutmalı
Gayret edip de menziline yetmeli
Soldurma efendim güzellerimizi

Akşamınan ikindinin arası
Aldı beni şu düşmanın yarası
Ecel geldi ölmemizin sırası
Ağladı el-oba gözü kan oldu
Dadaloğlu'm eydür belim büküldü
Gözümün cevheri yere döküldü
Üçyüz atlı ile cenge çıkıldı
Yüzü geldi iki yüzü dön oldu

Kaynak: Mustafa Erkuş
Kaynak: Dadaloğlu

Hasan İle Hüseyin'in Aşkına
Bir minnet eyledim perverdigare
Hasan ile Hüseyin'in aşkına
Müşerref eylesin ol Hub didare
Hasan ile Hüseyin'in aşkına
Ehli aşk olanlar olur divane
Erenler payından geldi peymane
İçtim pir dolusun oldum mestane
Hasan ile Hüseyin'in aşkına
Bize tarikatı erkan eyledi
Sırrı hakikati beyan eyledi
Cümle aşikanlar figan eyledi
Hasan ile Hüseyin'in aşkına
Gel ey gönül düşme çevri belaya
Seninle göçelim Babı Rızaya
Bir yudum su versen gider mi zaya
Hasan ile Hüseyin'in aşkına

Hasan Orak Biçiyor
Hasan orak biçiyor (Hasan)
Suyu nerden içiyor
İkindinin güneşi (Hasan)
Dal fesinden geçiyor
(Bağlantı)
Beş ondur hasan beş ondur
Sat öküzleri düşün dur
Dalgadır hasan dalgadır
Kızlar oğlanları aldadır
Yanına geleyim mi (Hasan)
Çayırı böleyim mi
Orak biçmesi çoksa (Hasan)
Yardıma geleyim mi
Bağlantı
Kaynak: Mehmet Büyükgüngör

Daimi'yim sinem yandı nar oldu
İşim bülbül gibi ahüzar oldu
Kün deyince iki cihan var oldu
Hasan ile Hüseyin'in aşkına
Kaynak: Aşık Daimi

Hasan Kalesi (Oldu)
Sana derim Hasan Kalesi sana
Alt yanında döğüş oldu yön oldu
Yiğit olan yiğit çıktı meydana
Koç yiğitler arap ata bin oldu
Akşamki gördüğüm şu kara düşler
Hesaba gelmedi kesilen başlar
Eyerlen atımı küçük kardaşlar
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Hasanımın Kahvesine Dayandım
Hasanımın kahvesine dayandım (aman aman)
(Ah) dayandım da bıçağıma güvendim (aman aman)
Arkadaşlar hayin imiş bilmedim (aman aman)
Kaşları keman gözleri yaman
Zeynep'im Zeynep'im aman aman
İstanbul'dan ayva (da) gelir nar gelir (aman aman)
Hasanıma setre (de) pantol dar gelir (aman aman)
Bu gençlikte ölüm (de) bana zor gelir (aman aman)
Kaşları keman gözleri yaman
Zeynep'im Zeynep'im aman aman
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Kaynak: Reşat Şilik

Hasılhas Başında Benim Mezarım
Hasılhas başında benim mezarım amman mezarım
Gelenin geçenin bağrını ezerim amman ezerim
Ben ölürsem gayıb olsun mezarım amman mezarım
Şakı bülbül şakı al yeşil üstüne ince belin üstüne
Hasılhas başında vurdular beni amman yar beni
Ölmeden mezara goydular beni amman yar beni
Yarin çevresine sardılar beni amman yar beni
Şakı bülbül şakı al yeşil üstüne ince belin üstüne
Kaynak: Emine Genişel

Hasip Zeybek Türküsü
Asa köyün kirazları bellendi
Hasip Zeybek şu dağlarda ünlendi
Yandım aman aman
Yimeyeydim İsmail amca aşını
Göklü de yedin tatlı canın başını
Yandım aman aman
Şalgamlar'ın kapıları takladı
Katil İsmail hepimizi pakladı
Yandım aman aman
Şalgamlar'ın pınarları kurnalı
Hasip Zeybeği şu dağlarda vurmalı
Yandım aman aman
Kuş mu kondu telefonun teline
Ah yeni düştüm Divan harbin eline
Yandım aman aman
Açıldı mı şu dağların meşesi
Yar bizim için Divan Harbin köşesi
Yandım aman aman
Alıverin ben potinimi giyeyim
Giyeyim de mahkemeye gireyim
Yandım aman aman
Anne benim mor yemenim soldu mu
Ben vuruldum arkadaşlarım duydu mu
Yandım aman aman
Şalgamlar'ın pınarları harlıyor
Hasip Zeybeğin kamaları parlıyor
Yandım aman aman
Şalgamlar'ın avlusunda koyunu
Dayım etti oyunu
Fidan boylu Hasib'im
Terzi mi kesti boyunu
Dağlar saz gelir
Hasip Zeybeğ'e beşyüz lira az gelir
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Sayfa 1520

Aşa köyün pınarları harlıyor
Hasip Zeybeğ'in kamaları parlıyor
Gide gide kunduruma kum doldu
Hasip Zeybek yedi köye ün oldu
Aşa köyün kirazları bellendi
Hasip Zeybek şu dağlarda ünlendi
Yimeyeydim Şalgam'ın aşını
Göklü de yedim tatlı canın başını

Hasret (Dön Gel Artık)
Seni hatırlatır hüzünlü şarkılar
Sanki her mısrasında senin adın var
Ağlatır gecelerde hasret beni yakar
Dayanamıyorum hasretine dön gel artık
Sana olan aşkımı kalemler yazmaz
Gönlümü senden başkası avutamaz
Sensiz solmuş çiçekler bile açmaz
Dayanamıyorum hasretine dön gel artık
Kaynak: Alim Aday

Hasret (Malatya'dan Arguvan'dan)
Malatya'dan Arguvan'dan
Yollar gider Arapgir'e
Hasret büktü belimizi
Geçek gidek Arapgir'e
Paran pulun senin olsun
Saltanatın elin olsun
Arapgir'de yarim olsun
Geçem gidem Arapgir'e
Ekmek dedik yola düştük
Gurbet seni mekan seçtik
Eşten dosttan ayrı düştük
Bırak gidek Arapgir'e
Kaynak: Haşim Koç

Hasret Ateşine Yanıp Yakılan
Hasret ateşine yanıp yakılan
Ağlayıp göz yaşını siler kavuşur
Ferhat gibi Şirin'ine sarılan
Külünkle dağları deler kavuşur
Dost ile tanışıp tanık olanlar
Dost aşkına bağrı yanık olanlar
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Aşkı özü sözü sadık olanlar
Gönlümü sağ yara bağlar kavuşur
Mecnun gibi çölde dönen aşıklar
Sadık bir ikrara kanan aşıklar
Kerem gibi aşka yanan aşıklar
Aşkıyla sinesini dağlar kavuşur
Benlik dağlarını hızla aşanlar
Hak aşkına yana yana pişenler
Irmak gibi enginlere coşanlar
Bulur ummanı dolar kavuşur
Derdi Derya'm gözden kanlı yaş döken
Ayrılık aşığın belini büken
Aşık maşuğun hasretin çeken
Can kurban verenler güler kavuşur
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Hasret Bitiren Yollar
Uzanır dosta gider
Yüreği yasta gider
Sevdiğinden ayrılan
Dert çeker hasta gider
Hasret bitiren yollar
Dosta göturen yollar
Gurbette kalan yari
Alıp getiren yollar
Gurbette yarin olur
Hasret kederin olur
Sevda çeken yüreğin
Yarası derin olur
Hasret bitiren yollar
Dosta götüren yollar
Gurbette kalan yari
Alıp getiren yollar
Kaynak: Ali Cagan

Hasret Dağları (Arapgir)
Sensiz geçti bu yıl ömrümün baharı
Yığılır başıma hasret dağları
Seni akrabayı eşi dostları
Ne kadar özledim bilsem Arapgir

Sayfa 1521

Gozluk Çayı suyunu çok haşin döker
Yeter yeter bu hasretlik artık yeter
Tasamı gamımı bilsen Arapgir
Hiç eser kalmadı bende sabırdan
Bir izin çıksa da Ulu Tanrıdan
Beni de koynuna alsan buradan
Gurbet elde özlediğim Arapgir
Kaynak: Haşim Koç

Hasret İdim Mah Yüzüne
Hasret idim mah yüzüne
Geldi yeke tellim geldi
Selam verdi bin naz ile
Geldi dudu dillim geldi
Sürmelenmiş süsü güzel
Dili bülbül sesi güzel
Ayağında mesi güzel
Geldi lebi ballım geldi
Kaşları benzer kaleme
Şevki düşmüştür aleme
Çiçekler durdu selama
Geldi ağa yollum geldi
Ruhsati olmuştu derban
Şükür zuhur etti kervan
İy oldu keselim kurban
Geldi benim allım geldi
Kaynak: Aşık Ruhsati

Hasret Kaldım Ben (Merdin Sıla)
Merdin Sıla derler benim yurduma
Dağına taşına hasret kaldım ben
Gezdiğim ol düzler turna mekanı
Ol turna kuşuna hasret kadım ben
Gölgemi koyverdim Kartal Dağına
Yüreğim ses verir irem bağına
Göle ovasına Kür kırağına
Toprağı taşına hasret kaldım ben
Acı Suyu yudum yudum içende
Sarme dağlarını bele geçende
Turnalar gelip de sonra göçende
Yazına kışına hasret kaldım ben

Nazlıdır menekşen boynunu büker
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Göleli Nalbant’ım deftere yazar
Hilebaz yar ile olmuyor bazar
Tükenir günlerim gör azar azar
Sılama boşuna hasret kaldım ben
Kaynak: Ferman Baba

Hasret Koydu Gurbet Beni Sılama
Şu Samsun'un toprağına taşına
Kurban olam ekmeğine aşına
Nebyan Yaylası'nın soğuk suyuna
Çok özledim dönemiyom sılama
Hasret koydu gurbet beni sılama
Buğday arpa çeltik mısır bostanı
Tütün nerde kaldı sevdim dağları
O güzelim selvi boylu kızları
Çok özledim dönemiyom sılama
Hasret koydu gurbet beni sılama
Kızılırmak hele akmaz olaydın
Yar gibi gözümde tütmez olaydın
Nebyanlı'yı darda koymaz olaydın
Çok özledim dönemiyom sılama
Hasret koydu gurbet beni sılama

Sayfa 1522

Aramızda kar duman yükselen Ağrı
Yolumuz dağ tepe olsa da eğri
Taa Çin’den görülür Hasret Köprüsü
Hasretim yetmiş yıl geçti aradan
Hasretim bu sabır sanma sıradan
Hasretim bir ışık parlar buradan
Düş değil erilir Hasret Köprüsü
Kaynak: Günerkan Aydoğmuş

Hasret Türküsü
Uzundur bu yollar giderim gözüm kara
Sanma ki dönmem sana
Beni bekle seni ben alam
Ola ki vurulmuşum senden beterim yalnız
Vurulmuşum dağ başına nöbetteyim sevdalım

Yaralıdır cani yüreğim hasretinle erir giderim
Seni nasıl unutsun bedenim gözüm dalar gariplenirim
Vurulmuşum besbelli dolanmışım yar beline
Bir türkü tutturmuşum ağlamaklı hasrete
Kaynak: Suavi

Kaynak: Ozan Nebyanlı

Hasret Köprüsü
Tarihin bağrımı oyduğu yere
Gün gelir kurulur hasret köprüsü
Zulmün duvarları koyduğu yere
Yol olup serilir Hasret Köprüsü
Aynı iklim aynı toprak aynı kan
Aynı türkü kulaklara yayılan
Burası Kars Iğdır o yan Nahcivan
Umutla örülür Hasret Köprüsü
Varılmaz yol değil nice hardasın
Ben burada sen ise ahan şurdasın
Bilirim bu sıra sen de dardasın
Gelmezsem darılır Hasret Köprüsü

Hasretem Güzelin Mah Cemalına
Hasretem güzelin mah cemalına
Bahdınca cananı gözler gözlerim
Bu yara sinemi yedi pitirdi
Ah çeker dermanı gözler gözlerim
Kahpe felek zehir kattı aşıma
Öz özüme dolandırdım işime
Kader neyse o geleceh başıma
Tek Hak'tan fermanı gözler gözlerim
Gülistan'am başka yeri neylerim
Bağmansız bahçayı bağı neylerem
Kurtarmayan servet malı neylerem
Son günü İmanı gözler gözlerim
Kaynak: Aşık Gülistan Baba

Umut dedim Hasret dedim ben sana
Tutsaklığın zincirini kırsana
Şu can feda kavuşursam yar sana
Kanımla karılır Hasret Köprüsü
Yıllarca bakıştık Aras’a doğru
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Hasretin Beni Hasta Eyledi
Hasretin beni hasta eyledi
Halimi sormaya dost sen mi geldin
Bu garip gönlümün bağı bostanı
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Ayvası turuncu dost sen mi geldin
Bülbüller ötüyor dostun bağında
Arzu manim kaldı göğsün ağında
Ellerim kelepçe cellat uğrunda
Kollarım çözmeye dost sen mi geldin
Abdal Pir Sultan'ım sen seni düşün
Güzelsin sultanım bulunmaz eşin
Giyinmiş kuşanmış türlü kumaşın
Bezenmiş bedesten sar sen mi geldin

Sayfa 1523

Seyidim ağlattın bizi
Viran ettin evimizi
Kimse bilmez halimizi
Issız koydun hanemizi
Seyidim sen nasıl ettin
Bizi bırakıp da gittin
Yaralarım göz göz ettin
Bizi dosta hasret ettin
Kaynak: Hozatlı Ahmet Dede

Kaynak: Tacim Dede

Hasretinden Aklar Düştü Saçıma

Hasretin Beni Yakıyor

Hasretinden aklar düştü saçıma
Dağlar taşlar dayanmıyor acıma
Hasretliğin ağır gider gücüme

Hasretin beni yakıyor
Boynuma zincir takıyor
Pirim kaldı Erzincan'da
Söğütler yola bakıyor
Seyidim ağlattın bizi
Viran ettin evimizi
Kimse bilmez halimizi
Issız koydun hanemizi
Seyidim sen nasıl ettin
Bizi bırakıp da gittin
Yaralarım göz göz ettin
Bizi dosta hasret ettin
Seyit Kasım Dedemize
Daha gelmez hanemize
Kahpe felek bırakmadı
Hasret kaldık pirimize
Seyidim ağlattın bizi
Viran ettin evimizi
Kimse bilmez halimizi
Issız koydun hanemizi
Seyidim sen nasıl ettin
Bizi bırakıp da gittin
Yaralarım göz göz ettin
Bizi dosta hasret ettin
Seyit Kasım miri kelam
Giden yok ki haber alam
Kış bastı Munzur Dağını
Derdimi ben kime yanam
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Ölesiye ölesiye özledim
Sevdaları yüreğime gizledim
Gelir diye yollarını gözledim
Çeviremem akıp giden zamanı
Durduramam içimdeki isyanı
Bana düşman eylemişsin sevdanı
Ölesiye ölesiye özledim
Sevdaları yüreğime gizledim
Gelir diye yollarını gözledim
Acılarda hesap sordum kendime
Bülbül gibi yanar oldum gülüme
Ayrılığın salar beni ölüme
Ölesiye ölesiye özledim
Sevdaları yüreğime gizledim
Gelir diye yollarını gözledim
Kaynak: Emre Saltık

Hasretinden Prangalar Eskittim
Ard arda bilmem kaç zemheri geçti
Kurt uyur kuş uyur zindan uyurdu
Dışarda gürül gürül akan bir dünya
Bir ben uyumadım
Kaç bahar leylim
Hasretinden prangalar eskittim
Karanlık gecelerde kendimden geçtim
Saçlarına kan gülleri takayım
Bir o yandan bir bu yandan
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Elma yanaktan
Açar kankırmızı yedi verenler
Kar yağıyor bir yandan

Sayfa 1524

Hasretin bağrımda kışlar
Başa geldi olmaz işler
Yokluğundan öldü gönlüm
Kaynak: Yalçın Tura

Savrulur Karaca dağı savrulur Zozan
Bak bıyığım buz tuttu
Üşüyorum ben
Zemheri de uzadıkça uzadı
Seni baharmışsın gibi düşünüyorum
Seni Diyarbekir gibi düşünüyorum
Kaynak: Ahmed Arif

Hasretinle Beni Hasta Eyledi
Hasretinle beni hasta eyledi
Halımı sormaya dost sen mi geldin
Şu garip gönlümün bağı bostanı
Ayvası turuncu dost sen mi geldin
Bülbüller ötüyor dostun bağında
Arzumanım kaldı göğsün ağında
Ellerim kelepçe cellat uğrunda
Kollarım çözmeye dost sen mi geldin
Abdal Pir Sultan'ım sen seni düşün
Güzelsin Sultanım bulunmaz eşin
Giyinmiş kuşanmış türlü kumaşın
Bezenmiş bedesten dost sen mi geldin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Hasretinle Yandı Gönlüm
Hasretinle yandı gönlüm
Yandı yandı söndü gönlüm
Evvel yükseklerden uçtu
Düze indi şimdi gönlüm
Aramızda karlı dağlar
Hasretin bağrımı dağlar
Çaresizlik yolu bağlar
Yokluğundan öldü gönlüm

Hasretten Üstüme Bir Duvar
Hasretten üstüme bir duvar ördüm
Ne kadar uğraşsam yıkamam artık
Günlere aylara yıllara böldüm
Nice hesap etsem çıkamam artık
Hayalim düşümde gördüğüm sensin
Aşkını kalbimde ördüğüm sensin
Hasretin bir kuyu kördüğüm sensin
Ne kadar uğraşsam çözemem artık
Gündüzler karanlık geceler sessiz
Bakarım yollara gözlerim fersiz
Ben kırık bir sandal sen derya deniz
Kırıldı kollarım yüzemem artık
Kaynak: Nuri Can

Hasta Düşmüş Yar Sılada
Hasta düşmüş yar sılada
Duramamki ben burada yar
Dağlar engeldir arada
Sana gelen bana gelsin yar
Bağlantı
Öldüğünü söylemeyin
Beni deli eylemeyin
Kaşı kemandır demeyin
Ben ölürüm yar
Gönlümün ışığı söndü
Baharlarım kışa döndü yar
Yandı bu yüreğim yandı
Hasretimiz bitti mi yar yar
Bağlantı

Gelecektin gelmez oldun
Halimi hiç sormaz oldun
Yaralarımı sarmaz oldun
Binbir dertten soldu gönlüm

Açın bakayım yüzüne
Dünya görünmez gözüme yar
Ölürüm ben bir sözüne
Kavuşmamız böylemiydi yar

Gözlerimde kanlı yaşlar

Bağlantı
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Hasta Düştüm Buralardır Mekanım
Hasta düştüm buralardır mekanım
Mukadder böyleymiş mukadder medet
Tuz ekmek hakkını helal etmeğe
Gönül arzu eder eş dostu medet
Geçen günüm devran ile dem bilir
Muhanete iyi desem kem bilir
Yaramın emini yaradan bilir
Azgın yaralarım sızılar medet
Kırıldı seyyatım (?) virandır bağlar
Didemden akan kan sel gibi çağlar
Anadan ayrılmış bir yavrum ağlar
Koygun köşek gibi bozular medet
Mecalim yok şu dağlara çıkamam
Çıkıp çıkıp yar yoluna bakamam
Anasız yavrumun kahrın çekemem
Nedir bu çektiğim sitemler medet
Anasız yavruyu yatıramadım
Yatırıp hizmetin yetiremedim
Nen söyledim nene getiremedim
Her dem kuzu gibi meleşir medet
Der Said'im hırka giyer merdim var
Ciğerime al ışıyor derdim var
Bilemezsin şu alemin kurdu var
Hani büyüttüğüm kuzular medet

Sayfa 1525

Hasta düşüp zarı figan ağlıyor
Başvuranlar derde derman sağlıyor
Hasta gelen sağlam gider buradan
Gelir her taraftan Garp ile Şarktan
Hasta yatan sağlam kalkar sabahtan
Gönlü şifa bulur kan ağlamaktan
Hasta gelen sağlam gider buradan
Hakikat yazarım palavra yazmam
Hayatsız cenneti verseler gezmem
Her tabip serviste Lokman'dan uzman
Hasta gelen sağlam gider buradan
Kış gelse de Trabizon yaz olur
Günlerce yazılsa vasfı az olur
Şair olsan Noksan elde saz olur
Hasta gelen sağlam gider buradan
Kaynak: Hodlu Noksani

Hasta Gibiyim
İçimdeki çağlayan kurumadan gel
Mevsimler bahardan Kış'a dönüyor
Ömrümün yazı senmişsin meğer
Sensiz bedenim değil Ruhum ölüyor
Yorulmuş bedenim Hasta gibiyim
Dertliden de öte Yasta gibiyim
Yolu yoktur ki Dost'a gideyim
İçten içe bu beden, beden çürüyor

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Hasta Gelen Sağlam Gider
Atatürküm temel atmış bu yurda
Hasta gelen sağlam gider buradan
Düşse bir vatandaş bir müzmin derde
Hasta gelen sağlam gider buradan
Hergün sabahleyin sayısız hasta
Mevlam bir kulunu koymasın yasta
Her tabip serviste Lokman'dan usta
Hasta gelen sağlam gider buradan
Felek pençesinden çoklar ağlıyor
Cerrahlar sayısızca yara bağlıyor
Bu vatan uğrunda canlar sağlıyor
Hasta gelen sağlam gider buradan

Bir kere de olsa yalvartmadan gel
Kısıldı sesim Ağzım kuruyor
Ömrümün yaz'ı Senmişsin meğer
İsmini anmazsam Dilim kuruyor
Yorulmuş bedenim Hasta gibiyim
Dertliden de öte Yasta gibiyim
Yolu yoktur ki Dosta gideyim
içten içe bu beden beden çürüyor
Kaynak: Kerim Bülbül

Hasta Oldum Derdune
Hasta oldum derdune
Oku bağa yasini oku
Gün boyunca ağlayıp da
Yiyesun göz yaşını

Çokları kader bir kıla bağlıyor
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Gel geç evun başından
Evun başu şen olsun
Çağır beni geleyim da
Gelmeyenler körolsun
Kemençemin kulağı
Eruktendir erukten
Ben nasıl ayrılayım da
Senun gibi ferukten
Kaynak: Kasım Gürsoy

Hastadır Gönül
Nesini sorarsın düşkün halimin
Çoktan beri yatar hastadır gönül
Alışmış gurbete göçmüş ilinden
Abdala karışmış posttadır gönül
Kişiye acaptır müşkülü anmak
Pervanedir işi odlara yanmak
Çetin olur dostum senden ayrılmak
Karalar giyinmiş yastadır gönül
Kul Mustafa'm söyletmeyin deliyi
Pirim Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi
Dost elinden içirdiler doluyu
Şimdi sarhoş olmuş tastadır gönül
Kaynak: Kul Mustafa

Hastahananın Yuka Döşşeği

Sayfa 1526

Kaynak: Hakkı Keleş

Hastane Önünde İncir Ağacı
Hastane önünde incir ağacı (Annem ağacı)
Doktor bulamadı bana ilacı (Annem ilacı)
Baş tabip geliyor zehirden acı (Annem vay acı)
Garip kaldım yüreğime dert oldu
Ellerin vatanı bana yurt oldu
Mezarımı kazın bayıra düze (Annem vay düze)
Yönünü çevirin sıladan yüze (Annem vay yüze)
Benden selam söylen sevdiğinize (Sevdiğinize)
Başını koysun karalar bağlasın
Gurbet elde kaldım diye ağlasın
Kaynak: Nida Tüfekçi

Hastanenin Kapısına Kar Doldu
Hastanenin kapısına kar doldu
Gafil düştüm yüreğime dert oldu
Anam hastaneye bende yatmazdım
Hastanenin köşeleri yurt oldu
Açma pencereni girmesin yeller
Bugün efkarlıyım bilmesin eller
Köyüme varınca veremli derler
Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme

Hastahananın yuka döşşeği
Koklamadık gülü çiçeği
Dohtur olmuş Nahat Çömleği
O da geydirdi bize gannı gömleği

Merdivenden çıktım yanbasa basa
Ciğerim kurudu kan kusu kusu
Biliyorum anam ömrüm çok kısa
Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme

Dövlet guşu gonsa başıma
Padışah olsam getmez hoşuma
Zehir gattılar aşıma
Neler geldi garip başıma

Cebimde kalmadı artık metelik
Sorma anam sorma ciğerim delik
Ağzımdan geliyor kan bölük bölük
Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme

Yanı başımda aldın canını
İstemez oldum dünya malını
Gelin gomşular görün halımı
Gara günüm bura ulaştı

Mezarım üstünde yayılan koyun
Gelin komşular öldüysem soyun
Nazlı yar gelmeden mezara koyun
Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme

Yanı başımdan aldın eşimi
Hiç de bırakmadın peşimi
Gözlerimden gurutmadın yaşımı
Var mıydı bana düşmancılığın
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Gafil düştüm yüreğime dert oldu
Anam hastaneye bende yatmazdım
Hastanenin köşeleri yurt oldu
Açma pencereyi değmesin yeller
Bugün efkârlıyım bilmesin eller
Köyüme varınca verem mi derler
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Cebimde kalmadı artık metelik
Sorma anam sorma ciğerim delik
Ağzımdan geliyor kan bölük bölük
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Ağaçlar gazeli yere serdiler
Sıladan haberi eller verdiler
Tabipler derdime eyvah dediler
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Muhannet kapısına hiç varmadım
Ben bu dünyadan da murad almadım
Dağlandı yüreğim, tükendi ömrüm
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Merdivenden çıktım yan basa basa
Ciğerim kurudu kan kusa kusa
Biliyorum anam ömrüm çok kısa
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Kulmaç'ta uçuyor telli turnalar
Tecer'den esiyor zalım rüzgârlar
Ecele varmadan göçümü görem
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Ölmeden kuzularımı göreyim
Anasız yavrularımı öpeyim
Dalsız bir ağacım, beni neyleyim
Ölüm ver Allahım ayrılık verme

Sayfa 1527

Kalmadı takatim, kurudu bağrım
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Hayın dünya sana meyli neyleyim
Ben de destanımı bir bir söyleyim
Bırakmadın bende murat alayım
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Komşular gelin halim dinleyin
Ağrıyıp incinmedim söyleyim
Kadir Mevlam buyruğu neyleyim
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Mezarım üstünde yayılan koyun
Gelin komşularım elbisem yuyun
Yavrular gelmeden mezara koyun
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Söz: Arife Erdoğan

Hastanenin Lambaları Yanıyor
Hastanenin lambaları yanıyor
Doktor gelmiş yaralan bağlıyor
Sevgilisi başucunda ağlıyor
Söyle doktor söyle ölecek miyim
Ölmeden yarimi görecek imiyim
Hastaneye vardım ama girmedim
Yedi yerimden kurşun yedim ölmedim
Arkadaşım düşman imiş bilmedim
Söyle doktor söyle ölecek miyim
Ölmeden yarimi görecek imiyim
Ceviz idim ayırdılar dalımdan
Pek severdim ayırdılar yarimden
Aman da aman nazlı yarimden

Başören'in yamacına dayandım
Eller güler iken, ben yandım durdum
Dağlardan çok dertler ile sınandım
Ölüm ver Allahım ayrılık verme

Söyle doktor söyle ölecek miyim
Ölmeden yarimi görecek imiyim

Çayırın düzünde kuşlar ötüşür
Cümle alem ocağında gülüşür
Sılama varmadan ecel yetişir
Ölüm ver Allahım ayrılık verme

Hastanenin Önüne Diktiler Çamı

Sivas'tan yurduma haber ilettim
Gelemezsem beni beklemen diye
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Kaynak: Bilinmiyor

Hastanenin önüne diktiler çamı
Doktor beyler geliyor kaldırın camı
Hastanenin önü çamlı meşeli
Doktor beyler geliyor eli şişeli
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Sayfa 1528
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Eyvah doktor eyvah eyvahlar olsun
Ben dünyama doymadım sana malum olsun
Kaynak: Münevver Acar

Hastaniye Vardım Doktor Yanına
Hastaniye vardım doktor yanına
Doktor bileyini aldı eline
Dedi sen düşmüşün verem derdine
Derdine derdine babam zalım derdine
İrahan ekmişem de gül ekmemişem
Unutup dibine su dökmemişem
Daha böyle hasretlik hiç çekmemişem
Söyle babam söyle yol nerden gider
Şu dağların nesine geldim
Bilbiller ötüştü sesine geldim
Benim babam ölmüş yasına geldim
Söyle babam söyle yol nerden gider
Kaynak: Naciye Duygulu

Hastasıyım (Bir Acayip Sevda)
Bir acayip sevda vardır başımda
Mah cemal üstünde tel hastasıyım
Dert tüccarı oldum küçük yaşımda
Yorulmadı gönlüm yol hastasıyım
Benim bu derdime dayanmaz yürek
Gizli sırlarıma bir müşrik gerek
Aradım Leylamı mevla diyerek
Sefil Mecnun gibi çöl hastasıyım
Benim dertlerime dayanmaz özüm
Yârin siteminden kan ağlar gözüm
Benim bu feleğe geçmiyor sözüm
Ay değil gün değil yıl hastasıyım
Ne acayip yandı Şirin'e Ferhad
Külüng attı seri eyledi berbad
Şeyda bülbül gibi eyledim feryad
Açılmaz goncalar gül hastasıyım
Rahmeyle halime kaşı kemanım
Merhamet kapısın kapatma canım
İsmin dört harf ile yadolur benim
Sin ile ayın ya dal hastasıyım

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Hastayım Yokuş Çıkamam
Hastayım yokuş çıkamam
Yaslıyım çiçek takamam
Benim yarim yok burada
Ben bu halda duramam
Yağmur yağdı ben ıslandım
Geldim kapına yaslandım
Eller de yarim dedikçe
Ben ellere heveslendim
Evlerinin önü yoldur
Yolun altı karakoldur
Kurban olam nazlı gelin
Gel suyunu burdan doldur
Kaynak: Cevdet Günebakan

Hata Benim Günah Benim
Bilemedim kıymetini kadrini
Hata benim günah benim suç benim
Elim ile içtim derdin zehrini
Hata benim günah benim suç benim
Bir günden bir güne sormadım seni
Körümüş gözlerim görmedim seni
Boşa Mecnun eylemişim ben beni
Hata benim günah benim suç benim
Bilirim suçluyum kendi özümden
Gel desen gelirdim senin izinden
Her ne çekti isen benim yüzümden
Hata benim günah benim suç benim
Sana karşı benim bir sözüm yoktur
Haklısın sevdiğim kararın haktır
Garip'in derdinin dermanı yoktur
Hata benim günah benim suç benim
(<i>Farklı son dörtlük</i>)
Bilirim sevdiğim kusurun yoktur
Sana karşı benim hayalim çoktur
Haklısın sevdiğim kararın haktır
Hata benim günah benim suç benim
Kaynak: Neşet Ertaş

Hatçam Çıkmış Gül Dalına
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Hatçam çıkmış aman da gül dalına
Güller sokunmuş Hatçam da gerdanına
Gitme dedim Hatçam da odun dağına
Çıkan çogolur Hatçam da senin yoluna
Uyma dedim Hatçam da eller sözüne
Oynadırlar seni Hatçam da curayinan sazinan
Kaynak: Saffet Uysal

Hatçe (Nasıl Anlatsam Ki)
Nasıl anlatsam ki bilemem onu
Nice güzele kök söktürür Hatçe
Köyün bekarları sokak önünde
Gençleri köşeye çöktürür Hatçe
Saçlarını salar bir deli yele
Dolar kuşağını incecik bele
Birde düğün bayaram olunca hele
Takarda zilleri döktürür Hatçe
Yanağı benlidir dünya güzeli
Huri'ye benziyor kınalı eli
Salınıp gidişi ne de cilveli
Arada şöyle bir sektirir Hatçe
Hatçe gelin olmuş davullar vurur
Ağlamış gözünde yaşları kurur
Köyün genç kızları kıskanır durur
Çirkinlere boyun büktürür Hatçe
Bakışları sertti gülüşü serin
Boncuk boncuk gül sinede terin
Hala Elitaş'a hep derin derin
Of diye içini çektirir Hatçe
Kaynak: Aşık Hikmeti

Hatçem Çaylar Yaptın Mı

Sayfa 1529
Kaynak: Hakkı Ansari

Hatçem Gider Gara Daşa
Hatçem gider gara daşa aşağı (aman)
Dolada vermiş mor şalvarı kuşağı
Hatçe gelin çok küçüktür haşarı (aman)
(Bağlantı)
Hatçe'm de kolalı yazmayı oyaladın mı
Oyalama dedim on parmağı kınalı
Hatçem gider gara daşın düzüne (aman)
İndirivermiş mor şalvarı dizine
Hatçe gelin dönüvermiş izine (aman)
Bağlantı
Kaynak: Mustafa Yavuz

Hatıra Kalsın
Bir gün yazmaz kalem kalbimiz durur
Toprak evim hazır saat gong vurur
Dostlarda elem var bendeyse sürur
Birkaç satır sözüm hatıra kalsın
Bu can zamansızca veda edecek
Ağlayarak doğan o gün gülecek
Bedene beyaz bez sarıp gidecek
Mahzun mahcup yüzüm hatıra kalsın
Dünya bir imtihan sorular belli
Yaş da kırkı geçti olur mu elli
Hayat bir yarıştır sanki engelli
Eyvahım avazım hatıra kalsın
Sığmadım dünyaya bitmez arzular
Açık verir hesap yara sızılar
Cümleni bağla da bitsin yazılar
Teli paslı sazım hatıra kalsın

Hatçem çaylar yaptın mı
Şekerini kattın mı
Sevdiğin bırakıp da
Sevmedinle kaçtın mı cilveli Haticem

Ölüm kelimesi soğuktur baştan
Güneş baharları kurtarır kıştan
Yare vuslat ayrılış arkadaştan
Gönülden niyazım hatıra kalsın

Haydin gidek oduna
Bin arabanın okuna
Hatçem oğlan doğurmuş
Mehmet diyelim adına cilveli Haticem

Hatırlanmak belki talep dünyalık
Cihan gölgeliktir olmaz sevdalık
Varılacak menzil ebedi varlık
Şiir dili yazım hatıra kalsın
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Ne yürekler gördük okuduk bildik
Taşınmaz malları hayalden sildik
Hakk için haykıran susmayan dildik
Ses vermez cihazım hatıra kalsın
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Hatırına Düşmez Sormaz Halimden
Hatırına düşmez sormaz halimden
Kirpikleri siyah kalem kaşlı yar
Fikrin zikrin çıkmaz oldu aklımdan
Kendi melül melül gözü yaşlı yar
Gönül aşk atına binip yarışmaz
Gamı hicran devranına karışmaz
Çoktan beri küsülüyüz barışmaz
Benimnen mercimeği taşlı yar
Dertli seri sefil gurbet ellerde
Bir zaman şöhreti gezer dillerde
Yarim gelir deyi gözü yollarda
Anadan gülmedik garip başlı yar

Sayfa 1530

Kaçalım gel bu gece
El ayak çekilince
Bahçeye çık gizlice vay vay
Vay vay vay vay benim olasın
Vay vay vay vay gelin olasın
Vay vay vay vay Hatice'm vay
Güzele doyum olur
Sana hiç doyum olmaz
Hatice'm kalk gidelim
Bizi hiç duyan olmaz
Kız Hatice Hatice
Kaçalım gel bu gece
El ayak çekilince
Bahçeye çık gizlice vay vay
Vay vay vay vay benim olasın
Vay vay vay vay gelin olasın
Vay vay vay vay Hatice'm vay
Kaynak: Sadettin Kaynak

Kaynak: Mahmut Salan

Haticem (Evinizin Önü)

Hatırlayıp Sual Etmez Halimden

Evinizin önü Haticem ottur geçilmez
Dutun yaprakları Haticem sıktır seçilmez
Anadan geçilir Haticem yardan geçilmez

Hatırlayıp sual etmez halimden
Kirpikleri siyah kalem kaşlı yar
Zikr-ü fikri gitmez benim dilimden
Anadan gülmedik garip başlı yar
Aşk atına süvar olsam yarışmaz
Gözüm yaşı deryalara karışmaz
Çoktan beri küsülüdür barışmaz
Benim ile mercimeği taşlı yar
Dertli seril sefil gurbet'ellerde
Beyhude şöhreti gezer dillerde
Paşam gelir deyu gözü yollarda
Elleri kınalı gözü yaşlı yar
Kaynak: Aşık Dertli

Hatice'm Saçlarını
Hatice'm saçlarını
Dalga dalga taratmış
Tanrı bizi topraktan
O'nu nurdan yaratmış
Kız Hatice Hatice
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Kar beyaz ellerine kara kına vurmuş al diyor beni
Giyinmiş kuşanmış Haticem sar diyor beni
Kaynak: Muammer Ketencoğlu

Haticeme Varayım
Haticeme varayım
Diz çöküp yalvarayım
Eğer razı olmazsa
Ben canıma kıyayım
Aman mori Haticem
Nerde kalmadın gelmedin
Seni gelirsin diye
Yollarını gözledim
Bağa gittim yaprağa
Kıy amam koparmağa
Haticemi almadan
Girmem kara toprağa
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Aman mori Haticem
Nerde kalmadın gelmedin
Seni gelirsin diye
Yollarını gözledim
Gül dikeyim bağlara
Sarılsın yapraklara
Kurban olayım yarim
Bastığın topraklara
Aman mori Haticem
Nerde kalmadın gelmedin
Seni gelirsin diye
Yollarını gözledim
Bağa gittim üzüme
Yar ilişti gözüme
Seni candan severim
Uyma eller sözüne
Aman mori Haticem
Nerde kalmadın gelmedin
Seni gelirsin diye
Yollarını gözledim

Sayfa 1531

(Yavrum) Kirezdendür (de) direği
Kuş kadar (da) kalmış
Mehmedimin (de) yüreği
(Ah) Yaylaya giden atlı
(Yavrum) Ne gayretlü (de) gayretlü
Söyleyin nazileme
Ağlasın dertlu (de) dertlü
(Ah) Yaylaya gideceğim
(Yavrum) Yaylayı nedeceğim
Getürün arabamı
Vuruldum gideceğim
(Ah) Yayla yaylaya bakar
(Yavrum) Yayla suyu (da) yan akar
Vurma (da) beni (de) çal oğlan
Bacın (da) evde (de) yol bakar
(Ah) Yayla yaylaya karşı
(Yavrum) Yayla olmuş (da) bir çarşı
Vurma (da) beni (de) çal oğlan
Dosta düşmana karşı
Kaynak: Sabahattin Kaçmaz

Kaynak: Recep Şarkıcı

Haticemin Pelikleri
Haticemin pelikleri urgandır urgan
Deli Ferat'ın bıçağına kurbandır kurban
Aman murat canım Murat gel kurtar beni
Kurtaramam kıvracık Haticem kan tutar beni
Hadi mori kıvracık Haticem muhal'a düğüne
Otuz ikinci gecesi Haticem girdin mi evine
(Girdin mi boyalı evine)
Hendekten hendeğe bre Ferat atlatma beni
Derin derin kuyuların içinde kurtlatma beni

Hava Bulanıyor Gar Mı Yağacak
Hava bulanıyor gar mı yağacak
Sol gözüm seğiriyor yar mı gelecek
Gönül bu sevdadan vaz mı gelecek
İmana gel yedi benlim imana
(Bakmıyon mu başımdaki dumana)
Çıkıp yücelere gar yiyeyim mi
Yar seni görüşün eriyeyim mi
Şu babayın yüzü dağların garı
Yoksa bu sevdadan vazgeleyim mi

Kaynak: Bedia Yaltırık

Kurban olam kanatlısız avluya
Boyunu benzettim şıvga selviye
Gece gündüz yalvarırım Mevla'ya
Hasret kullarını kavuştur deyi

Hatipoğlu Nam Verür

Kaynak: Döne Arı

(Ah) Hatipoğlu nam verür (de)
(Yavrum) Muhtarlığa (da) şan verür
Mıhtırlığın uğruna da
Bir oğlunu (da) kurban verür

Hava Islak Bu Gece

(Ah) Hatipoğlu'nun evleri (de)
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Hava ıslak bu gece
Sıvışalım gizlice
Atlayalım gemiye
Zığındere, Kirte
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Geçirmedik ele
Askerimi mahvetti
Ertuğrul ile İntepe
Hadi kaçalım buradan
Mehmet bakıyor yandan
Mehmet görmesin bizi
Bize atar bir havan
Sarı Bayır'ı tırmandık
Türkler'i gafil sandık
Anafarta hücumunda
Yüzde on sağlam kaldık

Sayfa 1532

Bu yıl benden kaçıyor
Gidin bulutlar gidin
Nazlıma selam edin
Eğer Naz uykudaysa
Uykuyu haram edin
Umutlar umutlandı
Hep kapılar kitlendi
Gedin o yare diyen
Barhanamız yüklendi

Hava Nasıl Oralarda

Bulutlar dört köşeli
İçi yağmur döşeli
Ne ağladım ne güldüm
Ben bu aşka düşeli

Senden Ayrı Geçen Günler
Ha Bugün Ha Yarın Biter
Omzumda Bunca Yük Varken
Biri İner Biri Biner

Bulutun karasına
El sürdüm yarasına
Bir öptüm bir dişledim
Söylemiş nenesine

Sen Her Gece Rüyalarımda
Gelip Bana Ağlıyorsun
Kimbilir Beni Kimlerden
Sorup Haber Alıyorsun
Ne Haldeyim Biliyor Musun
Hava Nasıl Oralarda Üşüyor Musun
Kar Yağıyor Saçlarıma Bilmiyorsun
Bildiğim Pek Çok Doğru Var
Gittiğim Bir Tek Yolum Var
Şu Yürekte Kaç Yangın Var
Biri Söner Biri Yanar
Sen Her Gece Rüyalarımda
Gelip Bana Ağlıyorsun
Bense Bir Türkü Tutturmuş
Gece Gündüz Söylüyorum
Gelip Beni Dinliyor Musun
Hava Nasıl Oralarda Üşüyor Musun
Kar Yağıyor Saçlarıma Bilmiyorsun
Kaynak: Edip Akbayram

Havada Bulut Geçiyor
Havada bulut geçiyor
Yel yağmuru seçiyor
Bıldır sevdiğim kızlar
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: Ferman Baba

Havada Kar Sesi Var
Havada da kar sesi var
Başında da da mor fesi var
Açın bakın şu konağı
İçinde de yar sesi var
Le le çoban garip oğlan
Mor puşuyu boyamadım
Ben çobana doyamadım
Hep kuşlar da yuva yapmış
Serçe kadar olamadım
Le le çoban garip oğlan
Kaynak: Bekir Büke

Havada Kar Sesi Var
Havada da kar sesi var
Başında mor fesi var
Açın bakın şu gonağı
İçinde de yar sesi var
(Lele çoban garip oğlan)
Mor pusuyu boyamadım
Ben çobana doyamadım
Hep kuşlar da yuva yapmış
Serçe kadar olamadım
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Sayfa 1533

(Lele çoban garip oğlan)

Kaynak: İlknur Halil

Kaynak: Bekir Büke

Havada Zurna Sesi Gelir

Havada Turna Sesi Gelir

Havada zurna sesi gelir ganedi gırma
Ağzı dolu yem getirir şeker ile hurma
Git güzel karşımda bi danem ağlayıp durma
Aç kapuyu nazlı yarim ben geliyorum

Havada turna sesi gelir kanadı kırma
Ağzı dolu yem getirir şeker ile hurma
Git güzel karşımda bidanem ağlayıp durma
Aç kapıyı nazlı yarim ben geliyorum
Burma da burma duman tüter dağın belinde
Okunmadık fermanım var düşman elinde
Bunu da yazan yanlış yazmış sarhoş halinde
Gönder a beyim ben yazayım zülfüm telinle

Burma da burma duman tüter dağın belinde
Okunmadık fermanım var düşman elinde
Bunu da yazan yanlış yazmış sarhoş halinde
Gönder a beyim ben yazayım zülfüm telinle
Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Hisarlı Ahmet

Havai Ceht Etme Be Hey Divane

Havada Uçan Teyyare (Yar Aman)

Havai ceht etme be hey divane
Engine çekilir göç var ucunda
Boran eser boğulursun tufanda
Kırçılı boranlı kış var ucunda

Havada uçan teyyare
Selam söyleyin o yare
İşittim yar evlenmiş
Geçinsin güle güle
Yar aman aman
Gel aman aman

Zahmalar yiyip de yırtıldım sanma
Kudret mizanında tartıldım sanma
Kabir azabından kurtuldum sanma
Başına gelecek iş var ucunda

Kestane kavrulur mu
Kabuğundan ayrılır mı
Yarin mektubu bende
Yar benden ayrılır mı

Olur olmazınan meydana girme
Topal beygir gibi dizini yorma
Tavus kuşu gibi özünü kurma
Tüyü yolunacak kuş var ucunda

Yar aman aman
Gel aman aman

Emsali'ye bir söz diyemezsin ha
İslamın şartını sayamazsın ha
Dişlerin tutup da yiyemezsin ha
Zehre macun olmuş aş var ucunda

Kestaneyi kestiler
Filiz sürmesin diye
Beni de burdan aldılar
Yar beni görmesin diye
Yar aman aman
Gel aman aman
Havada uçan kırlangıç
Kanadı angıç angıç
Beni de yardan ayıran
Kan kussun avuç avuç
Yar aman aman
Gel aman aman
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Kaynak: Aşık Emsali

Havalanma Gönül
Havalanma gönül gel çekme ceza
Gökte klavuzsuz uçar kuş olmaz
Belaya sabredip kazaya rıza
Kişinin başına gelmez iş olmaz
Halına şükreyle sen sana bakın
Sen senden yukarı bakma da sakın
Akıllı ol adın divane takın
Divaneler sırrı her giz faş olmaz
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Sayfa 1534

Kötülük edene sen iyilik eyle
Arif ol herkesin dilince söyle
Özün hakka indir alçağı boyla
Engin yerde bahar olur kış olmaz

Şahinim var bazlarım var
Baharım var yazlarım var
Ah niye dogdun sarı yıldız
Mavi yıldız yıldız yıldız yıldız dön

Noksani adı her yere uzatma elin
Halinden bilmeze bildirme halın
Gördün haramisi çoktur bir elin
Uğratma yolunu karı hoş olmaz

Yare tenha sözlerim var
Ben diyemem ele karşı
Ah niye doğdun sarı yıldız
Mavi yıldız yıldız yıldız yıldız dön

Kaynak: Hasan Sinemillioğlu

Havalanma Gönül Kuşum
Havalanma gönül kuşum
Viran bağda gül bulunmaz
Zal kartallar eder hışım
Kayalarda yol bulunmaz
Gitme avcı gezer dağda
Seni pişirirler yağda
Baykuşun öttüğü bağda
Çiçek açmış dal bulunmaz
Firak firak ötme boşa
Sesin gider dağa taşa
Suriye çöl baştan başa
Dalacağın göl bulunmaz

Bağlantı
(<i>Ek</i>)
Dertli derki dünya fani
Seni seven neyler malı
Yakışmazsam öldür beni
Geyin yeşil ala karşı
(<i>Kaynaktaki dörtlük</i>)
Kani Karacaoğlan kani
Veren alır tatlı canı
Yakışmazsa öldür beni
Yeşil bağla ala karşı
Kaynak: Aşık Veysel

Havalanma Telli Durnam 2

Ersun yerler dalağını
Kan ederler yeleğini
Şahin yolan teleğini
Yaran saran el bulunmaz

Havalanma telli turnam
Uçup gitme yele karşı
Zülüflerin tel tel olmuş
Döküp gitme yele karşı

Kaynak: Sefil Ersun

Davlumbaza vur turayı
Dünden avladık burayı
Getir oğlan boz kulayı
Binem gidem yare karşı

Havalanma Telli Durnam 1
Havalanma telli durnam
Uçup gitme yele karşı
Ah niye doğdun sarı yıldız
Mavi yıldız yıldız yıldız yıldız dön
Zülüflerin tel tel olmuş
Döküp gitme ele karşı
Ah niye dogdun sarı yıldız
Mavi yıldız yıldız yıldız yıldız dön
(Bağlantı)
Evler yıkan beller büken
Kanlı mi oldun kervan kıran
Dön dön dön dön dön
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Şahinim var bazlarım var
Ördeğim var kazlarım var
Yare tenha sözlerim var
Diyemem ağyara karşı
Dertli der ki dünya fani
Seni seven n’eyler malı
Yakışmazsa öldür beni
Yeşil giyin ala karşı
Kaynak: Aşık Dertli

Havalanma Turnam
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Havalanma turnam bir çift sözüm var
Boyladım Allah'a doğru yüzüm var
Her kimler alsa da sende gözüm var
Yaktın beni gelin mi oldun ellere
Şu karşıki yeşil zümrüt bahçeyi
Boynuna takmış da altın akçayı
Koltuğuna kıstırmış allı bohçayı
Sevdiğim de gelin olmuş gidiyor

Sayfa 1535

Çağırın gelinin gardaşını
Çeksin düğün atın başını
Anası silsin gözün yaşını
Git güle güle güle gelin olasın
Adıyaman iline yuva kurasın
Duvağı telli kınası tasta
Gelin oluyor gönlü havasta
Gelin alayı gidiyor dostlar

Kaynak: Emin Yanar

Havalanmış Gönlüm
Havalanmış gönlüm
Dönüyor bugün yine
Gidecektir yara diye
Sevdim ayrılamam niye
Olamam olamam
Ben o yarsız olamam
Evlerinin önü halı çimenli
Bugün yar gözlerin nemli
Sevgiden mi meyi demli
Bilemem bilemem
Ben o yarsız bilemem
Olamam olamam
Ben o yarsız olamam
Davut Sulari'ye sorsalar
Bu aşk nedir
Aşk öğretti yüzü bedir
Sinesi cennette sedir
Gelemem gelemem
Ben o yarsız gelemem
Olamam olamam
Ben o yarsız olamam
Kaynak: Davut Sulari

Havalar Ayaz Gelin Hanım
Havalar ayaz gelin hanım
Bu da bir muraz gelin hanım
Yazması pembe gelinlik beyaz
Git güle güle güle gelin olasın
Adıyaman eline yuva kurasın
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Git güle güle güle gelin olasın
Adıyaman iline yuva kurasın
Kaynak: Mahmut Çetinkaya

Havan Kime
Zor ile güzellik olmaz demişler
Öyleyse boş yere zorlamak niye
El kızı yürekten yanmaz demişler
Onlara güvenip sızlamak niye
Kalbimi çalmaktan sanık mısın sen
Ben ateşim yoksa barut musun sen
Yağmur mu yağdırdın bulut musun sen
Ufkumu karartıp gürlemek niye
Sevgiden sevmekten anlamazsın sen
Sevda musluğundan damlamazsın sen
Yalvarsam yakarsam dinlemezsin sen
Gönlünü aşkıma sırlamak niye
Hiç kimse bu kadar sevemez seni
Sıcak bir bakışın mutl'eder beni
Aylardır seviyom sanma ki yeni
Anladığın halde bilmemek niye
Sevmişim kimseye değişmem seni
Sensiz saniyeler çıldırtır beni
Gülüşün dertlerden kurtarır beni
Suratın asıp da gülmemek niye
Dağları yaratmış gibi gezersin
Biliyorum biraz fazla güzelsin
Sen benim içinsin bana özelsin
Bir sağa bir sola turlamak niye
Varsıllık güzellik gönülle olur
Malın-mülkün güzelliğin yok olur
Dünyada sadece insanlık kalır
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Seviyorum diye horlamak niye
Arif der sevgilim havan kimedir
Yaşadığın küme aynı kümedir
Işık mı saçarsın kaynağın nedir
Gökte Yıldız gibi parlamak niye
Kaynak: Arif Gölge

Havar (Böyle Bir Başıma)
Böyle bir başıma bırakma beni
Zaten yaralıyam vurma beni
Zaten yaralıyam vurmayın beni
Boynu bükük bir gül çiçek misali
Dalından koparıp almayın beni
Amman havar havar havar komşular havar
Garibim vurulmuş komşular havar
Askerim vurulmuş komşular havar
Yüce dağ başında kar ben olayım
Yarin yollarına kurban olayım
Bırakın son bir kez onu (yari) göreyim
Vaylar bana bana vay bana bana
Kurban olam yarim kurbanım sana
Amman havar havar havar komşular havar
Garibim vurulmuş komşular havar
Askerim vurulmuş komşular havar
Kaynak: Ertuğrul Polat

Havar Havar Can Hatice
Yatırdım yatırdım dan sesine
Tiskindim tiskindim can sesine
Havar havar can Hatice
Gözleri mercan Hatice
Ben sana kurban Hatice
Ayağına başmak yaraşır
Eynine giymek yaraşır
Havar havar can Hatice
Gözleri mercan Hatice
Ben satıa kurban Hatice
Yap aşağın çay eledi
Tafta köyneğin lay eyledi
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Sayfa 1536

Havar havar can Hatice
Gözleri mercan Hatice
Ben sana kurban Hatice
Kaynak: Huşenk Azeroğlu

Havar Havar Canım Havar
Havar havar canım havar
Anam zülüf gerdanı döğer
Bir can bir canı severse
Altı aylık yolda ne var
Pınarın başına taş olaydım
Yüzüğüne kaş olaydım
Bu benim nazlı yarime
Bir gece yoldaş olaydım
Pınarının taşı yeşil
İçinde kumlar kaynaşır
Topla güzel saçlarını
Gece boynuma dolaşır
Kaynak: Kemal Keskin

Havaya Bulut Ağdı
Havaya bulut ağdı
Bursa'ya tolu yağdı
Adı güzel Nazife
Üç delikanlıya kaldı
Ağlama Nazifem
Ayna attım bakındı
Kına aldım yakındı
Nazife'nin yoluna
Zencirleri takındı
Ağlama Nazifem
Kaynak: Yöre Ekibi

Havayı Uçmaktan Sürgün Buyurdu
Havayı uçmaktan sürgün buyurdu
Şimdi ben dilerim cihandan medet
Musa ile binbir kelam söyleyen
Bir imdat olursa Sübhan'dan medet
Her millet dilince ederler asvas
Dergahtan sürüldü şeytan ı hannas
Yetiş imdadıma ey Hızır İlyas
Karadan bahrdan ummandan medet
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Der Zülali düştüm feryada dada
Yakub Yusuf ile etti elveda
Halil İbrahim'i attılar oda
Ana hükmeyleyen Sübhan'dan medet
Kaynak: Aşık Zülali

Havışımızda Tut Var
Havışımızda tut var
Tut üstünde bulut var
(Gözel) oğlan çoh burdan geçme
Konşımızda hesüt var
Yar yar yar yar
Bu kız nanca gözeldi
Vay vay vay vay
Menim evim yıhandı
Kış oldu hasa geli
Çeydan daş sese geli
Vay vay vay vay
Meni evim yıhandı
Yar yar yar yar
Bu kız nanca gözeldi
Vay vay vay vay
Menim evim yıhandı
Bağlantı
Bugün yar yannan geli
Sevdası cannan geli
Yolun bekleyen gözü
Kör eder annan geli
Bağlantı
Yar yar yar yar
Bu kız nanca gözeldi
Vay vay vay vay
Menim evim yıhandı
Kaynak: İbrahim Terzi

Havuz Başının Gülleri 1
Havuz başının gülleri
Şak şak öter bülbülleri
O yarin dudu dilleri
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Sayfa 1537

(Bağlantı)
Balam kaşların gözlerin
Seni sinemde gizlerim
Onbir aydır yol gözlerim
Havuz başında üç testi
Ne yaman bir rüzgar esti
O yar benden ümit kesti
Bağlantı
Havuz başında yatmazdım
Yorganım yele açmazdım
Sensiz bir yere gitmezdim
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Havuz Başının Gülleri 2
Havuz başının gülleri
Şak şak öter bülbülleri
O yarin tatlı dilleri
(Bağlantı)
Ümit var gele tez gele
Allah yar gele yar gele
Havuz başında üç desti
Ne yaman bir rüzgar esti
O yar benden ümit kesti
Bağlantı
Havuz başında yatmazdım
Yorganım yele asmazdım
Sensiz bir yere gitmezdim
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Havuzum Dört Köşeli
Havuzum dört köşeli
İçi mermer döşeli
Okudum derviş oldum
Ben bu aşka düşeli
Bahçelerde mor meni
Verem ettin sen beni
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Nasıl verem olmayım
Eller sararken seni
Kaynak: Abdi Emmi

Havuzun Başına Varmasın Eller
Havuzun başına varmasın eller
Bugün efkarlıyım açmasın güller
Diz dize oturup döktüğüm diller
(Bağlantı)
Ne dedim de kömür gözlüm darıldın
Ah darıldın da el oğluna sarıldın oğlan
Havuzun başına taş ben olayım
Kara göz üstüne kaş ben olayım
Yalınız gezene eş ben olayım
Bağlantı
Havuzun başında yedik kirazı
Gitti gelmez ahbapların birazı
Bana mıydı şu ellerin garazı
Bağlantı

Sayfa 1538

Havyar Yutan Ne Bilecek Hal Benim
Bayramda gelir hüzün dolan içime
Kan ağlarsam kim ne bilir hal benim
Keyfi olan bayram eder hiçime
Havyar yutan sanıyor ki bal benim
Yangınım var çok derinde yangınım
Her gün halim ahvalimden sıngınım
Yalnız nefes aldığımdan ongunum
Elim ermez kırık kanat dal benim
Yürüyorum yollar garip ben garip
El halinden ben halimden mustarip
Girilmez ki girsin toprağı yarıp
İçindeki beden canlı sal benim
Yavrulara boynum bükük üzgünüm
Can havanda yıllar yılı ezginim
Ta ezelden el elinde dizginim
Emek çaba alın teri mal benim
Der İlhami bayram seyran zengine
Fakir girer zaten matem rengine
Davul vurur derler dengi dengine
Zengin mutlu çünkü sefil kul benim
Zalim demez vebal benim zül benim

Kaynak: İlhan Akgünlü
Kaynak: İlhami Arslantaş

Havuzun Ortasında
Havuzun ortasında
Hocaya bak hocaya
Acep kızlar dirmiki ola
Bizde varsak kocaya
Kaldır kollarını yavrum
Oynat parmaklarını
Kız sana kurban olurum da
Öptür yanaklarını
Ak üzümü üzümü de
Koparırlar Güz günü
El hastası değilim ki
Yar üzgünü
Kaldır kollarını yavrum
Oynat parmaklarını
Kız sana kurban olurum da
Öptür yanaklarını

Hay Çalıpta Gülme Ey Gafil
Hay çalıpta gülme ey gafil insan
Bu dünya fanidir murat olaman
Durmayıp daima işlersin isyan
Farzolmuş beş vakit namaz kılaman
Kimse bilmez ciğerdeki yaramı
Deryalardan çoktur hakkın kelamı
Korkmazsın hüdadan yersin haramı
Çok sitem çekersin doğru ölmen
Çıkıp nur tahtına hak kendi gazi
Desti kudretinde mizan terazi
Meydanı mahşerde tartarlar bizi
Mağfiret olmazsa halas bulamam
Çok ise isyanın mevlaya yalvar
Şefaat kanidir cihanı server
Halk ve alem gider bir uzun yol var
Götür azık yol uzaktır gelemem

Kaynak: Necmettin Palacı
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 1539

Kurulur mahşerde bir azim seyran
Yanıp ciğerimiz olacak püryan
Göz göre dikilip anadan üryan
Sağında solunda kimdir bilemem

Ey beni bu derde giriftar eden
Eski muhabbeti kaldırdın neden
Gönül ister kavuşmayı ölmeden
Gül olmasa bülbül ah u zar etmez

Hasta olup baş yastığa düşünce
Evlat kardeş baş ucuna gelince
Ezrail canına pençe salınca
Titrer azaların derman bulamam

Beni yakan yansın aşkın narına
Gönül düştü bir zalimin toruna
Bakmaz mısın bu Veysel'in zarına
Ah çeker ağlarım yar elim yetmez

Bal ile beslersin tatlı canları
Yakan cehennemde nazik tenleri
Emreder yaradan sürün bunları
Korkuyorum Said sen kurtulaman

Kaynak: Aşık Veysel

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Hay Edüben Meydan Harman
(Hey) Hay edüben meydan harman başında duran
(Canan bir duran)
Ağlar ağası yanımda gerek
Bir eliynen yedi {aman) geyim nal gıran
Böğün demircioglu yanımda gerek
(Hey) Padişah bakışlı (aman) eli barutlu
(Canan banitlu)
Demir aslan huylu gablan sufatlu
Cintiya kılıçlı (aman) golü guvvatlu
(Canan guvvatlu)
Böğün köse kenan yanımda gerek
(Hey) Köroğlu'yum adım adım iruşen ali
Ayvaz'ı görmesem olurum deli
Hezeran galkanlı (aman) eli cidali
(Canan cidali)
Böğün eşabalı yanımda gerek
Kaynak: Aşık Musa Aslan

Hayal Bana Yakın
Hayal bana yakın yar bana uzak
Sevdası başıma dolanır gitmez
Aşkına düşeli yar bana uzak
Yüz bin öğüt versen biri kar etmez

Hayal Hayal Olmuş Karşıki Dağlar
Hayal hayal olmuş karşıki dağlar
Muhannet gözlerin dolukmuş ağlar
Esti sam yelleri bozuldu bağlar
Onun için bende gam telaşı var
Alim derdin alim bin telaşı var
Yıkılsın dünyanın pembe irengi
Dinlemez öldürür yoksulu begi
Kimi yemez baklavayı böreği
Kiminin akşama nan telaşı var
Alim derdin alim bin telaşı var
Ey Emrah elveda yüklendi göçüm
Affeyle yarabbi çoğoldu suçum
Okuyum kuranlar musaflar açın
Azrail göğsümde can telaşı var
Alim derdin alim bin telaşı var
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Hayal Kırıklıklarım
Hüznümü çıkar heyacanımdan
Elde var sevinçlerim
Dostlukları bölersen ihanete
O da hayal kırıklıklarım
Göğe sığmayan gönlüm
Gözyaşlarıma sığar oldu
Adını anarken dudaklarım
O da hayal kırıklıklarım
Kaynak: Zafer Alakuş

Senin aşkın beni kıldı urusvay
Düşmüşüm peşinde koşarım hay hay
Kabul et kapında beni de kul say
Dost yoluna olur aşık ar etmez
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Hayal Midir Ki (Yorgan Ucuz Mudur)
Yorgan ucuz mudur bitten yakılır
Terk-i diyar eden ardına baksa
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Sayfa 1540

Deryaya varmış da göle takılır
Menzile ulaşan gemiyi yaksa

Kendi ellerimizle vefalı yare
Kendi ellerimizle cennet vatana

Saatler mi bozuk farklı mı ayar
Sözler mi suçludur yerinde sayar
Can Can diye koşan cana mı kıyar
Gözyaşı ter ile Hakk için aksa

Kaynak: Grup Yorum

Göller derin değil ayak kısadır
Beli büken hüzün değil tasadır
Yağmur ıslatsa da kimi susatır
Noksan bize hayat güneşi yoksa
Çalı dikmişiz de badem bekleriz
Emanet binekle yolda tekleriz
Biz cihanı bir avuçta yoklarız
Yıldırımlar yıldırmak için çaksa
Yaş ile yaslanan güzel yiğidim
Her mektupta olsun derdin öğüdüm
Ölmedim ben kim yakar ki ağıtım
Gönüller tutuşup gülleri taksa
Hep meyve suladık alındı güller
Hasılatımızı süpürdü seller
Samimi sevdayı sarmaz mı kollar
Gölgesinde bile karanfil koksa
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Hayat (Beyaz Gelinlik)
Hayat damla damla berraklaşıyor kara tende
Hayat ılgıt ılgıt esip gidiyor işkencede
Baskı mapus zulüm kan ile örülü
Seti yıkıp aşıyor derya ırmaklar
Hayat yeşilde yeşil yosunda
Yosunlar boy veriyor kuytuluklarda
Düşmesin kirpiklerinin gölgesinden başka gölge
Doğacak yarının şafağı olan gözlerine
Sımsıkı yumruk misali sevdiğim
Yarının sahibi o gözlerine
O gözlerinde çizgilenecek
Sevdamızın bebeğimin yarını alın yazısı
Zincire vurulmuş sevdamızın incecik bileği
Bekler sevdayla kin ile korlanmış gözlerini
Gözünde çakan şafağın kızıllığında yunup
Silah sesleriyle halaya durup
Beyaz gelinlik giydireceğiz
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Hayat Bahçesi
Hayat bahçesinin gonca gülleri
Sonbahar yeliyle solmaz mı sandın
Dünyaya doymayan arsız gözlerin
Bir avuç toprakla dolmaz mı sandın
Izdırap içinde çilekeş günler
Kederli gönlümün sesini dinler
Kader ipliğinde kara düğümler
Çözülüp eline gelmez mi sandın
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Hayat Kısa Zaman Değil
Gerek yoktur uzun uzun destana
Konsantre sunduk fikirleri biz
Geçerken uğrayın bu gülistana
Gül ile süsleriz fakirleri biz
Kısacık ömürde çok şeyler gördük
Yamalı bohçaya süs nakış ördük
Yılanı çiyanı uzağa sürdük
Bir safta biliriz hakirleri biz
Az şükürler artar bir ambar olur
Bahçende her dalın misk amber olur
Kanaat bir zırhtır kol çember olur
Cana borç sayarız şükürleri biz
Homojen yapılı bir dostluk olmaz
Mercekle gezeni kimse dost bilmez
Oğul veren gönül sararıp solmaz
Şanından tanırız şakirleri biz
Dil beladır başa nefse sözlüyse
Başım iflah olmaz şerre gözlüyse
Rahat ol mızrabın Hakk’a yüzlüyse
Fenle nişanlarız zikirleri biz
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Hayat Suyu Musun Ey Sadık Vefa
Hayat suyu musun ey sadık vefa
Gel yetiş derdime naz etme kahve
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Hazmeder verirsin mideye safa
Meziyetin çoktur uzatma kahve
Yemenden gelirsin yolların uzun
Her nere gidersen karadır yüzün
Gahi tatlı gahi acıdır sözün
Bu halın kimseye belletme kahve
Masamın üstünde put gibi otur
Gözümden ayrılma keyfimi yetür
Lokman ı hazıksın ey kara doktor
Söyle marifetin gizletme kahve
Kendin siyah amma fincanların kar
Kimseye yok sana olan itibar
Aman eksik olma kıyamet kopar
Sakin tiryakiyi cinletme kahve
Vardığın meclise verirsin yaldız
Ne kadar kıymetli ne kadar aziz
Börek baklavadan olursun aziz
Eğer kaynatırsa Gül Fatma kahve
Şekerle pişince sever Zülali
Nezakatle uzar dost yaren eli
Buyurunlar yağar yağmur misali
Sende mağrur olup naz etme kahve
Kaynak: Aşık Zülali

Hayat Treni
Bir hicrandır bizi içten yakıyor
Ay önünde bulut perde takıyor
Yolda işaretler tünel tıkıyor
Gelinir mi bilmem kapalı yollar
Biletimi aldım beklerim tren
İstasyonda çınlar acı bir siren
Kapılar açıldı ilk benim giren
Salınır mı bilmem derindir göller
Taşınmayacak taş yüklenmez sırta
Hazırı bitirdik ne kaldı kırda
Yolumuz tükendi önümüz karda
Kalınır mı bilmem kurudur dallar
Bazen sonbaharda bazen baharda
Mevlam bırakmasın bizi hiç darda
Durağı şaşırdık cevabı sırda
Bulunur mu bilmem söyleşir diller
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Tren aynı tren eskidi raylar
Günler mazi oldu sırada aylar
Sensiz saniyeyi bu başım neyler
Yolunur mu bilmem yoruldu kollar
Hangi istasyonda bilmem can uçar
Bir fidan kurursa binlerce açar
Selamız okunur Ali de göçer
Kılınır mı bilmem bekliyor sallar
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Hayat Zorluklara Katlanmaktır
Dünya sanat ile sunulmuş bize
Mevlam gözler vermiş gör diye diye
İnsan gönül vermez sırtında yüke
Göçen nerye varır sor diye diye
Doğruyu taşımak avuçta kordur
Bakıp da görmeyen özünde kördür
Tahribat kolaydır tamirat zordur
Aklı da hayıra yor diye diye
Istırap kamçımız acımız baldır
Arıyız yolunda hizmet ki güldür
Yaşamak yaşatmak bize bir yoldur
Her şeyi küçülttük hor diye diye
Çıkar için bir biriyle dalaşan
Mutlaka göçecek yüz yıl dolaşan
Üç günlük dünyada yüz gün çalışan
Yine de içimde kor diye diye
Malkoç Ali nedir seni bağlayan
Dağlar puslu bir gariptir ağlayan
Derin yarasını tuzla dağlayan
Çağlar gelip geçmez zor diye diye
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Hayatım Boyunca
Hayatım boyunca attığım adımlardan
Yumak yapıp emek hırkası öreceğim
Bir gün terli beden soğuyup üşüyünce
O hırkamı sıcacık her gün giyeceğim
Hayatım boyunca çektiğim çilelerden
Resimler yapıp duvarlara asacağım
Yaşlı gözlerle başköşemden seyrederken
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Ya yetmiş ya doksana ayak basacağım
Hayatım boyunca ağlatan insanlardan
Gönül mahkememde hep hesap soracağım
Çektiklerim kanıt olacak öfkem yargıç
Sinemde ışıksız odamda tutacağım
Kaynak: Engin Namlı

Hayatları Değirmi (Aman Eşref)
Hayatları değirmi
Şu gelen yar değil mi
Sakıplardan üç güzel
Biri Eşref değil mi
Aman Eşref canım Eşref
Uykudan uyarttın beni
Kana boyattın beni
Gelemi yar gelemi
Yar yanıma gelemi
Seni sevdim seveli
Oldum yürek veremi
Aman Eşref canım Eşref
Uykudan uyarttın beni
Kana boyattın beni
Hayatlarında durdum
Aradım yari buldum
Eğildim ki öpeyim
Yari uykuda buldum
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Haydan Olur Huydan Olur
Haydan olur huydan olur
(Amanın haydan olur huydan olur)
Aman arapatı taydan olur
(Aman arapatı toydan olur)
Bu güzellik soydan olur
(Amanın bu güzellik soydan olur)
Oğlan oğlan oğlan
Yandım şeker oğlan
Babasına darılmış
Damda yatan oğlan
Vardım baktım yatmışımış
(Amanın vardım baktım yatmışımış)
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Sayfa 1542

Aman yorgan sele batmışımış
Canı cana katmışımış
(Amanın canı cana katmışımış)
Oğlan oğlan oğlan
Yandım şeker oğlan
Anasına darılmış
Damda yatan oğlan
Damdan indim gürp diyi
Kızdan öptüm şırp diyi
Anası ardımdaymış
Sırtıma vurdu gürp diyi
Oğlan oğlan oğlan
Yandım şeker oğlan
Babasına darılmış
Kama çeker oğlan
Kayaların yılanı
Gel dolanı dolanı
Altından ev yaptırdım
Gümüştün merdivanını
Oğlan oğlan oğlan
Yandım şeker oğlan
Babasına darılmış
Kama çeker oğlan
Kaynak: Necmettin Palacı

Haydan Olur Huydan Olur 1
Haydan olur huydan olur
Arap atlar taydan olur
Bu güzellik soydan olur
Ah güzele vah güzele
Yalvaram şol güzele
Yakışır allar güzele
Evlerinin önü Mersin
Mevlam seni bana versin
Akşama kalmasın gelsin
Ah güzele vah güzele
Yalvaram şol güzele
Yakışır allar güzele
Güzeller güzele uygun
Çirkinler Cide'ye sürgün
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Yakasından tutsam bir gün
Ah güzele vah güzele
Yalvaram şol güzele
Yakışır allar güzele
Kaynak: Ahmet Altuner

Haydan Olur Huydan Olur 2
Haydan olur huydan olur
Arap atı taydan olur
Bu güzellik soydan olur
Ah güzele vah güzele
Yakışır her şey güzele
Yalvaralım şol güzele
Evlerinin önü kaya
Kayadan bakarlar aya
Anası kızından maya
Ah güzele vah güzele
Yakışır her şey güzele
Yalvaralım şol güzele
Evlerinin önü marul
Sular akar harıl harıl
İnce belden sımsıkı sarıl
Ah güzele vah güzele
Yakışır her şey güzele
Yalvaralım şol güzele

Sayfa 1543

Gün gelince huzuruna
Ak olarak vara yüzüm
Haydar Haydar
Yol bilmeze yol sorarsam
Namertten medet umarsam
Haksızlığa göz yumarsam
Körolsun bu iki gözüm
Haydar Haydar
Şekip'im karışma ele
Birgün yatacaksın sala
Yürür isem haksız yola
Kırılsın tutmasın dizim
Haydar Haydar
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Haydar Haydar
On dört bin yıl gezdik pervanelikte
Sıdkı ismin duydum divanelikte
İçtim şerbetini mestanelikte
Kırkların ceminde dara düş oldum
Kırkların ceminde
Haydar Haydar Haydar Haydar
Haydar Haydar Haydar Haydar
Haydar dost dara düş oldum
Güruh-i Naci'ye özümü kattım
Adem sıfatında çok geldim gittim
Bülbül oldum firdevs bağında öttüm
Bir zaman gül için zara düş oldum

Kaynak: Ahmet Altuner

Haydar (Hoş Gelir Sözüm)
Dünyayı kuran elaman
İnsanlara olsan derman
Gerçeği dediğim zaman
Kamile hoş gelir sözüm
Haydar Haydar
Çağlayıp akan sel gibi
Essem dünyaya yel gibi
Güle feryat bülbül gibi
Hak için çalmalı sazım
Haydar Haydar
Varsa kalma kusuruma
Yoldaş olmam munzuruna
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Bir zaman gül için
Haydar Haydar Haydar Haydar
Haydar Haydar Haydar Haydar
Haydar dost zara düş oldum
Kaynak: Ali Ekber Çiçek

Haydar Haydar -OrjÇatılmadan yerin göğün binası
Muallakta iki nura düş oldum
Birisi Muhammet birisi Ali
Labın-i kelamide bire düş oldum
O derya yüzünde gezdim bir zaman
Yoruldu kanadım dedim el aman
Erişti carıma bir ulu sultan
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Şehin Şah bakışlı ere düş oldum
Adem ile balçık olup ezildim
Bir noktada dört burufe yazıldım
Ademe can olup Şile süzüldüm
Muhabbet şehrinde kare düş oldum
On dört yıl dolandım Pervane'likte
Sıdkı ismini buldum divanelikte
Sundular aşk meyin mestanelikte
Kırkların ceminde dar'a düş oldum
Ezdi aşkın şarabını boş etti
Birisi doldurdu biri nuş etti
İkisi bir derya olup cuş etti
Lal ü mercan inci dürre düş oldum
Açtı nıkabını ol ulu sultan
Yüzünde yeşil ben göründü nişan
Kaf u nun süresin okudum o an
Arş kürs binasından yare düş oldum
Mecnun olup Leyla için dolandım
Buldum mahhubumu inanıp kandım
Gılmanlar elinden hulle donandım
Dostun visalinde nare düş oldum
Sıtkı' yam çok şükür didara erdim
Aşkın pazarında bak yola girdim
Gerçek ariflere çom meta verdim
Şimdi Hacı Bektaş pire düş oldum
Kaynak: Ali Ekber Çiçek

Haydar'ı Gördüm
Kandilden içeri bir nihan iken
İşte ben o zaman Haydar'ı gördüm
Cihan derya iken gök derya iken
İşte ben o zaman Haydar'ı gördüm
Yetmiş yıl havada döndüğü zaman
Tutuşup kanadı yandığı zaman
Cebrail kubbeye konduğu zaman
İşte ben o zaman Haydar'ı gördüm
Selman'ın carına yettiği demde
Süleyman'ın elin tuttuğu demde
İfriti ummana attığı demde
İşte ben o zaman Haydar'ı gördüm
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Sayfa 1544

Daimi'yim demden deme göçünce
Aşıklara nurdan libas biçince
Kırkların ceminde engür içince
İşte ben o zaman Haydar'ı gördüm
Kaynak: Aşık Daimi

Haydarı (İtini Bağla Bari)
Kör olası kel Ömer
Nerelere verdin Haydar'ı
Geceleri yaktın canımı
Nerelere sürdün Haydar'ı
Itini bağla bari
Bir ineğim vardı yedin
Faiz cahizdir dedin
Enini sonunu bilmedin
Yaralara boğdun Haydar'ı
İtini bağla bari
Söyle Haydar'ın suçun
Yakasını yırttın niçin
Muhtar olduğun için
Kanına da girdin Haydar'ın
İtini bağla bari
Haydar yedi kuşunu
Mahzuni gördü O'nu
Kel Ömer unutma bunu
Hatırında yıktın Haydar'ın
İtini bağla bari
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Hayde Gidelum Hayde
Hayde gidelum hayde
Dağa k'arayemişa
Elun nişanlisina
Ben nasil deyim hayde
Çiktum çami budadum
Endurdum yarisina
Boyle sevda mi olur
Girsun yerun dibina
K'izilağaç fidani
Tepeden budanur mi
İnsan sevduği yardan
Bu k'adar utanur mi
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Endum dere duzina
Aşlamayi aşladum
Sevdaluk eyi şeydur
Ben da yeni başladum
Kaynak: Melek Akman

Hayde Gidelum Hayde
Hayde gidelum hayde
(Nani nani oy oy hayde nani oy oy)
Şu dağın tepesine
(Nani nani oy oy hayde nani oy oy)
Bu canım kurban olsun
(Nani nani oy oy hayde nani oy oy)
Köyün Fadime'sine
(Nani nani oy oy hayde nani oy oy)
Nanni nani oy oy
Hayde nanni oy oy
Hayde gidelum hayde
(Nani nani oy oy hayde nani oy oy)
Hayde gelmiyor musun
(Nani nani oy oy hayde nani oy oy)
Ha bu kadar yalvardım da
(Nani nani oy oy hayde nani oy oy)
Birşey demiyece misun
(Nani nani oy oy hayde nani oy oy)

Sayfa 1545
Kaynak: Mustafa Tahmaz

Haydi Bizim Evde Şeker De Lokum
(Haydi) Bizim evde şeker (de) lokum badem var
(Badem var badem var)
Yavaş (da) yürü arkamızda adem var
(Adem var)
Vay amman amman
Yar kaşlar keman
Sevdirmedin gerdandan
Gerdandan amman
(Haydi) Bizim evde fıstıklı (da) lokum üzüm var
(Üzüm var üzüm var amman)
Benim de sana bir ufacık sözüm var
(Sözüm var)
Vay amman amman
Yar kaşlar keman
Sevdirmedin gerdandan
Gerdandan amman
(Haydi) Yüce dağ başına çıkar bakarım
(Bakarım bakarım)
Deste de bağlar seleğimi saçarım (saçarım)

Nanni nani oy oy
Hayde nanni oy oy

Vay amman amman
Yar kaşlar keman
Sevdirmedin gerdandan
Gerdandan amman

Kaynak: Müslüm Abay

Kaynak: Ahmet Özdemir

Hayde Hayde Gidelim

Haydi Bre Yusuf Kara Yusuf

Hayde hayde gidelim
Hayde gelmiyor musun
Ne incecik belin var
Sırgan yemiyor musun

Haydi bre yusuf kara yusuf gel gayrık eve
Gelmem anam gelmem babam
İlanım çıkmış ben gelmem eve

Derenin kıyısında
Ata vurdum yuları
Uyu sevdiğim uyu
Sevdalık uykuları
Derenin kıyısında
Güllük biçerim güllük
İstesem verir misin
Saçından bir püsküllük
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Şıpka balkanında yusuf martin sesi var
Varın bakın çantasında acep nesi var
Bir çift potin ile yusuf bir mor fesi var
Kaynak: Faruk Yılmaz

Haydi De Ramizem
Haydi de Ramizem
Haydi de karakız
Vinisa yoluna
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İliklemiş faytonu
Paytoncu Ramizem
Vermez gireyim yanına
Vermez gireyim koluna
Haydi de Ramizem
Haydi de karakız
Zülfünü tara kız
Haydi de Ramizem
Haydi de karakız
Sen her yana bakma kız
Sen dengini ara kız
Pirinç harmanlarında Ramizem
Alayların düzülür
Mapushanaya giderken
Saç tellerin bozulur
Kaynak: Fahri Vardar

Haydi Gidağ Mersin'e
Haydi gidağ Mersine
Amanda güzeller arasına
Haydide güzeller arasına
Orda bir garip ölmüş
Amanda varalım cenazesine
Haydide varalım cenazesine

Sayfa 1546

Güvey güler bah hele
Kızlar kahsın oynasın
Düğün evi eğlene ah eğlene
Kına koydum siniye
Haber salın bibiye
Gelin giyinmiş diye
Hel hele bas hele
Gelin ağlar viş kele
Güvey güler bah hele
Kızlar kahsın oynasın
Düğün evi eğlene ah eğlene
Altın bastım eline
Kına koydum üstüne
Duvak çektim yüzüne
Hel hele bas hele
Gelin ağlar viş kele
Güvey güler bah hele
Kızlar kahsın oynasın
Düğün evi eğlene ah eğlene
Kaynak: Cemil Değer

Haydi Gidek Engine

İçmede begim içme sarhoş olursun
Saat üçten beşten sonra sarhoş olursun

Haydin gidek engine
Herkes dengi dengine
Yanıyorum sevdiğim de
Şapkayın irengine

Aydoğar sini sini
Amanda bulutlar arasında
Haydide bulutlar arasında
Ne güzel görünüyor
Amanda peçeler arasında
Haydide peçeler arasında

Serpenekte kilim var
Deste deste gülüm var
Gel bilece gezelim
Ayrılık var ölüm var
Kaynak: Edip Tüfekçi

İçmede begim içme sarhoş olursun
Saat üçten beşten sonra sarhoş olursun
Kaynak: Yöre Ekibi

Haydi Gidak Toyuna
Haydi gidak toyuna
Kurban olam boyuna
Kına yakak eline
Hel hele bas hele
Gelin ağlar viş kele
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Haydi Git Güle Güle
Haydi git güle güle
Güle güle sana
Acılara yeten gücüm
Mektuplara yetmedi
Demirlere yeten gücüm
Mektuplara yetmedi
Bu ne biçim sevgi
Nasıl kardeşlik
Bu nasıl dostluk
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Bu ne beter sevda
Benim aklım ermedi

Sayfa 1547

Tohumlara Irmak Irmak Su Yürüyende
Kaynak: Grup Yorum

Haydi git güle güle
Güle güle sana
İçli mektuplar gelmesin
Kavuşmaz uzaklardan
Yanık mektuplar gelmesin
Kavuşmaz dostluklardan
Haydi git güle güle
Güle güle sana
Zincirlere yeten gücüm
Mektuplara yetmedi
Demirlere yeten gücüm
Mektuplara yetmedi
Kaynak: Ahmet Kaya

Haydi Güzelim Kundurana
Haydi güzelim kundurana tek tek bas
Ben seninim ister öldür ister as
Haydi güzelim kundurama kum doldu
Bu şişeler senin için dün doldu
Haydi güzelim kunduramın tabanı
Ben olayım sürünüzün çobanı
Kaynak: Yöre Ekibi

Haydi Kolkola
Kara Günler Dert Açanda Gönlüne
Derde Derman Zor Bulunur Ellerde
Sakla Gözyaşın Sakın Akmasın
Dost Bağında Bir Gül Ol Ki Düşman Ağlasın
Halaylar Kur Dağlar Boyu
Kondular Sokaklar Boyu
Eller Katılsın Coşkuna
Haydi Kolkola
Zorlu Yollar Biter Mi Bir Başına
Menzil Irak El Uzat Yoldaşına
Aynı Sevdadır Dile Dolanır
Yüreğimiz Bir Olunca Yol Mu Dayanır
Dört Bir Yanı Sarsın Zılgıt Seslerin
Başı Çeksin Kavgada Düşenlerin
Rüzgar Esende Kar Eriyende
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Haydi Söyle
Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur
Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur
Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur
Gözlerine bakınca dünyalar benim olur
Susma gönlüm sen söyle
Haydi gönlüm sen söyle
Aşkımı sevgiliye
Derdimi sevgiliye
Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi
Haydi söyle rüyalarda gördüğümü
Haydi söyle uykusuz gecelerimi haydi söyle
Seni gördüğüm zaman yanar yüreğim yanar
Seni gördüğüm zaman canlanır tüm anılar
Seni gördüğüm zaman durur bütün zamanlar
Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi
Haydi söyle rüyalarda gördüğümü
Haydi söyle uykusuz gecelerimi haydi söyle
Kaynak: İbrahim Tatlıses

Haydi Tina Haydi Bre Pala
Haydi tina haydi bre pala hava bozuldu
Usta ali'nin dükkanında nevram kuruldu
Tina'nın kara beygiri tellalda gezer
Tina'nın güzel kızları gözünü süzer
Tina'nın tenceresi kapaksız kaynar
Tina'nın güzel kızları kuşaksız oynar
Kaynak: Hüseyin Yaltırık

Haydi Yallah Çaktım Çaktım
Haydi yallah çaktım çaktım almadı
Yosmanın kızı sözlerime kanmadı
Haydi yallah tabancası belinde
Yosmanın kızı cümle alem dilinde
Kaynak: Yöre Ekibi
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Haydi Yallah Oyununa Maşallah
Haydi yallah oyununa maşallah
Nazar değmez soyunuza inşallah
Haydi yallah oyununa ben yandım
Ben yandım saramadım aldandım
(Saramadım onun için aldandım)
Haydi yallah Karasu'da dalga var
Yari gördüm yüreğimde kavga var
Kaynak: Yöre Ekibi

Haydin Arkadaşlar Kına Yakalım

Sayfa 1548

Horiyem Horiyem yanıyor içim
Nerelerde kaldın gelmiyor sesin
Ay karanlık bir gecede vurdular beni
Yarin çehresine sardılar beni
Kaynak: Yöre Ekibi

Haydindi Kirtmenin Kızı
Haydindi kirtimenin kızı (sunam of)
Yanağı gülden kırmızı
Gerdanında beni var (aman)
Sandım seher yıldızı

Haydin arkadaşlar kına yakalım
Kınan yetmez ise kına katalım
Kızılan oğlanı bir mi tutalım

(Bağlantı)
Kirtimde kirt kirtim kirt
Kirtimde kirt kirtim kirt
Kirtimde kirt kirtim kirt

(Bağlantı)
Yürüyün güzeller Aydın iline
Kemer olup sarılsam yarin beline
Ay oğlan a kardaş kınan kutlu olsun
Amin den arkadaşlar bize de gelsin

Öyledir yar öyledir (sunam of)
Aşk adamı şöyledir
Almış kirtimeni yanına (aman)
Bülbül gibi şöyledir

Evlerinin önü arpa tınazı
Suya yollamaya korkar anası
Anası anası kızın anası
Kızın gelin gidiyor ağlan anası
Kızın gelin gidiyor dayan anası
Bağlantı
Kaynak: Ali Taş

Haydin Gidelim Sazlara
Haydin gidelim sazlara
Yim atalım kazlara
Kazlar yimi yirken
Biz gidelim kızlara
Horiyem Horiyem yanıyor içim
Nerelerde kaldın gelmiyor sesin
Ay karanlık bir gecede vurdular beni
Yarin çehresine sardılar beni
Altınım var el gibi
Ne bakarsın il gibi
Seni bana vermezler
Kazanılmış mal gibi
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Bağlantı
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Hayıf Bana (Olmamışam)
O yar gelmiş burdan
Ben haberdar olmamışam
Düşenin dostu olmazmış
Ben haberdar olmamışam
Hayıf bana eyvah bana
Yandım gönlüm dön bak bana
O yar vermiş derdi bana
Ben haberdar olmamışam
Yardan kalmış bu dert bana
Ben haberdar olmamışam
Sarardı güllerim soldu
Kim murad aldı da güldü
Geçen günler boşa gitti
Ben haberdar olmamışam
Haktan gelen bize haktır
Sözümün yalanı yoktur
Ecelden kurtuluş yoktur
Ben haberdar olmamışam
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Sayfa 1549

Hayır mı gök turnam yardan ne haber
Kaynak: Ali Rıza Dede
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Hayır Duamız
Elimiz boş olsa gün gelir dolar
Gülümüz yeşerir bazen de solar
Gönlümüz aldanır hayale dalar
Kalbimizi boş bırakma Allahım
Ne tarafa baksak yas günü gibi
Baharı unuttuk kış günü gibi
Güneş aldatıcı düş günü gibi
Gözümüzü yaş bırakma Allahım
Aciz kulun günahıyla kapında
Bilmez kendi ne vardır ki kabında
Affetmekse senin yüce şanında
Gönlümüzü taş bırakma Allahım
Kesretten de geçtik vahdete geldik
Zahmetten usandık rahmete geldik
Elimizi açtık halvete geldik
Akılsız bir baş bırakma Allahım
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Hayır Mı Gök Turnam
Yüce yüce dağlardan mı gelirsin
Hayır mı gök turnam yardan ne haber
Benim sevdiğimi sen de bilirsin
Hayır mı gök turnam yardan ne haber
Koyuverin ben yarime varayım
Muradıma maksuduma ereyim
Sen bilmezsen ağ kuğudan sorayım
Hayır mı gök turnam yardan ne haber
Benim yarim kıya kıya bakınır
Ak ellere al kınalar yakınır
O da senin gibi güller sokunur
Hayır mı gök turnam yardan ne haber
Benim yarim gezişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
İbrişim kuşaklı ince bellidir
Hayır mı gök turnam yardan ne haber
Pir Sultan Abdal'ım güllerin beştir
Yarimden ayrıldım günlerim hiçtir
Kılavuzun birdir katarın kaçtır
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Hayırdır İnşallah Gözümü Açtım
Hayırdır inşallah gözümü açtım
Güldüren sen gülecek sen gülen sen
İrfan irfanımı dünyaya saçtım
Görünen sen görecek sen gören sen
Soyumdan güzeller şahını gördüm
Tabibe uğradım yaramı sardım
Senelerdir köy kasaba arardım
Sevdiren sen sevecek sen seven sen
O gülünce gonca güller açılır
Ağ göğsün açınca koku saçılır
Davut Sulari'den nasıl geçilir
Yandıran sen yanacak sen yanan sen
Kaynak: Davut Sulari

Hayışoğlu (Sarıova'nın Altındadır)
Sarıovanın altındadır meteris (metris)
Meteristen telli de kurşun atarız
Biz üç kardeş bir orduya yeteriz
Öf dumanım da yelleri alıyor
Sevdiğim de ellere kalıyor
Oduncular kısa da keser oduna
Kesen bilmez yakan bilir tadına
Öf dumanımda yelleri alıyor
Sevdiğim de ellere kalıyor
Kurşun da attım Sarıovanın düzüne
Uyma da dedim uydun eller sözüne
Duman da sardım şevlerin (meşyilerin) tozuna
Öf dumanımda yelleri alıyor
Sevdiğim de ellere kalıyor
Göğde isen merdiveni kurayım
Yerde isen aç koynuna gireyim
Öf dumanımda yelleri alıyor
Sevdiğim de ellere kalıyor
Kurşun da attım bir karşıdan karşıya
Kolları bağlı inip gelir çarşıya
İstanbul'dan Paşa çıkmış karşıya
Yazıldı da teskerem üç günüm kaldı
Kızların koynunda püskülüm kaldı
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Sayfa 1550

Düşman canın kastındadır
At baladım Danizli'nin hanına
Mekan da tutum güzellerin yanına
Yazıldı da teskerem üç günüm kaldı
Kızların koynunda püskülüm kaldı

Ayvaz bu gelen bu gelen
Vay bu gelen vay bu gelen

Hayıtlı'dan Çıktım

Han dönem akıtma yaşı
Yanar yüreğimin başı yar ey
Köroğlu'nun kan kardaşı

Hayıtlı'dan çıktım da a canım gittim yoluma
Candarmalar kol kol olmuş Hayıtlı'nın yoluna

Ayvaz bu gelen bu gelen
Vay bu gelen vay bu gelen

Evlerine vardım da a canım kapıları kapalı
Mustafa'ya sebep olan Hayıtlı'nın topalı
Kaynak: Mehmet Kartal

Hayıtlı'dan Çıktım Da İmanım
Hayıtlı'dan çıktım da imanım
İndim vardım olukluya
Olukluda üç can da kıydım
Hemen döndüm ardıma
Bir mektup yazdım da imanım
Astım kızın koluna
Kızın ileşini de (talaşını da) yavrum
Serdim günnük dalına
Aldım tüfeğimi de imanım
Çıktım insan avına
Jandarmalar kol kol olmuş
Hayıtlının yoluna
Evlerine vardım da imanım
Kapıları kapalı
Mustafayı vuran da imanım
Hayıtlının topalı
Kaynak: Mehmet Kartal

Haykırdı Çıktı Meşeden
Haykırdı çıktı meşeden
Gün tutuldu temaşadan yar ey
Hiç korkmaz beyden paşadan
Ayvaz bu gelen bu gelen
Vay bu gelen vay bu gelen
Arap atın üstündedir
Ela gözler mestindedir yar ey
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Kaynak: Cevri Altıntaş

Hayladı Da Yusuf Oğlan Hayladı
Hayladı da Yusuf oğlan hayladı
Kaynım karısının çocuğu ağladı
Emmioğlu bozbelleri boyladı
Dağme dayım dağme çoktur kederim
Avrat üstü imiş benim kaderim
Bilal'ların bahçasında gül ireyhan ekili
Top top olmuştu Keziban'ın kekili
Hüseyin oğlan da şu odanın vekili
Dağme dayım dağme çoğtur kederim
Avrat üstü imiş benim kaderim
Yokardan da doğar ikindinin günü
N'ettin Kezibanım al fike donu
Allah versin Hapistane ömürü
Dağme dayım dağme çoktur kederim
Avrat üstü imiş benim kaderim
Kapınıza kara kilit astılar
Gece kollayıp gündüz bastılar
Hapisteki nazlı yari bana kestiler
Dağme dayım dağme çoktur kederim
Avrat üstü imiş benim kaderim
Göler (Gökler) ile Dadılar'ın arası
Arasına da bozdumanlar durası
İyci oldumu Keziban'ın yarası
Dağme dayım dağme çoktur kederim
Avrat üstü imiş benim kaderim
Melek bacım dedim sıktım kolundan
Aşamadım şu Musluğun belinden
Dayım beni kurtar Nuh'un elinden
Dağme dayım dağme çoktur kederim
Avrat üstü imiş benim kaderim
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Ortaköy yolunu arşınlamalı
Gelen atlıları karşılamalı
Hiç durmada koca Nuh'u kurşunlamalı
Dağme dayım dağme çoktur kederim
Avrat üstü imiş benim kaderim

Sayfa 1551

Gözlerimi açamadım yaşınan
Hayriye'yi halaları vermezse
Onmam artık bu sevdalı başınan
Yörük kızı gitti de gelmedi
Gocaya da vardığı besbelli

Kaynak: Fadime Koyuncu

Kaynak: Hesna Yazıcıoğlu

Hayrano (Çıktım Dam Yuvamaya)

Hazal (Tükenen Bir Sevgi)

(Hayrano) Çıktım dam yuvamaya
(Hayrano) İndim yar yollamaya
(Hayrano) Yar karşıdan gelince
(Hayrano) Başladım ağlamaya

Tükenen Bir Sevginin Ardından Bakmak
Ne Kadar Zor Imiş Zor Bahar Gözlüm
El Ele Gezerken El Gibi Olmak
Senden Ayrı Kalmak Zor Bahar Gözlüm

(Hayrano) Su gelir kütüğünden
(Hayrano) İçilmez köpüğünden
(Hayrano) İpek olsam sarılsam
(Hayrano) Kızların topuğundan

Yürek Yanar Kor Olur
Yanmak Bile Hiç Kalır
Bu Dünyada Sevdiğim
Bir Gün Gelir El Olur

(Hayrano) Su gelir merdin merdin
(Hayrano) Kimbilir kimin derdin
(Hayrano) Sular mürekkep olsa
(Hayrano) Yazılmaz benim derdim

Emman Emman Hazalım
Bahar Gözlü Ceylanım
Ayırdılar Seni Benden
İşte Ona Yanarım

Kaynak: Turhan Toper

Yaşanan Günleri Nasil Sileyim
Felek Bırakmaz Ki Sana Geleyim
Bir Daha Görmeden Nasıl Öleyim
Gözüm Açik Gider Dön Bahar Gözlüm

Hayriye'nin Boyu
Hayriye'nin boyu da uzun
Kızlar gelir düzüm düzüm

Kaynak: Ertuğrul Polat

Hayriye'nin boyu da çelek
Nerden dersen ordan gelek

Hazal Gelin

Hayriye'nin boyu da ufak
Gelin kızlar halay tutak

Gündüz hayal gece düşte ararken
Hazal Gelin nerde kaldın gelesene
Hasretin sinemi kor kor yakarken
Hazal Gelin nerde kaldın gelsene

Kaynak: Mustafa Hoşsu

Hayriye'ye Mendil Verdim
Hayriye'ye mendil verdim almadı
Hayriye'yi halaları salmadı
Hemen varıp anasına yalvardım
Anası da dediğime kanmadı
Yörük kızı gitti de gelmedi
Gocaya da vardığı besbelli
Yörük kızı bulgur döver daşınan
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Dertlerimiz bir değil ki bin kere
Yavruların yolun gözler bu sene
Yanar yüreğim yaş dolar gözlerim
Hazal Gelin nerde kaldın gelsene
Söz: İsmail Özden

Hazan Değdi
Hazan değdi gonca gonca güllere
Uyma dedim uydun yarim ellere
Sen de düştün ben de düştüm dillere
Ağlarım ben yanarım ben boşa geçen günlere
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Geçti ömrüm mihnet ile zar ile
Aramıza dağlar girdi yar ile
Sen de yandın ben de yandım nar ile
Ağlarım ben yanarım ben boşa geçen günlere
Kaynak: Yavuz Top

Hazan İle Geçti Gülşeni Bustan
Hazan ile geçti gülşeni bustan
Eyler dertli bülbül zâr garip garip
Haraba yüz tuttu bezmi gülistan
Ağla şimdengeru var garip garip
Hançeri feleğin ucu ciğerde
Gittikçe artıyor yara bu serde
Diyarı gurbette tutuldum derde
Gel tabip yaramı sar garip garip
Emrah bizim elin gonca gülleri
Açılmıştır öter dost bülbülleri
Ben sefil sergerdan gurbet elleri
Gezeyim bir zaman yar garip garip
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Hazan İle Geçti Şu Benim Ömrüm
Hazan ile geçti şu benim ömrüm
Eyle dertli bülbül zar garip garip
Ne bir gülüm galdı ne de dikenim
Ağlar bundan sonra har garip garip
Hançeri feleğin ucu ciğerde
Durmadan kanıyor yaramız serde
Gurbet ellerinde dutuldum derde
Gel tabib yaramı sar garip garip
Emrah bu ellerin gonca gülleri
Seherde ağlıyor dostun dilleri
Dert çilesi bitmez gurbet ellerin
Gezeyim bir zaman dost garip garip
Kaynak: Hamza Başyurt

Hazan Oldu
İki gözüm yalan mıydı
Bu hasretlik sonum oldu
Sen gelmedin hiç gelmedin
Ne kıymetim kadrim bildin

Sayfa 1552

(Bağlantı)
Hazan oldu hazan oldu
Bahar geçti hazan oldu
Gonca güldüm yar bağında
Gülüm soldu hazan oldu
Uçan kuşlar esen yeller
Yare benden selam söyler
Yine hicran yine akşam
Duman duman doldu gözler
Bağlantı
Kaynak: Yücel Arzen

Hazan Yangınım
Ateş böceği gibi
Işıklı gözlerin bayram
Hazan yangınım
Yalım yalım kavgalarda
Bıçak gibi parlayan
Hazan yangınım
Sevinçleri kavrayan
Körpecik yüreğin bayram
Hazan yangınım
Martılarla denizlerden
Ormana el sallayan
Hazan yangınım
Menzilde bir sabah döner gelirim
Beklemeyi silerim gözlerinden
Şimdi çiçeklerin türküsünü söyle
Sevinci düşürme ellerinden
Kaynak: Ahmet Özdemir

Hazer'in Ağ Şanısı
Hazer'in ağ şanısı
Bağların nişanlısı
Gızlar gumda yakutum (gizilim)
Al şanım ay goşa şanım
(Bağlantı)
Güneşin iğzeri bakımın gövheri
Al şarap nebatim bağların şekeri
Meyveler ulduzu toprağın ülkeri
Gara gilem ağ gilem goşa gilem menim
Tatlısan mezelisen
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Meyveler güzelisen
Yayda şirin nubarım mirvarım
Al şanım ay goşa şanım
Bağlantı
Denizden mehler essin
Salkımın goy titresin
Yanakların her seher gülümser
Al şanım ay goşa şanım
Bağlantı
Kaynak: Cihangir Cihangirov

Hazin Hazin (Bir Yola Giderim)

Sayfa 1553

Hazin Hazin Esen Gece Yelleri
Hazin hazin esen gece yelleri
Bu ağır kış yaz olsun da geleyim
Sevdiğimin pek müşküldür halleri
Küskün gönlüm haz olsun da geleyim
Bad-ı saba yare söyle cevabı
Aşık ma'şukunu arzular, tabi
Dar günde yetişir Hızır-ı Nebi
İniş yokuş düz olsun da geleyim
İzhar olmamışam hala Nihan'ım
Canım size kurban eşim, yaranım
Gelmeğe bırakmaz sabi-sübyanım
Bunlar bütün vaz olsun da geleyim

Bir yola giderim bitmez tükenmez
Viraneye dönmüş yol hazin hazin
Yeryüzünde baktım kulun yüzüne
Bozulmuş solgundur yüz hazin hazin

Diyar-ı gurbette sefil sergardan
Ağlarım vatandan aralanınca
Bir yandan gam gelir bir yandan hicran
Güldürmez takdirim karalanınca

Kar boran bürümüş bütün dünyayı
Yunus balıktadır gözler deryayı
Mecnun'a yurd etmiş dağı sahrayı
Bütün sükunette çöl hazin hazin

Sen beni unutma yar kerem eyle
Perişan halimi gör kerem eyle
Elinle yaremi sar kerem eyle
Hasretten ciğerim yaralanınca

Bahar eyyamında kuş acı öter
Dertliler sahrada durmadan öter
Berati yüksekten engine iner
Bütün sükunette dil hazin hazin

Gam bahrına daldım durmaz yüzerim
Mecnun oldum Leyla ile gezerim
Ey Nihan hakiki candan bezerim
Hasretle derd ü gam sıralanınca

Kaynak: Aşık Berati

Kaynak: Aşık Nihani

Hazin Hazin Esen Akşam Yelleri

Hazin Hazin Eser Seher Yelleri

Hazin hazin esen akşam yelleri
Mevlayı seversen dur bad-ı saba
Bilmem ne haldedir yarin halleri
O yarin hatırını sor bad-ı saba

Hazin hazin esen seher yelleri
Hiç bülbül öter mi gül olmayınca
Her aşık dünyada murad alamaz
Yanıp ateşlere kül olmayınca

Gelenden gidenden sual et bana
Bu yıl bağındadır çekil kenara
Devasız derdime olur mu çare
Huzurunda boyun bur bad-ı saba

Aşık isen dost bağından nuş eyle
Arif ol daima gönül hoş eyle
Her an enginlere akıp coş eyle
Ummana vanlmaz sel olmayınca

Yedi yerden sarıl yarin beline
Selam söyle ulusuna, iline
Siyah müylarını zülfün teline
Nazik es zülfüne vur bad-ı saba

Kaynak: Ali Ekber Çiçek

Kaynak: Aşık Nihani
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Haziran'da Ölmek Zor
Gece leylak ve tomurcuk kokuyor
Yaralı bir şahin olmuş yüreğim
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Uy anam anam Haziran'da ölmek zor
Çalışmışım on beş saat
Tükenmişim on beş saat
Yorulmuşum acıkmışım uykusamışım
Anama sövmüş patron sıkmışım dişlerimi
Islıkla söylemişim umutlarımı
Sıcak bir ev özlemişim sıcak bir yemek
Sıcacık bir yatakta unutturan öpücükler
Çıkmışım bir dalgadan vurmuşum sokaklara
Sokakta tank paleti sokakta düdük sesi
Sarı sarı yapraklarda
Dallarda insan iskeletleri
Gece leylak ve tomurcuk kokuyor
Uyarına gelirse
Tepemde bir de çınar demiştin yıllar önce
Demek ki on yıl sonra demek ki sabah sabah
Demek ki manda gönü demek ki şile bezi
Bir de Memedin yüzü bir de saman sarısı
Bir de özlem kırmızısı demek ki göçte usta
Kaldı yürek sızısı yıllar var ter içinde
Taşıdım ben bu yükü
Bıraktım acının alkışlarına
Üç haziran altmış üçü bir kırmızı gül dalı
Eğilmiş üstüne bir kırmızı gül dalı
Şimdi uzakta
Okşar yanan alnını Nazım ustanın
Bir kırmızı gül dalı eğilmiş üstüne
Bir kırmızı gül dalı şimdi uzakta
Yatıyor oralarda
Bir eski gömütlükte yatıyor usta
Gece leylak ve tomurcuk kokuyor
Geçsem de gölgesinden
Tankların tomsonların
Şuramda bir kuş ötüyor
Kaynak: H.Hüseyin Korkmazgil

Haziranı Temmuzu Getirdik Dize
Haziranı Temmuzu
Getirdik dize balam
Gül kokar meler kuzu
Onlara kurban olam
He ley he hey gülüm hey
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Sayfa 1554

Ben oluyum kulun hey
Kara üzüm ak üzüm
Asmaları doldurmuş
Gel benim iki gözüm
Bak sevdigen ne olmuş
Gadan olayım gadan
Atma beni aradan
Ekinler boyun atmış
Nola nola kız nola
Gözüm beni aldatmış
Gönlüm gamlarla dola
Vay beni beni beni
Niye sevdim ki seni
Kaynak: Turgut Ertaş

Haziret-i Hızır Selam Göndermiş
Haziret-i Hızır selam göndermiş
Oturduğu postu pak etsin deyu
Muhammed kandilden indi buyurdu
Yediği lokmayı hak etsin deyu
Giyinip yediği meydanla erle
Yolu doğru tut da erkanı birle
Kimi talip olmuş kimisi pirle
Onu birbirine kat etsin deyu
Katardan ayrılmış bir devesi var
Cemde kabul olmuş bir duası var
Bin katar devede bir devesi var
Anı ileriye çek etsin deyu
Kurbanlık koyunu sürüden seçme
Aç otur keçinin sütünü içme
Direksiz köprüyü uğrayıp geçme
Onun temeli yok yık etsin deyu
Bir kişi rehbere gidemez ise
Rehberin buyruğun tutamaz ise
Hakk cem'ine meyil katamaz ise
Yükü saman çaya dök etsin deyu
Budala'm der cehennemin ateşi
Rehbere bağlıdır talibin başı
Müdarayla yola gitse bir kişi
Yeri cehennemdir dık etsin deyu
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Sayfa 1555

He Leyla He (Sallana Sallana)
Kaynak: Aşık Budala

Hazret-i Şah'ın Avazı
Hazret-i Şah'ın avazı
Turna derler bir kuştadır
Asası Nil deryasında
Hırkası bir derviştedir
Nil deryası umman oldu
Sarardı gül benzim soldu
Bakışı arslanda kaldı
Darbı dahi bir koçtadır
Ali'm bilmezdi benliği
Dilde tutmazdı kinliği
Zülfikar'ın keskinliği
Zerrecesi kılıçtadır
Özen güzel Ali'm özen
Var kendine bir yar kazan
Hayrını şerrini yazan
Sağ yanında feriştedir
Nerde Pir Sultan'ım nerde
Özümüz asılı darda
Yemen'den öte bir yerde
Dahi Düldül savaştadır
Kaynak: Pir Sultan Abdal

He He Heyamo
He he heyamo
Teyzenin imecesi var
Kazalım da gidelim
Çabuk çabuk kız kardeşler
Nerde buluruz bu günleri

Sallana sallana indi bahçeye
He Leyla he Leyla he he he Leyla
Değerini koymuş altın akçaya
He Leyla he Leyla he he he Leyla
Gezindi bahçada gülleri derdi
Gülleri devşirip bir kemer ördü
Dolandı bağlarda murada erdi
He Leyla he Leyla he he he Leyla
Bahçıvan bahçende gülün olaydı
Gülleri devşiren elin olaydı
Kemerin altında belin olaydı
He Leyla he Leyla he he he Leyla
Kaynak: Orhan Bahçıvan

He Yana (Çayın Şarkısı)
Bugün hava güzeldir haydi kız kardeşler
Kaçırılır mı yazın bu güzel günleri
Çay toplamadayız biz kızlar
Çay ile dolu sepetleri taşıyın erkekler
Bakın tepeden yükseliyor sabah güneşi
Kızıllığıyla aydınlatıyor tepeleri
Çay filizlerini topluyoruz biz çabuk çabuk
Tamamlayalım bir yıllık planlanan çayı
Tepede daima şarkılarımız inlesin
Bugün sadece biz değil herkes mutlu
Alsın rüzgar bu şarkıyı uzaklara götürsün
Yeni lazca şarkıları bütün dünya dinlesin
Kaynak: Xasan Helimişi

Heç İnsaf Var Mı Sende

Düzümüzde imece
Ay ışığı olur gece
Şarkı söylüyoruz kaza kaza
Hem gündüz hem de gece

Heç insaf var mı sende
Galbi gam edirsen
Sene gel gel deyende
Naz edip gedirsen

Bugün güzeldir hava
Teyze Termoni nerede
Zaman çabuk geçti
Yiyelim getir de

(Bağlantı)
Gel gel gel yarım
Mene naz etme gel
Aşığı terk edip
Bir yana getme gel

Kaynak: Birol Topaloğlu
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Sayfa 1556

Artırma derdi gamı
Üreğimi üzme gel
Gel gönlümün hemdemi

Hekimoğlu dediğin o da vuruldu

Her bir sözden incinme
İncinme gel yarim
Şerik ol sevincime
Nazlı vefadarım

Helal Haram Yese Gerek

Kaynak: Kadir İnanır

Bağlantı

Kalbi kara kallaş sofi
Şu cihana gelse gerek
Adı Helal Zade konmuş
Helal haram yese gerek

Kaçıp hap ar mısan
De gel ne dolanırsen
Mene gel diyende
Naz edip gedirsin

Helal haram yiyen kişi
Hakk'ınan yoktur bir işi
Oturmuş da sallar başı
Zikrullahım dese gerek

Bağlantı

Görmez amma gönül katar
Çıkmaz yataklarda yatar
Ödünç alır ödünç satar
Karı ziyan olsa gerek

Könlümü vermişem
Men sene nazlı yarim
Aparma sivencimi
Nazlı vefadarım
Bağlantı
Kaynak: Sevda Veliova

Hekimoğlu
Hekimoğlu derler benim aslıma
Aynalı martin yaptırdım kendi nefsime

Hem pirinden gülbank alır
Nasihata kulak urur
Nefis için mihman olur
Ben hacıyım dese gerek
Pir Sultan'ım varmayanlar
Pir cemalin görmeyenler
Bir ikrara durmayanlar
İmansızca ölse gerek
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Konaklar yaptırdım mermer direkli
Hekimoğlu geliyor aslan yürekli
Konaklar yaptırdım döşetemedim
Ünye Fatsa bir oldu başedemedim
Pencereden baktım kırat geliyor
Kıratın üstünde paşa geliyor
İster vali gelsin isterse paşa
Gelme paşa gelme ben atmam boşa
Çiftlice'nin muhtarı puşttur pezevenk
Hekimoğlu geliyor uçkur çözerek
Mangallarda yanıyor fındık kömürü
Çok canları yakıyor martin demiri
Ünye Fatsa arası ordu kuruldu
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Hele Bakın
Hele bakın şu dünyanın işine
Kaç defa doldu da gene boş oldu
Birilerin takmış gider peşine
Kurnaz tilki aslanlara baş oldu
Ben de şaştım bu cahilin işine
Sır verdim de kem dilinde Faş oldu
Utanmaz oturmuş yiğit döşüne
Yetim malı namertlere aş oldu
Kaynak: Sabit İnce

Hele Bakın Şu Feleğin İşine
Hele bakın şu feleğin işine
Ne çileler vermiş kulun başına
Mecnun'u Leyla'ya hasiret etmiş
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Kerem yanmış Aslı Hanın aşkına
Eyüp dert elinden ne hale gelmiş
Hüseyin aşkına başını vermiş
Ferhat Şirin için dağları delmiş
Nesimi yüzülmüş yarin aşkına
Kimi dert elinden ömrün bitirmiş
Kimi bahçesinde güller yetirmiş
Garip dert elinden yolun yitirmiş
Çark-ı devran döner birin aşkına
Kaynak: Neşet Ertaş

Hele Bir Düşün Ki
Hele bir düşün ki gözümün nuru
Bu kadar parayı sana kim verdi
Bazı fukaraya bulma kusuru
Mesti kundurayı sana kim verdi
Anadan doğunca kürkün var mıydı
Üryan gelmedin mi börkün var mıydı
Torba torba mecidiye var mıydı
Tükenmez parayı sana kim verdi
Kuş tüyü döşekte yattın uzandın
Haftada bir çeşit geydin özendin
Aferin aklına sen mi kazandın
Şu tompu tarlayı sana kim verdi
Dinle Ruhsati'yi ne diyom sana
İyi bir öğüttür sanma ki çene
Çalışmayla verse verirdi bana
Bu köşkü sarayı sana kim verdi

Sayfa 1557

Aldım dadaş kızıni
Çekemedim nazıni
Hele dadaş hoş musan
Dolu musan boş musan
Ayakların yan basir
Yoksa sen serhoş musan
Kaynak: Vedat Uğurlu

Hele Yar (Tane Tane Üzümsün)
Sular gibi duruldum hele yar yar yar
Bir güzele vuruldum yar
Bu hasretlik pek fena hele yar yar yar
Artık bittim yoruldum yar
Gülerdim ağlamazdım
Akardım çağlamazdım
Bilseydim ayrılık var bel bağlamazdım
Gülerdim ağlamazdım
Akardım çağlamazdım
Bilseydim ayrılık var
Tane tane üzümsün
Yarim iki gözümsün
Beni bırakıp gitme
Gece gündüz sözümsün
Gülüm kurutmam seni hele yar yar yar
Suda çürütmem seni yar
Kırk yıl gurbette kalsam hele yar yar yar
Gene unutmam seni yar
Kaynak: Efkan Şeşen

Kaynak: Aşık Ruhsati

Hele Dadaş Hoş Musan
Develer katar katar
Zinciri suya batar
Bu zamane kızları
Evlenmeye can atar
Hele dadaş hoş musan
Dolu musan boş musan
Ayakların yan basir
Yoksa sen serhoş musan
Bu derenin uzuni
Kıramadım buzuni
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Hele Yar Zalim Yar
Hele yar yar zalim yar
Hayın yar kafir yar çapkın yar
Le le leylim le yar
Ne zalimsin yarim
Ben sana kurbanım
Yüzüne müştakım
Sevgili sultanım
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmemişem
Yamandır ahvalım
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Hele yar yar zalim yar
Hayın yar kafir yar çapkın yar
Le le leylim le yar
Çağırdım yarim yarim
Gel bana sinem sarım
Söyle aşinan kimdir
Gidim ona yalvarım
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmemişem
Yamandır ahvalım
Kaynak: Celal Güzelses

Hele Yürü Gel Bu Yana
Hele yürü gel bu yana
Ben görem senin boyunu
Bağda güller hayran sana
Gel dökme gülün suyunu
Bağda bağbanın üzümü
Üzüme döndüm yüzümü
Ben kime deyim sözümü
Kimbilir güzel huyunu
Letif'e attın kemendi
Esmer Sultan kurdu fendi
Mihriban Sultan'ın şimdi
Gider tutaram toyunu

Sayfa 1558

Heyamo heyamo
Kapıları taşlıyalım mı
Heyamo heyamo
Eğlenceye başlayalım mı
Heyamo heyamo
Kaynak: Yöre Ekibi

Helhele Verin Geline
Helhele verin geline
Deste gül verin eline
Altun kemer bağlayıp
Gelin ince beline
Elinde terezi var
Cebinde çerezi var
Elemnen güler oynar
Menimle gerezi var baba
Helhele verin geline
Deste gül verin eline
Altun kemer bağlayıp
Gelin ince beline
Kapının ayrığınnan
Tanıram yağlığınnan
Günde yüz kerre geçer
Üreği yandığınnan baba
Helhele verin geline
Deste gül verin eline
Altun kemer bağlayıp
Gelin ince beline

Kaynak: Ferman Baba
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Helesa Yalesa Hesa Yisa
Helesa yelesa
Hesa Yisa
Heyamola heyamola
Uzun çarşi çamur oldi
Helesa yalesa
Baklavalar hamur oldi
Helesa yalesa
Kız babasi cavur oldi
Helesa yalesa, heyamola hisa
Hisa Hop
Heyamola
Biz size geldik
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Helkeler Kolunda Suya Gidiyor
Helkeler kolunda suya gidiyor
Elleri kınalı bir güzel gelin
Senin derdin beni verem ediyor
Gözleri sürmeli bir güzel gelin
Basma fistan giymiş önü dilmeli
Konuşması sallanması cilveli
İnanırım her halinden bilmeli
Senin yaprakların har güzel gelin
Bu bir perimidir bu kimin nesi
Gülhan&#8217;da şakıyan bülbülün sesi
Saraya kurulmuş bir han sofrası
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Göksünde tabaklar var güzel gelin
Söz: Rıza Aslandoğan

Helkemi Suya Daldırdım
Helkemi suya daldırdım
Doldu diye kaldırdım
İki gözüm ey Kamber
Bileziğimi ben aldırdım
Arzum ben suya gelmedim
Elim de yüzüm yumadım
Gözlerim kör olsun Arzum
Bileziği ben almadım
Emdolsun deli gönül emdolsun
Muhabbetimiz candan olsun
Niye gözüne yemin ediyon
Bilezik sende dursun
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Helliyden Dağlar Kamış
(Bağlantı)
Helliyden dağlar kamış
Yar bize vadeylemiş
He deduv gellem gellem
Gelmedi heyr görmemiş
Gedisen hamadana
Siyah zilf taradana
Bilmirem sene kurban
Yen seni yaradana
Bağlantı
Gidişen himmet ele
Gözyaşım kümbet ele
Men senuv sen de memin
Bes bunca minnet ele
Bağlantı
Gedisen yara sele
Çek bir kinara sele
Çi bir özün bilmeyen
Çi bir divara sele
Bağlantı
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Sayfa 1559
Kaynak: Abdurrahman Kızılay

Helvaya Keser Vurdum 1
Helvaya keser vurdum
İçine ceviz koydum
Alacağım kız seni
Ben bu yola baş koydum
Helvacı helva
Şeker lokum helva
Helvayı dövemedim
Yarimi göremedim
Yoluna öl dediler
Can tatlı ölemedim
Helvacı helva
Şeker lokum helva
Helvacıyım helvacı
Bir evde iki bacı
Hangisini alayım
İkisi de baş tacı
Helvacı helva
Şeker lokum helva
Hiçbir helvada yoktur
Koz helvasının tadı
Alacağım o kızı
Benimle çıktı adı
Helvacı helva
Şeker lokum helva
Helvaya ceviz kattım
Pazara inip sattım
Yar yanımdan geçerken
Dikkatli gene baktım
Helvacı helva
Şeker lokum helva
Kaynak: Yöre Ekibi

Helvaya Keser Vurdum 2
Helvaya keser vurdum
İçine ceviz koydum
Alacağım kız seni
Ben bu yola baş koydum
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Helvayı dövemedim
Yarimi göremedim
Yoluna öl dediler
Can tatlı ölemedim
Helvacıyım helvacı
Bir evde iki bacı
Hangisini alayım
İkisi de baş tacı
Hiçbir helvada yoktur
Koz helvasının tadı
Alacağım o kızı
Benimle çıktı adı
Helvaya ceviz kattım
Pazara inip sattım
Yar yanımdan geçerken
Dikkatli gene baktım
Kaynak: Yöre Ekibi

Hem Okudum Hem De Yazdım
Hem okudum hem de yazdım
Yalan dünya senden bezdim
Dağlar koyağını* gezdim
Yiten yavru bulunmuyor

Sayfa 1560

Derelere diktim söğüt
Hep kırılsın Avşar eli
Mehmet gitti babayiğit
Karalı bayrak kaldırdım
Çifte davullar dövdürdüm
Kınamayın komşular
Kademsiz gelin getirdim
Kaynak: Ali Ciyez

Hemşin'in Yaylaları
Hemşin'in yaylaları
Yaz gelince şen olur
Sevup alamayanun
Hali perişan olur
(Bağlantı)
Oy elevit elevit
Ander kalsun taşlarun
Ayşe'm sebebi nedur
Gözündeki yaşlarun
Hemşin yaylalarına
Çoban olalım çoban
Görürse ikimuzi
Ayşe'm ne eder baban
Bağlantı

Kurşun gelir sine sine
Merhem koyun yaresine
Öldürmüşler Mehemmed'i
Haber verin annesine
Seni vuran dağlı mıydı
Kurşunları yağlı mıydı
Düşman seni vurur iken
Senin kolun bağlı mıydı
El yazıya el yazıya
Duman çökmüş Gölyazı'ya
Kurban olam kurban olam
Beşikte yatan kuzuya
El veriyor el veriyor
Orta direk bel veriyor
Döndüm baktım sol yanıma
Mehemmedim can veriyor
Atalardan aldım söğüt
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Oy elevit elevit
Yaylalarun kiralı
Ayşe'mun merağından
Yüreklerim yaralı
Hemşin yaylalarınun
Çamları sıra sıra
Ayişem seğerleri
Gel surelum ağıra
Bağlantı
Oy elevit elevit
Sarı çamdan evlerun
Elevit sizun olsun
Ayşem'i bana verun
Kaynak: Mustafa Sırtlı

Hendekli Tarlaya (Gon Gon)
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Hendekli tarlaya (hey aman)
Gondu da bir gartal (vay vay)
Ellemen gartalı (gız anam)
Şimdi de burdan galkar (gon)
Bizim tarlaya gon gon
Arpa da saçtım gon gon
Darı da saçtım gon gon
Buğdayı ektim gon gon
Hendekli tarlaya (hey aman)
Sürdüm de goyunu (vay vay)
Yanına varamadan (hey anam)
Aldım da huyunu (gon)
Bizim tarlaya gon gon
Arpa da saçtım gon gon
Darı da saçtım gon gon
Buğdayı ektim gon gon
Hendekli tarlaya (hey aman)
Diktim de belleri (vay vay)
Uyur uyanırım (hey aman)
Yoklarım yolları (gon)
Bizim tarlaya gon gon
Arpa da saçtım gon gon
Darı da saçtım gon gon
Buğdayı ektim gon gon
Kaynak: Ahmet Güzeldemir

Henüz Yazmadık
Eğri dal kurudu kalanlar düzgün
Özürlü fidana toprak kazmadık
Birliğe dirliğe işlemez bozgun
Böyle türküleri henüz yazmadık
Üç hayal ederken beşe ulaştık
Dert ile inlerken dermanı aştık
Hakk’ın dergahına vardık dolaştık
Kutsal sözümüzü asla bozmadık

Sayfa 1561

Her şey ayan beyan nostalji gözlük
Kainat bir saray bakıp bezmedik
Ağlayan sadece bebektir doğan
Bahçede kuşları kapmıyor doğan
Vaadedilen güneş ufkumda doğan
Böyle ezgileri henüz dizmedik
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Hep Beraber Başlayalım
Hep beraber başlayalım (helessa yalessa)
Ayva turunç aşlayalım (helessa yalessa)
Biz bu işi işleyelim (helessa yalessa)
(Bağlantı)
Helessa yalessa
Heyamola yesa yesa hop
Mola heyamo
Yamo heya mo
Mola heya mo
Ya mo heya mo
Helessa yesa
Bir gemim var boyu uzun (helessa yalessa)
Gider yazın gelir güzün (helessa yalessa)
Bu sefere yoktur sözüm (helessa yalessa)
Bağlantı
Bir gemim var boydan boşta (helessa yalessa)
Dip ambara kurduk posta (helessa yalessa)
Selam söylen eşe dosta (helessa yalessa)
Bağlantı
Bir gemim var gabze bağlar (helessa yalessa)
Gabzeden göründü dağlar (helessa yalessa)
Sıla diye gönül ağlar (helessa yalessa)
Bağlantı
Kaynak: Sarı Recep

Işık karanlığı boğar nuruyla
Meşgul olur herkes kendi narıyla
Cevap yorgun değil dosttur soruyla
Bilerek bir canı ezip üzmedik
Hayalden bir adım ötesi düzlük
Özünden kopanı yazmıyor sözlük
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Hep Esirler Geldi
(Her kıtanın başında yetim çocuk söyler)
(Bağlantı)
Hep esirler geldi ana
Benim babam gelmedi
Hep yetimler güldü ana
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Benim yüzüm gülmedi
(Ana söyler)
Uyan yavrum sabah oldu
Tan yerleri atıyor
Ay tutuldu güneş söndü
Bütün dünya batıyor
Bağlantı
Uyan yavrum sabah oldu
Vadilerin figanı
Milletime vatanıma
Kurban verdim babanı

Sayfa 1562

Selam deyince yıldızlar ses verirdi yine vermeli
Haykırınca dağlar burdayım demeli
Öyle bir tutacaksın ki toprağı avucunda
Sıkınca erimeli
Seni öldürmeye gelen
Sende dirilmeli
Kapım çalınca kim o dememeliyim
Her gelen sorgusuzca içeri girmeli
Gözler hırsız gözetmek için mi verilmiş bana
Her şey herkes haddini ve Rabb’ini bilmeli
Bu destan böyle bitmez ne başı ne de sonuyum
Dünyaya güzellikler sunan bir neslin torunuyum

Bağlantı

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Uyan yavrum sabah oldu
Tan yerleri atıyor
Senin baban şehit oldu
Kan içinde yatıyor

Hep Senin İçin

Bağlantı
Uyan yavrum sabah oldu
Gam kederi atınız
Kulağımda bir küpe var
Onu dahi satınız
Bayram için kendinize
Bir elbise yapınız
Bağlantı
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Hep Nostalji Olmamalı Gerçekler
Sahibinden acele satılık bir kaftan gibi
Değerler elimizde
Avuçta ateşten kor gibi adeta
Tutamazsın yüreğin elin yakar
Bıraksan yeri

Nedir benim melül mahzun gezdiğim
Ağlayıp yandığım hep senin için
Ciğerimi delik delik deldiğim
Ağlayıp yandığım hep senin için
Yandırdın odlara düşürdün nara
Ciğer büryan oldu yüreğim yare
Lokman ele geçse bulunmaz çare
Yanıp yakıldığım hep senin için
Canım intizarda gözüm yollarda
Beni Mecnun edip koydun çöllerde
Diyar-ı gurbette garip ellerde
Ağlayıp yandığım hep senin için
Fedai der böyle imiş kaderim
Dünya benim olsa şad olmaz gönlüm
Hep senin içindir eğridir boynum
Ağlayıp yandığım hep senin için
Kaynak: Zileli Aşık Fedai

Hep Sonradan

Daha dün denge unsuru olmuş mesajlar
Bu gün kavga tartışma konusu olmuş
Çanakkale'den geçemeyenler
Şimdi evimizin baş köşesine çadır kurmuş

Ne Sen Leylasın
Ne De Ben Mecnun
Ne Sen Yorgun
Ne De Ben Yorgun

Yazık! desem ne olacak
Sorumluluğum gidecek mi sanki

Kederli Bir Akşam
İçmişiz, Hepsi Bu
Hep Sonradan Gelir
Aklım Başıma Hep Sonradan
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Sayfa 1563

Ne Sen Bulutsun
Ne De Ben Yağmur
Ne Sen Mağrur
Ne De Ben Mağrur

Birleşiriz bir bayrağın altında
Biz Türklerin ikilik yok aslında
Yanar tutuşuruz vatan aşkında
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız

Hüzünlü Bir Akşam Susmuşuz
Durgunuz, Hepsi Bu
Hep Sonradan Gelir
Aklım Başıma Hep Sonradan

Hedef alıp dövüştüğün kardeşin
Seni yaralıyor attığın taşın
Topluma zararlı yersiz savaşın
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız

Kaynak: Ahmet Kaya

Herkes ilim deryasında yüzüyor
Çıkmış ayın cevresinde geziyor
Yazık bize yollarımız uzuyor
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız

Hep Verelim Elele
Hep verelim el ele
Yapalım halka hele
Açılalım geriye
Tarla olsun bizlere
Sonra ekeriz buğdayı
Çavdar, arpa pek kolay
Yaz gelende toplanır
Biçeriz alay alay
Pambuk kendir ve tütün
Hep ekelim biz bugün
Bitsin, olsun, satalım
Gelsin paralar bütün

Kitaplar yazılmış nasihat dolu
Birlikte güçlenir gençliğin kolu
Gençliğe emanet Atatürk yolu
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız
Söyler Veysel sözlerinden vazgeçmez
Bulanık çeşmeden kimse su içmez
Ganadı olmasa kuşlar da uçmaz
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız
Kaynak: Aşık Veysel

Her Aşık İçemez Kevserimizi

Orda ekeriz darı
Yaprakları sapsarı
Toprazı kucak kucak
Yetişen darıları

Şolalem üstünde mahi tabanız
Ama olan görmez enverimizi
Aşıklar bezminde kütbu devranız
Her kişi alamaz gevherimiz

Bazan ekeriz kabak
Yapraklar tabak tabak
Verince bir fırına
İstersen tadına bak

Almak isterisen eğer bir murat
Bağlan pendi yare eyleme inat
Kimin abat eyler kimni berbat
Her aşık içemez kevserimizi

Haydi çiftçi arkadaş
Bu işlerle ol yoldaş
Uğraşanlar toprakta
Sonra çekmezler talaş

Meftunem sevdiğim kaşında yaya
Cemalin benziyor gökteki aya
Yüzümüzü sürdük ol haki paya
Hamdülillah bulduk rehberimizi

Hepimiz Bu Yurdun Evlatlarıyız
Bu nasıl kavgalar çirkin döğüşler
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız
Yolumuza engel olur bu işler
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız
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İlmi hakikatte amil olanlar
Farkeyler bizleri kamil olanlar
Surette görüşür cahil olanlar
Fakat görmez gizli peykerimizi
Daimi özümü Mansur eyledim
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Küfrü delaletten menfur eyledim
Gönül arayını mamur eyledim
Kadem mehman ettik serverimizi
Kaynak: Aşık Daimi

Her Çiçeğe Konup Kalma
Her çiçeğe konup kalma
Tuz katarlar bala aman
Yar sevip de seni yakma
Sevda başa bela aman aman
Aman hey budala gönül
Bu daldan, o dala gönül
Neden koydun beni böyle
Bin halden bin hale gönül aman
İnan alemde güzel çok
Güzel sevmenin sonu yok
Yel gibi es, gül gibi kok
Gezme daldan dala aman aman
Ne kamilsin, ne arifsin
Çok naziksin, pek zarifsin
Farz`et Mahzuni Şerif`sin
Gel benze bir kula aman aman
Nasıl Mahzuni Şerif`sin bir kula benze aman
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Her Dem Saygı Olmalı
İster ulu dağda isterse yolda
Doğru iz sürene saygı olmalı
İster çiçek açsın kuru bir dalda
Kol kanat gerene saygı olmalı
Fikir yürür önden yorum peşinden
Her şey çifttir ayrılır mı eşinden
Güzellikler eksilmesin düşünden
Meydana serene saygı olmalı
İster havastan ol ister avamdan
Kesinti olmasın tercih devamdan
Fayda gelmez beni baştan savandan
Gönlünü verene saygı olmalı
Sarayda olsan da bir gün inersin
Boran kış bastırır sen de sinersin
Attan inip kör merkebe binersin
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Sayfa 1564

Kapına vurana saygı olmalı
Kervanın başında olabilirsin
Paylaşmazsan yalnız kalabilirsin
Nefsine yenilip solabilirsin
Uzağı görene sevgi olmalı
Çırak ustasına her an saygılı
Bazen başarılı bazen kaygılı
Bu yola girenin hepsi duygulu
Kervanı sürene sevgi olmalı
Tek sıralı değil halka olalım
Tevhid deryasına biz de dalalım
Malkoç Ali diler hakta kalalım
Bu sırra erene selam durmalı
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Her Güzele Vermem Gönül
Her güzele vermem gönül tahtımı
Gül ile goncaya değişmem seni
Sen ağarttın bu karanlık bahtımı
Güneş ile aya değişmem seni
Gel deneme nazlı yarim deneme
Sitem taşlarını vurma sineme
Yüz Arzu'ya yüz Aslı'ya Senem'e
Şirin'e Leyla'ya değişmem seni
Daimi'yim sensin kanadım kolum
Ey ılık baharım çimenli yolum
Ey gözleri yaşlı ey gönlü dolum
inan ki dünyaya değişmem seni
Kaynak: Aşık Daimi

Her Kim Bana Ağyar İse
Her kim bana ağyar ise
Hak Tanrı yar olsun ana
Her kancaru varır işe
Bağ u bahar olsun ana
Bana ağu sunan kişi
Şehd ü şeker olsun işi
Kolay gele müşkül işi
Eli erer olsun ana
Acı dirliğim isteyen
Tatlı dirilsin dünyada
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Kim ölümüm ister ise
Bin yıl ömür olsun ana
Ardımca taşlar atanı
Hak tahta ağdırsın anı
Önüme kuyu kazanı
Güller nisar olsun ana
Her kim diler ise benim
Ol dostumdan ayrıldığım
Gözlerinden hicap gitsin
Didar iyan olsun ana
Bu Muhlis oğlu Paşanın
Güldüğün istemeyenin
Ağladığın isteyenin
Gözüm pınar olsun ana
Kaynak: Aşık Paşa

Her Kişi Aşık Olamaz
Her kişi aşık olamaz
Pir dolusun içmeyince
Arasa didar bulamaz
Külli vardan geçmeyince
Ta ezelden adetimiz
Yare yar muhabbetimiz
İzhar olmaz vahdetimiz
Hakikate göçmeyince
Aşık olan ar mı eyler
Şol alemde kar mı eyler
Sefil bülbül zar mı eyler
Gonca güller açmayınca
Helal karım haram yemem
Yolumda kemlik eylemem
Her kişiye beli demem
Müşkülümü seçmeyince
Daimi'yim der erilmez
Bu sır ağyara verilmez
Meydanda Pazar görülmez
İnci gevher saçmayınca
Kaynak: Aşık Daimi

Her Ne Arar İsen
Hararet nardadır sacda değildir
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Sayfa 1565

Keramet baştadır tacda değildir
Her ne arar isen kendinde ara
Kudüste Mekkede Hacda değil
Sakın bir kimsenin gönlünü yıkma
Gerçek erenlerin sözünden çıkma
Eğer insan isen ölmezsin korkma
Aşığı kurt yemez uçta değildir
Kaynak: Hacı Bektaş Veli

Her Sabah (Silifke Güzellemesi)
Her sabah her seher gel geç buradan
Güzel senin ayağının yoluyum
Kaldır gamı gasaveti aradan
Ben de seni yaradanın kuluyum
Yeşillendi kahvecinin çınarı
Bize mesken olsun leyli kenarı
Göl göl olmuş Gökbele'nin pınarı
Çağladıkça akıp giden seliyim
Gel civan ömrümü eyleme talan
Kaşların cellattır gözün can alan
Vallahi sözümde bulunmaz yalan
Güzel aşkın ile ben bir deliyim
Kaynak: Aşık Kerem

Her Sabah Cumbuşa Gelir
Her sabah her sabah cumbuşa gelir (El aman)
Dağlar daşlar dostun adın çağırır
(He dost hey el aman sevdiğim)
Bülbül de gül için figana başlar (El aman)
Çağlar çağlar dostun adın çağırır
(Ya gel dost dost dost dost dost)
Derdimi söylesem uçan guşlara (El aman)
Bakmıyon mu gözümdeki yaşlara
(Ya gel dost dost dost dost dost)
Sular başın vurur taştan taşlara (El aman)
Çağlar çağlar dostun adın çağırır
(Ya gel dost dost dost dost dost)
Gitmez oldu yare giden yollarım (El aman)
Felek kırdı kalkmıyor ki kollarım
(Ya gel dost dost dost dost dost)
Bir gün olup sussa bile dillerim (El aman)
Söyler söyler yarin adın çağırır
(Ya gel dost dost dost dost dost)
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Sayfa 1566

Kaynak: Aşık Veli Aydın

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Her Sabah Gel Geç Buradan

Her Sabah Her Sabah

Her sabah her sabah gel geç buradan
Gamı kasaveti kaldır aradan
Ne güzel yaratmış seni yaradan
Ben de seni yaradanın kuluyum

Her sabah her sabah gülşen içinde
Ne firkatli düştüm çare bülbülem
Sen de benim gibi devran içinde
Bulmadın derdine çare bülbülem

Göl göl olur Gökbelen'in çınarı
Elind'olur yiğitlerin hüneri
Sana derim sana Kahveci Pınarı
Benim yarim bu dağlardan geçti mi

Türlü sevdalara saldın bu başı
Dinmedi alemde çeşmimin yaşı
Titretir yaremi kavim kardeşim
Garip düştüm bu diyare bülbülem

Kaynak: Yöre Ekibi

Sıtkı'nın dertleri dilde müşküldür
Bu aşkın elinden gözlerim seldir
Senin arzumanın bir gonca güldür
Benim arzumanım dosta bülbülem

Her Sabah Her Sabah
Her sabah her sabah uyanmayasın
Çalıya çırpıya dolanmayasın
Eloğlu dediğin bir uçar kuştur
Sakın dillerine aldanmayasın
Kaynak: Hakkı Coşkun

Her Sabah Her Sabah
Hak peyik yollamış selam eylemiş
Her sabah her sabah yalvarır kullar
Onlar da özünü Hakk'a yetirmiş
Her sabah her sabah yalvarır kullar
Uymayasın kör şeytanın sözüne
Dön gidelim Muhammed'in izine
Kul olanın uyku girmez gözüne
Her sabah her sabah yalvarır kullar

Kaynak: Sadık Doğanay

Her Sabah Her Sabah
Her sabah her sabah gel geç buradan
Gamı gasaveti kaldır aradan (vay)
Ne güzel yaratmış seni yaradan
Ben de seni yaradanın kuluyum (vay)
Gölgeli olur gökbelen'in çınarı
Elind'olur yiğitlerin hüneri (vay)
Sana derim sana kahveci pınarı
Benim yarim bu dağlardan geçti mi
Kaynak: Yöre Ekibi

Her Sabah Her Sabah

Uyuma ki Muhammed'i göresin
Yaradan Allah'tan kısmet alasın
Günahlıysan günahsızdan olasın
Her sabah her sabah yalvarır kullar

Her sabah her sabah suya giderken
Yar yolunda toprak olsam toz olsam
Bakıp dört köşeye seyran ederken
Kara kaş altında ela göz olsam

Nuh'u Nebi ile kaldık gemide
Tabip gerek bu yarama em ede
Kimi kilisede kimi camide
Her sabah her sabah yalvarır kullar

Üğrünü üğrünü giderken yola
Nice dilsizleri getirir dile
Gövel ördek gibi inerken göle
Ya bir şahin olsam ya da baz olsam

Pir Sultan Abdal'ım hayal düş gelir
Her gün bahar gitmez bir gün kış gelir
Yaradan'a yalvarması hoş gelir
Her sabah her sabah yalvarır kullar

Veysel ördek olsun sen de göl yarim
Yeter gayrı Kerem eyle gel yarim
Lale sümbül mor menekşe gül yarim
Sen bir çiçek olsan ben de yaz olsam
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Sayfa 1567

Kaynak: Aşık Veysel

Kaynak: Mucip Arcıman

Her Sabah Her Sabah

Her Sabah Seyran Gezerken

Her sabah her sabah salınan güzel
Salınma karşımda ilazım değil
Ben bilirim senin gönlün bendedir
Benim gönlüm geçti ilazım değil

Her sabah her sabah seyran gezerken
Iras geldim selvi boylu fidana
Top top olmuş kirpiklerin bölünmüş
Hoş benzettim samur kaşlar kemana

Yine haber geldi yardan yanıma
Kötü sözler kar etmiyor canıma
Gel der iken gelmez idin yanıma
Kız senin sevdiğin ilazım değil

Al yanağın elmas m'ola kar m'ola
Çapraz vurmuş düğmeleri dar m'ola
Acap mislin şu cihanda var m'ola
İnsem gitsem Hindistan'a Yemen'e

O güzelin ayağında mesti var
Mutlak bizi öldürmeye kastı var
Benden başka sarılacak dostu var
Onlar varsın sarsın ilazım değil

Eliftir kirpiği iradır kaşı
Bu güzellik sana mevla bağışı
Arasam cihanda bulunmaz eşi
Hiç mislin gelmemiş devr-i zamana

Karacaoğlan cemalini kaldırsın
Mevla’m güzelliğin daha arttırsın
Ölürsem cenazem iller kaldırsın
Gelmesin üstünme ilazım değil

Dadaloğlu'm der de hubların hası
Ferhat’ın Şirini Mecnun Leylası
Aklım eğlencesi gönlüm yaylası
Bir yel esti başımdaki dumana

Kaynak: Karacaoğlan

Kaynak: Dadaloğlu

Her Sabah Her Seher

Her Sabah Yüzüme Gülme

Her sabah her seher gelir geçersin
Kanımı kadehe koyar içersin
Ne beni alırsın ne vazgeçersin
Yetmez mi insafsız senden çektiğim

Her sabah her sabah yüzüme gülme
Kalbinde Hakk'ın yok dilinden gayrı
Adet eylemişsin dara durmayı
Alnında günah çok terinden gayrı

Yürü yavrum yürü yürüteyim seni
Saz çalayım sevdiğim uyutayım seni

Dil ile her yola varmak istersin
Varıp o dil ile geri dönmezsin
Hak cemine varıp Hakk'ı görmezsin
Karşında kız ile gelinden gayri

Ben de bildim şimdi onmadığımı
Daha çilelerim dolmadığını
Ellerin beğenip almadığını
Getirdin başıma taç ettin felek
Yürü yavrum yürü yürüteyim seni
Saz çalayım sevdiğim uyutayım seni
Ben bu sazı çala çala yoruldum
Kıymetimi bilmezlere kul oldum
Evvel altın idim şimdi pul oldum
Yetmez mi insafsız senden çektiğim
Yürü yavrum yürü yürüteyim seni
Saz çalayım sevdiğim uyutayım seni
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Kız, geline bakan sofu değildir
Kalbinin ecesi safi değildir
Gelme sen Hak ceme yeri değildir
Gelsen de yerin yok külhandan gayrı
Derde düş oluben derman ararsın
Nereden gelip de nere gidersin
Her geldikçe sen yüzüme gülersin
Gerçeğin görmedim yalandan gayri
Pir Sultan Abdal'ım hakkına bakar
Kamil olan çatlar gönlümü yıkar
Kötünün kokusu komşuya sızar
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Sayfa 1568

Gelse hayrın görmez şerinden gayrı
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Her Seher Her Sabah
Her seher her sabah ta yavrum gel geç buradan
Vallah ayrılmışam kaşı gözü karadan
Elin ayrılığı üç beş gün sürer
Bizim ayrılmamız hayli bir zaman
Yar eylen eylen dur gitme gelem
Her sabah her sabah ta yavrum gelir geçersin
Kanımı kadehe koyar içersin
Yetmez mi insafsız senden çektiğim
Ne beni alır da ne vazgeçersin
Yar eylen eylen dur gitme gelem
Başına bağlamış da ufacık yazma
Yazmanın etrafı pulinen düzme
Kız sana dedim de elinen gezme
Elinen gezersen de ar gelir bana
Yar eylen eylen dur gitme gelem

Malkoç Ali Ümitvar ol
Dostlar meclisine yar ol
Anadolum sen hep var ol
Her şeyiyle biz bütünüz
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Her Yanı (Göle Ben Seni)
Nasıl anlatsam göle ben seni
Cenneti alaya benzer har yanı
Aşikar edeyim dile beni seni
Güzeller şehrine benzer her yanı
Yeşil yamaçları çimen bürünmüş
Dört bir yanı çamlar ile sarılmış
Duydum bugün sana suna yar gelmiş
Değişmem cihana güzel her yanı
Koyunun bol etrafında otlanır
Kız gelinin yaylalarda toplanır
Yiğitlerin ata binmiş şahlanır
Güzeller bağına benzer her yanın

Kaynak: Atakan Çelik

Her Şeyiyle Biz Bütünüz
Ümit senden sevgi benden
Mesaj dünden aşk bugünden
Muhabbet ise gönülden
Her şeyiyle biz bütünüz
İnançlar lehçeler farklı
Zenginlik sır burda saklı
Deşme yarayı kim haklı
Her şeyiyle biz bütünüz
Doğusuyla batısıyla
Tarlasıyla kışlasıyla
Sevinci ve tasasıyla
Her şeyiyle biz bütünüz
Anadolu sevgi dolu
Yağar bazen kar ve dolu
Kimse bükemez bu kolu
Her şeyiyle biz bütünüz
İnanç iman küllense de
Hatalar hep dillense de
Dostlar yanılıp yerse de
Her şeyiyle biz bütünüz
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Etrafında kura nehri akıyor
Çiçekleri mor mor olmuş kokuyor
Hasretin Ekrem’i hergün yakıyor
Bir Bağdat şehrine değer her yanı
Kaynak: Ekrem Gültekin

Her Yanı Elmas Parçası
Her yanı her yanı elmas parçası
Al etek çek giyer Urum yosması
Bir ben değil cümle alem aşnası
Öyle bir yar ki sevsem de darılır
Gerdanına mavi boncuk takayım
Sen salında ben boynuna bakayım
Senin için çok beyitler yakayım
Öyle bir yar ki sevsem de darılır
(<i>TRT Arşivindeki 2.dörtlük</i>)
Yanakları dudakları gül pembe olmuş
Bir hoş eder öldürür bu insanı
Bir ben değil cümle alem onun aşnası
Öyle bir yar ki sevsem de darılır
Kaynak: Cavit Erden
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Sayfa 1569

Hereke'nin Altı Yanı Da Çeşmeli

Bağlantı

Herekenin alt yanıda çeşmeli
Cavır cavır Fadimeyi fincana goyup amanda içmeli

Kaynak: İsmail Kara

(Bağlantı)
A Fadimem nerden geliyorunda tarladan
Elmalı peşgir can Fadimeyi amanda parladan
Herekenin bağlarında üzüm yok
Varsın gitsin can Fadime de amanda gözüm yok
Bağlantı
A Fadimem nerden geliyorunda hemamdan
Terlemişsin ben bilemiyom amanda simandan
Herekenin alt yanında alanı
Garışmasın ayan ile amanda imamı
Bağlantı
A Fadimem nerden geliyorunda tarladan
Elmalı peşgir can Fadimeyi amanda parladan

Hergün Sarhoş
Hergün sarhoş hergün sarhoş
Şu Aydın’ın uşağı
Al kanlara boyanmış da
İbrişim kuşağı
Aman aman yane yoktur çare
Eller ala ne derler
Ay beyoğlu vah beyoğlu
Yandı yandı kül oldu
Ne olduysa bana oldu
Güzel sana ne oldu
Aman aman yane yoktur çare
Eller ala ne derler

Bağlantı

Ay mı doğdu gün mü doğdu
Pınarbaşı köşküne
Sen doldur da ben içeyim
Nazlı yarin aşkına

A Fadimem nerden geliyorunda hemamdan
Terlemişsin ben bilemiyom amanda simandan

Aman aman yane yoktur çare
Eller ala ne derler

Kaynak: Mehmet Aktepe

Kaynak: Aydın Lisesi Öğrencileri

Hereke'nin Üstünde Ali Kayası

Herkes Bir Belaya Mecnun

Hereke'nin üstünde Ali kayası
Bahriyemin kalbinde büyük yarası
Yara değil anam alın yazısı

Herkes bir belaya mecnun oluptur
Bende bir civana oldum nedeyim
Mecalsiz müptela halsiz giriftar
Mahbubu ridvana oldum nideyim

(Bağlantı)
Bahriyem bahriyem dertli bahriyem
Beni de koydun kabre dertli bahriyem
Anam niye attın bana bir tokat
Ali kayasında çektim bin saat
Küçük yavruları sana emanet
Bağlantı
Ali kayasına vardım kendim atmaya
Cesaretim gelmedi aşağı bakmaya
Kavli karar ettim kendim atmaya
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Bu kimdi sesledi beni uyattı
Ağırdır muhabbet cisimi tarttı
Coştu günden güne efkarım arttı
Gittikçe divane oldum nideyim
Bir meyhane gördüm yücedir fevki
Bir kadeh mey içmiş şirindir zevki
Aşkımı ürüşan eyledi şevki
Şemine pervane oldum nedeyim
Dil derdim söylesin yazsın el dedi
Hançer alıp bu sinemi del dedi
Bu yorgun canıma cana gel dedi
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Azmetti revana oldum nideyim
Otlar kalem olsa tamam etmiyor
Deryalar mürekkep olsa yetmiyor
Daha bu sevdaya gücüm yetmiyor
Zayıf natüvana oldum nideyim
Hıfzı'yım gadahkar başı can ile
Bulandı göz yaşım kızıl kan ile
Uçtu gönül gezer bir külhan ile
Bülbül-ü şivane oldum nideyim

Sayfa 1570

Herkesun bir derdi var
Durur içerisinde
İnandık doktorlara
Öyle böyle dediler
Ayrılık defterini
Elimize verdiler
Doktorlar da ne bilir
Ciğerun acisini
Cerrahpaşa'ya koydum
Canumun yarisini

Kaynak: Recep Hıfzı

Herkes Kendi İşine
Dağlar bize düz olur mu
Yar gelmezse ne olur
Bir yar gider bin yar gelir
Düşmanlar görür kör olur
Hadi sen git işine de
Herkes kendi işine
Dağlarımda zulüm var lo
Düşemem yar peşine
Güle baykuş kondurmayın
Küstürüp soldurmayın
Yare bir şeyler söyleyip
Kafamı bozdurmayın
Hadi sen git işine de
Herkes kendi işine
Dağlarımda zulüm var lo
Düşemem yar peşine

Yaş akar gözüm sızlar
Ne kalur gerisine
Herkesun bir derdi var
Durur içerisinde
Kaynak: Volkan Konak

Herkesin Yari Gelir
Herkesin yari gelir
Benim yüreğim erir
Bizim hayırsız bana
Ayda bir haber verir
Nerede benim yarim
Gece gündüz ararım
Gurbetten gelenlere
Haberini sorarım
Derdim çoktur gülemem
Ne yapayım bilemem
Hastalandım gurbette
Yar yanına gelemem

Kaynak: Ahmet Kaya

Herkesin Bir Derdi Var
Ah gurbet zalim gurbet
Ağlatırsın adami
Gözümde yaş kalmadi
Biraksana yakami
Vay seni Cerrahpaşa
İçmem suyundan içmem
Bi dahaki seneye
Yolcu da gelup geçmem
Yaş akar gözüm sızlar
Ne kalur gerisine
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Yarim senden dileğim
Neredesin bileyim
Sen bana gelemezsen
Ben yanına geleyim
Yazık eyleme bana
Sevip doymadım sana
Güzelim İstanbul’da
Bekliyorum gel bana
Kaynak: Sinan Kaya

Herşeye Rağmen
Ne çok şey kaybetmişiz
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Farkına varmadan
Ekmek tuz gönülde hicran
Sızısı duyulmaz olmuş her an
İçimde tutsak güzel bir insan
Yol alıyor her şeye rağmen
Küllerin altında hayat var
Mademki gelmişiz gidiyor
Bırak gitsin tutsak yaşanmaz
Zaman geri gelmez aşk yorulmaz
Ne zaman arkana baksam
Birileri dökülür dünyamdan
Karşılıksız vermek ne zaman
Sende utanacaksın durma git

Sayfa 1571

Reyhanı ektim düze
Göğerdi kalktı dize
Eyvanda toy çalırlar
Gelin gelir evimize
Men aşık o gün eyler
O günler o gün eyler
Yar yara gavuşanda
Bayramı o gün eyler
Men aşık üz yıl meni
Yakamda düzil meni
Vefalı yar yar olsa
Gözliyer yüz yıl meni

Kaynak: Efkan Şeşen
Kaynak: Bülbül Memedov

Hesabını Sorar Kalemler
Şairler çoğaldı şiir azaldı
Herkesin emrine girer kalemler
Kimi hükümdardır kimi de cellat
İdam sehpasını kurar kalemler
Bak orta doğuda dökülen yaşlar
Var mı yazdığında sosyal savaşlar
İki kişilikmiş sevdalı başlar
Neden birbirini sarar kalemler
Eleştiri yazmak cesaret vere
Doğru yazanları sererler yere
Sevgiler ayağa düştü bir kere
Nice gönülleri kırar kalemler
Boz bulanık akan cümle selinde
Vaha aratırlar şiir çölünde
Küçük hesaba yağ çeken elinde
Yazacak doğruyu arar kelemler
Yiğit'i aldatıp boşa yanandan
Nice sözler verip geri dönenden
Dille oynamayı hüner sanandan
Bir gün hesabını sorar kalemler
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Hesen Gel Hey Hesen Gel
Hesen gel hey hesen gel
Sevgi bağın kesen gel
Göynüm arzular seni
Ya ben geüm ya sen gel
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Hesretindeyem Hesretindeyem
Sensiz uzun geceleryuhum çekiler
Üstüme dünyanın odu töküler
Sensiz aşığının yar beli büküler
Olaram gurbanın seninle her anın
Hesretindeyem hesretindeyem
Hayat mehrabının şamı sen oldun
Ağzımın bal tadan taamı sen oldun
Bahtımın şerbeti yar camı sen oldun
Bes nedir permanın seninle her anın
Hesretindeyem hesretindeyem
Rahimi'in varsa da derde dözümü
Sardığım yollarda goyma gözümü
Gurbanlık istersen yar deyim özümü
Olaram gurbanın seninle her anın
Hesretindeyem hesretindeyem
Kaynak: Zeynep Hanlarova

Hey Adı Ben Adı Ben
Hey adı ben adı ben
Düz tarlanın badı ben
Ayrılmış gediyorum
İçinizin yadı ben
Anamın aşı ben
Aşımın tozu ben
Selam söyleyin anama
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Sayfa 1572

Gülmemiş gızı ben

Bulamadım bir dost kederden başka

Gel benim bacı gardaş
Başımın tacı gardaş
...
Ağlasın bacı gardaş

Hiç vefan yoğumuş yar yar senin ahtında
Hayalin rol oynar kara bahtımda
Karanlık gecenin seher vaktinde
Kapımı çalan yok rüzgar başka

Gınayı getür ana
Elini batur ana
Yarın ben gediyorum
Goynunda yatur ana

Yaktın ateşinle yar yar kavurdun beni
Bir çatısız hana çağırdı beni
Hakk emri ile anam doğurdu beni
Yaradıcı bilmem babamdan başka

Bir dal biberim
Bir dal reyhanım
Bu gece misafirim
Yarın giderim

Hey Ağalar Benim Nem Var

Hey Ağalar Babayiğit
Hey ağalar babayiğit
Gelir yiğitle dost olur
Muhanet döğüş görünce
Yatar çadırda hast'olur
Çalınır on türlü sazlar
Arşa direk oldu tozlar
Muhanet geriyi gözler
Kaçmaya yeğin ust'olur
Çağırın oğlum Ayvaz'ı
Kolunda şahini bazı
Mevlam ayırmasın bizi
Yiğitlik başka nesn'olur

Hey ağalar benim nem var ellerden
Benim ağladığım kendi halimdir
Bir güzeli bir hoyrata verecek
Ta ölünce o güzele zulümdür
Şurda bir dana ehl-i dil gelse
Her kişinin gönlündekini bilse
Bir kişinin sevdiğini el alsa
Ele birgün ona hergün ölümdür
El ne bilsin aşıklığın halinden
Demek ister yarin taze gülünden
Ağyar ile müddeinin elinden
Benim ciğerciğim dilim dilimdir
Sabahleyin üstümüzden geçersin
Dertli gönüllerin derdin açarsın
Bu Hasan Dede'mden niçin kaçarsın
Demedin mi Hasan Dedem kulumdur
Kaynak: Hasan Dede

Çengi harbiler çalınır
Çarkacı ayrı bölünür
Yiğit meydanda salınır
Sanarsın içmiş mest olur
Kimi Şam'lı kimi Hoy'lu
Han Ayvaz'ım orta boylu
Mağrur olma koç Köroğlu
El var ki elden üst olur
Kaynak: Köroğlu

Hey Ağalar Ben Bir Derde Bulaştım
Hey ağalar ben bir derde bulaştım
Yoğumuş dermanı didardan başka
Şu dünyayı karış (kenar), köşe dolaştım
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Hey Ağalar Derdim Kime Yanayım
Hey ağalar derdim kime yanayım
Gönül yoldaşını bulana kadar
Kişi sevdiğinden ayrı düşeli
Yanar ateşine ölene kadar
Gözyaşımla mektup yazdım almadı
Hasretiyle yandım soran olmadı
Seher yeli dedi çilem dolmadı
Ara izlerini bulana kadar
Gözyaşımı o ummana getirir
Vefalı güzeller derman yetirir
Sevdiğim karşımda küsmüş oturur
Ağlarım saçımı yolana kadar
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Ruhsati nerede kaldı vatanım
Kesildi takatim bitti dermanım
Geldi kederimden ağzıma canım
Ölmem yar yanıma gelene kadar
Kaynak: Aşık Ruhsati

Hey Ağalar Gideceğim Gurbete
Hey ağalar gideceğim gurbete
Gelin helallaşak ne vaht gelirem
Ezel bahar yaz ayları gelende
Kiraz çıkıp yiyilende gelirem
Hele bakın şu feleğin işine
Ağu kattı benim tatlı aşıma
Ağır rençber egrimacin peşine
Seğirtipte dolaşanda gelirem

Sayfa 1573

Hey ağalar hangi derde yanayım
Yitirdim Aslı'mı gören olmadı
Pervaneler gibi yandım tutuştum
Yandım ateşine soran olmadı
Atıldım atıldım atılamadam
Kırıldı kantarım tartılamadım
Ezrail elinden kurtulamadım
Perişan halimden bilen olmadı
Kerem eder ben bu elden giderim
Dostun cemalini seyran ederim
Haktan emir geldi buna ne derim
Aslı Han gibi de yanan olmadı
Kaynak: Aşık Kerem

Hey Ağalar Nasıl Deyim

Hele bakın şu sivrinin kışına
Gurbet elde ne hal geldi başıma
Aşıyor kervanı dağlar başına başına
Çadır kurup yük tökende gelirem

Hey ağalar nasıl deyim
Gözleri ela züveyda
Dudakları gül yaprağı
Yanağı lala züveyda

Kaynak: Aşık Sümmani

Gerdan gırar gamzen eğer
Zülüf topuğuna değer
Her aşık bin tarif diyer
O mah cemala züveyda

Hey Ağalar Güzel Gördüm
Hey ağalar güzel gördüm bu sene
Yeşile karışmış alı gelinin
Gelmemiş cihana böyle bir güzel
Boyu usul ince beli gelinin
Açmış beyaz göksü bir metin kale
Bu güzellik nasip olmaz her kula
Sabahın seherinde öten bülbüle
Burca burca kokar gülü gelinin
Laleli çar gülgülü fes başında
Beden ben türemiş beyaz döşünde
Altın küpe ışılaşır küsünde
Boynunda mücevhar dolu gelinin
Said'im der ki bir ikrara durur
Gözler mestanedir kirpikler uyur
Kafi üstün oku mimi raya vur
Belki hile sezer eli gelinin
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Hey Ağalar Hangi Derde Yanayım
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Halıya çalar ilmeği
Ezilmeyi çözülmeyi
Sallanıp aziz gelmeyi
İster can ala züveyda
Sinen taze yağmış kardı
Yanağında bir çift haldi
Minnetin zehrabı dardı
Sevda da ola züveyda
Keklik gibi seker gelir
Sedası alemi bürür
Yanağı hacelet verir
Kırmızı güle züveyda
Nazı nimetin yemişem
İkram izzetin görmüşem
Men sene bacı demişem
Düşme hayala züveyda
Kaynak: Naim Yıldırım
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Hey Ağalar Size Tarif Eyleyim 1
Hey ağalar size tarif eyleyim
Alem taciz oldu virdimden benim
Ağlayarak gözü yaslı giderim
Ayrılan vatandan yurdumdan benim
Köylü yüz çevirdi cümlesi küstü
Kiminin yareni kiminin dostu
Elamandır kement kollarım kesti
Hiç kimse anlamaz derdimden benim

Sayfa 1574

Yaşına yetmedik kuzu
Koç ile vuruşur oldu
Gevheri der işler hata
Katırlar baskındır ata
Olur olmaz maslahata
Çocuklar karışır oldu
Kaynak: Aşık Gevheri

Hey Arkadaş Kimliğimi Sorarsan

Der Şamili gezdiğim bağlar elveda
Emek sarfettiğim çağlar elveda
Validem yaş döker ağlar elveda
Kardeşim gönderir ardımdan benim

Hey arkadaş kimliğimi sorarsan
Ömür çilesini çekeniyim ben
Gidip başka yerde beni ararsan
Kalbinden kibiri sökeniyim ben

Kaynak: Aşık Şamili

Giremedim gönüllerin köşküne
Canım kurban olsun özü pişkine
Gece gündüz gerçeklerin aşkına
Ağlayıp gözyaşı dökeniyim ben

Hey Ağalar Size Tarif Eyleyim 2
Hey ağalar size tarif eyleyim
Dünyada akıldır ar eğlencesi
Şeriki yok neziri yok mevlanın
Hulusi pakların bir eğlencesi
Ey hüda emri ve olayın kurban
Yarattın kevkebi ziynetli şaban
Gökyüzünde döner mah ile taban
Ahir peygamberin nur eğlencesi

Kamil olan belli olur sözünden
Leke olmaz yürüdüğü izinden
Aradım İpek'i buldum özünden
Hakikat şehrinin dükkanıyım ben
Kaynak: İsmail İpek

Hey Bostancı Bostancı

Der Şamili alametler çıkacak
Bu dünyayı şiddet-i nar yıkacak
Müntezirler hak emrine bakacak
İsrafil elinde sur eğlencesi

Hey bostancı bostancı
Bostan kalınlık mı olur
Koyver'n benim yarimi
Böyle gavurluk mu olur

Kaynak: Aşık Şamili

Hey bostancı bostancı
Bostan kavun istemem
Koyver'n benim yarimi
Yorgan döşek istemem

Hey Ağalar Zaman Azdı
Hey ağalar zaman azdı
Düşmüşe el üşer oldu
Küllükte sürünen eşek
Cins atla yarışır oldu
Palas üstünde yatmayan
Bıyığ'na pala batmayan
Porsuk ardından yetmeyen
Ceylana erişir oldu
Evlerinin önü yazı
Yayılır turnası kazı
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Hey bostancı bostancı
Bostanların sulansın
Koyver'n benim yarimi
Dam ardını da dolansın
Çay başında bostanı
Al kadifeden fistanı
Kötü kötü düş gördüm
Acep yarim hasta mı
Kaynak: Mansur Kaymak
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Hey Buğdayım Buğdayım
Hey buğdayım buğdayım
Sereyim kurutayım
Nazlı yarin dilini
Ben nasıl unutayım
Ellere hanım gızım ellere vay
Ben dayanamam dokunaklı dillere
Kapıları sürgülü
Siyah saçları örgülü
Benim sevdiğim güzel
Anasından görgülü
Ellere hanım gızım ellere vay
Ben dayanamam dokunaklı dillere

Sayfa 1575

Beytullahın üstü nurdur
Şama min'di hacca min'di
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Hey Erenler
Hey erenler bir hayale uğradım
Gafilim bu yere geldim bu gece
Garip düştüm kimse bilmez halimden
Kadir Mevla'm eyle yardım bu gece
Katar katar zibalar, sen ben güzel
Yaran güzel sohbet güzel cem güzel
Doldur doldur doluları sun güzel
Sanırım Kadir'e erdim bu gece

Hey Bursalı Bursalı

Bülbül gibi şakır m'ola dilleri
Sema döner kadeh tutan elleri
Firdevs bahçesinde gonca gülleri
Aklıma geldi de derdim bu gece

Hey Bursalı Bursalı
Beli ipek korsalı
On beşine basalı
Senin oldum Bursalı

Pir Sultan'ım faş eylemez bu sırrı
Etrafımız aldı ihlasın kızı
Huri midir melek midir her biri
Sanırım Cennet'e girdim bu gece

Kaynak: Hasan Avcı

Çıkalım Uludağ'a
Biz çamlardan uzağa
Verelim dudak dudağa
Senin ile Bursalı

Hey Efendim Evvel Baştan
Hey efendim evvel baştan
Kuran min'di hece min'di
İstersen aleme danış
Gündüz min'di gece min'di
Melekler ol hakkın hası
İblis olmuş ana asi
Gökten ol kudret lokması
Toka min'di aca min'di
Melekler saf saf dizildi
İblisin bağrı ezildi
Dört kitap nerde yazıldı
Yoksa gökten hoca min'di
Sefil Emrah derki yardır
Dünyada dört kitap vardır
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Kaynak: Pir Sultan Abdal

Hey Erenler Pazarım Var
Hey erenler pazarım var
Hal ehline hal satarım
Terazim tartım bulunmaz
Doyumuna bal satarım
Tezgah üstü söz söylerim
Sözümü güllep eylerim
Aslı sitemi neylerim
Ben dikensiz gül satarım
Erenler bir pazar kurdum
Hak hak dedim döndüm durdum
Aşkın mühürünü vurdum
Aşk zarfına pul satarım
Ben sarrafım inci düzdüm
Gevher denizinde yüzdüm
Akıl süzgecinden süzdüm
Cevri akıl kul satarım
Kaynak: Musa Eroğlu
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Sayfa 1576

Hey Gaziler
Hey gaziler şunda günahkar oldum
Medet pirim imdat eyle talibe
Aradım günâhım özümde buldum
Medet pirim imdat eyle talibe
Varıp kırklar kapısından çağıram
Hem çağırıp hemi lebbeyk diyen
Posttan kalkıp mührü önüne koyan
Medet pirim imdat eyle talibe
Arza yetip enbiyaya erenler
Yemen'de taç vurup hırka giyenler
Zulmette kalmaz sizi sevenler
Medet pirim imdat eyle talibe
Çağırak doksan bin ere şehide
Mağripten maşrıka cümle işite
Hacı Bektaş Velî'den imdat yetişe
Medet pirim imdat eyle talibe
Sen Ali sırrısın himmetin yete
Fatıma kızındır Muhammed atan
Onları ayırmak yine bir hata
Medet pirim imdat eyle talibe
Eyyüb'ün kurdunu döküp sağ eden
İbrahim'in yerin çayır su eden
Kara don giyip de ağ deveyi yeden
Medet pirim imdat eyle talibe

Kaynak: Kul Himmet

Hey Gönül (Daha Dalgalanmadan)
Daha dalgalanmadan
Coşmak İsteyen gönül
Yolu izi bulmadan
Koşmak isteyen gönül
Sevmek ister seversin
Dosttan silleyi yersin
Dağlar özgürlük dersin
Aşmak isteyen gönül
Hey gidi gönül hey gönül
Hey gidi gönül hey gönül
Ne oldu olacakta
Gezer köşe bucakta
Kaynamadan ocakta
Pişmek isteyen gönül
Gücün az dileğin bol
Gönül biraz uslu ol
Derviş Baba'yı bir yol
Deşmek isteyen gönül
Hey gidi gönül hey gönül
Hey gidi gönül hey gönül
Kaynak: İsmail Kaygusuz

Hasan Hüseyn şebber-şubber kulaktır
İmam Zeynel İmam Bakır yanaktır
İmam Caferhüsn hecesinde ayandır
Medet pirim imdat eyle talibe
Musa Kazım Rıza kalemdir kaştır
Taki Naki çeşmi onlara eştir
Hasanü'l-Askeri dehanda diştir
Medet pirim imdat eyle talibe
Mehdi dedim masum pake yetirdim
Mürvet dedim el pençeye oturdum
On ik'İmamlar'a iman getirdim
Medet pirim imdat eyle talibe
Kul Himmet'im eydür var özün öldür
Cümle eksikliğin mürşide bildir
Engür şerbetini tuttuğum eldir
Medet pirim imdat eyle talibe
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Hey Güzeller Güzeller
Hey güzeller güzeller güzeller güzeller
Gerdana gül dizerler dizerler dizerler
Gelin kızlar oynıyah (güzeller güzeller)
Bu horuna doymuyah (güzeller güzeller)
Sonradan gelenleri (güzeller güzeller)
İçimize goymuyah (güzeller güzeller)
Hey güzeller güzeller güzeller güzeller
Gerdana gül dizerler dizerler dizerler
Karşıda kavun yerler (güzeller güzeller)
Biz de varsak ne derler (güzeller güzeller)
Otursak bile yesek (güzeller güzeller)
Şu şunu sevmiş derler (güzeller güzeller)
Hey güzeller güzeller güzeller güzeller
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Gerdana gül dizerler dizerler dizerler
Kaynak: Dursun Şahin

Hey Hoca (Kayıbı Bulmaya)
Kayıbı bulmaya kız kaçırmaya
Kuranda yok böyle ayet hey hoca
Ahlak için hak göndermiş dünyaya
Nerden çıktı bu rivayet hey hoca
Çiçeklerin sırlarını bilsene
Çaresiz dertlere derman olsana
Yeraltında hazineyi bulsana
Kerametin varsa şayet hey hoca
Deryami der hak Kurana sahiptir
Batıl itikadın sonu kayıptır
Bu mübarek dine karşı ayıptır
Kimden aldın salahiyet hey hoca
Kaynak: Aşık Deryami Baba

Hey Kargalar Kargalar
Hey kargalar kargalar
Ceviz dalı ırgalar
Onbeşine basan kız
Sevdiğine el sallar
Şu derenin alıcı
Kınalı parmak ucu
Evlenmedik kızların
Kabul olmaz orucu
Şu derenin armudu
Anan baban var mıydı
Anam babam olsaydı
Beni burda kor muydu
Kaynak: Rıfat Özsaraç

Hey Moli Hey Mo (Düğün)
Hey moli hey mo
Yamo heyamo
Burdadır düğün evi
Sesi öyle sesli sesli
Bazen atın silahları
Helesa yalesa
Heyamola isa isa ho
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Sayfa 1577

Bağını bağla bohçanın
Ağlasın kız kardeşlerin
Uzundur yolların senin
Ahmet yaptı düğünü
Boşalttı para küpünü
Başka birşeyi yok mu
Taradı saçlarını
Enişte bakıyor yollara
Gidelim ey kardeşler
Kaynattılar peynir kazanını
Eve döşediler halı
Eniştenin iyidir hali
Kaynak: Yusuf Çakır

Hey Nalbandı Nalbandı
Hey nalbandı nalbandı nalbandı
İşte geldi gelin atı nallandı nallandı
Gelin hanım küçük beye yollandı yollandı
(Bağlantı)
Haydi gelinim almaya geldim almaya almaya
Güllerin dermeye geldim dermeye ay dost
Dört duvara dört eyseri çaktılar
Emeğimi orta yere döktüler döktüler
Ak ellere al kınalar yaktılar yaktılar
Bağlantı
Kaynak: Nazife İncel

Hey Onbeşli Onbeşli
Hey onbeşli onbeşli
Tokat yolları taşlı
Onbeşliler gidiyor
Kızların gözü yaşlı
Aslan yarim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Fistan aldım endazesi onyediye
Gidiyom gidemiyom
Az doldur içemiyom
Sevdiğim pek gönüllü
Koyup da gidemiyom

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

(<i>TRT Dörtlüğü</i>)
<i>Gidiyom gidemiyom
Sevdim terkedemiyom
Sevdiğim pek gönüllü
Gönlünü edemiyom</i>

Sayfa 1578

Öptüm de uyandurdum

Hey Yarenler Beni Yakar Bu Sevda

Aslan yarim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Fistan aldım endazesi onyediye

Hey yarenler beni yakar bu sevda
Ateş midir alev midir köz müdür
Her daim gönlümün kış mevsimidir
Eyyam mıdır bahar mıdır yaz mıdır

Giderim ilinizden (elinizden)
Kurtulam dilinizden
Yeşil baş ördek olsam
Su içmem gölünüzden

Sağ olmuyor sinemdeki bu yare
Son nefeste desem verse su yare
Bu derdimi n'olur saysam o yare
Seksen midir doksan mıdır yüz müdür

Aslan yarim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Fistan aldım endazesi onyediye

Efkari'yim yari buldum sanırım
O yar sanır ikrarımdan dönerim
Sevdiğimde üç nişana yanarım
Eda mıdır cilve midir naz mıdır

Kaynak: Hamdi Tüfekçi

Hey Ormanlar Ormanlar
Hey ormanlar ormanlar
İçinde cılga yollar
Odun olsun gurusun
Yarimi seven gullar
Çıhdım çamın başına
Yeşil kazak dohudum
Sevdalıh mektebinde
Yedi sene ohudum
Çıhdım çamın başına
İndim yarılarına
Mevlam sabırlar versin
Asker garılarına
Gitme çala yuharı
Alır seni çalular
O ipegli şalvarı
Yırtar delüganlılar
Ele çoban davarı
Ormanın serinine
Uyan Eminem uyan
Keleklerin sesine
Sıgaramı yandurdurm
Penceriye gondurdum
Uyhudaki yarimi
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Kaynak: Aşık Efkari

Heyheylesin (Bana Emmi Diyen)
Bana emmi diyen dilber
Emmin seni heyheylesin
Yaşı küçük boy münasip
Emmin seni heyheylesin
Emminin sakalı kaba
Hem çuha giyer hem aba
Seni sevsin bizim oba
Emmin seni heyheylesin
Emminin sakalı sarı
Gel gönlümü üzme bari
Geceler olunca yarı
Emmin seni heyheylesin
Ağdır deli gönül ağdır
Senin cünnülügün çağdır
Ergenler de benden yeğdir
Emmin seni heyheylesin
Heçeye gönlüm heçeye
Sarılmış durur keçeye
Bu geçeden o geçeye
Emmin seni heyheylesin
Dadaloğlu’m okuşursun
Koçlar gibi tokuşursun
Tenha bulsan öpüşürsün
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Sayfa 1579

Emmin seni heyheylesin

Yirmi cana kıyan Hıdır

Kaynak: Dadaloğlu

Kanla mı yıkanırdı
Göynekteki kan be Hıdır
Şimdi ağıt türküsün sen
Böyle mi olur son be Hıdır

Hezelidir Yüce Dağlar Hezeli
Hezelidir yüce dağlar hezeli
Güz gelir de bağlar döker gazeli
Neylemeli kendi gelen güzeli
Of
Her guş geldi de baykuş gelmedi
Of of
Yüzüm gülmedi
Kaynak: Ramazan Güngör

Hezin Hezin Gir Kapıdan
Hezin hezin gir kapıdan
Sendin gönlümü avutan
A yarim aman da aman
Ellere demen
(Bağlantı)
Oynayışın sallanışın
Bulanışın ırlanışın
Del'etti beni aman aman
Kül etti beni
Ah yatamadım mis kokudan
Aman Fadik edalı Fadik
Gümüşten dökmeli Fadik
A yarim aman da aman
Ellere demen
Bağlantı
Kapıyı açtım aman Fadik kaçtı
İnce belden şalvar uçtu
A yarim aman da aman
Ellere demen
Bağlantı
Kaynak: Abdullah Uluçelik

Hıdır (Tabakası Tütün)
Tabakası tütün Hıdır
Eli silah kurşun Hıdır
Adım atsa titrer Mardin
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Hıdır kaçar çember dardır
Mazı dağı boran kardır
Bu kör inat çıkmaz yoludur
Çaresi yok bitmiş Hıdır
Kurda kuşa yemmi olur
Dayanmaz bu can be Hıdır
Şimdi ağıt türküsün sen
Böyle mi olur son be Hıdır
Olmaz olsun böyle töre
Kan kokuyor bütün yöre
Yarg sorgu bir ay süre
İpi boyna takmış Hıdır
Zindan soğuk karanlıktır
Görmez ışık göz be Hıdır
Şimdi ağıt türküsün sen
Böyle mi olur son be Hıdır
Kaynak: Yusuf Kenan Çetinkaya

Hıdır Hıdır Hıd Getir
Hıdır hıdır hıd getir
Var dereden ot getir
Men Hıdırı neyiyem
Birce bele dayıyam
Ayağının nalıyam
Başının torbasıyam
Hıdıra Hıdır deyerler
Hıdıra çırağ goyorlar
Hıdıra pay yığmaya
Biz gelmitik hayınan
Hıdır Nebi Hıdır İlyas
Bitti çiçek oldu yaz
Men Hıdırın guluyom
Boz atının çuluyom
Hıdır getdi hayınan
Bir gulanca dayınan
Dayı palçığa batdı
Hıdır Hıdır Hıdır İlyas
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Sayfa 1580

Bitdi çiçek oldu yaz

Daha neler gelir benim başıma
Ateşle dumanı kattın yaşıma Hınzır Paşa

Hanım ayağa dursana
Yük dibine varsana
Boşgabı doldursana
Hıdırı yola salsana
Çatma çatma çatmaya
Çatma yere batmıya
Hıdır payın kesenin
Ayağı yere Çatmıya
Gece evinde yatmıya
Kaynak: Ebülfez Kulu Amanoğlu

Hıkkıdık Duttu Beni
Yaveş yaveş esen seher yelı mi
Benim gönlüm divane mi deli mi
(Aman aman aman yar)
Galk gidelim gara gözlüm bur'ladan
Çekilip durmeyor gurbetin hali
(Aman aman aman yar)
Hıkkıdık duttu beni
Duttu da guruttu beni
Seni gidi zalımın gızı
Gitti de unuttu beni
Sabahınan esen seher yeli
Galemden incedir yarimin beli
(Aman aman aman yar)
Köşelerden melil melil bakarım
Yoksa bugün ayrılığın günü mü
(Aman aman aman yar)
Hıkkıdık duttu beni
Duttu da guruttu beni
Seni gidi zalımın gızı
Gitti de unuttu beni

Muhabbet edelim cani gönülden
Gerçek erenlerin tatlı dilinden
Pir Sultan'ın, Nesimi'nin telinden
Çalarsan doyulmaz benim efendim
Bağlantı
Coştu deli gönülüm bendine sığmaz
İkrarsız kılıncın bir cana değmez
Misali'yem cehalete baş eğmez
Eğilmez vallahi benim efendim
Söz: Adem Aslandoğan

Hırka Diktim Pamuklu
Hırka diktim pamuklu
Düğmeleri şavuklu
Oğlan sana varacam
Amma anan küstü
Sana olman yavuklu
Oğlan oğlan oğlan
Boynuma dolan
Armut dalda sallanır
Avcı dağda avlanır
Benim yarim geliyor
Dal gibi sallanır
Fındık getirdim kıradur
Sokaklarda daradur
Ben şimdicik geliyom
İpek mendili düzedur
Oğlan oğlan oğlan
Boynuma dolan

Kaynak: Özay Gönlüm

Kaynak: Necmettin Palacı

Hınzır Paşa

Hırsa Yoldaş Olan

Akarsular düşer bir gün engine
Cahil söz söylese neyler kendine
Ehli sohbet eder, kamil dengine
Bundan özge yar bulunmaz efendim

Hırsa yoldaş olan zararla döner
Uymayın öfkeye aman ha aman
Hasretlik okuyla yürekler yanar
Uymayın öfkeye aman ha aman

Bağlantı

Sözümü unutma öfkedir düşman
Sakin ol peşini bırak gel koşman

Aman aman aman hallar başıma
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Çok geçmeden olursun pişman
Uymayın öfkeye aman ha aman
Zindana düşürür ömrün bitirir
Zahmet yaptığın yuvan yıkılır
Seni sevmeyenler düşman sevinir
Uymayın öfkeye aman ha aman
Aşık Derdi Derya öfkeyle lanet
Sabrın sonu olur sana selamet
Uyarsan öfkeye çekersin zahmet
Uymayın öfkeye aman ha aman
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Hışı Hışı Hançer Boynuma
Hış hışı hançer boynuma le le
Küpeli kızlar yanıma
Ben halayın başıyam le le
İncili küpe kaşıyam
Çekin halay dizilsin le le
Mahmur gözler süzülsün
Ben halayın başıyam le le
İncili küpe kaşıyam
Kaynak: Azmi Körükçü

Hışım Gelmiş Mor Dağların Başına
Hışım gelmiş mor dağların başına
Durmadan yağıyor kar kara gözlüm
Hayran kaldım bu senenin kışına
Geçiyor günlerim zor kara gözlüm
Yedirdim içirdim ne desem yalan
Felek genç ömrümü eyledi talan
Varlık diye benim elimde kalan
Zemheri ayında nar kara gözlüm
Nasıl vazgeçeyim bu şirin canda
Durmadan akıyor ömür bir yanda
Üç gün üç gecedir bu koca handa
Dünya bana oldu dar kara gözlüm

Sayfa 1581

Engel kara çalı olmuş arada
Dileğim emelim varak murada
Sürerim merhemi durmaz yarada
Gel kendi elinle sür kara gözlüm
Ferman Baba yol üstünde taş idim
Gönül dağlarını saran kış idim
Kar yağıyor usul usul üşüdüm
Al beni koynuna sar kara gözlüm
Kaynak: Ferman Baba

Hızır (Sem Mene Ağa)
Sen mene ağa Hızır
Gel çıhag dağa Hızır
Üzünün hörmetiynen
Bize nur yağa Hızır
Gedek bulag üstüne
Hızır Nebi gestine
Diz çökek el bağlayag
Alın goyag destine
Kaynak: Ezize Jeferzade

Hızır Paşa Gibi Zalim Var İse
Hızır Paşa gibi zalim var ise
Ne yapayım benim de bir ahım var
Senin tuğlu padişahın var ise
Benim arkam kalem bir Allah'ım var
Şol icra Tanrı'sız yatmaz uyumaz
Kimsenin hakkını kimseye komaz
Hünkar sağır olmuş ünümü duymaz
Masumlar boğdurur padişahım var
Gönül verdim ikrar verdim Haydar'a
Geçmem beni etseler pare pare
Irafızı diye çektiler dara
Acep benim bunda ne günahım var
Pir Sultan Abdal'ım yed-ullahımız
Batına hükmeder padişahımız
Sahip çıkar miskin kul'Allah'ımız
Şefaat edecek güzel Şah'ım var
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Gel dinle sözümü ey saçı sümbül
Bir gül için harap oluyor bülbül
Lal oldu söylemez konuştuğum dil
Halinden bir haber ver kara gözlüm
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Hızır Yoldaşın Olsun
Ağam atım beş olsun
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Üzengin gümüş olsun
Her nereye varırsan
Hızır yoldaşın olsun
Ne uyursun ne uyursun
Bu uykudan ne bulursun
Al aptesti kıl namazı
Cenneti alayı bulursun

Sayfa 1582

Dostunla gardaş ol derdini bölme
Özünden gücsüzün üstüne gülme
Her deli olanı divane bilme
Her delinin ipi yığılan deyil
Baş goyma dünyanın naz balışına
Bir gün tutularsan yaz yağışına
Gefil sınıg körpü çıhar garşına
Sanma ki körpüler gırılan deyil

Kaynak: Yöre Ekibi

Hızlı Hızlı Giden Yolcu
Hızlı hızlı giden yolcu
Bu mezarda bir garip var
Bak taşına acı acı
Bu mezarda bir garip var
Kurumuş yeşil otları
Toprak olmuş umutları
Gökte mavi bulutları
Bu mezarda bir garip var
İzi bile yok dünyada
Onu aramak beyhuda
Ne gezersin bu ovada
Bu mezarda bir garip var
Gökler yüksek toprak derin
Rüzgar eser serin serin
Senin olsun çiçeklerin
Bu mezarda bir garip var
Etrafı agaç dizili
Vücudu toprak sızılı
Taşı Mahzuni yazılı
Bu mezarda bir garip var
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Hicran Yarası
Bir hicran yarası bir söz yarası
Yüz melhem goysan da sağalan deyil
Sevib mehebbetle gurulan yuva
Tufanlar gopsa da dağılan deyil
Üreyi yandıran acı dil olar
Eşgin ateşinde yanan kül olar
Bülbül olan yerde gönçe gül olar
Mehebbet gülşeni saralan deyil
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Bah Esli-Keremin kül ocağına
Ferhadla Şirinin dağlı dağına
Leyli Mecnunu da sal bir yadına
Bil ki eşg yarası sağalan deyil
Kaynak: Huraman Vefa

Hicrana Düştüm
Gönlüme bir lütuf keremsin diye
Dünyamı paylaşan haremsin diye
Bağlandım yürekten çaremsin diye
Ömrün baharında hicrana düştüm
Bu gün de bitiyor takatim kesik
Yüzüm kocadıkça suratın asık
Bir çift kundurayım ökçesi basık
İnsafsız bir gönül mecrana düştüm
Sana göre neyim anlayamadım
İçimde şu hüznü önleyemedim
İhtirasın nedir dinleyemedim
Kalbimi haczettin icrana düştüm
Candan öte bildim çıkardın elden
Kurşundan ziyade korkarın dilden
Artık bundan sonra bilmezsin halden
Işıksız bir gönül hücrene düştüm
İlhamiyim sevgi harmanım açtım
Umarsız hep yalan zehrini içtim
Nice zor anlarda serimden geçtim
Uzak artık yollar ücrana düştüm
Kaynak: İlhami Arslantaş

Hicret Edip Geldim
Hicret edip geldim Yusufelinden
Haki payen yüzüm sürmeğe geldim
Bülbül vaz geçer mi gonca gülünden
Açılan gülleri dermeğe geldim
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Sayfa 1583

Muhkem imiş alamadım kal'an yar
Ben de meftun oldum kaşı alaya
Halimiz ayandır Gani Mevla'ya
Oltu'dan uğradım Samikale'ye
Sümmani Baba'yı görmeğe geldim
Pervani eyledi derd ü figani
Erenlerden almış lütfu ihsanı
Aşıkların piri Baba Sümmani
Huzurunda divan durmağa geldim

Varır yadlar ile aşna olursun
İntizar ederim Hak'tan bulursun
Ben gidersem sen de yarsız kalırsın
Koyun gibi ciğerinden melen yar
Yar beni kattılar kervan göçüne
İletseler Hindistan'a Maçin'e
Urganım taksalar dar ağacına
Merhametin yok ki elden alan yar

Kaynak: Aşık Pervani

Hiç Bülbül Öter Mi Gül Olmayınca
Hazin hazin esen seher yelleri
Hiç bülbül öter mi gül olmayınca
Her aşık dünyada murat alamaz
Yanıp ateşlere kül olmayınca
Mecnuna mekandır leylanın dağı
Arif olan seçer karayı ağı
Bağbansan bekleme şol kuru bağı
Ağaç meyva vermez dal olmayınca
Aşık isen aşk badesin nuş eyle
Arif ol daima gönül hoş eyle
Her an enginlere akıp çoş eyle
Ummana varılmaz sel olmayınca
Avcılar avlarlar ördeği kazı
Koldada taşırlar şahanı bazı
Aşığın maşığa geçemez nazı
O da sevdiğine kul olmayınca
Daimi'yim şu gönlümü coşursan
Aşkın deryasını baştan aşırsan
Arı gibi her çiçekten döşürsen
Emeğin zay olur bal olmayınca
Kaynak: Aşık Daimi

Hiç İnanç Etmedin (Yar)
Hiç inanç etmedin benim sözüme
Bu aylarda bell'olacak hilen yar
Gelip geçen hoş görünün gözüme
Bulamadım senin gibi çelen yar
Ama dilber çok iş bilir ustasın
Melül manzun gezen bilmem hastasın
Sinem püte ettin mekan istersin
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Dilber senin annen nasıl annedir
Gerdanında benler tane tanedir
Sormadın sevdiğim yedi senedir
Aşık Veli kapınızda kölen yar
Kaynak: Aşık Veli

Hiç Olur Mu Dağlar Başı Dumansız
Hiç olur mu (aman) dağlar başı dumansız
Halime rahmetmedi dinsiz imansız
Nazife'm de geçti (aman) şu yerlerden selamsız
Sabah olsun (aman) sorayım mı birine
Çok bekledim (aman) geçmedi Nazife'm elime
Melul mahzun (aman) şu yerlerde dururum
Yarım seni arar sorar bulurum
Kabahati (aman) ben gönlüme bulurum
Sabah olsun (aman) sorayım mı birine
Çok bekledim (aman) geçmedi Nazife'm elime
Kaynak: Dürdane Altan

Hiç Üzülme Sana Gülmek Yakışır
Güzel gözleri ışıldayan kızım
Bazen hüzünlenip ağlayan kızım
Kalbimde özel bir yerin var kızım
Hiç üzülme sana gülmek yakışır
Benim canım ikinci göz ağrımsın
Sen rabbimden gelen armağanımsın
Sen benim melekten farksız kızımsın
Hiç üzülme sana gülmek yakışır
Küçük şeyleri dert etme kendine
Üzüntüden ak düşmesin tenine
Boşver sen bakma ellerin diline
Hiç üzülme sana gülmek yakışır
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Doğruluk yolun olsun sevgi özün
Sakın kimseyi incitmesin sözün
Herkese gülsün o tertemiz yüzün
Hiç üzülme sana gülmek yakışır
Kaynak: Nevres Kabaca

Hiçte Geziyor (Dostum Bizim)
Dostum bizim eli sormak istersen
Kimi kuru çulda, aç da geziyor
Onlar müslim oldu, bizler de gavur
Suçların sahibi başta geziyor
Ağır sanayi ile yurdu donattı
Uçaklar yerine uçurtma yaptı
Ulan memleketi böyle kana bulattı
Masumlar ezilip hiçte geziyor
Yine geldi Hac mevsimi geldi yaklaştı
Size dövüz ile kredi açtı
Töbestavurullah bu nasıl iştir
Beyfendi yine Hac`da geziyor
İnanın ki vallah candan usandım,
kardaş usandım
Kim ne dedi ise sıktı ne kaldı
Bu bizim derdin ilacı sandı
Yine fakir gardaş ucda geziyor
Nurşani`yim neden olmadan
Daha kendi bilincine ermeden
Bir satılmış ellerinden ölmeden
Yaşadık yine işte geziyok
Söz: Aşık Ali Nurşani

Hidayetimiz (Bayburtlu Celali'ye)
Hazreti Kuranı tilavet ettik
Hamdolsun erişti hidayetimiz
Risalet burcunun payına yettik
Açıldı ol bapta dirayetimiz
Gördüm Molla Cami açıldı eser
İlme müştak olan gezer mi serser
Mevlam gufranını kılsın müyesser
Budur gece gündüz münacatımız
Üstadım hocadır himmeti hazır
Muhabbet bahsinde misli la nazır
Bu ledün ilminde olmuştur vezir
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Sayfa 1584

Himmetle açıldı zekavetimiz
Hafız Reşit armağandır adımız
Hurufi imladır her küşadımız
Hüda hasıl etsin bu muradımız
Kalmamış gönülde delaletimiz
Hafız gider isen Bayburt şehrine
İnşallah dalarsın ilmin bahrine
Sümmani’den selam aşkın nehrine
Tapşır Celali’ye emanetimiz
Kaynak: Nusret Toruni

Hikayemiz (Bir Güneşti)
Bir güneşti gördüğüm dağlar ardında
Uzanıp gittiğim yollar ateşti sanki
Tuttuğum ellerde dostluk saklı bağrımda
Yürüyüp gittiğim yollar ateşti sanki
Bir volkandı içimizde coşan nehirler
Costukça umutlar hep taşardı sanki
Ne oldu bizim güneşe neden doğmuyor
Uzun uzak gecelerde sabah olmuyor
İşte bizim hikayemiz hep böyle gider
Umutlar hep gecelerde yol olur gider
İşte bizim hikayemiz burda biter
Aydınlıklar karanlıkta yol olur gider
Kaynak: Ahmet Kaya

Hilafetçi
Vatandaştan oy almaya
Gelecekmiş hilafetçi
Bir erkeğe dört tane avrat
Verecekmiş hilafetçi
Afyon Eskişehir gözler
Konya Adana da özler
Her ilimiz bunu izler
Erecekmiş hilafetçi
Bir erkeğe dört tane hatun
Verecekmiş hilafetçi
Beş yüz sene gerisin geriye
Gidecekmiş hilafetçi
Kilidi Cennette kalmış
Anahtarı emre almış
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Softanın birisi vermiş
Açacakmış hilafetçi
Bir kocaya dört tane avrat
Verecekmiş hilafetçi
Yetmiş huri hizmetini
Kılacakmış hilafetçi
Çarşaf peçe giydirecek
Sulari der ayrılacak
Gericilik uyduracak
Şer(i)atçıymış hilafetçi
Söz: Davut Sulari

Hilal Kaşlım Gelmedi
Gelmedi gelmedi gelmedi
Hilal gaşlım gelmedi
Gelmedi gelmedi gelmedi
Ay ışığım gelmedi
Bir türkü tutturup söze başlarım
Pınar oldu gözlerimde yaşlarım
Ben görmessem görsün mezar taşlarım
Hasreti gönlümde tüttü gelmedi
Gelmedi gelmedi gelmedi
Ay ışığım gelmedi
Onbeşimde bir güzele tutuldum
Hilal gaşlarını çattı gelmedi
Ben onun uğruna ömrümü verdim
Geleceğim dedi gitti gelmedi
Gelmedi gelmedi gelmedi
Hilal gaşlım gelmedi
El ele tutuştuk karanfil taktık
Yarin umutlu umutla baktık
Diz dize oturduk türküler yaktık
Şafak attı güneş battı gelmedi
Gelmedi gelmedi gelmedi
Hilal gaşlım gelmedi
Gelmedi gelmedi gelmedi
Ay ışığım gelmedi
Kaynak: Küçük Neşet
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Sayfa 1585

Hilebaz Demişler Bizlere Amma
Hilebaz demişler bizlere amma
Ne hilem var ne hileciğim var
Kimisine baldan lezizim amma
Kimine zehirden acılığım var
Yüzümü çevirdim adu taşından
Kaynıyor kazanım aşk ateşinden
Değirmen döndürdüm gözüm yaşından
Usta olamazsam suculuğum var
Gahi usta eyler gahi suç eyler
Gahi yara eyler gah ilaç eyler
Hasılı dost beni eğlence eyler
Yar ile böyle bir cilveciğim var
Bak şu sofulara ne söylemişler
Agahi Kızılbaş şair demişler
Hacca gitmez deyi tan eylemişler
Benim ise kunde hacılığım var
Kaynak: Aşık Agahi

Hilebaz Diyorlar Azizim
Hilebaz diyorlar azizim amma
Ne hilem ne de bir hileciğim var
Kimisine baldan lezizim amma
Kimine zehirden acılığım var
Yüzüm döndürmedim adu taşından
Kaynadı kazanım aşk atasından
Değirmen yaptırdım gözüm yaşından
Usta değilsem de suculuğum var
Gahi usta eyler gah sucu eyler
Gahi yara acar gah ilaç eyler
Hasılı dost bizi eğlence eyler
Böylece yar ile cilveciğim var
Kimisi Bedevi kimi Hambeli
Kimisi Maliki kimi Sünbüli
Ben de kızılbaşım Allah'ın kulu
Hemi de Güruh-ı Naci'liğim var
Bak şu zahide ki ne söylemişler
Agahi kızılbaş amma demişler
Hac'ca gitmez diye ta'n eylemişler
Benim ise yılda hacılığım var
Kaynak: Aşık Agahi
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Hintten Yemenden Çekerler
Hintten Yemenden çekerler
Döner Bağdada dökerler
Türlü nimete ekerler
Biber de kara değil mi
Gökte uçan kuğunun
Benleri var çoğunun
Mısır’da Arap beyinin
Kolları kara değil mi
Altın havanda döğerler
Gümüş güğüme koyarlar
Ağaya beye sunarlar
Kahve de kara değil mi
Kaynak: Yöre Ekibi

Hisardan İnmem Diyor (Menberi)
Hey hey hey
Hisardan inmem diyor
Haydi basmadan giymem diyor
Kestirirsen pullu kes
Yanına gelmem diyor
Menberidir yallah yallah menberi
Al başından çemberi
Ağlatmayın dilberi
Ben yandım aman aman
Hey hey
Kalenin ardındayım
Haydi saatin dördündeyim
Eller uykusun uyur
Ben senin derdindeyim
Menberidir yallah yallah menberi
Al başından çemberi
Ağlatmayın dilberi
Ben yandım aman aman
Hey hey
Ey pınar eşme pınar
Derdimi deşme pınar
Yarin başına gelirse
Su ver söyleşme pınar
Pembelidir gızın adı pembeli
Al başından çemberi
Ağlatmayın dilberi
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Sayfa 1586

Ben yandım aman aman
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Hissedince Kalbinde Ağrıları
Hissedince kalbinde ağrıları
Ağlayınca gizlice akşamları
Korkma sakın küçüğüm
Herkes böyle tanır aşkları
Sessizce sever kalbin
İçin için yakar seni sevgin
Tek amacın ulaşmak olur sevgiliye
Unutmaya kalmaz halin
Umutsuzca boğulursun aşkın içinde
Üzgün, bezmiş bir şekilde
Ümit etmeye devam edersin
Olmayacağını bildiğin halde
Kalabalıktan kaçar yalnız kalırsın
Şiirler yazmaya başlarsın
Hep ama hep onu düşünerek
Bir gün okur diye saklarsın
Gün gelir unutmaya çalışırsın
Ama sonunda unutamadığını anlarsın
Korkma sakın küçüğüm
Elbet bir gün mutluluğu yaşarsın
Kaynak: Ahmet Eron

Hitler'e
Tankınız ne güçlü ne güçlü
Yüz insanı ezer geçer
Ama bir kusurcuğu var
Sürecek insan ister
Uçağınız ne güçlü ne güçlü
Fırtınadan tez gider filden zorlu
Ama bir kusurcuğu var
İnsan ister başında
İnsan neler yapar neler yapar
Bilir uçmasını öldürmesini
Ama bir kusurcuğu var
Bilir düşünmesini de
Kaynak: Bertolt Brecht
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Hoca Ezan Okuyor
Hoca ezan okuyor
Hatça'm peşkir dokuyor
Hatça'mın peşkirleri
Karanfiller kokuyor
Aman Hatça'm
Bağlara gel bağlara
Biz de gidelim
Candarmasız köylere
Bizim köyün bacası
Ezan okur hocası
İnce belli Hatça'nın
Ben olaydım kocası
Aman Hatça'm
Bağlara gel bağlara
Biz de gidelim
Candarmasız köylere
Kaynak: Ramazan Ünay

Hoca Olur Elim Kolum Bağlarım
Hoca olur elim kolum bağlarım
Çok gün olur bu halime ağlarım
Bazı bazı coşar taşar çağlarım
Bilmem ilk baharın seli miyim ben
Gah derim yeter ey belalı başım
Hemen gördüğüme çatarım kaşım
Gah inlerim akıdırım göz yaşım
Abdalın sazını teli miyim ben
Gah bana kör ol dese az olur
Hoşa gider bu bir cilve naz olur
Gah sivrisinek davulbaz olur
Derim yoksa acep veli miyim ben

Sayfa 1587

Dünya kilidini kime vermişler
Rüzgarı elinde tutanı söyle
Said dünya nasıl idi binada
Arif isen kıssa çoktur manada
İki nefes alır verir senede
Alevi ağzından tüteni söyle
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Hocam
Hocamın eşşeği dağlar başında
Hocam bir kız sevmiş onbeş yaşında
Aman hocam aslan hocam
İş işten geçti içtiğimiz rakılar batmanı geçti
Hocamın eşşeği anırıp gelir
Hocam meyhaneden bağırıp gelir
Aman hocam aslan hocam
İş işten geçti içtiğimiz rakılar batmanı geçti
Yüksek odalarda mangal kömürü
Mevlam huvardalara versin ömürü
Aman hocam aslan hocam
İş işten geçti içtiğimiz rakılar batmanı geçti
Yüksek odalara serdim hasırı
Mevlam hovardalara versin sabırı
Aman hocam aslan hocam
İş işten geçti içtiğimiz rakılar batmanı geçti
Kaynak: Yöre Ekibi

Hocam (Bana Sual Sorma)

Hoca Sükut Edince

Bana sual sorma cevap müşküldür
Her sırrı ben sana açamam hocam
Hakkın hazinesi darı değildir
Cami avlusuna saçamam hocam

Direksiz kubbeyi denke vuranı
Yeri göğü çekip tartanı söyle
Gel haber ver gök yüzüne ereni
Dünyanın ucuna yeteni söyle

Kayd-ı ahiretle düşmem mihnete
Ben burda memurum şimdi hizmete
Hayvan otlatırken gidip cennete
Sana hulle donu biçemem hocam

Bu dünyayı çark dönerken görmüşler
Kafdağına kaç bin çivi vurmuşlar

Miracı anlatma eşek değilim
Bildiğin kadar da melek değilim

Kaynak: Kamil Sarıateş
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Günahkar insanım ördek değilim
Bu ağır gövdeyle uçamam hocam
Halka korku verme velvele salıp
Dünya ve ahiret bu köhne kalıp
Ben softa değilim cübbemi alıp
İmaret imaret göçemem hocam

Sayfa 1588

Hokka Hokka Lokumları
Hokka hokka lokumları
Yedirdim sana marikom
(Bağlantı)
Ne dedim sana marikom
Darıldın bana

Ölümden ürker mi tez ölen kimse
Çoktan mazhar oldum ben hak nefese
Bu demi sürerken ecel gelirse
İşimi bırakıp kaçamam hocam

Çifte çifte paytonları
Koşturdum sana marikom

Şarabı men etme o değil hüner
Aşığım badesiz pek başım döner
Gönlümde muhabbet ateşi söner
Özrüm var sade su içemem hocam

Başındaki pırlantayı
Ben aldım sana marikom

Nar-ı cehennemi önüme sürme
Günahımı döküp kaygılar verme
Kitapta yerini bana gösterme
Ben pek o yazıyı seçemem hocam
Feylesof Rıza'yım dinsiz anlama
Dini ben öğrettim kendi babama
Her ipte oynadım cambazım amma
Sırat köprüsünü geçemem hocam
Kaynak: Rıza Tevfik

Hocam Sen Mi Geldin
Hocam sen mi geldin hele bizim diyardan
Haber mi getirdin bizim diyardan
Hocam sen geldiğinde bahar mıydı yaz mıydı
Ötüşenler ördek miydi kaz mıydı
Şahsenem de gelin miydi gız mıydı
Garip ben geldiğimde bahar değil yaz idi
Ötüşenler ördek değil kaz idi
Şahsenem dediğin gelin dediğin gız idi
Garalar giyinmiş yaslı gördüm Senem'i
Onlar Şam güzeli olmaz bu böyle olmaz
Bülbül gülü koyup dikene konmaz
Baban Kurtbeyi derler karşı çıkılmaz
Yol ver Şam güzeli ben gider oldum
Kaynak: Cevdet Günebakan
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Bağlantı

Bağlantı
Kaynak: Binnaz Cabbar

Hokkabaz İşte
Görüntü demokrat özü dalkavuk
Boş meydanda horoz afette tavuk
Gök gürleyince gör arıyor kovuk
Köpeksiz köylerde değneksiz gezer
Anlatıp duruyor söz vergisi yok
Çözüm önerisi meğer ne de çok
Hep aynı nakarat bıktım karnım tok
Hatası söylenmez sapıtır azar
Rüzgarın yönüne değirmen taşır
Gören yok zannedip ambardan aşır
Sonun belli dünden istersen şaşır
Çığ büyür dağ olur seni de ezer
Yalan ona caiz ben desem ayıp
Dinleyip de kanmak ne büyük kayıp
Çobanmış sürüye bizi de sayıp
Koyun olduğumuz nerede yazar
Asırlar nesiller sanki esirler
Asılları kayıp elde küsürler
Tanık mı istersin işte nasırlar
Çare noktalanmaz çektikçe uzar
Hokkabazın sihri bozulur kopar
Benliği yücelten nefsine tapar
Devirmeyen kurşun geriye teper
Hileyle yol alan kuyusun kazar
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Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Honçaya Goydum Balığı
Honçaya goydum balığı
Güle tutdum ortalığı
Üzünnen aç çalmalığı
Erken banladı horuz
Deyir gelibdir Novruz
Ortaya goydum çırağı
Abad gördüm yolu bağı
Temiz tarıh her otağı
Erken banladı horuz
Deyir gelibdir Novruz
Honçanı goyun mize
Kim isteyir gelsin bize
Gül sepmişem evimize
Erken banladı horuz
Deyir gelibdir Novruz
Kaynak: Ramazan Gafarlı

Hop Dedik (Burnumuzdan Geldi)
Burnumuzdan geldi yediklerimiz
Bu kadar da fazla beyler hop dedik
Eğri çıktı doğru dediklerimiz
Bu kadar da fazla beyler hop dedik
Bela mı geldiniz halkın başına
Zehirler kattınız yoksul aşına
Halk nasıl girecek bu yıl kışına
Bu kadar da fazla beyler hop dedik
Emekçinin emeğini çaldınız
Kazandığı hakkın geri aldınız
Üstelik de yastığına daldınız
Bu kadar da fazla beyler hop dedik
Cehaletten hoşnutsunuz biliriz
Biz gelirsek gürül gürül geliriz
Ölürsek de halk yoluna ölürüz
Bu kadar da fazla beyler hop dedik
Yasaları lehinize yaptınız
Memleketi üç kuruşa sattınız
Liranın üstüne toprak attınız
Bu kadar da fazla beyler hop dedik
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Bir zaman köylüyü şehre döktünüz
Ucuz iş gücüydü alıp ektiniz
Yoksulun evine incir diktiniz
Bu kadar da fazla beyler hop dedik
Kendinize halkı kul etmek için
Sofranıza havyar,bal etmek için
Cahil koyup kuru dal etmek için
Bu kadar da fazla beyler hop dedik
Dinle avuttunuz cennet var diye
Gidenler gelmedi yüz yıllar niye
Emekli alamaz kefenlik giye
Bu kadar da fazla beyler hop dedik
İlhami der durun yazık be yazık
Yarın aha geldi kalmadı azık
Bol maaş vekile fakire kazık
Bu kadar da fazla beyler hop dedik
Kaynak: İlhami Arslantaş

Hoppala Oğluma Yaz Geldi
Hoppala oğluma yaz geldi
Çarşıya kiraz geldi
Aldım üç okka kiraz
Dedi ana az geldi
Hoppala oğluma hoppala
Day day durmaya çabala
Çarşılar açık bugün
Dayısı gitmiş top ala
Dayday dur dayın gelsin
Başka da neyin gelsin
Dayının ceplerinden
Şekerden Payın gelsin
Hoppala oğluma hoppala
Day day durmaya çabala
Çarşılar açık bugün
Dayısı gitmiş top ala
Kaynak: Ganime Kızılateş

Hor Görme
Ne olur bizleri böyle hor görmen
Kendine hükmeden hükümdarım ben
Yok olmamız için ıstırap vermen
Bakın düşünüyom çünkü varım ben
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Şeylerden algılı duyguluyum ben
İnsan haklarına saygılıyım ben
Çünkü yarınımdan kaygılıyım ben
Bunlar için vicdan namus arım ben
Nicelik değişir yok olamam ki
Olduğumdan fazla çok olamam ki
Hak bende yok ise hak olamam ki
Bütün canlılara gerçek yarim ben
Koca güneş dünyamızı ışıtır
Hava toprak su da hayat taşıdır
Çırakman'ım bilmeyeni üşütür
Yüksek dağbaşında buzlu karım ben
Kaynak: Hüseyin Çırakman

Hor Görme
Beni hor görme gardaşım
Senin gibi ben de insanım
Aramızda pek fark yoktur
Hepimiz aynıyız canım
Karşındaki çocuk olsa
Sakın onu küçümseme
Sen de adam mısın deyip
Sakın onu hor görme
Herkesin bir gururu var
Haysiyeti onuru var
Her şeyin bir sınırı var
Sakın kimseyi küçümseme
Hep tepeden bakıyorsun
Çok yüksekten atıyorsun
Kendini ne sanıyorsun
Hey Allah’ın sersem kulu
Palavracı bir halin var
Her sözünde yalan yatar
Seni kim adam yerine koyar
Senin gibi bir insanı
Kasım der ki sözüm bitmez
Doğru söz hoşuna gitmez
Ne söylesem ki kar etmez
Senin gibi bir insane
Kaynak: Kasım Karşı
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Horasan İlinden Anadolu'ya
Horasan ilinden Anadolu'ya
Islahata geldi Pir Hasan Dedem
Seyreyle didemden akan selini
Islahata geldi Pir Hasan Dedem
Peşinden ordusu gayet fırkatlı
Taçları yeşildir dilleri tatlı
Böyle er görmedim gayet heybetli
Islahata geldi Pir Hasan Dedem
Haydarı Berek'e bekçidir koydu
Necef denizinden kılıçın aldı
Tahta kılıç ile çok kafir kırdı
Islahata geldi Pir Hasan Dedem
Ol Berek dağında Haydar seslenir
Varan deli akıllanır uslanır
Tahta kılıç kılıfında paslanır
İslaha geldi Pir Hasan Dedem
Aksede üstünde gördüğüm böyle
Gül yüzlü efendim gördüğün söyle
Pir Otman Baba'ya bir niyaz eyle
Islahata geldi Pir Hasan Dedem
Velim der ki şüphesiz Ali
Bir ismi Hasandır, bir ismi Ali
Niyaz et Allahın sevgili kulu
Islahata geldi Pir Hasan Dede
Kaynak: Aşık Veli

Horasan'da Bir Er Geldi
Horasan'da bir er geldi
İlim dolu Hacı Bektaş
Kırk şehirde bayram oldu
Gerçek yollu Hacı Bektaş
Kara hüyük tekke oldu
Çevresine erler doldu
Melek bacı bir gül verdi
Cem bülbülü Hacı Bektaş
Attı postu mekan kurdu
Gerçek olan divan durdu
Kazan kaynar aç doyurdu
Rahmet gölü Hacı Bektaş
Yeniçeri ordu kurdu
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Bektaştan duvayı aldı
Düşmanın bağrını deldi
Bahar seli Hacı Bektaş
Derya dökerim göz yaşı
O dur sultanların başı
Atatürk'ün fikir yoldaşı
Türk'ün dili Hacı Bektaş

Sayfa 1591

Kör halamdan kıymatlı idi
Çil çil horazım
Horazım da horazım çilli horazım
Tavukların kocası kardan beyazım
Civcivlerin babası topal niyazım
Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Aşık Derdi Derya

Horoz Havada Horoz

Horasan'dan Rum'a Zuhur Eyleyen

Horoz havada horoz (lele yar)
Sesi yuvada horoz (lele yar)
Sesine gurban olam (lele yar)
Yari uyar da horoz (lele yar)

Horasan'dan Rum'a zuhur eyleyen
Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi
Binip cansız duvarları yürüten
Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi
Doksan altı bin Horasan Pirleri
Elli yedi bin de Rum erenleri
Cümlesinin servirazı serveri
Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi
Balım Sultan arkadaşı yoldaşı
Kızıldeli Sultan dürür hem eşi
Abdal Musa Sultan dersen ne kişi
Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi

(Bağlantı)
Ah lele yar lele yar lele yar
Muhabbetli şirin yar lele yar
Horozlar öter oldi (lele yar)
Hasretlik yeter oldi (lele yar)
Bu şeneki ayruluk (lele yar)
Ölümden beter oldi (lele yar)
Bağlantı
Kaynak: Ahmet Kayıkçı

Kaynak: Abdal Musa

Horazımı Kaçırdılar
Horazımı kaçırdılar
Damdan dama uçurdular
Suyuna da pilav pişirdiler
Çil çil horazım
Horazım da horazım çilli horazım
Tavukların kocası kardan beyazım
Civcivlerin babası topal niyazım
Horoz değil katır idi
Dağdan odun getirirdi
Mahalleye yiter idi
Çil çil horazım
Horazım da horazım çilli horazım
Tavukların kocası kardan beyazım
Civcivlerin babası topal niyazım
Horazım pek butlu idi
Ön kolları etli idi
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Horozumu Kaçırdılar (Küpeli Horoz)
Horozumu kaçırdılar
Damdan dama uçurdular
Suyuna da pilav pişirdiler
Bili gah bili gah bili bili gah gah
Küpeli horozum
Kar beyazım
(Bağlantı)
Bir sabah kalktım
Avluya baktım
Aradım taradım bağırdım çağırdım
Bili gah bili gah bili bili gah gah
Küpeli horozum
Kar beyazım
Kanadı var kilim gibi
İbiği var elim gibi
Acısı var ölüm gibi

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Bili gah bili gah bili bili gah gah
Küpeli horozum
Kar beyazım
Bağlantı
Kaynak: Sırrı Sarısözen

Sayfa 1592

Horozumun Tüyleri İlvane
Horozumun tüyleri ilvane (aman)
Hapı yuttu tavuklarım divane (aman)
Ha git git git git gıdak
Körolası tavuklarım pek fıkırdak (aman)

Horozumu Kaçırdıları

Horozumun tüyleri kahverengi (aman)
Mahallenin tavukları hep dengi (aman)

Horozumu kaçırdıları
Damdan dama aşırdıları
Suyunda pilav pişirdiler
Bili geh gel güzel horozum

Ha git git git git gıdak
Körolası tavuklarım pek fıkırdak (aman)

Horozumun beş pençesi
Tavukların eğlencesi
Evde boş kaldı kümesi
Bili geh gel güzel horozum
Horozum da yağlıyıdı
Kümesine bağlıyıdı
Çil tavuğun oğluyudu
Bili geh gel güzel horozum
Kaynak: Ömer Akpınar

Horozumu Satamadım
Horozumu satamadım
Kumbarama atamadım
Bir kız alıp kaçamadım
Oy bili bili bilibil bilibili bili
Çilli de horozum kayboldu
Horozumu kaçırdılar
Damdan dama uçurdular
Suyuna da pilav pişirdiler

Horozumun tüyleri bir hoştur (aman)
Tavuklarım horozumdan serhoştur (aman)
Ha git git git git gıdak
Körolası tavuklarım pek fıkırdak (aman)
Kaynak: Osman Takunyacı

Hortumlanan Halkın Marşı
Bakma, dönmez şafak vakti yurttan kaçan o alçak
Dönmeyip Amerika'da, arlanmaksızın yaşayacak
O benim milletimin hırsızıdır, yurdu soyacak
Hortumladıkları benimdir, milletimindir ancak
Çalma kurban olayım hepsini, ey hırslı çakal
Gariban halkıma da bir pul, bırakacak kadar al
Olmaz sana götürdüğün paralar sonra helal
Hakkını vermezsen buradaki ortaklarının behemal
Ben ezelden beri aç yaşadım, aç yaşarım
Hangi hükümet beni kurtaracakmış Şaşarım
Kurumuş musluk gibiyim, ne akar ne taşarım
Yırtsam da bir tarafımı, hiç görülmez başarım
Kaynak: Hızır Demirci

Oy bili bili bilibil bilibili bili
Çilli de horozum kayboldu
Horozumun tüyü kara
Sesi gider Üsküdar'a
Bugünlerde düştüm dara
Oy bili bili bilibil bilibili bili
Çilli de horozum kayboldu
Kaynak: Cemal Karaelmas

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Hosta'nın Bademleri

Hosta'nın bademleri (ölem yar canım yar ninne yar)
Seyredin gidenleri (ölem yar canım yar ninne yar)
Dutun dutun öldürün (ölem yar canım yar ninne yar)
Yari terkedenleri (ölem yar canım yar ninne yar)

Hosta'nın önü bağlar (ölem yar canım yar ninne yar)
Başı dumanlı dağlar (ölem yar canım yar ninne yar)
Yarim gitti gurbete (ölem yar canım yar ninne yar)
Gözlerim durmaz ağlar (ölem yar canım yar ninne ya
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Hosta'dan giden yarim (ölem yar canım yar ninne yar)
Bana zulmeden yarim (ölem yar canım yar ninne yar)
Beni goydun yalınjz (ölem yar canım yar ninne yar)
Derdinden ölem yarım (ölem yar canım yar ninne yar)

Dostu anacak sevgi
Kalbe konacak sevgi
Kavgayı yok edecek
Kini yenecek sevgi

Yari yolladım yola (ölem yar canım yar ninne yar)
Gözlerim dola dola (ölem yar canım yar ninne yar)
Tanrım bir bulut gönder (ölem yar canım yar ninne yar)
Yarıma gölge ola (ölem yar canım yar ninne yar)

İnsanca yaşam temel
Dünya birliği emel
Savaşsiz bir evrende
Yaşamak ne mükemmel

Hosta'ya geçi geldi (ölem yar canım yar ninne yar)
El attım saçı geldi (ölem yar canım yar ninne yar)
Keşke atmaz olaydım (ölem yar canım yar ninne yar)
Arkadan göçü geldi (ölem yar canım yar ninne yar)

Dostu anacak sevgi
Kalbe konacak sevgi
Kavgayı yok edecek
Kini yenecek sevgi

Kaynak: Mustafa Özgül

Sevgi gönül vermektir
Gönülde dost görmektir
Hep beraber ağlayıp
Hep beraber gülmektir

Hoş Bilezik Hoş Bilezik
Hoş bilezik hoş bilezik kolları nazik
Ben yarimden ayrılmışam vay bana yazık
Dağlarda maralsın çöllerde ceylan
Olmuşam nahcivan boyuna hayran
Salın da bana gel ben sana kurban

Dostu anacak sevgi
Kalbe konacak sevgi
Kavgayı yok edecek
Kini yenecek sevgi
Söz: Ali Çağan

Hoş bilezik hoş bilezik kolları nazik
Ben yardan ayrılmışam vay bana yazık

Hoş Gelir

Mencüş küpe takmış iki kulağa
İnci dişler yakışıyor dudağa
Beni hasret koyma elma yanağa

Nerde sana benzer birini görsem
İçim yanar gözlerimden yaş gelir
İşte böyle karşılıksız seversem
Seven yanar sevilene hoş gelir

Hoş bilezik hoş bilezik kolları nazik
Ben yardan ayrılmışım vay bana yazık
Güzeller güzeli güllerin hası
Sensin ol sevdanın şahan kalası
Bağların çiçeği dağın lalası

Yiğitler güzeller düşmez eşine
Ah dedikçe dert dizilir peşine
Belki sonra gelir aklın başına
Çağın geçer genç ömrüne kış gelir

Hoş bilezik hoş bilezik kolları nazik
Ben yardan ayrılmışım vay bana yazık

Garip Hacı'm ömür geldi akşama
Bürünsem ne çıkar efkara gama
Ben öldükten sonra ağlarsın ama
Dolu giden tabut geri boş gelir

Kaynak: İnayet Avcı

Kaynak: Aşık Hacı Karakılçık

Hoş Geldin Güzel Yavrum

Hoş Gelişler Ola

Hoş geldin güzel yavrum
Sevgi tümden bitmeden
Barışmalı insanlar
Fırsat elden gitmeden

Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa
Askerin milletin bayrağınla çok yaşa
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Arş arş arş ileri ileri
Arş ileri marş ileri
Dönmez geri Türk'ün askeri
Sağdan sola soldan sağa
Al da bayrağın düşman üstüne
Cephede süngüler ayna gibi parlıyor
Azeri Türkleri bayrak açmış bekliyor
Arş arş arş ileri ileri
Arş ileri marş ileri
Dönmez geri Türk'ün askeri
Sağdan sola soldan sağa
Al da bayrağın düşman üstüne
Parlayan yıldızın alemi tenvir eder
Cumhuriyet bayrağı semalar içre süzer
Arş arş arş ileri ileri
Arş ileri marş ileri
Dönmez geri Türk'ün askeri
Sağdan sola soldan sağa
Al da bayrağın düşman üstüne
Kaynak: Yöre Ekibi

Hoş Sohbete Kamil Gerek
Bahçesinde güller deren
Her işine emek veren
Dinleyecek candan yaren
Hoş sohbete kamil gerek
Bülbül ile gülün aşkı
Ne edeyim saray köşkü
Mey'in adı oldu içki
Hoş sohbete kamil gerek
Arı olan baldan anlar
Yol bilen can yoldan anlar
İnsan olan halden anlar
Hoş sohbete kamil gerek
Meyve veren ulu ağaç
Neme gerek kuru bir taç
Muhabbete Yiğit muhtaç
Hoş sohbete kamil gerek
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Hoş Yar İle Vardır (Gönül)
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Hoş yar ile vardır benim pazarım
Muhabbet bağına girmeli gönül
Sahrada divane olmuş gezerim
Arı gibi balın dermeli gönül
Gönül gel seninle sadık kalalım
Leyla'nın aşkıyla mecnun olalım
Sen Şirin ben Ferhat dağı delelim
Garip gibi murat almalı gönül
Bilmem ki ben sadık yare neyledim
Dertliyim derdimi döktüm söyledim
Azdı yaralarım şifa bulmadım
Aşkın çilesini çekmeli gönül
Aşık Derdi Derya yeter söyleme
Aşkın deryasına dalıp boylama
Coşkun sular gibi akıp çağlama
Çağlayan göz yaşını silmeli gönül
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Hoşça Tutun Öküzü
Dağdan kütür kütür hezen indirir
İndirir de ateşlerde yandırır
Her evin devleğin öküz döndürür
İreçberler hoşça tutun öküzü
Öküzün damını alçacık yapın
Yaş koman altına kuruluk serpin
Koşumdan koşuma gözlerin öpün
İreçberler hoşça tutun öküzü
Abdal Pir Sultan'ım kaynar coşunca
Tekne hamur kalmaz ekmek pişince
Adem at öküzün çifte koşunca
İreçberler hoşça tutun öküzü
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Hoşçakalın Dostlarım
Hoşçakalın dostlarım benim
Hoşçakalın dostlarım
Sizi canımda canımın içinde
Kavgamı kafamda götürüyorum
Hoşçakalın dostlarım
A dostlara kavga dostu
İş kardeşi
A yoldaşlara tek hecesiyiz
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Tek hecesiz elveda

Başkanım Reis Beyim hoşgeldiniz

A dostlara kavga dostu
İş kardeş
Yoldaşlara elveda
Görüşürüz yine görüşürüz dostlarım
Beraber güneşle güler beraber döğüşürüz

Er olanlar çıksın hodri meydane
Durmayalım öyle miskin divane
Aşık olanlar vursun sazın teline
Misafirler cümleten hoşgeldiniz

Hoşçakalın dostlarım
A dostlara kavga dostu
İş kardeşi
A yoldaşlara tek hecesiyiz
Tek hecesiz elveda

Aşık Mevlevi’m çok söyledin yeter
O dostun sevdası serrinde tüter
Daha bu handan niceleri geçer
Kahvemize sefalar getirdiniz
Kaynak: Aşık Mevlevi

Kaynak: Grup Yorum

Hoşgörü (Mührü Misali)

Hoşgeldin (Bu Kapıdan)

Ey aşk artık damarımdan
Akmana hacet kalmadı
İçtim ecel şerbetini
Yakmana hacet kalmadı

Bu kapıdan korkmadan gir içeri
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Yunus gibi mansur gibi gel beri
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Hacıbektaş dergahına hoşgeldin
Bu dergaha çiğler gelir pişerler
Sazlar alar semah döner coşarlar
Dost dost diye diye dağlar aşarlar
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Bu yoldan dönmeyip asılan oldu
Bu yolda derisi yüzülen oldu
Bize bir lokmayla bir hırka kaldı
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Pir sultan dergahına hoşgeldin
Kaynak: Mansur Nesimi

Hoşgeldiniz
Mehmet Beyin diyarına ihvanlar
Cümle konuklarım siz hoşgeldiniz
Şükür cem olmuş ozanlar aşıklar
Fevzi Halıcı Hocam siz hoşgeldiniz
Yunuslar şehrine dernek açıldı
Metaı olanlar bir bir seçildi
Kültüre sanata hüner saçıldı
Kaymakamım Beyim siz hoşgeldiniz
İlim iffetli dostlar birlik oldu
Acabalar kalktı silinip yolundu
Yunusların aşk yolunda duruldu
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Yandım közüne sarıldım
Girdim özüne dirildim
Dara çekildim sır oldum
Çekmene hacet kalmadı
Leyli leyli leyli leyli
Gelip geçer hayat belli
Yaşasan binbeşyüzelli
Yakmana hacet kalmadı
Lokmana hacet kalmadı
Yazıldım bir sırasına
Mehlem oldun zerresine
Düştüm aşkın deresine
Atmana hacet kalmadı
Karıştım vardım ummana
Mührü misali can cana
Hoşgörü derman insana
Lokmana hacet kalmadı
Söz: Adem Aslandoğan

Hoşgörü Yolunu Açalım Dostlar
Tabiatla insan iç içe yaşar
Hoşgörü yolunu açalım dostlar
Dürüst olmayanlar yolundan şaşar
Hoşgörü yolunu açalım dostlar
Sevgi pınarında sular durulur
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Cahil insan birbirine kırılır
Ermiyor aklımız mantık yorulur
Hoşgörü yolunu açalım dostlar
Birlikte yaşarız hep kardeş bacı
Bizleri yaşatır sevginin gücü
Cömerttir tabiat verir ilacı
Hoşgörü yolunu açalım dostlar
Canım feda olsun mert oğlu merde
Hal ehli dost için geçerim serde
Ezgini der nifak sormayın ferde
Hoşgörü yolunu açalım dostlar
Kaynak: Ozan Ezgini

Hotina'nın Ufak Taşı
Hotina'nın ufak taşı (aman)
Sevdiğimin kalem kaşı
Benim sevdiğim hovardalar başı (aman)
Şu yerlerin sitemleri
Şu yerlerin sitemleri (aman)
Yaktı kül eyledi beni
Dün gece yare uğradım (aman)
Ağzına şeker doğradım
Yar söyledi ben ayledim (aman)
Şu yerlerin sitemleri

Sayfa 1596

Nükteler güzeldi sözler güzeldi
Gönüller güzeldi gözler güzeldi
Sakiler güzeldi yüzler güzeldi
Badeler sunmuştuk ellerinize
Daimi'dir muhabbetin aşığı
Muhabbettir karanlığın ışığı
O bahçenin olduk bir sarmaşığı
Dolandık sarıldık dallarınıza
Kaynak: Aşık Daimi

Hozalı Gelin
Aşağıdan gelir hozalı gelin
Topla fistanını toz olur gelin
Kaldırsam peçeni baksam yüzüne
Eller arif olmuş söz olur gelin
Aşağıdan gelir o yarin göçü
Nere koyam gidem canımın içi
Ölünce kabrime gelmezsen eğer
Yanıma koysunlar verdiğin saçı
Genemi yürüdü bu yarin göçü
Nereleri gezdin canımın içi
Koynumda sakladım verdiğin saçı
Hatırdan gönülden çıkarma beni
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Şu yerlerin sitemleri (aman)
Yaktı kül eyledi beni
Kaynak: Halil İbrahim Mısırlı

Hoyratlar Değmesin Güllerinize
Gücenme sevdiğim açma arayı
Bir gün geleceğim illerinize
Işıklansın gönlünüzün sarayı
Hoyratlar değmesin güllerinize
Bülbül şakımazdı senin yanında
Bir volkan kükrerdi kızıl kanında
Bir şafak sizinle sohbet anında
Doyamadık tatlı dillerinize
Orda çağıl çağıl çağlamıştınız
Saz inlerken sizler ağlamıştınız
O demde bir kemer bağlamıştınız
Ne hoş yakışmıştı bellerinize
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Hozurdayor Aşağı İmaret Arısı
Hozurdayor aşağı imaret arışı
Seyre çıkmış güzellerin sürüsü
(Bağlantı)
Vay dudu dillim amman
Bir daneciğim amman amman
Yandı yüreğim amman amman yandı ciğerim
Benim yarim memlekatin yarısı
Göste uçan durnam ganadı burma
Bağlantı
Kırk çeşmeden sular içtim kanmadım
Yedi yerden gurşun yedim ölmedim
Bağlantı
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Aman çavuş ben dünyama doymadım
Gökte uçan durnam ganadı burma
Bağlantı
Kaynak: Hakkı Bayraktar

Höçüllü De Yavrum Höçüllü
Höçüllü de yavrum höçüllü
Yaylada buldum göçünü
Dakıver de zillerin üçünü
Oyna da meydan senindir aman
Dönüver de meydan senindir aman
Dönüver de meydan senindir güzelim
Merdini yavrum merdini
Kim bilir kimin derdini
Dakını ver zillerin dördünü
Oyna da meydan senindir aman
Dönüver de meydan senindir aman
Dönüver de meydan senindir güzelim

Höyük Altı Minare
Höyük altı minare
Sevdim ama ne çare
Derdimin dermanıdır
Canım feda o yare

Sayfa 1597

Höyüklü'nün Etirafı Köşk Olsun
Höyüklü'nün etirafı köşk olsun aman
Beni vuran efelere de aşkolsun
Aynalı martin mezarıma daş olsun aman
Ben vuruldum aman gidiyorum ahirete vay
Selam da söylen Yağcıoğlu'nun Ahmet'e vay
Varıp bakın değirmenim döner mi aman
Değirmene binbaşım da iner mi
Binbaşım da kıratına biner mi aman
Ben vuruldum aman gidiyorum ahirete vay
Selam da söylen Yağcıoğlu'nun Ahmet'e vay
İbram Çavuş Höyüklü'den iniyor aman
Elma gözlü kıratına biniyor vay
Öcüoğlu da tütünleri veriyor aman
Ben vuruldum aman gidiyorum ahirete vay
Selam da söylen Yağcıoğlu'nun Ahmet'e vay
Kaynak: Yağcıoğlu Fehmi Efe

Hu Çeker (Bugün Seyre Çıkmış)
Bugün seyre çıkmış güzeller şahı
Sallanıp gezdiği eller hu çeker
Ağaçlar selamda boynunu eğmiş
Irlanıp selviler dallar hu çeker

(Bağlantı)
Oyalıdır yazması
Yürek yakar bakması

Cemalin görenler tutuşup yanar
Mestane gözlerin çark gibi döner
Doldurmuş doluyu kadehler sunar
O yeşil parmaklar eller hu çeker

Söğüt yolu tozludur
Yarim ela gözlüdür
Söyleyin bekarlara
o yar bana sözlüdür

Menendin bulunmaz Gürc-ü Revan'da
Şam-ı Diyarbakır Haleb-i Van'da
Ağalar el pençe beyler divanda
Benim gibi nice kullar hu çeker

Bağlantı

Kaynak: Ruhi Su

Kızıltepe taşları
Seyrederiz kuşları
Kuşlar hep yuva kurdu
Biz kurarız düşleri

Hu Diyelim

Bağlantı
Kaynak: Zekai Aşçıkoca
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Aşıklar maşukuna yanar tüter bir zaman
İkrarlı dost dostuna yeter artar her zaman
Arifler ceminde ihvanlar semalı devran
Hu diye diye
Hu Rahmanım
Hu Kahharım Hu
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Sayfa 1598

Bağlantı
Kamiller varır hakikat şehrine kara
Metaı meyadanda hüner dizer sıraya
İhlas ile sıtkı püryan eyleyip sağ yara
Hu diye diye
Hu Rahmanım
Hu Kahharım Hu

Dost cemalin gördüm ah-u-zar oldum
Aşkına düşeli sevdakar oldum
Kalmadı mecalim bi karar oldum
Meğer tabutlara canım saralar beni
Bağlantı

Yemen ellerinden gelir o yarin kokusu
Ali Haydar sır evliyaların baş mebusu
Eniş olurmuş bunca müşküllerin yokuşu
Hu diye diye
Hu Rahmanım
Hu Kahharım Hu

Sıtkıyam Billahi terkin etmezem
Gayri güzellere meyil vermezem
Govsalar dövseler burdan getmezem
Meğer ferman gele canım süreler beni
Bağlantı

Kaynak: Aşık Mevlevi
Kaynak: Feyzullah Çınar

Hudam Seni Ne Hoş Günde Yaradıp
Hudam seni ne hoş günde yaradıp
Salıptı cihana ay güle güle
Gözellikte heç kim sene tay olmaz
Alıpsan gudretten pay güle güle

Hudey Hudey
Allah Allah desem hakkın divanına dursam
Ben bir yanık alma olsam dalında bitsem
Ne dersin hudey hudey

İnanmıram müşkül işler düzele
Tabibsen gel yaramı tezele
Men ne deyim senin kimi gözele
Eyledin ömrümü zay güle güle

Sen bir yanık alma olsan
Dalında bitmeye gelsen
Ben bir gümüş çövmen olsam çeksem indirsem
Ne dersin hudey hudey

Uca boylu dudu dilli bahtafar
Sene gurban canım malım neki var
Aşık Musa diyer gül benizli yar
Sen getir men içim çay güle güle

Sen bir gümüş çövmen olsan çeksen
Çekip indirmeye gelsen
Ben bir avuç darı olsam yere saçılsam
Ne dersin hudey hudey

Kaynak: Mürsel Sinan Uğursu

Sen bir avuç darı olsan
Yere saçılmaya gelsen
Ben bir güzel keklik olsam bir bir toplasam
Ne dersin hudey hudey

Hudey Hudey
Siyah saçlarında hatem yüzlerin
Garip bülbül gibi zareyler beni
Hilal ebrulerin ahu gözlerin
Tigi sevda ile canım yaralar beni
(Bağlantı)
Hudey hudey hudey yaralar beni
Diley diley diley yaralar beni
Kaşların Bismillah yüzün Beytullah
Seni öz nurundan yaratmış Allah
Sevmişem ben seni terketmem Billah
Aşkın hançeriyle canım vuralar beni
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Sen bir güzel keklik olsan
Bir bir toplamaya gelsen
Ben bir yavru şahin olsam kapsam kaldırsam
Ne dersin hudey hudey
Sen bir yavru şahin olsan
Kapıp kaldırmaya gelsen
Ben bir deli poyraz olsam tepsem dağıtsam
Ne dersin hudey hudey
Sen bir deli poyraz olsan
Tepip dağıtmaya gelsen
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Ben bir ulu hasta olsam yoluna yatsam
Ne dersin hudey hudey
Sen bir ulu hasta olsan
Yoluma yatmaya gelsen
Ben bir azrail olsam canını alsam
Ne dersin hudey hudey
Sen bir azrail olsan
Canımı almaya gelsen
Ben bir cennetlik kul olsam cennete girsem
Ne dersin hudey hudey
Sen bir cennetlik kul olsan
Cennete girmeye gelsen
Pir sultan üstadım bulsan birlikte girsek
Ne dersin hudey hudey
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Hulusi Gabilden Bilsen Fikrimi
Hulusi gabilden bilsen fikrimi
Men Allah'tan Al'osmanı isterem
Merhamet sahibi ol rahmi gani
Nesli mürsel hökmü hanı isterem
Süleyman mülkünde bergarar duran
Muhammet vekili makamı nuran
Hıfsının ezberi ayeti Kur'an
Selavatl o Sulfanım isterem

Sayfa 1599

Yar koynunda bir çift suna beslenir
Sen ağlama kirpiklerin ıslanır
Ben ağlim ki belki gönül uslanır
Ben ağlim ki gülüm eylen eylen eylen
Belki gönül uslanır
Sen bağ ol ki ben bahçende gül olim
Layık mıdır yanim yanim kül olim
Sen efendim ben kapında kul olim
Koy desinler bu da bunun kuludur
Ben ağlim ki gülüm eylen eylen eylen
Belki gönül uslanır
Kaynak: Hulusi Seven

Humaram Yar Humaram
(Bağlantı)
Humaram humaram
Ki gözden humaram
Dünenin uşağı
Bugün ihtiyaram
Gettim ceket biçmağa
Oturdum çay içmağa
Dediler yar gelipti
Kanat aldım uçmağa
Bağlantı

Al'osman şahım var şahlar serveri
Dilinde salavat zikri ezberi
Kaftan kafa zirü zeminden beri
Hükmetmağa bir tek onu isterem

Gettim baktım yar hasta
Şerbeti dolu tasta
İçeydim o şerbetten
Ben de olaydım hasta

Emri Hak yedinden çekilip kalem
Var imiş ettiğim yetişti belam
Mülkünde saltanat hükmünde alem
Divanında Şevket Şam isterem

Bağlantı

Gam günlü Şenlik'in gönlünün şadı
Çıkmaz hatırımdan Al'osman adı
Gidipti dünyanın lezzeti tadı
Mahşer günü bir mekanı isterem

Gettim bahtom yar yatıp
Yaştığı güle batıp
Özü gülünden güzel
Gülab içine takip
Bağlantı
Kaynak: İnayet Gönyeci

Kaynak: Aşık Şenlik

Huma Kuşu Yükseklerden Seslenir
Huma kuşu yükseklerden seslenir
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Humeyinim Ak Benim
Humeyinim ak benim (Aman Fatma'm)
Düşmanlarım çok benim
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Ben divan harbe gidiyom (Sancak Saçık Fatma'm)
Kurtaranım yok benim
Denizde kum kalmadı (Aman Fatma'm)
Balıkta pul kalmadı
Sabreyle deli gönül (Sancak Saçlı Fatma'm)
Başta akıl kalmadı
Kaynak: Hasan Çakı Efe

Huriler Gılmanlar Dergaha Gider
Huriler gılmanlar dergaha gider
Giderim onların yoluna karşı
Seherde tutiler kumrular öter
Bülbül aşık olmuş gülüne karşı
Seherde dostumun iline baksam
Ben bir derya olsam gölüne aksam
Ya bir seyyah olsam seyrana çıksam
Bakarım dostumun iline karşı
Dost bezirgan olsa ben de bir esir
Köle deyü alsa bulmasa kusur
Gerdanın dar olmuş ben olsam Mansur
Asılsak zülfünün teline karşı
Çok aşık astırır zülfünün teli
Beni abdal eder hüsnünün gülü
Ya şah yeli olsam ya seher yeli
Esebilsem dostun yeline karşı
Veli'm eyder gözle yarin gelir mi
Kasavetli gönlün gamın alır mı
Kuru kovanda haysiyet olur mu
Arı aşık olmuş balına karşı
Kaynak: Aşık Veli

Hurma Yanaklı Kızlar
Hurma yanaklı kızlar
Benin ile var mısın
Sevgiyi arıyorsan
Beni de arar mısın
(Bağlantı)
Mavi mavi denizde
Akdeniz sahilinde
Yansın bedenin yansın
Kumsalın güneşinde

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 1600

Gülden de sen güzelsin
Köyden şehre inersin
Akdeniz sahilinde
Yarı çıplak gezersin
Bağlantı
Akdeniz sahilinde
Huzur mu bulamadın
Telefonun elinde
Beni de aramadın
Bağlantı
Kaynak: Kubilay Ateş

Hurman Vadisi (Gider)
Gene mi şahlandı Hurman Vadisi
Akar boz bulanık durulur gider
Fermanımı verdi Osman Kadısı
Hakk'ın adaleti kurulur gider
Tecelli edince mülke Süleyman
Vay neye benzedi bak tatlı zaman
Yakışmaz bu dağa bu kara duman
Bozulur buludu yorulur gider
Mahzuni boş vermez dünya haline
Güzel söz yakışır tatlı diline
Dokun vur inlesin sazın teline
Her şeyin ahengi kurulur gider
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Huy Güzel (Her Sabah Her Akşam)
Her sabah her akşam gel geç buradan
Kaldır perdeleri kaldır aradan
Övmüş de yaratmış seni yaradan
Kaşın güzel gözün güzel boy güzel
Özenmiş bezenmiş yaratmış tanrım
En güzel renklerle donatmış tanrım
Kalbimi aşkınla kanatmış tanrım
Yüzün güzel özün güzel huy güzel
Bazen kalbe giren baş döndürensin
Hem ağlatan beni hem güldürensin
Gah ateşler verip gah söndürensin
Közün güzel sözün güzel toy güzel
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Sayfa 1601

Ben bir Can Ozanım sözlerim çoktur
Sineme attığın kementtir oktur
Senin bu alemde menendin yoktur
İzin güzel gizin güzel soy güzel

Üç gün imiş şu dünyanın safası
Safasından artık imiş cefası
Gerçek erenlerin nutku nefesi
Biri kırktır kırkı birden sayılır

Kaynak: Nuri Can

Pir Sultan Abdal'ım Bağdat'tır vatan
İkilikten geçip birliğe yeten
Erenler yoluna kıl ü kal satan
Yolun dikenidir hardan sayılır

Huyuna Kurban Olduğum
Ellerinle verde içem
Suyuna kurban olduğum
Allah size çok özenmiş
Soyuna kurban olduğum
Dertlerin var paralısın
Benim gibi yaralısın
Söyle canım nerelisin
Köyüne kurban olduğum
Ayıptır ki soram yaşın
Gözler ela siyah saçın
Saçın bele taramışın
Boyuna kurban olduğum
Al yanaklı yüzün vardır
Kin tutmayan özün vardır
Ali'de çok gözün vardır
Huyuna kurban olduğum
Doğan'da çok gözün vardır
Huyuna kurban olduğum
Söz: Aşık Ali Doğan
Kaynak: Aşık Ali Doğan

Hü Diyelim Gerçeklerin Demine
Hü diyelim gerçeklerin demine
Gerçekierin demi nurdan sayılır
On'ki imam katarına düzülen
Muhammet Ali'ye yardan sayılır

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Hüdayda 1
Aman bulguru kaynadırlar
Serine yayladırlar
Bizde adet böyledir
Güzeli ağladırlar
Aman çirkini söyledirler
Fidayda (hüdayda) da Ankaralım fidayda
Beşyüz altın yedirdim bir ayda
Gitti de gelmedi ne fayda
Başını da yesin bu sevda
Aman dama çıkma baş açık
Arpalar kara kılçık
Aman arpalar kara kılçık
Eğer gönlün var ise
Aman gey galucu yola çık
Fidayda (hüdayda) da Ankaralım fidayda
Beşyüz altın yedirdim bir ayda
Gitti de gelmedi ne fayda
Başını da yesin bu sevda
Kaynak: Sadık Ergun

Hüdayda 2

İhlas ile gelen bu yoldan dönmez
İkilikten geçip birliğe ermez
Eri Hak görmeyen Hakk'ı hiç görmez
Gözü bakar amma körden sayılır

Aman bulguru kaynadırlar
Serine yayladırlar
Aman bizde adet böyledir
Güzeli ağladırlar
Aman çirkini söyledirler

Bir talip ki ikrarında durursa
Çerağ gibi yanıp yağı erirse
Eksikliğin kendisinde görürse
O da erdir gerçek erden sayılır

Hüdayda da Ankara'lım hüdayda
Beş yüz altın yedirdim bir ayda
Gitti de gelmedi ne fayda
Başını da yesin bu sevda
Aman dama çıkma baş açık
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Haydi dama çıkma baş açık
Arpalar kara kılçık
Aman arpalar kara kılçık
Hüdayda da Ankara'lım hüdayda
Beş yüz altın yedirdim bir ayda
Gitti de gelmedi ne fayda
Başını da yesin bu sevda
Eğer gönlün var ise
Aman eğer gönlün var ise
Gey galucu yola çık
Aman gey galucu yola çık
Hüdayda da Ankara'lım hüdayda
Beş yüz altın yedirdim bir ayda
Gitti de gelmedi ne fayda
Başını da yesin bu sevda

Sayfa 1602

Başınıda yesin bu sevda
Dama bulgur sererler
Çıkma boyun görürler
Saçın ibrişim telli
Hançere bağ örerler
Hüdayda da samur kaşlım hüdayda
Gitti de gelmedi altı ayda
Başını da yesin yavrum bu sevda
Dama çattım çatmayı
Çağırın gelsin Fatmayı
Fatmam nerden öğrenmiş
Yorgandan kol atmay
Hüdayda da sarı kız da hüdayda
Çifti çubuğu yedin bir ayda
Küpte bulgur kalmadı ne fayda

Kaynak: Sadık Ergun

Hüdayda 3
Aman bulguru kaynatırlar
Haydi bulguru kaynatırlar
Yaylada yayladırlar
Aman serinde yayladırlar
Aman bizde adet böyledir
Haydi bizde adet böyledir
Güzeli oynadırlar
Aman çirkini söyledirler

Gökte yıldız ellidir
Ellisi de bellidir
Yari Hüdayda olanın
Gözlerinden bellidir
Hüdayda da samur saçlım hüdayda
Tarla tapan kalmadı ne fayda
Başını da yesin yavrum bu sevda
Kaynak: Sadık Ergun

Hükümetin Kapıları Burmalı

Fidayda da Ankara'lım fidayda
Beşyüz altın yediridim bir ayıda
Gittide gelmedi ne faydayıda
Başınıda yesin bu sevda

Hükümetin kapıları burmalı
Müstentiği martin ile vurmalı
Zaptiye geliyor göğsü armalı
Teslim olup zindanlarda kalmalı

Aman dama çıkma kaşa çık
Haydi dama çıkma kaşa çık
Arpalar gara gılçık
Aman arpalar gara gılçık

Verin benim martinimi duvardan
Zaptiye gelmeden gidim buradan
Yardım etsin yeri göğü yaradan
Nasıl ayrılayım yardan anadan

Aman canın cümbüş isterse
Haydi canın cümbüş isterse
Gey galucu yola çık
Aman gey galucu yola çık

Hükümetin kapıları sürgülü
Zaptiye geliyor eli süngülü
Susturdular gülümdeki bülbülü
İşte bende böyle yaşayan ölü

Fidayda da Ankaralım fidayda
Beşyüz altın yediridim bir ayıda
Gittide gelmedi ne faydayıda

Kaynak: Mustafa Ahıskalı
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Arzuladım size geldim
Hünkar Hacı Bektaş Veli
Eşiğine yüzüm sürdüm
Hünkar Hacı Bektaş Veli
Pir elinden dolu içtim
Doğdum elinize düştüm
Ak cenneti gördüm geçtim
Hünkar Hacı Bektaş Veli
Güvercin donunda duran
Cümle eksikler bitiren
Beş taşı şahit getiren
Hünkar Hacı Bektaş Veli
Kırk Budak'ta şem'a yanar
Dolusun içenler kanar
Aşıkların sema döner
Hünkar Hacı Bektaş Veli
Bahçende gördüm gülünü
Erenler sürsün demini
İmam Rıza'nın torunu
Hünkar Hacı Bektaş Veli
Balım Sultan er köçeği
Keser kılıncı bıçağı
Cümle erenler gerçeği
Hünkar Hacı Bektaş Veli

Sayfa 1603

Hint'de Yemen'de gülbankın çekilir
Hünkar Hacı Bektaş Veli hu deyü
Kudretinden batın topu şakıdı
Entüm derler bir ayet var hak idi
Şah-ı Merdan Hüvelhimmet okudu
Hünkar Hacı Bektaş Veli hu deyü
Veli'm eyder kim oynadı kim uttu
Doksan bin kelamı ya kim hatmetti
Meyyitin yıkayıp devesin yetti
Hünkar Hacı Bektaş Veli hu deyü
Kaynak: Aşık Veli

Hürünü A Yarim (Zil Havası)
Hürünü a yarim hürünü aman
Geldim yanına sürünü
Takıver zillerin birini aman
A civanım naz eyledin yeter
Sen bana göz eyledin yet
Hekisin de a yarim hekisin aman
Bahçende bülbüller şakısın
Takıver zillerin ikisin aman
A civanım naz eyledin yeter
Sen bana göz eyledin yet

Pir Sultan'ım gerçek veli
Erenlerden çekmem eli
On iki İmamın yolu
Hünkar Hacı Bektaş Veli

Höçünü de a yarim höçünü aman
Meydanda gördüm göçünü
Takıver zillerin üçünü aman

Kaynak: Pir Sultan Abdal

A civanım naz eyledin yeter
Sen bana göz eyledin yet

Hünkar Hacı Bektaş Veli Hu Deyü
Senin abdalların semaa döner
Hünkar Hacı Bektaş Veli hu deyü
Cümle alem sana secdeye iner
Hünkar Hacı Bektaş Veli hu deyü
Arif olan senin ahvalin bilir
Gidi rakip bu manadan ne alır
Mağripten maşrıktan top sesi gelir
Hünkar Hacı Bektaş Veli hu deyü
Dört kitapta ismin mevcut okunur
Otuz altı bin can sana bakınır
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Merdini de a yarim merdini aman
Kimbilir kimin derdini
Takıver zillerin dördünü aman
A civanım naz eyledin yeter
Sen bana göz eyledin yet
Kaynak: Celal Yağcı

Hürünü Yavrum Hürünü
Hürünü yavrum hürünü
Öldüm sürünü sürünü
Takıver zilin birini
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Sayfa 1604

Dönüver meydan senindir

Var git emeklerin ol dedi bana

Delindi bağrım delindi
Göründü seyran göründü

Hüseyin'im geliyor çalalım sazı
Gurbet elde kime edelim nazı
Anayın babayın o kötü sözü
Var git emeklerim ol dedi bana

Hecini yavrum hecini
Yüzüne dökmüş saçını
Takıver zilin üçünü
Dönüver meydan senindir
Delindi bağrım delindi
Göründü seyran göründü
Kalkalım kalkalım gel gel
Gerdana altun takalım
Kalk oyna meydan senindir
Varsa da kemlik benimdir
Delindi bağrım delindi
Göründü seyran göründü
Kaynak: Bedir Öztürk

Kaynak: Yöre Ekibi

Hüseynik'ten Çıktım Seher Yoluna
Hüseynik'ten çıktım seher yoluna
Can ağrısı tesir etti canıma
Yaradanım merhamet et kuluna
(Bağlantı)
Yazık oldu yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana kastı ne
Telgrafın direkleri sayılmaz
Ati hanım baygın düşmüş ayılmaz
Böyle canlar teneşire koyulmaz

Hüsey'n'e Doğru

Bağlantı

Dinle gönül figanımı zarımı
Haydi kalk gidelim Hüsey'n'e doğru
Ya bil bir bağrımın yanan narını
Ya da kalk gidelim Hüsey'n'e doğru

Lütfü gelsin telgırafın başına
Bir tel versin musul'da kardaşıma
Bu gençlikte neler geldi başıma
Bağlantı

Yüreğime ince sızı takılır
İlim ilim gözüm yaşı dökülür
Su içtikçe boğazıma çakılır
Gönül kalk gidelim Hüsey'n'e doğru
Bağımızda güller açılmaz oldu
Muhabbette bade içilmez oldu
Gündüzüm gecemden seçilmez oldu
Gönül kalk gidelim Hüsey'n'e doğru
Derdimi danışma derdim oldu bin
Zalımın zulmüne nasıl gütmem kin
Sen garip bülbül ol ben bir Güvercin
Uçup gidek gönül Hüsey'n'e doğru
Kaynak: İhsan Güvercin

Hüseyin'im Geliyor
Hüseyin'im geliyor tozlu yol gibi
Öpsem yanağından şeker bal gibi
Çok bekledim kapıda karakol gibi
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Kaynak: Hafız Osman Öge

Hüü Ey Dost
Himmet eyle bana ey Şah-ı Merdan
Senden özge yoktur derdime derman
Kerbela’da akar bir kızıl umman
Hüseyinle Hasan ey dost gönlümde Mihman
Hüseyinle Hasan ey dost gönlümde Mihman
Hüü Hüü Hüü gönlümde Mihman
Hüü Hüü Hüü gönlümde Mihman
Hesabın iyi yap Sahib-i Devran
Gün döner kurulur şol ulu Divan
Kimsenin kalbinde olmasın Güman
Zülfikar’la bekler ey dost gülyüzlü Canan
Zülfikar’la bekler ey dost gülyüzlü Canan
Hüü Hüü Hüü gülyüzlü Canan
Hüü Hüü Hüü gülyüzlü Canan
Ayn-i Cem babından pervane olan
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Ehlibeyt yolunda Sıdk ile kalan
Oniki İmamı gerçek Hak sayan
Şefaat bulacak ey dost ulu Hünkardan
Şefaat bulacak ey dost ulu Hünkardan
Hüü Hüü Hüü ulu Hünkardan
Hüü Hüü Hüü ulu Hünkardan

Sayfa 1605

Ay balam sevirem yar
Sevirem yar sevirem yar yar
Iğdır'dan alma aldım
Yarimi yada saldım
Yar gidenden sonra
Ayva gibi sarardım

Kaynak: Hüseyin Haskaya

Hüznün Kucağında
Sanat diye sunulanda
Bir incelik göremedim
Derde deva sanılanda
Ben öncelik göremedim
Bu dünyanın gam yükünü
Umuda sordum yakını
Miras eyledim yokunu
Sefasını süremedim
Çocukluk geçti neşeli
Gençlik hayalle döşeli
Hayat her devre köşeli
Menzil uzak eremedim
Can dost sanal bir aynada
Merhaba diyor sana da
Üç-beş gün kaçıp senede
Nerdesin dost soramadım
Adım adım karış karış
Nedir bu telaşlı yarış
Kazan-harca kuruş kuruş
Ben hayıra yoramadım
Hüznün kucağında yaşam
Parçalı bulutlu neşem
Kervan zorlu yola düşem
Düşledim de varamadım
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Iğdır'ın Al Alması
Iğdır'ın al alması
Yemeye bal alması
Yar Gelenden sonra
Yaremin sağalması
Ölürem ölürem yar
Yetimem yar yetimem yar
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Ölürem ölürem yar
Yetimem yar yetimem yar
Ay balam sevirem yar
Sevirem yar sevirem yar yar
Deryada deryalıklar
Suda oynar balıklar
Ne bu sevda olaydı
Ne de bu ayrılıklar
Ölürem ölürem yar
Yetimem yar yetimem yar
Ay balam sevirem yar
Sevirem yar sevirem yar yar
Kaynak: Yusuf Yıldırım

Iğdır'ın Yolları Daşdı
Iğdır'ın yolları daşdı
Menim yarim (ay balam) galem gaştı
Niye menden uzaklaşdı
Harda galdı ay balam menim yarim
Gara gözüm ay balam vefakarım
Sular gelir aka aka
Men galmışam (ay balam) baka baka
İndi gele burdan çıka
Menim ela gözlü yarim
Iğdır'ın yolları beşem
Gözlemektir (ay balam) yari peşem
Üç ay oldu görmemişem
Harda galdı ay balam menim yarim
Gara gözlüm ay balam vefakarım
(<i>Azeri kaynakta</i>)
Şirvan'ın yolları heşem
Gözlemekdi yari peşem
Bir ay olar görmemişem
Harda galdı ay balam menim yarım
Gara gözlü ay balam vefakarım
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Sayfa 1606

Kaynak: Turan Zorlu

Iğiki'nin Dört Etrafı Bahçalar
Iğiki'nin dört etrafı bahçalar
Yar oturmuş pencerede def çalar
Bohçalar havar yarim bohçalar
Hovardalar kendi kendin parçalar
Hey ağalar ben vuruldum yürekten
Benim içün tabip gelsin hüvek'ten
Iğiki'nin dört etrafı meteris
Meteristen çüfte gurşun atarız
Üç kardaşız bir aleme yeteriz
Hey ağalar ben vuruldum yürekten
Benim içün tabip gelsin hüvek'ten
Kaynak: İzzet Yetiş

Ilgaz'a Gittik Tazu'ya
Ilgaza gittik tazu'ya
Anı da saldı yazuya
Bakdın mı gara yazuya
(Bağlantı)
A dağlarda kalan oğlum
Çam dibinde buyan oğlum
Altuna yayduğu pürler
Üstüne şalını bürler
Çamlar acı acı gürler

Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Ilgın Ilgın Esen Seher Yelleri
Ilgın ılgın esen seher yelleri
Gel doğrusun söyle gelir mi yar yar
Huzur-i mahşerde ulu divanda
Herkes sevdiğini bulur mu yar yar
Bahar olur biter sümbüller güller
Her dalın üstünde öter bülbüller
O beyaz gerdana sarılan kullar
Bin yıl yerde yatsa ölür mü yar yar
Der Şamili ayva olsa nar olsa
O benim sevdiğim sadık yar olsa
Herkes sevdiğini alıp sarılsa
Gurbet ele giden kalır mı yar yar
Kaynak: Aşık Şamili

Ilgınım (Hamam Dağı)
Hamam dağı üç köşeli
Etrafı badem döşeli
İnsanları hep neşeli
Ilgınım da Ilgınım canım Ilgınım
Ilgınımız var şehirler içinde
Kaplıcamız var içmeler içinde
Her yerin başka başka biçimde
Ilgınım da Ilgınım canım Ilgınım

Bağlantı
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Ilgım Sılgım Geliyor Nereden
Ilgım sılgım geliyor nereden
Her yanları görünmüyor bereden
Kaşın değil gözün beni del'eden
(Bağlantı)
Ben dünyama doymadım dostlar duymasın
Benim halim şu sılada kalmasın
Demirciler demir döver tunç olur
Sevip sevip ayrılması güç olur
Ben gidersem senin halin nic'olur
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Hamamdağı yeşil koyu
Şifalıdır sıcak suyu
İnsanların güzel huyu
Ilgınım da Ilgınım canım Ilgınım
Ilgınımız var şehirler içinde
Kaplıcamız var içmeler içinde
Heryerin başka başka biçimde
Ilgınım da Ilgınım canım Ilgınım
Hamadağı görür gölü
Üzerinde tatil köyü
Memleketim Deliköyü
Ilgınım da Ilgınım canım Ilgınım
Ilgınımız var şehirler içinde
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Kaplıcamız var İçmeler içinde
Heryerin başka başka biçimde
Ilgınım da Ilgınım canım Ilgınım

Sayfa 1607

Ilgıt ılgıt bir yel esti Urumdan
Duydum perişandır hali Avşarın
Gam kasavet kalkmaz oldu serimden
Döndü gurbet ile yolu Avşarın

Kaynak: Talip Mercan

Ilgıt Ilgıt Bir Yel Eser
Ilgıt ılgıt bir yel eser Urum'dan
Gam ile sefer hiç gitmiyor serimden
Gönül vaz mı geçer de nazlı yarinden
Yanarım ataşına da ölene kadar
Arıda bulunmaz da balda neler var
Beyde bulunmaz da elde neler var
Bülbüle söylen gülşana konmasun
Yarimi alanlar da Allah'tan bulsun
Ağlama sevdiğim yaz bahar gelsin
Yaz bahar aylarda kışın var senin
Arıda bulunmaz da balda neler var
Beyde bulunmaz da elde neler var
Gönül ya kalk gidelim Bozdağ'a doğru
Bozdağ'da saf bağlamış da avcılar
Her kimi sevdimse oldum cefakar
Hiç birinden de bir hayır görmedim
Arıda bulunmaz da balda neler var
Beyde bulunmaz da elde neler var
Çeke çeke bu dert beni pir eder
Nüsübet kemalim bulana kadar
Adam sevdiğinde böyle mi yanar
Yanarım ataşına ölene kadar
Arıda bulunmaz da balda neler var
Beyde bulunmaz da elde neler var
Görünür de karşı dağın eteği
Dağıldı da Türkmenlerin peteği
Bezirgan konağı arslan yatağı
Bezirgana da peşker çekme karımız

Gitti geldi baharları yazları
Avlattılar şahinleri bazları
İskan etti gelinleri kızları
Duydum karsalanmış gülü Avşarın
Bize haram oldu Çukurovalar
Şahin uçtu ıssız kaldı yuvalar
Türkmen kızı katarlamış mayalar
Bozuldu katarı ili Avşarın
Dadaloğlu bu iş bize güç oldu
Osmanlıdan altınımız tunç oldu
Gözü kanlı yiğitlerim nic'oldu
Ermedi çakmağa eli Avşarın
Kaynak: Dadaloğlu

Ilgıt Ilgıt Esen Seher Yeline
Ilgıt ılgıt esen seher yeline
Noğlur suna boylum sor beni beni
Kapıldım ben de yar aşsın seline
Bulanık sularda yar gör beni beni
Kapıldım ben de yar aşkın seline
Bulanık sularda yar gör beni beni
Gör ki bulasın beni
Figanım arttıkça döndüm deliye
Umutsuz yaşayan benzer ölüye
Yar buradan gelip de geçti mi diye
Uçan kuşlara yar sor beni beni
Kapıldım ben de yar aşkın seline
Uçan kuşlara yar sor beni beni
Sor ki bulasın beni beni

Arıda bulunmaz da balda neler var
Beyde bulunmaz da elde neler var

Günbe gün artıyor şu ağrım sızım
Kasım der kader bu gülmüyor yüzüm
Baharı görmeden kış oldu yazım
Dola kollarını yar sar beni beni
Baharı görmeden kış oldu yazım
Dola kollarını yar sar beni beni
Üşüdüm noğlur yar sar beni beni

Kaynak: Mehmet Kargılı

Kaynak: Kasım Karşı

Ilgıt Ilgıt Bir Yel Esti Urumdan

Ilgıt Ilgıt Esen Seher Yelleri
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Ilgıt ılgıt esen seher yelleri
Esip esip yare değmeli değil
Ak elleri elvan elvan kınalı
Karadır gözleri sürmeli değil
Estirir de seher yeli estirir
Kimini ağlatır kimin küstürür
Kısmet ise kadir Mevlam gösterir
Sevmeli güzeli öğmeli değil
Bir bölük turna da havada uçar
İner engininden bir bade içer
Esen seher yeli göğsünü açar
Yar göğsün bendleri düğmeli değil
Bir bölük turna da davada kışlar
Bak başıma geldi gördüğün düşler
Size derim size yaren yoldaşlar
Kavli yalan dostu sevmeli değil
Karacaoğlan der ki konup göçmedim
Ak göğsün düğmelerin açmadım
Fırsat elde iken alıp kaçmadım
Öldürmeli beni döğmeli değil
Kaynak: Karacaoğlan

Ilgıt Ilgıt Esen Seher Yelleri
Ilgıt ılgıt esen seher yelleri
Yazıcıya bildir halımız turnam
Biz de seyreyledik yüce belleri
Gurbet ele düştü yolumuz turnam
Allı da turnam turnam turnam
Telli de turnam turnam turnam

Sayfa 1608

Telli de turnam turnam turnam
Beliğ dedik bir dem yoldan dönmedik
Ümidim var cehennemde yanmadık
Pınardan çaylardan gölden kanmadık
Süzülür ummandan bizim yolumuz turnam
Aşamazsın telli de turnam dön geri
Gidemezsin allı da turnam dön geri
Kaynak: Rıza Yetişen

Ilgıt Ilgıt Esen Seher Yelleri
Ilgıt ılgıt esen seher yelleri
Doğru gelir doğru gider mi yar yar
Hak'kın emri ile çürüyen canlar
Bin yıl yerde yatsa çürür mü yar yar
Pazarlık mı olur adil dükkanda
Meyl-i muhabbetim de kaldı yar sende
Bu divan olmazsa ulu divanda
Dost benim sualim verir mi yar yar
Bahçe de açılmış yar gonca güller
Gülün figanından sefil bülbüller
Aşuktan maşuğa da sarılan kollar
Bin yıl yerde yatsa çürür mü yar yar
Abdal Pir Sultan'ım da kalbi zar olan
Döner mi sözünden gerçek yar olan
Senin gibi aht-ı sadık yar olan
Verdiği ikrardan döner mi yar yar
Söz: Pir Sultan Abdal

Ilgıt Ilgıt Seher Yeli Esiyor

Tutuşup da aşk oduna yanarız
Çarkı vurdu cümle alem döneriz
Hak ihsan ederse varıp konarız
Daim dört budaktır dalımız turnam

Ilgıt ılgıt seher yeli esiyor
Gavur dağlarının başı duman mı
Gönül aşk atıyla dağlar aşıyor
Bire beyler cünunluğun zamanı mı

Allı da turnam turnam turnam
Telli de turnam turnam turnam

Aşağıdan iskan evi olunca
Sararıp da gül benzimiz solunca
Malım mülküm seyfi gözlüm kalınca
Kaypak Osmanlılar size aman mı

Irmakta uğradık dolap zarına
Seyreyledim erenlerin varına
Erişilmez şu feleğin sırrına
Ezelden büküktür belimiz turnam
Allı da turnam turnam turnam
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Aşağıdan iskan evi geliyor
Bezirganlar koç yiğide gülüyor
Kitabın dediği günler oluyor
Yoksa devir döndü ahir zaman mı
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Sayfa 1609

N'eyler bana paşa dağlar
Aşağıda akça çığın ötünce
Katar başı mayaların sökünce
Şah'dan ferman Türkmen ili göçünce
Daha da hey Osmanlı'ya aman mı
Dadaloğlu'm sevdası var başımda
Gündüz hayalimde gece düşümde
Alışkan tüfekle dağlar başında
Azrail'den başkasına aman mı

İlin başlamış göçmeye
Gökte turnalar uçmaya
Badeler koyup içmeye
Sende vardır köşe dağlar
Köroğlu dağları sever
Tütünü göklere ağar
Yazın yeşil kemha giyer
Ak sadeli kışa dağlar

Kaynak: Dadaloğlu
Kaynak: Köroğlu

Irakka'dan Beri Gelen Gaziler
Irakka'dan beri gelen gaziler
Irakka'nın goncagülü soldu mu
Yenilen bir habar doydum aradan
Öldü derler Cerit Bekir öldü mü
Cerit Bekir öldüse açıldı kilit
Yolumuz bağladı bir kara bulut
Kürdülü Kerim'le Bayındır Halit
Kolu bağlı cellatlara vardı mı
Hükmümüz de geçerdi Kaf'dan Kaf'a
Şu yalan dünyada kalmamış vefa
Ulaşlıoğlu da Hacı Mustafa
Alayları bölük bölük böldü mü
Kul Haydar'ım der ki gönül sıralar
Yenilendi bu sinamda yaralar
Şimden sonra kılınç bizi aralar
İlbeyli Türkmen'i bunu bildi mi
Kaynak: Mehmet Akmelek

Iraktan Özendim Geldim
Iraktan özendim geldim
Çevre yanım meşe dağlar
Seni kendime dost bildim
Yiğit sana düşe dağlar
Gitmez karşımda durursun
Yiğit halinden bilirsin
Beni düşmandan korursun
İş düşünce başa dağlar
Özengimi gerdim durdum
Beyleri mürvetsiz gördüm
Ben sana arkamı verdim
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Irmağa Varamıyom
Irmağa varamıyom
Deryaya dalamıyom
Böyle suyu neyleyim
Bulanık göremiyom
Irmağı yel eğliyor
Yeli bülbül eyliyor
Durmayıp gideceğim
Beni bir yar eğliyor
Kaynak: Hüsne Yatkın

Irmağın Balıkları
Irmağın balıkları da tuttu ortalıkları
O benim sevdiceğim de çeker sevdalıkları
Yaylaya gideceğim de yollara kona kona
Yarim beyaz kolları boynuma dola dola
Açtım şemsiyeleri de gel daldama daldama
Eller aldadi beni yarim sen de aldama
Yaylaya gideceğim de yollara kona kona
Yarim beyaz kolları boynuma dola dola
Yaylanın gülündesin da ellerin dilindesin
Ne edelim ah uşak da kötünün elindesin
Yaylaya gideceğim de yollara kona kona
Yarim beyaz kolları boynuma dola dola

Irmağın Geceleri
Irmağın geceleri
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(Ağam gurban) kız kaldır peçeleri (hey)
Bu güzellik sendeyken
(Ağam) öldürün niceleri

Sayfa 1610

Ölmez ama dertl'olur

Böyl'olsun da nazlı yarim böyl'olsun hey
Bu yazlık da bu kışlık da böyl'olsun hey

Hoyda yarim hoyda
İkimiz bir boyda
Oynamazsan nazlı yarim
Gençliğine doyma

Irmak sıra su sıra
(Ağam) iplik sara masura (hey)
Koyun olsam yayılsam
(Ağam) yarimin ardı sıra (hey)

Kahve dolu elinen
Eli dolu gül ilen
Ellere meyil verdim
Eyle beni dilinen

Böyl'olsun da nazlı yarim böyl'olsun hey
Bu yazlık da bu kışlık da böyl'olsun hey
Kaynak: Kemal Sarısözen

Hoyda yarim hoyda
İkimiz bir boyda
Oynamazsan nazlı yarim
Gençliğine doyma

Irmağın Geçeleri

Kaynak: Rıfat Balaban

Irmağın geçeleri
Ağam gurban kız kaldır peçeleri hey
Bu güzellik sendeyken
Ağam öldürün niceleri

Irmağın Kenarındayım

Böyl'olsun da nazlı yarim böyl'olsun hey
Bu yazlık da bu kışlık da böyl'olsun hey
Irmak sıra su sıra
Ağam iplik sara masura hey
Koyun olsam yayılsam
Ağam yarimin ardı sıra hey
Böyl'olsun da nazlı yarim böyl'olsun hey
Bu yazlık da bu kışlık da böyl'olsun hey

Irmağın kenarındayım
Serçe sarayındayım
Siyah perçemli oğlan
Senin hayâlindeyim
Irmağın kenarında
Elek dönüyor elek
Ben gidiyom o yare
Koymuyor kahbe felek
Irmak susuz olur mu
Dibi kumsuz olur mu
Kör olası gelin
Yiğit yârsız olur mu

Kaynak: Kemal Sarısözen

Irmağın Geçeleri (Hoyda Yarim)
Irmağın geçeleri
Kız kaldır peçeleri
Sende bu güzellik varken
Öldürün niceleri
Hoyda yarim hoyda
İkimiz bir boyda
Oynamazsan nazlı yarim
Gençliğine doyma
Kara koyun et'lolur
Kavurması tatl'olur
Yar üstüne yar seven
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Irmaktan geçemiyom
Az doldur içemiyom
Sen benden geçtin ama
Ben senden geçemiyom
Irmağın kenarında
Gördüm san yılanı
Acep nere gömerler
Sevdadan öleni
Irmak sıra kum sıra
Yeşil ipiik masura
Koyun olsam kuzu olsam
O yarın ardı sıra
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Sayfa 1611

Irmaktan geçen gelin
Yüzü peçeli gelin
Pek mi gönlün büyüdü
Benden geceli gelin

Irmak kenarından geldim de geçtim
Boyunu boyuma ölçtüm de geçtim
Güzel seni güzel diye seçtim de geçtim

Irmak Da Kenarında Bir Kuru Meşe

Yandım anam yandım kınalı dağlar
İk' eli koynunda bir gelin ağlar

Irmak da kenarında bir kuru meşe
Meşenin de yaprağı kalmış ah güneşe
O yarimin elleri pek nazik dayanmaz işe

Irmak kenarında testin mi vardı
Beni öldürmeye kastın mı vardı
Yar benden habersiz dostun mu vardı

(Bağlantı)
Yandım anam ben yandım
Yandan da bakana
Canım kurban olsun
Yanılma da yatana

Yandım Allah yandım yandırma beni
Yalan söyleyip de kandırma beni

Irmak da kenarında bir yeşil çadır
Çadırın içinde bir civan yatar
O yarimin kalbi de pek katı hiç bilmez hatır
Bağlantı
Kaynak: Cemil Şabanov

Irmak Kenarında Bir Kuru Meşe
Irmak (da) kenarında bir kuru meşe
Meşenin yaprağı kalmış güneşe
O yarimin elleri pek nazik dayanmaz işe
Yandım anam yandım yandan bakana
Canım da kurban olsun yanıma da yatana
Irmak (da) kenarında bir yeşil çadır
Çadırın içinde bir civan yatır
O yarimin kalbi pek katı hiç bilmez hatır
Yandım anam yandım yandan bakana
Canım da kurban olsun yanıma da yatana
Kaynak: Hafize Gün Besimova

Irmak Kenarından Gelir Geçersin

Kaynak: Zehra Şenel

Irmaktan Geçemiyom
Irmaktan geçemiyom
Az doludur içemiyom
Üç beş dostu görünce
Yazmadan edemiyom
Amasya’nın elması
Hoştur yari sarması
Kadehle olmaz bu iş
Doldur bu bakır tası
İşkefen pek yumuşak
Gerdanın pamuktan ak
Ne haldeyim bir bilsen
Çöz hırkam sineme bak
Yoğurdunu çaldın mı
Selamını aldın mı
Şu benim feryadımı
Seni hiç kaale aldın mı
Helkeciler boş geliyor
Sesin birhoş geliyor
Ulan domuzun kızı
Gözün taşı deliyor

Irmak kenarından gelir geçersin
Savuru savuru tütün içersin
Ne beni alırsın ne vazgeçersin

Keşkeği vur fırına
Pişiversin yarına
Yalnız yeme sevdiğim
Haber sal dostlarına

Yandım anam yandım yandan bakana
Canım kurban olsun cigaramı yakana

Irmakta çimen güzel
Düşüme giren güzel
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Ya mendil salla
Ya el Hakcası yanıma gel
Semaverler kaynasın
Gençler simsim oynasın
A kız senin cilvene
Bu can nasıl dayansın

Isfahandır Aslı Bizim Elimiz
Isfahandır aslı bizim elimiz
Ördek uçtu viran kaldı gölümüz
Sen gidersen nice olur halimiz
Çöz Aslı'm çöz göğsün düğmelerini
Elim nenni gülüm nenni
Beşikte belenim nenni
Seni bana verdi yaratan Hüda
Seni ben arayıp gezerim hala
Bir canım var o da olsun sana feda
Çöz Aslı'm çöz göğsün düğmelerini
Elim nenni gülüm nenni
Beşikte belenim nenni
Kaynak: Bakır Yurtsever

Isırgan Otu
Yaylalara veda ettik veda dağlara
Yatağı yorganı alıp düştük yollara
Külü çemeni değiştik kör betonlara
Köyü düşündükçe anam içim yanıyor

Sayfa 1612

Gülsüm güller Asuman'a suda rastlamak
Bahraç'ta tutan yoğurda parmağı banmak
Aklıma düştükçe anam içim yanıyor
Yanıyor da ciger aney yürek kanıyor
Bahraç'ta tutan yoğurda parmağı banmak
Aklıma düştükçe anam içim yanıyor
Yanıyor da ciger aney yürek kanıyor
Burda dost bildiğin anam ısırgan otu
Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor
Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budu
Götürdükçe ciger aney içim yanıyor
Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor
Şeref ekmek bulamazken şerefsiz butu
Götürdükçe ciger aney içim yanıyor
Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor
Burda dost bildiğin anam ısırgan otu
Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor
Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budu
Götürdükçe ciger aney içim yanıyor
Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor
Kaynak: Ali Özütemiz

Ispanaktan Ezel Çıkar
Ispanaktan ezel çıkar merdeme
(Aman merdeme aman bidenem merdeme aman)
Zülüfleri tel tel etmiş dökmüş gerdane
(Yandım gerdane)

Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor
Gülü çemeni değiştik kör betonlara
Köyü düşündükçe anam içim yanıyor
Yanıyor da ciger aney yürek kanıyor

(Bağlantı)
Ben sana gelme dedim
Akşama kalma dedim
Goca kapı dururken
Bacadan inme dedim

Burda dost bildiğin anam ısırgan otu
Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor
Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budu
Götürdükçe ciger aney içim yanıyor

İraftaki siniler inim inim iniler
(Aman iniler aman)
Gurbetteki yarimin
Kulakları çiniler (yandım çiniler)

Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor
Şeref ekmek bulamazken şerefsiz butu
Götürdükçe ciger aney içim yanıyor
Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor

Bağlantı

Hasan dayımınan damda harman savurmak
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Yol verin ki geçeyim (aman geçeyim aman)
Yarim bana darılmış
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Sayfa 1613

Ağılar mı içeyim (yandım içeyim)

Sürüler içinde bey ettim seni

Bağlantı

Kanadı bitmedik yavrum gelir mi
Ayağa uymadık yavrum gelir mi

Kaynak: Tepeli Hasan

Isparta'dan Çıktım Başım Selamet
Isparta'dan çıktım başım selamet
Çivril köprüsüne gelince koptu kıyamet
Çoluğum da çocuğum demirci efem sana emanet

Yuvamızın üstü de asma
Anam babam gider diye küsme
Yavrum sen Allah'tan ümit kesme
Kanadı bitmedik yavrum gelir mi
Ayağa uymadık yavrum gelir mi

(Bağlantı)
Güpegündüz artıyor benim kederim
Ağlama annem ağlama yazım kaderim

Yuvamızın üstü katran
Çıkıp yükseğe ben de oturam
Yavrularım körpe nere götürem

Isparta'dan çıktım dalburuş kuşaklı
Ülfet beyin candarmaları süngülü bıçaklı
Demirci de efenin cepkeni sırma saçaklı

Kanadı bitmedik yavrum gelir mi
Ayağa uymadık yavrum gelir mi

Bağlantı
Kaynak: İbrahim Çilingir

Issık Göl (Kırgız Halk Yırı)
Coykışı bilep sayran kurup
Tolkumdar cekti boylogon
Akkuday kanat caygan bulut
Kilalap köldü boylogon
Issık köl ömür cırgalınday
Mahabat sırınday
Issık köl ömür cırgalınday
Sügünün ırınday
Akkuday köldü körkün kara
Körköndü meni tandan tad
Akkuday kızdın körkün kara
Körköndü meni uyaltad
Issık köl ömür cırgalınday
Mahabat sırınday
Issık köl ömür cırgalınday
Sügünün ırınday
Kaynak: Cumhur Koca

Issız Yuvalarda (Leylek)
Issız yuvalarda büyüttüm seni
Çayır çimenlerde yürüttüm seni
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Kaynak: Seyit Küçükbezirci

Işık Dünya Bana Zindandır
Pek küçükken gayıp ettim gözümü
Gayıp ettim baharımı yazımı
On yaşında aldım çaldım sazımı
Işık dünya bana zindandır zindan
Bilemiyom baharımı yazımı
Seçemiyom kara ile beyazı
Kaderim böyle imiş ağlarım bazı
Işık dünya bana zindandır zindan
Kaynak: Ali Osman Bektaş

Işıklar Sarsın Bizi
Gel duvarları yıkalım
Gel doruklara çıkalım
Gel ufukları yakalım
Yakalım sesimizi
Gel ateşe gel güneşe bir düşe
Işıklar sarsın bizi
(Baharlar sarsın bizi)
Gel yarınlara koşalım
Gel denizleri aşalım
Gel yıldızlara taşalım
Taşalım kalbimizi
Gel öyküler içine
Gel görelim denizi
Gel taşalım gökyüzüne
Gel aşalım kendimizi
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Yaprağı gel toprağa gel
Rüzgarla gel yağmurla gel

Sayfa 1614

İpliğini az çektin mi kopuyor
Seyrettim sahnede oyun yapıyor
Deryami der hoplamadan ibaret

Kaynak: Ersin Ergün
Kaynak: Aşık Deryami Baba

Itır Saçır Gül Çiçek
Itır saçır gül çiçek
Gülsün ömrün bahar tek
Menim bu şen hayatta ay kızıma
Hoş gedenim mübarek
Ay menim Arzu kızım
Ömrümün yazı kızım
Sevinci nazı kızım
Arzu kızım
Dağda duman çen güzel
Çehri o çemen güzel
Kalbimde min Arzu var ay kızım
Hamısından sen güzel
Ay menim Arzu kızım
Ömrümün yazı kızım
Sevinci nazı kızım
Arzu kızım
Ana kimi Mehriban
Var mı güzel bir insan
Gün olsun sen özün de ay kızım
Büyük anay olasan
Ay menim Arzu kızım
Ömrümün yazı kızım
Sevinci nazı kızım
Arzu kızım

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

Kaynak: İbrahim Yıldırım

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

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

Nerde ne bulursa onu kapıyor
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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

Sayfa 1615

İbrik aldım elime
Su damladı koluma
Yarim gelse ben görsem
Gurban olim yoluna
Kaynak: Adnan Aydemir

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

Dolaştı katları indiler yere
Dünya bilgisini aldılar ele
Televizyon gördü getirdi dile
Onu çalıştıran elden ibret al

Bir sabah vaktinde yerini görsem
Belirsiz vatanı ili var koçun
Ancak sen bilirsin hey kadir Allah
İbrişimden ala teli var koçun

Mihmani’yim mana vardır sözünden
Türk dünyaya dürbün kaçmaz gözünden
Yürüyelim Atatürk’ün izinden
Arının yaptığı baldan ibret al

Koç kuzu kurbandır Hak der atamaz
Sakın inanmayın yemez satamaz
Deryanın yüzünde kırklar tutamaz
Çekilip gitmeğe yolu var koçun

Kaynak: Mihmani

İbrik Sıra Su Sıra
İbrik sıra su sıra
Yarim gitmiş mısıra
Olaydım abdi çoban
Düşeydim ardı sıra
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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
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Sayfa 1616

Yüzünü sürmeğe kali var koçun

İçeri gireyim destur olursa

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

Pirim deyü divanına geçeyim
Destinizden ab-ı hayat içeyim
İzniniz olursa ağzım açayım
Bir mana söyleyim destur olursa

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Talib günahkardır pir meydanında
Zülfikar oynuyor durmaz kınında
Rehberin önünde pir meydanında
Kemerbest olayım destur olursa

İçerden Yar İçerden
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
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
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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
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
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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
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
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Sayfa 1617

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
Kaynak: Hasan Dede

İçinde (Ben Bir Yetim İdim)
Ben bir yetim idim bir şehre vardım
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
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Sayfa 1618

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

Kaynak: Aşık Dumani
Kaynak: Aşık Katibi

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

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

Al çiçekler çıkıyorken yarına
Al taneler bir kabukla koruna
Zarları da konmuş aralarına
Bu gizli el kimin narlar içinde

Miskin Hacı Ahmet cam hem cevherdir hem kane
Hepsi O’nun mekanı O la mekan içinde

Kaynağı bitince kuruyor dere
Gidenler dönmüyor böyledir töre
Bir dünya gizlidir kendine göre
Alından damlayan terler içinde

İçinde (La Mekan Elinden)
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Kaynak: Ahmet Yesevi

La mekan elinden bir nişan iken
Meni zuhur etti ol kan içinde
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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

Sayfa 1619

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

Çok ilim okudum aklım yetmedi
Çok amel kazandım fayda etmedi
Çok cehd ettim kimse elim tutmadı
Hor zelil gezdim ben devran içinde

Martinim atılmıyor
Haydi pahalı satılmıyor
Şu uzun gecelerde
Haydi yalnız yatılmıyor

İlm-i ledün dersin kamilden aldım
Okudum fehmettim sırrını bildim
Hakikat şehrini arzedip geldim
Bir kamile yettim irfan içinde

İçme beyim içme sarhoş olursun
Saat beşten sonra benim olursun

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
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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)
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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

Sayfa 1620
Kaynak: Aşık Daimi

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

Ördek suya yayılır (fidan boylum)
Birer birer sayılır
Sevdiğini görünce (ela gözlüm)
Yere düşer bayılır

Bağlantı

Bağlantı

Bağlantı

Kaynak: Nazmi İlyas

Asma altı meyhane de içmişim
Çok içmişim ben kendimden geçmişim

Kaynak: Recep Şarkıcı

İçtim Erenler Demini

İdeal Portre

İçtim erenler demini
Ruhum uyandı uyandı
Gördüm kırkların Cemini
Nura boyandı boyandı

Kutsal emirle doğrulan
Yalana tenezzül etmez
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
Her şeye sıfırdan başlar
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Sayfa 1621

Önce hayal edip düşler
Üçü çalışır da beşler
Olana tenezzül etmez

Nasıl derse desin el kara gözlüm

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

İğdeler Göverdi Mi

İflah Olmam Ben (Kara Gözlüm)

İğdeler göverdi mi
Dalları bel verdi mi
Beklettim gönül kuşu
Sözverdi de geldi mi

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
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
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Kaynak: Nusret Toruni

Tin tin gelir pınar başına
Kız bakma emmim oğluna
İğdenin dallarına
Kurbanım hallarına
Yatsam da hiç kalkmasam
Yarimin kollarına
Tin tin gelir pınar başına
Kız bakma emmim oğluna
İğdenin gölgesinde
Yudumluyor kahveyi
Mah'leyi del' ediyor
Zapt edin şu güzeli
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
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Sana yandım oy oy
Gel yarim etme yarim
Etme eyleme yarim
Derdinden küle döndüm
Gönlümü dağlama yarim

Sayfa 1622

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)

Kaynak: Erol Çoke

İğdenin Dalı Gevrecik Olur
İğdenin dalı gevrecik olur
Kırılıverir (ay anam) kırılıverir
Ellerin oğlu pek kurnaz olur
Sarılıverir (ay anam) sarılıverir
İğdenin dalı gevrecik olur
Eymeye gelmez (ay anam) eymeye gelmez
Ellerin kızı pek kibar olur
Değmeye gelmez (ay anam) değmeye gelmez
İğdenin dalı kurusun da a gülüm
Yakmayalım mı (ay anam) yakmayalım mı
Komşunun kızı pek güzel olmuş
Bakmayalım mı (ay anam) bakmayalım mı
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
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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)
Kaynak: Cevdet Günebakan

İğdenin Daline De Bastım
İğdenin daline de bastım da dal kırılıverdi
İğdeyi devşiren eller de yoruluverdi
Yedi yıllık hasrete de gavuşuverdi
Sen söyledin ben beğendim de hanım hanım anşayı
Amanın da mor menevşeyi
Altına serdim de bir gaba minder
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
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

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

İğne Attım Tarlaya
İğne attım tarlaya (Le le zalım zalım)
Pırıl pırıl parlaya (Vıy vıy zalım zalım)
Kız oğlanın yanında (Le le zalım zalım)
Ah dedikçe terliye (Vıy vıy zalım zalım)
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)
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
İğnesi var ipliği var
Gelin kızın gençliği var
Kınalı da kekliği var
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Sayfa 1623

Haydan olur huydan olur
Hep güzeller soydan olur
Kaynak: Şerif Günay

İğnem Düştü Yerlere
İğnem düştü yerlere
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere
(Bağlantı)
Hop şimdallı şimdallı
Yar kapısı mandallı
Mandalını kırmalı
İçeriye girmeli
Yar olduğun bilmeli
Güvem dalı eğmeli
Güvemini yemeli
Hakikatli yar ise
Sevdiğine varmalı
Bağlantı
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
Yakamda iğne misin
Göğsümde düğme misin
Aşkından harab oldum
Halimden bilme misin
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Aman yelelom yelelom yelelaylom
Haydi yelelom yelelom yelelaylom
Kaynak: Hamit Çine

İhtiyacı Var

Sayfa 1624

İhtiyar Oldum
Daha anamdan doğmadan
Neden ben ihtiyar oldum
Yedi yaşıma değmeden
İhtiyar oldum ihtiyar oldum

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

Ey doktor bana acıma
Elin vurma ilacıma
Ak düştü siyah saçıma
İhtiyar oldum ihtiyar oldum

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

Adımı dillere yaydın
Söz verdin de geri caydın
Ey sevgili gözün aydın
İhtiyar oldum ihtiyar oldum

Sıradan bir kulum değilim yüce
İnsana insanlık değer sadece
Gönülün sevgiye güçsüzün güce
Zalimin vicdana ihtiyacı var

Mahzuni Şerif bilmeden
Yorulur bu yola giden
Yetmiş yaşlı çocuğum ben
İhtiyar oldum ihtiyar oldum

Bereket sofrası açınca dua
Güzellik yayılır ovaya dağa
Arının çiçeğe bağbanın boğa
Bağında zamana ihtiyacı var

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

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

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
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
Kaynak: Osman Pehlivan

Gelin senin gönlünü yetiremezsem
Yönünü yönüme getiremezsem
Bir solukta işin bitirem'ezsem
Sen de benim hatırımı yık gelin
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said
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İki Ali Vardır
İki Ali vardır, sizinki Arap
Gönüllerde düştür, bizim Alimiz
Sizin Ali, devri eyledi harap
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Sayfa 1625

Mazluma yoldaştır, bizim Alimiz
Kaynak: Mustafa Aloğlu

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

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
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İki Bacı Durmuş Bacadan Bakar
İki bacı durmuş bacadan bakar le le le le
Gören aşıkların bağrını yakar
Gamzen cellad olmuş çok canlar yakar le le le le
Şahbudak'ın bağında vurdular beni
Yarin çevresine sardılar beni
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
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
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Sayfa 1626

Kanadında bebek taşır
Bilmem kimler inanacak

Gidiyom ey nazlım ağlattın beni
Arar isen yar yanında bul beni

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

İki bülbül gül dalında ötüyor
Ötme bülbül derdim bana yetiyor
Eylen güzel işte Salim gidiyor

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Gidiyom ey nazlım ağlattın beni
Arar isen yar yanında bul beni

İki Bülbül Bir Derede Ötüşür

Kaynak: Genç Osman

İki bülbül bir derede ötüşür
Ötme bülbül derdim bana yetişir
Ateş düşmüş ciğerlerim tutuşur

İki Bülbül Hiç Bir Dala Konar Mı

İmane gel sevdiceğim imane
Mail oldum kaşı gözü kemane
İki bülbül geldi kondu çimene
Kendim sevdim kendim oldum divane
Ben ölürsem gurbet elde kime ne
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
Bağlantı

İki bülbül hiç bir dala konar mı
Bülbül'ün konduğu gallar solar mı
Herkes sevdiğine kemlik sunar mı
İşit bülbül ben o yardan ayrıldım
El oldum ben yana yana kül oldum
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
Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Hisarlı Ahmet

İki Bülbül Konmuş Dağlar Başına 1

İki Bülbül Geldi Kondu Çimene

İki bülbül konmuş dağlar başına
Sal allah'ım sal sılama varayım
Şahin yuva yapar kendi başına
Sal Allah'ım sal sılama varayım

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

Bizim evlerimiz dağdan ötedir
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Yad ellerde ölmek kula cefadır
Gavim gardaş bize ana atadır
Sal Allah'ım sal sılama varayım
Pir Sultan Abdal'ım baki değildir
Tuz ekmek her aşık hakkı değildir
Bu dünyada kimse baki değildir
Sal Allah'ım sal sılama varayım
Kaynak: Hüseyin Karatürk

İki Büyük Nimetim Var
İki büyük nimetim var
Biri anam biri yarim
İkisine de hürmetim var
Biri anam biri yarim
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
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
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Sayfa 1627
Kaynak: Karacaoğlan

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
Kaynak: Seyfettin Sığmaz

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
Osman'ı vuranda iman olur mu
Bağlantı
Yıkılır mı hastahane binası
Sağalır mı Genç Osman'ın yarası
Sende kama bende sevda yarası
Bağlantı
Kaynak: Mehmet Özbek

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
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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
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

Sayfa 1628

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

İki Durnam Gelir Aşeden
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

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
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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
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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

Sayfa 1629

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

Kaynak: Mustafa Özaşık

İki Elim Yakasında Olacak
Mazlumuna gülmeyen adaletin
Ortalıkta kör gezen delaletin
Topluma yapılan her ihanetin
İki elim yakasında olacak
Cop gösterip susturup sindirenin
Halkı dövüp koyuna döndürenin
Zengin için yasayı sündürenin
İki elim yakasında olacak
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

Toklucuoğlum der de getirem yazı
Bülbülden mi aldın yar kara gözü
Aslın neslin bilmem sen kimin kızı
Beni deli ediyor nazı güzelin
Kaynak: Halit Toklucuoğlu

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

Kaynak: İlhami Arslantaş
Kaynak: Özer Şenay

İki Gider Dört Ardıma Bakarım
İki gider dört ardıma bakarım
Ateş atıp gül sinemi yakarım
Beni görüp kaşın gözün yıkarsın
Ötmüyor bozuktur sazı güzelin
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
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İki İki Dört Eder
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
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Derelere az eder
Sevdalı sevdasına
Cilve eder naz eder
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni del'eder
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

Sayfa 1630

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
(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)

Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni del'eder

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 Keklik Seke Seke

İki kaşları karanın
Ah elinden vah elinden
Siyah perçem mahparenin
Dad elinden vah elinden

İki keklik seke seke
Bizim evi yol eyledi
Ben guş dili bilmez idim
Yar beni bülbül eyledi

Ağ elleri nakışlının
Ağca ceylân bakışlının
Vurup bağrım yıkışlının
Ah elinden vah elinden

Alınan alınan mı
Altınnarın düzüm düzüm korunan mı
N'edim anan vermezse zorunan mı
Yaktın beni kibar gelin
Yaktın beni güççük gelin

Ağ elleri kınalının
O gözleri sürmelinin
Emrah eydür şu sunanın
Dad elinden ah elinden

Evlerinin önü tepe
Gar yağıyor sere serpe
Ben yarı yolcu eyledim
Yanağından öpe öpe

Kaynak: Erzurumlu Emrah

İki Keklik Bir Kayada Ötüyor
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Alınan alınan mı
Altınnarın düzüm düzüm korunan mı
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Sayfa 1631

N'edim anan vermezse zorunan mı
Yaktın beni kibar gelin
Yaktın beni güççük gelin

Peruklar saklar keli
Ters yöne gider gemi
Yel tutmaz yelkenleri

Kaynak: Aziz Tok

Bağlantı

İki Keklik Seke Seke

Kaynak: Aşık Çağlari

İki keklik seke seke
Bizim evi yol eyledi
Kuş dilinden bilmez idim
Yar beni bülbül eyledi
Yaradana kurban olam

İki Kız Gider Düğüne

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

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

İki Koçak Bir Meydana Gelince
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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
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

Sayfa 1632

Aslanım Kazım'ım yerde yatıyor
Kaytan bıyıkları kana batıyor
Mezar arasında kanlı kasaplar
İnsan sevdiğine kama mı saplar
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

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
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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
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Sayfa 1633

Benden yare selam eylen durnalar telli sunalar
Kul Seyhani hep ağlayıp durdum ben
Hayatımı bir güzele verdim ben
Şu alemde iki zalim gördüm ben
Birisi ecelim biri sevdiğim
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

Durnam nerden gelir (ey eyvah ey) Arştan Maraş'tan
Kanadın ıslanmış yağmurdan yaştan
Durnam korkmaz mısın alıcı kuştan
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)

Pir Sultan Abdal'ım (da) eylemeyelim
Aşığın verdiğini söylemeyelim
Ko gitsin turnalar (da) eylemeyelim
İnip gider (de) turnam dost diye diye

Gül yüzlüm biz yalnız yaşayamayız
Beraber ağlayıp gülek ikimiz
Gücümüz hiç yetmez taşıyamayız
Her derdi paylaşıp bölek ikimizi

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Seven sevenine yapmazsa hata
Aşk yolunda varır en yüce kata
Sen Şirin'e benze ben de Ferhat'a
Engel dağlarını delek ikimizi

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
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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
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Seveceksen başkasını
Bana tozpembe görünmez
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 1634

Gelmeye niyetsiz adresin sorar
Söz verip unutur yoktur bir karar
Beslenilen yelden ikram edilir
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
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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
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Sayfa 1635

Halini sormazam ilin ucundan

Ehlibeyte candan yar olam diyen
Yüzünü turaba saldı da sevdi

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Söz: VEYİS DEDE

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

İlahi Kapına Geldim
İlahi kapına geldim
Kusurum elime aldım
Kabul eyle tövbe kıldım
Dem bu dem saat bu saat

İlahi Aşk İle

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

Kaynak: Pir Sultan Abdal

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
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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
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Gurudum gazel oldum
Ay gibi açıyorsun amandan aman
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)
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Sayfa 1636

(De gülüm niye niye niye)
İkimizi gördüler
(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
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

(Aman) uçdu da açıverdi
Elin oğlu değil mi
(Aman) öptü de kaçıverdi
Bağlantı
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

Sayfa 1637

Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru ekmektir
Okudum bildim deme
Çok taat kıldım deme
Eri hak bilmez isen
Abes yere yelmektir
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 Dergahının Kapısını Çalan

İlim Bilmektir

İlim dergahının kapısını çalan
Pirim Hacı Bektaş ben sana geldim
Güvercin donunda semaya uçan
Pirim Hacı Bektaş ben sana geldim

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
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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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Sayfa 1638

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

Sayfa 1639

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

İlimonum galburda (ilimon ilimon)
(Amanın) Neler vardırsa burda (vay vay)
İkimiz bir ölmeli (ilimon ilimon)
(Amanın) Çift goysunlar gabirde (vay vay)

Aman aman aman aman aman aman of
Aman aman aman aman aman aman of

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

İlk Defa İstiyorum Gel

İlimonum suyumuş (ilimon ilimon)
(Amanın) gaderimiz buyumuş (vay vay)
Bizi yazan katipler (ilimon ilimon)
(Amanın) ilk akşamdan uyumuş (vay vay)
Ayva didim ayva didim nar gelsin vay vay
Yandı yürek hararetten kar gelsin of of
Kaynak: Ahmet Bayrak

İlimonum Sulandı
İlimonum sulandı
Gene gönlüm bulandı
Kırılası kolların ey gelin
Yar boynuna dolandı
İlimonum çiçeğim
Bir yol verin geçeyim
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Kaynak: Selahattin Sarıkaya

Anam bir tek sen sen deva olurdun
Merhem gibi ilaç gibi yarama dokunurdun
İçinden çıkamadığım anlarda her ağladığımda
Ben artık seni istiyorum dertlerimin yanında
Kime anlatılabilir kime söylenebilir ki
Söylesem de senden iyi kim anlayabilir ki
Beni dizlerinde salla yanık ninnilerle uyut
Hatta hiç uyandırma yıllarca yıllarca uyut
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
Hala bekliyorum ben hiç helva yemedim
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Sayfa 1640

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

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 Yazın Geldiği

İlk gün ışığı tene değende
Öyle huzur bulmaktı dileğim
İsyan oldu yüreğimde bir yara
Beni yakan sendin güzel yüzlü yar

İlk yazın geldiği neden bell'olur
Gülşeninde öten bülbül daldadır
Eyyüb'ün teninde iki kurt kaldı
Biri ipek yapar biri baldadır

Ay aman yar
Vay aman yar
Beni böyle
Heder etme yar

Kişinin çektiği hayırdan şerden
İmam-ı Zeynel'e vurdular nişan
Tanrı ile bin bir kelam konuşan
Ali Medine'de Musa Tur'dadır

İki damla yaş süzülüp akan
Yakar seni bilemezsin
Figan eyler ardını dönüp giden
Yıkar geçer gönlündeki hanları

Şeriat kapısın Muhammet açtı
Tarikat kapısın ol Ali seçti
Dünyadan nice bin evliya göçtü
Anlar da gözetir Mehdi yoldadır

Ay aman yar
Vay aman yar
Beni böyle
Heder etme yar

Pir Sultan Abdal'ım ölürüm deme
Kıl beş vakit namaz kazaya koma
Sakın bu dünyada kalırım sanma
Tenim teneşirde özüm saldadır

Hazan yelleri derinlerden esende
Senin sevgin küllenir yüreğimde
Ay aman yar ay yüzlü yar
Tek ışığımdın gecelerde

Kaynak: Pir Sultan Abdal

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
Beş par etmez on par etmez
Mürvetimi anam saydı
Hele düşün hiç kar etmez
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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
Neler geldi neler garip başıma
Bütün kötülükler düştü peşime
Babam dövüp vücutumu morarttı
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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
Hangi dala elim atsam kırıldı
Yollarımı çöğür diken bürüdü
Bir zamanlar sevenlerim var idi
Neler geldi neler garip başıma
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Sayfa 1641

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
Ötüşür turnalar çağrışır kazlar
Sahraya çıkıyor gelinler kızlar
Hayırl'olsun baharınız yazınız
İlkbaharda tebdil eder havayı
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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
Kar eriyip yollar çamur tutunca
Arı gezer hep çiçekten çiçeğe
Balını doldurmak için peteğe
Söğüt dallarını yerlere eğe
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Sayfa 1642

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
Takdir yerini bulacak
Mavilim kaldı kalacak
İlle mavili mavili
Kaynak: Köroğlu
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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
İlle mavili mavili
Kimi şeker şerbet ezer
Kimisi tülbentten süzer
Kimi inci mercan düzer
İlle mavili mavili
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Sayfa 1643

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
Veli'm eyder harfe ereyim dersen
Hakk'ın cemalini göreyim dersen
Sorgusuz cennete gireyim dersen
Candan sevdiğine kıyabilin mi
Kaynak: Aşık Veli
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İmam Hüseyin
Yüzseler derimi etseler berdar
Dönmezem ben senden İmam Hüseyin
Bütün şehitlere sen oldun serdar
Dönmezem ben senden İmam Hüseyin
Güneş senden almış bütün ışığın
Bana büyük Kabe senin eşiğin
Huri meleklerin sallar beşiğin
Dönmezem ben senden İmam Hüseyin
Kerbela şehidi sultanı sensin
Yası matemini tutanlar gelsin
Gönlüm sarayında oturan sensin
Dönmezem ben senden İmam Hüseyin
Adular katlime verse fermanı
Külüm savursalar yapsa harmanım
Bir aciz kulunum sende dermanım
Dönmezem ben senden İmam Hüseyin
Seyit Meftuni der mihri cenanım
Sen nur-u Huda`sın vardır imanım
Aşkınla yanarım çıkmaz dumanım
Dönmezem ben senden İmam Hüseyin

İmam Hüseyin 1
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
Bu hal ile biz onlara katıldık
Kemlik ettik dışarıya atıldık
Bir münkirin tuzağına tutulduk
Ulaş yetiş pirim İmam Hüseyin
Pir Sultan'ın daim düşmektir işi
Yol yol oldu akan çeşmimin yaşı
On iki İmam'ın serçeşme başı
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Sayfa 1644

Ulaş yetiş pirim İmam Hüseyin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

İmam Hüseyin 2
Gündüz hayalimde gece düşümde
Her derdime derman İmam Hüseyin
Yılın on'ki ayın seherlerinde
Her dertlere derman İmam Hüseyin
Dividim var kalem tutmaz elimde
Hakk'ın kelamın okurum dilimde
Muhammed'in sancağının altında
Mazlum mazlum duran İmam Hüseyin
Aşk kitabın Huda bana gönderdi
Gökten Cebrail de yere indirdi
Yezitleri cehenneme gönderdi
İblis çıkmaz ordan İmam Hüseyin
Hatice rehberi divanda bir yar
Fatma Ana ağlar hem saçın yolar
Hak bir terazidir mizanın kurar
Şehit donu giyen İmam Hüseyin
Pir Sultan ne güzel bulmuş yerini
Ben pirime kurban verdim serimi
Muaviye oğlu mülcem soyunu
Sürelim dergahtan İmam Hüseyin
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
Yetiş imdadıma İmam Hüseyin
Bahçen bozulduysa Bariye yalvar
Mümine kuvvettir Yezit'i taşlar
Kusurum çok günahımı bağışlar
Yetiş imdadıma İmam Hüseyin
Mürüvvet kapısın ezel ezelden
Hiç vefa yok imiş oğlandan kızdan
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Kusur bizde ise mürüvvet sizden
Yetiş imdadıma İmam Hüseyin
Bozulmasın İbrahim'in dirliği
Dirlik ile olur dünya varlığı
Bugünde bell'olur erin erliği
Yetiş imdadıma İmam Hüseyin

Sayfa 1645

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

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
Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin
Pir Sultan'ım eydür erenler nerde
Çalısız kayasız bir sahra yerde
Kerbela çölünde kandilde nurda
Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

İmam Oldum Neler Olacak

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
Gittik yedik sıra duaya geldi
Dedim biraz daha kırk lokma kaldı
Mide doldu barsaklar kabaldı
Öleyazdım şükür kırıldı kuşak
Artık köy içinde dinlenir sözüm
Açıldı perdesi utanmaz yüzüm
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

Dokuzyüz kırkta köy imamı oldum
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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

Sayfa 1646

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

Sen bir cenazesin sen bir ağıtsın
Senin oğlun beni deli dağıtsın
Bana apaçıksın ele kağıtsın
Ne olur bağrıma gel İmam Riza

Vücutta olmasa aşkın mimarı
Külünge ser vermek ferhet eder mi
Gülden murat alsa bülbül efkarı
Şebi rüzgarında ferit eder mi

Atamam efendim fikrime yayıl
Canım alsa bile benim Ezrail
Beş pençeyi Ali Aba bir de Cebrail
Yıkmış kanadımi gül İmam Riza

Önnaki ellemiş sanarsın meyluş
Badeler şehrinde dolanır serhoş
Dünyadan hoşlansa divane baykuş
Gidip viraneyi abat eder mi

Mahzuni Şerif'im yedi hırsızı
Gelip giden gönlüm bulmaz arsızı
Sizler onikiyi bizler dokuzu
Sayımı rakama ver İmam Riza

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

İmeciler Geliyor

İmaret'in taşları
Yeşildir ağaçlan
Ben sıdk ile bakmadım
Çatık imiş kaşları

İmeciler geliyor
Eli kara kazmalı
Ben yarimi tanırım
Başı sarı yazmalı
(Yan emine'm yan)

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

(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)

Oğlan şaşırttın beni

Bağlantı
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Sayfa 1647

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

İmirhandır Senin Adın
Şimdi Hiç Kalmadı Tadın
Evimi Barkımı Yıktın

Bağlantı

Gelinlerin Nöbet Bekler
Su Versene Tatlı Pınar
Şimdi Haydar Sana Yanar

Kaynak: Ziya Özova
Kaynak: Haydar Yıldız

İmelerin Ah İmelerin
İmelerin ah imelerin
Çözebilsem o yarin
(Aman aman) düğmelerin
Kolundaki gül demetlerin
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
(Aman aman) gül fidanım
hasretiyle o yarin
(Aman aman) yandı bu canım

İmiş (Bu Dünyada Yaratılan)
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
Bu dünyada padişahım diye göğüs geren
Hem önüne kürsü koyup hayme vuran
Nice yıllar haylu haşem çeri salan
Ecel gelse biri vefa kılmaz imiş

Kaynak: İbrahim Kaynak

İmirhan'ın Tatlı Suyu
İmirhanın Tatlı Suyu
Ne Hoş Olur Yarın Huyu
Uzundur İncedir Boyu
Yandım Eller
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

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
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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

Sayfa 1648

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

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

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

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
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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
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Sayfa 1649

İnan iki satır yazamıyorum
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
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
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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
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
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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
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
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Sayfa 1650

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
İnay’ın içinde bir kuru dere
Yandım anam yandım döndüm kömüre
Eski ahbaplarım şimdi nerede
Yandım anam yandım döndüm fenere
Kaynak: Erdoğan Üstündağ

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
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 1651

Yar tatlıdır geçilir mi

Ben bir yiğit malıyım (İnce düzüm yar yar)

Kaynak: Osman Sel

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)

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 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)
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)
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 Elek (İnce Düzüm)

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
Yeni serdim şu yaylanın otunu
Menevşeynen beslesinler (a canım da) atımı
Kaynak: İbilak Mehmet

İnce Gelin Suya Gider
İnce gelin suya gider allanır
Elma yemiş al yanağı ballanır
Siyah perçem ak göğsüne sallanır
Ne olaydım ona yaren olaydım
Olaydım da muradımı alaydım
Keklik gibi yürüyüşü, boyunda
Gözüm kaldı gelir iken suyunda
Bir eşi yok bu gelinin soyunda
Ne olaydım ona yaren olaydım
Olaydım da muradımı alaydım

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)

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

İnce'leğin unuyum (İnce düzüm yar yar)
Ben kapının kuluyum (İnce düzüm yar yar)
Eller ne derse desin (İnce düzüm yar yar)

Çok met etsem yalan derler sözüme
Bir ömürdü yüz sürseydim yüzüne
Can dayanmaz işvesine nazına
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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

Sayfa 1652

Sen anadan ben babamdan
Aga doğmadık dostum
Gel beraber yasayalım
Sanma ki sana küstüm

İnce Giyerim İnce

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

İnce giyerim ince
Pembe yakışır gence
İnsan bir hoş oluyor
Sevdiğini görünce

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

(Bağlantı)
Of sen yana ben cama
İkimizin resmini
Çıkarsınlar yanyana

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

Kaynak: İlhami Arslantaş

Derelerin çakılı
Kimden aldın akılı
Döne döne oynuyor
Ağbeyimin çakırı
Bağlantı
Dereler çakıl taşlı
Ördekler yeşil başlı
Benim sevdiğim dilber
Al yanak kalem kaşlı
Bağlantı
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
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Mahzuni'yim duyun artık şu haykıran sesimi
Okuyun tarihi görün insanlığın hasını
Birgün siz de görürsünüz dünyanın gidişini
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

İnce Memed Türküleri 1
İnce Memed ne yaptıydım ben sana
İki kere everdiydim kesemden
Eğer yerlerime sen vurulaydın
Ölesiye yatamazdım tasamdan
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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

Sayfa 1653

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
Felek yazmış bu yazıyı nidelim
Dağlar nidelim of

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

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
Bağlantı
Kır atın boynunda püsküllü koza
Kanlarım damladı çimene toza
Bu işten kurtulursam sorarım size
Bağlantı
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Kaynak: Avni Güler

İnce Memed Türküleri 4
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
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Sayfa 1654

Ak bağrımı delik delik deldiler
Cesedimi meydanlara serdiler
Tut elimden İnce Memed gidelim
Dağlar nidelim

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 mintan giyer dar değil
Koç yiğide yaralanmak ar değil
Bura bize mesken olacak yer değil
Şimdi zaptiyeler basarlar bizi

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

Gelin giymiş entarinin morunu
Hiç görmemiş ayrılığın zorunu
İnce Memed bir zeybeğin torunu
Kalk gidelim İnce Memed dağlara

Ödemiş'e baskın geldi dayandı
Mavzer kurşun sol yanımdan dolandı
Küçük Zeybek mor cepkenin boyandı

Haydarlı üzeri çifte değirmen
Ankara'dan geldi vur emri ferman
İnce Memed der ki ben burada durman
Bugün müfrezeler basarlar bizi

Aman dostlar yoldan geldim yorgunum
Yorgun değil ben o yare vurgunum

Kaynak: Cemal Altıniğne

Kaynak: Mehmet Köseoğlu

İnce Memed Türküleri 6
Buhurcular bölük bölük geldiler
Ciğerimi delik delik deldiler
Mustafa'yı şu çimene serdiler
Malı yağma ırzı beylik dediler
Sular akmayınca durulmazımış
Gönül gezmeyince yorulmazımış
Kocalıkta demler sürülmezimiş
Gençlik elde iken sürem demleri
Kahpe felek değirmenin döndü mü
Bağın bahçen sularınan doldu mu
Ben yaparım sen yıkarsın bendimi
Döne döne nöbet bize geldi mi

İnce Memed Türküleri 7
Bir taş attım Bademli'nin yolunu
Selam da verir (efeciğim) hem sağını da solunu
Nasıl kıydın da takipçi binbaşının canını
Aman da beyler beyler avdan geldim de yorgunum
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

Çıka idim Kumalar'ın düzüne
Martinimi alabilsem yüzüme
Onbeş sene az geliyor gözüme
Yandım Allah müfrezeler elinden

İnce Mehmet martin takmış koluna
Selam verir hem sağına (aman) soluna
Ay çıkagomuş merdivenin üstüne
Yarenler lapa çeker yiğitim aman aman

Bırçak verin kıratıma kişnesin
Fitil salın yarelerim işlesin
Ben ölürsem nazlı yarim n'işlesin
Kalk gidelim ela gözlüm dağlara

Mor menevşeden martininin demiri
Teslim olmam ölüm Allah'ın emri
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Kaynak: Ali Rıza Zorlu
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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)
Sana düştü sevimiz (ay gelin)
Sevdalık çeke çeke (dur kadın)
Geçti gitti ömrümüz (ay gelin)
Bağlantı

Sayfa 1655

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)
Yare bir zarar olsa (ince düzüm yar yar)
Kaynak: Döne Arı

İnceledim (Yar Zülfünü)

İncecikten Bir Kar Yağar

Yar zülfünü arsa arsa
Dilim dilim inceledim
Ardahan'dan Iğdır Kars'a
İlim ilim inceledim

İncecikten bir kar yağar
Tozar elif elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer elif elif diye

Irmakların akışında
Ceylan gözlü bakışında
Halıların nakışında
Kilim kilim inceledim

Elifin uğru nakışlı
Yavru balaban bakışlı
Yayla çiçeği kokuşlu
Kokar elif elif diye

Seni için oldum heder
Bazı bazı ettim keder
Bir kere bir iki eder
Bilim bilim inceledim

Elif kaşlarını çatar
Gamzesi sineme batar
Ak elleri kalem tutar
Yazar elif elif diye

Kevseri kalsın hatıra
Gözyaşın gemi batıra
Santim santim bir satıra
Milim milim inceledim

Kaynak: Hanife Uysal
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Sayfa 1656

Kaynak: Aşık Kevseri

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

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

Kaynak: Mustafa Özgül

İncili Sedef
(Bağlantı)
İncili sedef kol bağın
Altın kemer bel bağın
Kimlerden konyak içtin
Gelirsen darmadağın
Kız adın Fatma Handır
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

Şu dağlar olmasaydı
Halesi solmasaydı
Gel gel aman

Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Ölüm Allah'ın emri
Ayrılık olmasaydı
Ağla kömür gözlüm ağla

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

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
Muh Aliye doğru giderik
Turap et kendini incinme gönül
Onların kelamını zikir ederiz
Biz onları öyle aradık bulduk
Destanı değiliz desturu aldık
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Sayfa 1657

Pirin divanında eğlendik durduk
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
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
Söz: Pir Sultan Abdal

İnciyem Üzülmüşem
İnciyem üzülmüşem (diyar diyar yarim)
Gerdana düzülmüşem (şirin yar diyarım)
Baban verse v ermese (diyar diyar yarim)
Alnına yazılmışam (hayran yar diyarım)
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Sayfa 1658

(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

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

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)
Bağlantı

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

Kaynak: İzzet Altınmeşe
Kaynak: Pir Sultan Abdal

İndi (Evveli Yalan Dünyaya)
Evveli yalan dünyaya
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

İndim Çayır Biçmeye
Hey güzel güzel güzel güzel han
Güzel maya çobanı yar amman
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

Kaynak: Karacaoğlan

Kaynak: Yöre Ekibi

İndi Şah'a Secd'eyledi

İndim Çayırı Biçmeye

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

(Of of) İndim çayırı biçmeye
(Leylim leylim yandım teşi)
Çayır incedir biçilmez
Edalı yardan geçilmez
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(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

Sayfa 1659

İndim derede durdum (aman of)
Yedi gövercin vurdum
Yedi kızın içinde (aman of)
Kemiksiz'e vuruldum
İndim dere başına (aman of)
Sabun koydum taşına
Sevda nedir bilmezdim (aman of)
O da geldi başıma
Kaynak: Şaziye Yılmaz

Bağlantı
(Of of) evlerinin önü fındık
Fındığın dalına konduk
Göyaki biz gelin olduk
Bağlantı
Kaynak: Vasfi Akyol

İndim Dere Başına
İndim dere başına
Sabun koydum taşına
Anası vermiyormuş
Kızını oynaşına
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: Emine Karadeniz

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

Sayfa 1660

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

Bağlantı
Kaynak: Osman Aksu

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 Derelerine
İndim derelerine aman
Bilmem nerelerine
Yanan dudaklarımı aman
Sürsem memelerine
Hop cilveli yar aman
Kaş kara, gözler sürmeli yar

Hop cilveli yar aman
Kaş kara, gözler sürmeli yar
Kaynak: Ferruh Arsunar

İndim Dereye Durdum
İndim dereye durdum
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 dere boyuna
Huyu uydu huyuma
Onu düşümde gördüm
Doyamadım uykuma

İndim dereye durdum
Çifte güvercin vurdum
Güzeller içinde a canım
Bir esmere vuruldum

Hop cilveli yar aman
Kaş kara, gözler sürmeli yar

Ben güvercin olamam
Damdan dama konamam
Mumlar yaksam arasam
Sevdiğimi bulamam

Gezdim dere önünde
Hıdırellez gününde
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Sayfa 1661

Kaynak: Mehmet Alkan

O da geldi başıma

İndim Geldim Silifke'den

Gelemem ben gidemem ben
Her güzele gönül veremem ben
Aç kolların sar boynuma
Üşüdüm gelemem ben

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)

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
Kaynak: Ahmet Yamacı

Bağlantı

İndim Koç Babayı Devah Eyledim

Ben bilirim karanlıkta geleni
Dost mu sandın her yüzüne güleni (haydi)

İndim koç babayı devah eyledim
Bugün yaylımdadır geliyor koçlar
Gördüm cemalını salavat verdim
Bugün yaylımdadır geliyor koçlar

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
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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
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Sayfa 1662

Kaynak: Abdal Dede
Kaynak: Durdu Demirel

İndim Koç Babayı Tavaf Eyledim
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
Bugün yaylımdadır geliyor koçlar
Yağmur yağar çiselenir izleri
Elham suresine benzer gözleri
Ay ile gün gibi parlar yüzleri
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
Gel oğlan bize gidek de
Güle nergize gidek
Ya gel sen bize gidek de
Ya ben al size gidek
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İndim Kuyu Dibine
İndim kuyu dibine
Baktım suyun rengine
Yüzbin liralık kızıdım
Düşemedim dengime
A yarim neredesin
Gözlerime perdesin
Çok aradım çok sordum
Varmadığım yerdesin
El edersem cama gel
Göz edersem dama gel
Hiçbirşeyler bilmezsen
Desti al da suya gel
Kaynak: Yaşko Gökkaya

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)
İçtiği üzüm suyu
Tangolara gideceğim vay şinanay
Şinanay şinanay hop şinanay
Kaynak: Nail Aslanpay

İndim Kuyun Dibine
İndim kuyun dibine havar kardaşım
Baktım suyun dibine canım sırdaşım
Analar kız beslemiş havar kardaşım
Vermiyor sevdiğine canım sırdaşım
Dereler buz bağlamış havar kardaşım
Dibi nergiz bağlamış canım sırdaşım
Beni bir gelin vurdu havar kardaşım
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Yaramı kız bağlamış canım sırdaşım
Arpalar dize kardaş havar kardaşım
Gel gidah bize kadar canım sırdaşım
Mevlam güzel yaratmış havar kardaşım
Topuktan göze kadar canım sırdaşım
Kaynak: Abdullah Balak

İndim Yarin Bahçesine
İndim yarin bahçesine gül açılmış gül güle
Yanakların al al olmuş haber verin bülbüle
Ben seni sevdim seveli düşmüşüm dilden dile
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
Hangi bir derdime yanam
Başımı sevdaya salan
Dağlar derdim varı benim
Bir ağa beyim varı benim

Sayfa 1663

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

İndim yarin bahçesine
Güller açmış kırmızı
Yaneğinde üç beni var
Sandım sabah yıldızı

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

Benim yarelerim işler işler
İşler aman onulmaz of aman
Benim sevdam yürektendir aman
Buna çare bulunmaz

Kaynak: Faik Buz

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)
İğde dalı (da) iğde dalı (da) gar gibi çiçek
(Aman aman da gar gibi çiçek)
Benim yarim (de) odalarda (da) oynayan köçek
(Aman aman da oynayan köçek)
Kaynak: İsmet İnci

İndim Yarin Bahçesine
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Kaynak: Mümin Veysel

İndim Yarin Bahçesine
İndim yarin bahçesine
Gül kopardım kokmağa
Goncasını ayrı koydum
Al yanağa takmağa
İndim yarin bahçesine
Kara dut parmak gibi
Kaldır yarim yaşmağını
Ak gerdan kaymak gibi
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İndim yarin bahçesine
Hep güllerle donanmış
Bak şu hakk'ın hikmetine
Ne güzeller yaratmış

Sayfa 1664

Giderin (giderim) giderin orman arası
Çekilmez ellerin gahrı belası
Yandım

İndim Yarin Bahçesine

Giderin giderin eski yurtlara
Derdimi silkerin (silkerim) yeşil otlara
Yandım

İndim yarin bahçesine gülden geçilmez
Gülden geçtim selden geçtim yardan geçilmez
Acıdır aşkın şarabı birden içilmez

Gide gide gitmez oldu yanlarım
Ağlamaktan görmez oldu gözlerim
Yandım

(Bağlantı)
Canım ela gözlüm
Hyın oldum ben sana
Konca güller arasında
Vuruldum sana

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

Yarimin gül bahçesine attım kendimi
Yandım ela gözlüm nerden aldın rengini
Çok aradım şimdi buldum kendi dengimi

İner Gelir Şu Dağların Dumanı

Kaynak: Sabri Gencer

Bağlantı

Kaynak: Alaettin Zengin

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

Kaynak: Osman Azizov

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
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(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
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
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Mektubun dizime kaküllerin yüzüme
Ne dedimde bakmaz oldun yüzüme
Askerin bıyığı burmadan burma
Bir teli ibrişim bir teli sırma
Asker karısı isen karşımda durma
Mektubun dizime kaküllerin yüzüme
Ne dedimde bakmaz oldun yüzüme
Askerler geliyor karadan düzden
Sırtında çantası çarığı bezden
Nasıl ayrıldılar gelinden kızdan
Mektubun dizime kaküllerin yüzüme
Ne dedimde bakmaz oldun yüzüme
Kaynak: Yöre Ekibi

İnginli Yüksekli Kayalarımız 2
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
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
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Sayfa 1665

İniledi Dağlar Koptu Kayalar
İniledi dağlar koptu kayalar
Diğneyince hey ağlar var iş böyl'olur
Haberim götürün gül yüzlü yare
Bir haldan bilmeze zor iş böyl'olur
Diğneyince (dinleyince) Ferhad'ınan Şirini
Onlar ne hub sevmiş birbirini
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
Kaynak: Dadaloğlu
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Sayfa 1666

İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran

İnilersin Dolap Derdin Ne Senin

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

Ali Ali deyü ne inilersin
İnilersin dolap derdin ne senin
Sen de benim gibi yardan m'ayrıldın
İnilersin dolap derdin ne senin

Çifte Kuzusu Var Dağlar Maralı
Kuduretten Kaşı Gözü Karalı
Avcı Vurmuş Anaları Yaralı
İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran

Dolap iniledi düştü ırmağa
Muhammed'in hub cemalin görmeğe
Hasan Hüseyin'e bir su vermeğe
İnilersin dolap derdin ne senin

Davut Sulari'yem Olmuşam Nöker
Ceyran Avuç Avuç Gözyaşı Döker
Bizim Yaylalarda Sürüler Yatar
İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran

Kim kesti getirdi seni yerinden
Dağlar taşlar ah eyledi zarından
Sen de mi ayrıldın nazlı yarinden
İnilersin dolap derdin ne senin

Kaynak: Davut Sulari

Sana yad ellerin eli mi değdi
Yoksa ırakibin dili mi değdi
Yaz bahar ayının seli mi değdi
İnilersin dolap derdin ne senin

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

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

Canım od içine düşmüş
Kaynayıp ciğerim pişmiş
Hocasından ayrıdüşmüş
Kullar gibi inilerim

İnkisar eylemem yazık serine
Yatak içre can veresin vay sebep
Ağzından burnundan hicran yerine
Parça parça kan veresin vay sebep

Hayali bende dolunmuş
Ah ile bağrım delinmış
İçinde beyi alınmış
İller gibi inilerim

Yata yata her bir yanın çürüsün
Zebaniler etrafını bürüsün
Damarın çekilsin kanın kurusun
Hastalara şan veresin vay sebep

Yapıdan düşmüş bozulmuş
Top tüfek vurmuş ezilmiş
Kil'selerde haç yazılmış
Killer gibi inilerim

Ne düşmüşsün bu Nuri'nln kastine
Yakan geçsin zebaniler destine
Dokuz ay yatasın bir yan üstüne
On bir ayda can veresin vay sebep

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

Kaynak: Tokatlı Nuri

Kaynak: Kul Aşık
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İnönü'nün Hanları (Cevriyem)
İnönü’nün hanları
Galdırınverin camları
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Süleyman Çavuş'u öldüren ela da gözlü Cevriyem
Şu Ballığın çamları
Guz Dağ’ından indin mi
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

Sayfa 1667

Saldın adu kemendini
Yar beyaz göğsün bendini
Yad ele çözdüğün yeter
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

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

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

Kaynak: Aşık Daimi
Kaynak: Neşet Ertaş

İnsaf Eyle Kanlı Zalim
İnsaf eyle kanlı zalim
Gönlümü üzdüğün yeter
Yar değil de ağyarınan
Dolanıp gezdiğin yeter

İnsan (Oturup Şöyle Bir Düşün)
Oturup şöyle bir düşün dünyayı
Gerçekten dünyaya yansıt aynayı
Hele bir gör şu mükemmel binayı
Evrenin kuruluş harcıdır insan

Yenice bildim fendini
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Sayfa 1668

Daha kundağında ses verir sese
Gülücükler atar anne gel dese
Mutluktur hazdır aldığın buse
Evrenin kuruluş harcıdır insan

Bir ekmek üç bine çıktı
Böyle bir zamana kaldık

Onsuz düşünülmez dünyada hayat
Aklıyla haslolur her türlü icat
Onunla dengeye girer tabiat
Evrenin kuruluş harcıdır insan

İnsan Denen Mana

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

Kaynak: Aşık Derdi Derya

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

Der İlhami kötülüğü bilerse
Nasıl ki ozonu gazla delerse
İnanın doğruyu yapar dilerse
Evrenin kuruluş harcıdır insan

İnsan insan dedikleri
İnsan nedir şimdi bildim
Can can deyü söylerlerdi
Ben can nedir şimdi bildim

Kaynak: İlhami Arslantaş

Kendisinde buldu bulan
Bulmadı taşrada kalan
Müminin kalbinde olan
İman nedir şimdi bildim

İnsan Azdı Kuduz Oldu
İnsan azdı kuduz oldu
Böyle bir zamana kaldık
Dünyaya yalancı doldu
Böyle bir zamana kaldık
Yoksul doldu yardım kalktı
Fakir olan candan bıktı
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Bir kılı kırk yardıkları
Birin köprü kurdukları
Erenler gösterdikleri
Erkan nedir şimdi bildim
Sıfat ile zat olmuşum
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Kadr ile berat olmuşum
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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Sayfa 1669

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
Düzde ben bir insan olmaya geldim
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Sayfa 1670

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

Açlığın dini olmaz
Yoksulluğun vatanı
Körolasın körolasın körolasın
Kahpe devran
Kaynak: Hasan Hüseyin

Kaynak: Nimri Dede

İnsan Severek Koklarsa

İnsan Pazarı

İnsan severek koklarsa
Çimenler gül kokarmış
Sevmeden yarse baklavayı
Midesi gaz yaparmış

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
Açlık Türkü bilmiyor ki
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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
Kaynak: Mustafa Emirler

İnsana (Gönülden Maniler)
Gönülden maniler yazar
Elim insana insana
Türkülerde eyler nazar
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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

Sayfa 1671

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)

Hiç bir şey varolmaz yoktan
Hak insanda insan hakta
Ben kıblemi buldum çoktan
Yolum insana insana

Ey sofu bizlere kem gözle bakma
Özünü farkeden insanımız var
Gerekse cennete bizi bırakma
Bizim de bir huri gılmanımız var

Garibi der yari övmek
Yüreği tavında dövmek
Yakışır gönülden sevmek
Gülüm insana insana

İster tapusun al cennet alanın
Meftunu değiliz huri gılmanın
Yarın ki kevserden sen doyur karnın
Bugun bulup içen mestanımız var

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

İnsanca Yaşamak Budur
Vücuttan bağımsız büyüyen bir et
O bir uzuv değil ancak bir urdur
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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
Dalda garip bir kuş kalabilirdik
Susuz yaprak olup solabilirdik
İnsanız bu şeref bize yetmez mi
Burda misafiriz bir yolculuk var
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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

Sayfa 1672

Dünyadaki yaratılmış
İnsanlara canım kurban
İnsan kıymetini bilen
İnsanlara canım kurban
Ne olursa dini dili
İnsanlar dünyanın gülü
Hakkın en sevgili kulu
İnsanlara canım kurban

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
Kabirler doluyor dünya susuyor

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
İnsanlığa ermek derdim
Ben gönlümü dosta verdim
Sanma ki buna pişmanım

Kaynak: Ali Rıza Malkoç
Kaynak: Aşık İbreti

İnsanlara Canım Kurban
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İnsanlığı Yaşa Bir
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

Sayfa 1673

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

Kaynak: İlhami Arslantaş

İnsanlık Benliği Aşmadır
Değirmende taşın büyük öğünme
Suyun gür ve duru ona güvenme
Buğdayın karadır sakın dövünme
İmalatta verimliğe bakarlar
Az çoktan üstündür öze uygunsa
Kendine faydasız beyin yorgunsa
Gönüllere girmek derdin kaygınsa
Kemalatta inceliğe bakarlar

Emsali'm der Delidağ'da salınır
Sanır akıl hep kendinde bulunur
Kulağında zilli çalker çalınır
Yoldan geçen kervan sanır zavallı
Kaynak: Aşık Emsali

İnsanoğlu (İyi Bir Nasihatım Var)
Sizlere iyi bir nasihatim var
Bunu iyi dinle bil insanoğlu
İnsanlık vasfına kılasın karar
Bunu bir gündeme al insanoğlu

Yediğin önünde kalan yalakta
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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
Herkesin hakkını çalarak gezer
Mazlumun ahını alarak gezer
Dünyada padişah olsan ne yazar
Azrail bir oyun yapar mı yapar
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Sayfa 1674

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
Kaynak: Şah Hatayi

İnşallah Eylemez İmana Muhtaç
İnşallah eylemez imana muhtaç
Eğer bir kişide irfan oldukça
Beş vaktına devam edüp kış ve yaz
Dilinde zikr ile Kur'an oldukça
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
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
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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
Toplandı gonşular n'oldu diyeler
Güveği gerdekte öldü diyeler
N'olduysa da nazardan oldu diyeler
Aziz'in ismini andırmayasın
Kaynak: Aziz Tok

İntizar (Nazlı Yarim Bu Ellerden)
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
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
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Sayfa 1675
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
Kabire söylerem kabir koymasın
Yılana söylerem gözlerin oysun
Nekir-i Münkerler cezalar versin
Canın Cehennemde yansın sevdigim
Kaynak: Fehmi Uğraş

İntizar Eylerim Yare
İntizar eylerim yare
Sanmasın ki gülmüşüm ben
Yarallarım pare pare
Sanmasın ki ölmüşüm ben
Kim ne derse desin bana
Değilim deli divana
Bilsin ki yar şu cihana
Sanmasın ki küsmüşüm ben
Sevdiğimi alamadım
Ben murada eremedim
Umduğumu bulamadım
Sanmasın ki yılmışım ben
Ne olmuş ki dostum bana
Karşı’yım ben acımana
İhtiyacım yok duana
Sanmayın ki ölmüşüm ben
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
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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
İntizarım bak kelama
Yarimden gelen selama
Rüzigar doldu aleme
Bana bad-ı saba düştü
Felek birgün cana kıyar
Bizi kabdan kaba koyar
Kimi atlas libas giyer
Yardan bize aba düştü
Kul Yusuf'um der ki kemler
Gözümden akıttım demler
Benim çektiğim sitemler
Yardan bana caba düştü
Kaynak: İlyas Güldibi

İp Attım Ucu Kaldı
İp attım ucu kaldı
Elimde tacı kaldı
Ben bekledim el aldı
Yürekte acı kaldı
Dallar solar mı
Hele güzel
Bana kıyar mı
Gidin durnalar gidin
Yarime selam edin
Yarim uykuda ise
Uykusun haram edin

Sayfa 1676

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
Kaynak: Ali Şen

İpek Gömlek Giyme Dedim

Dallar solar mı
Hele güzel
Bana kıyar mı

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

Gömlek giyer birmandan

Sizin dükkan bizim dükkan demirdendir demirden
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Sayfa 1677

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

Yar yandan yandan
Seviyom seni candan
İki can bir sevilmez
Ya ondan geç ya benden

Kaynak: Osman Acarol

İraftaki siniler
Hasta olan iniler
Yari gurbette olanın
Kulakları çınılar

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
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
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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
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
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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)

Sayfa 1678

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

Kaynak: Sırrı Sarısözen
Kaynak: Derviş Kemal

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

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

Bir hizmet eyle ki dosta yarasın
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Sümmani ezelden neye bahsin var
Ya neye meftunsun ne hevesin var
Mevlayı seversen elde nesin var
Eli boş edilmez canana karşı

Sayfa 1679

Halka uzak olanların uşağı
Milletini suçlar görür aşağı
Elinde cihazı paslı kaşağı
Hem ayak hem de el öper irtica

Kaynak: Aşık Sümmani
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

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

İrtica Var Diye
İrtica var diye kastettiğiniz
Soyup da sorgusuz yatan olmalı
Zanla haksız yere hapsettiğiniz
Acıyı aşına katan olmalı
Gerçek gündem gizli örtüp durursun
Halktan çok uzakta sürtüp durursun
Hakkımı hukuktan kertip durursun
Gidişe dur deyip çatan olmalı
Gözünde gözlük var ağzınsa sakız
Biri beş görürsün yaparsın sekiz
Her yıl aynı nutuk bıktık ve yokuz
Yorulup tükenen hatan olmalı
Dilinde birlik var gözünde körlük
Fikir meydanında neden bu darlık
Biz bahara erdik sana hep karlık
Pazarda sirke de satan olmalı

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
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
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Ayı beste yapar armuda hepsi
Kuru gürültüyle dolar mı tepsi
Standart dışıysan boylarsın hapsi
Horozun yanında öten olmalı
Tanrılık taslama tutturamazsın
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
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İki bayram arası
Kaynak: İlknur Halil

İskender Boğazı Dardır Geçilmez
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)

Sayfa 1680

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

Sıva mıva kollarını
Topla beyaz fistanını
Çaydan geçelim imanım
Doldur içelim

Hoş tutu felekte bu devranımız
Her günü bin sefa bir seyranımız
Dini bir yarımız hem yaranımız
Nice bin dertlere dermandır gelen

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)

Şahlar şahı gibi bir şahımız var
Nur-u Ahmet gibi penahımız var
Emir ül mümin in ol mahımız var
Umudu kesmede gümandır gelen

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

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
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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
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
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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

Sayfa 1681

İslamoğlu kulelerin yıkılsın
Yıkılsın da yerine bostan ekilsin
Hey kaymakam senin de belin bükülsün
Hükümet önünün dikili taşı
Hakime gösterin gövdesiz başı
Cevizin dalını nacakladılar
Kellesiz gövdeyi kucakladılar
Kaymakam bey seni acapladılar
Bereli de her yanları bereli
Biz severiz kara gözlü dilberi
Yeşil çam üstünde leylek yuvası
Yeşillendi Karahisar Ovası
Kıyma bana hey canından bulası

Kaynak: Abdullah Çavuş

İslamoğlu 2

Beri gel beri gel ben adam yemem
Şunun şöylesine ben adam demem

İslamoğlu kule yapar taşınan
Gözlerim doldu al kanınan yaşınan
Nere gidem bu talihsiz başınan

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

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
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
Bereli de her yanları bereli
Biz severiz kara gözlü dilberi
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Kaynak: Cemal Altıniğne

İslamoğlu 3
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
İslamoğlu efelerde gelir inişten
Heryanları görünmüyor efeminde gümüşten
Hayda efemde Allahına kurban olayım
Sen sallan dur boylarına bakayım
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Kaynak: Yılmaz İpek

İslamoğlu 5
İslamoğlu akıllı mı deli mi
Varsın sıksın fişeklikler belimi
Çekmem amca silahımdan elimi
Böyle geldim böyle gider yolcuyum
Yeniköylü Kıramca'dan iz aldım
Orhanlar'dan Yörüklerden kız aldım
Ben sazımın tellerinden hız aldım
Böyle geldim böyle gider yolcuyum

Sayfa 1682

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

Kaynak: Abdullah Uluçelik

İslandi Da Ötmeyi

İslamoğlu 6

İslandi da ötmeyi
Kemençemun telleri
Kalibami döktürdün da
Ha bu zenne belleri

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
Kaynak: Ahmet Sivritepe

Yaylanın çumeninde
Gari bölerim gari
Bu ela gözlerune de
Dolan olayım yavri
(Gız dolanayım yavri)
Evinin arkasında
Buzi gırarım buzi
Gurban olayım ona da
Bir annenun bir gızı
Kaynak: Hasan Kum

İslamoğlu 7

İslice'nin Çeşmeleri Harlıyor

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

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
Yeşil çam üstünde leylek yuvası (aman)
Vay gine yeşillendi de Afiyon'un ovası
Hiçbir şey demem hey canından bulası (aman)
Doktora gönderin de gövdesiz başı
Hekime gönderin de gövdesiz başı
Cevizin dalını nacakladılar (aman)
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Yokuştan indirdim aman dolu dolu gağnıyı
Elimden gaçırdım aman basma da donluyu
Sünbül sandım aman şu dağların da otunu
Menekşeyle besler aman efelerin de atını
Kaynak: Mustafa Koçak

İsmail
Hangi ana seni böyle doğurmuş
Tatlı dilli güler yüzlü İsmail
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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

Sayfa 1683

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

İsmini Sevdiğim

Eşin yoktur İsmail
Sözün haktır İsmail
İmralı'nın yiğidi vay
Doktor doktor İsmail

İsmini sevdiğim saadetli yarim
Özüm senin ile bir değil midir
Bu aşkın elinden yandım kül oldum
Beni Mecnun eden yar değil midir

Fakire ekmeği, mazluma aşı
Haklının haksıza eğilmez başı
Özlüyorum Mahzuni'nin kardaşı
Selam gönder kara gözlü İsmail

Her andıkça aşkın beni coşurur
Dalgaların gelir baştan aşırır
Tuzak kurmuş aşığını düşünür
Siyah ebrulerin var değil midir

Erli pirli İsmail
Yüzü nurlu İsmail
Soyadın adın gibi vay
Değerli İsmail.

Veli'm der ki hayran oldum bakmadan
Kaşların hükmeder canım yakmadan
Böyle dostun hasretini çekmeden
Ölüm de bir yandan kar değil midir

Söz: Aşık Mahzuni Şerif
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

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
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Kaynak: Ali Ekber Çiçek

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
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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

Sayfa 1684

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
Belli olmaz gecesiyle gündüzü
Farkedilmez sonbaharı yaz kışı
Denizleri tepeleri var düzü
Yokuşlu engelli düzlü İstanbul

Kaynak: Aşık Veli

İsraf Haramdır
Farkında değilsin vurduğun yerin
Şuramdır sevdiğim işte şuramdır
Mecnun'un aldığı darbeden derin
Yaramdır sevdiğim gönül yaramdır
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
Kaynak: Cemal Safi

İstanbul (Gönlüm Hasret Kaldı)
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
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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
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

İstanbul (Salkım Salkım)
Salkım salkım tan yelleri estiğinde
Mavi patiskaları yırtan gemilerinle
Uzaktan seni düşünür düşünürüm 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
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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
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
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
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Sayfa 1685

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
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
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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

Sayfa 1686

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

Kaynak: Yusuf Hayaloğlu
Kaynak: Selahattin Sarıkaya

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
Bu İstanbul'un kusuru
Ne çulu var ne hasırı
Çoğu inşaat esiri
Ah bu zalim İstanbul da

İstanbul Yolunda
Dalma beyim dalma çaylar derindir
Yolunda bekleyen taze gelindir
Size verdi ise Mevlam kerimdir
Aman aman aman aman
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
Aman aman aman aman
İstanbul yoluna diktim gözümü
Bir yiğit yoluna verdim özümü
Aman aman aman aman
Kaynak: Ahmet Gürses

Kemal der ki: bu durumda
Destan yazarım zorumda
Çoğu kalır bodurum da
Ah bu zalim İstanbul da
Kaynak: Kemal Yıldız

İstanbul Sokakları

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

İstanbul'a Saz Yolladım
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Kaynak: Muzaffer Acarbay

İstanbul'a saz yolladım yar geldi (aman aman)
Parlak potin ak topuğa (aman) dar geldi (hey)
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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)
Ülker teraziyi fark edemedim (hey)
Yarim yangın imiş fark edemedim (hey)
Kaynak: Emine Kalkan

İstanbul'da Paşa Olaydım
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
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

Sayfa 1687

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
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

Yemen'den karalı haber geliyor
Nice yiğitler de hasret ölüyor
Şen İstanbul gerilerde kalıyor
Aman kaptan iyi bakın dümene

Oyan Sultan Eziz oyan
Elden getti nısf-i cihan

Deniz üstü kara duman büründü
Nice yiğit ölümlere süründü
Kırk yedi gün yemen çölü göründü
Arkadaşlar işte geldik Yemen'e

İstanbul'dan Fermanımız Yazıldı

Durmadan söylüyor Said'in dili
Bahçeler açtı mı kırmızı gülü
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Kaynak: Reşid Küle Raza

İstanbul'dan fermanımız yazıldı
Koç yiğitler karşımıza dizildi
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır
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Sayfa 1688

Geç gidelim Magini'nin dağına
El vuralım koç yiğidin malına
Dini bütün arkadaşın yoluna
Serini şol meydana koymalıdır

Yandım çavuş yandım senin elinden
Elinden çavuş elinden
Çok sallanma kasatura da fırlar belinden
Belinden çavuş belinden

Yiğit olan yiğit dönmez ölümden
Muhanetin payın alır elinden
Kırat köpüğünden insan kanından
Çizmeyile şalvar ıslanmalıdır

İstanbul'la Üsküdar'ın arası
Arası çavuş arası
Yaktı beni kaşlarının karası
Karası çavuş karası

Senin gibi yiğit gelmez cihana
Bir dahi doğurmaz doğuran ana
Öyle kılıç vursam fena düşmana
Düşman kılıç ile uslanmalıdır

Yandım çavuş yandım senin elinden
Elinden çavuş elinden
Çok sallanma kasatura da fırlar belinden
Belinden çavuş belinden

Kaynak: Köroğlu

Kaynak: Yöre Ekibi

İstanbul'dan Gelir Kayık

İstanbul'un Etirafı Meteriz

İstanbul'dan gelir kayık
İçi dolu sarhoş ayık
Bulamadım kendime layık

İstanbul'un etirafı meteriz
Meterizden telli kurşun atarız
Üç kardeşiz bir orduya yeteriz

Ufacık tefecik konuşalım
Beyoğlu'nda buluşalım

Of ayrılık yenile de büktü belimi
Seferberlik ne yaman da yıktın evimi

İstanbul'da aynalı çarşı
Dükkanları karşı karşı
Ne istersin işte çarşı

Vara vara vardım Balkan aresi
Bu hasretlik var mı da bunun çaresi
Sende sevda bende kurşun yaresi

Ufacık tefecik konuşalım
Beyoğlu'nda buluşalım

Of ayrılık yenile de büktü belimi
Seferberlik ne yaman da yıktın evimi

Kaynak: Hayriye Temizkalp

Kaynak: Bilinmiyor

İstanbul'dan Üsküdar'a Yol Gider

İstemem

İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider
Yol gider çavuş yol gider
Hanımlara deste deste gül gider
Gül gider çavuş gül gider

Sevip de bir zaman terk edeceksen
N'olur güzelim sevme istemem
Bir avuç mutluluk istedim diye
Çevirip yüzünü eğme istemem

Yandım çavuş yandım senin elinden
Elinden çavuş elinden
Çok sallanma kasatura da fırlar belinden
Belinden çavuş belinden

Benimle ağlayıp gülmeyeceksen
Benimle yaşayıp ölmeyeceksen
Ömründe tek benim olmayacaksan
Boş yere yanıma gelme istemem

İstanbul'dan üç mum aldım yakmaya
Yakmağa çavuş yakmaya
Yakıp yakıp yar yüzüne bakmaya
Bakmağa çavuş bakmaya

Sevgiden payını almayacaksan
Benimle hep mutlu olmayacaksan
Aşkıma hiç değer vermeyeceksen
Yüzüme bakıp da gülme istemem
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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
Ocağıma incir dikmeyeceksen
Ben senden başka kimse istemem

Sayfa 1689

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

Kaynak: Arif Gölge
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

İstemem (Devlet Çarkı Dönsün)
Devlet çarkı dönsün döndükten sonra
Böyle devir böyle devran istemem
Yaş da kuruyunan yandıktan sonra
Böyle hayat böyle kervan istemem
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
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
Virani'yim şimdi düştüm derdine
Vücudum gark oldu çile bendine
Gönül sormaz oldu kendi kendine
Söyler dergahımda dilimdir Ali

Kaynak: Aşık Gerçeği
Kaynak: Aşık Virani

İstemem (Vur Nefsine)
Vur nefsine eğerini
Kalpten uzak düş istemem
Yaşarken bil değerini
Gözde sahte yaş istemem
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İstemem Babacığım İstemem
Kızım seni Ali'ye vereyim mi
İstemem babacığım istemem
Onun adı Ali alır eder deli
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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
İsterim babacığım isterim
Kaynak: Salih Turhan

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

Sayfa 1690

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

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

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
Kaynak: Aşık Pakize Musaköylü

İsterim (Göle'de Festival)
Duydum ki Göle'de festival varmış
Bir an önce gidip görmek isterim
Çalışkan kaymakam reisi varmış
Canımı Göle'ye vermek isterim
Gençleri çalışkan çokta haşarı
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Okurları devamlı alır başarı
İneği koyunu yağı kaşarı
Göle festivalinde görmek isterim
İnsanların şirin güzel yüzleri
Çayırı çimeni hoştur sazları
Arabaya koşan deh öküzleri
Festival gününde görmek isterim
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
Sorumluluk duyan bütün Göleli
Yapılan festivalin amacı belli
Göle’de oy alan milletvekilini
Festival gününde görmek isterim
Göle Ardahan'ın yoktur bakanı
Cumhurbaşkanı ile başbakanı
Gelmek isterlerse bütün bakanı
Göle festivalinde görmek isterim
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

Sayfa 1691

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
Unutmasın bana ettik işleri
Ölmeden intikam almak isterim
Kaynak: Kuloğlu

İş Olacağına Varır
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

Kaynak: Sırrı Arpaç

Meçhuli dostun yaridir
Nuh kimden gemi yürüdür
Zenginlik bir el kiridir
Nene gerek para gönül

İsterim (Nice Dermeyan Edip)

Söz: Aşık Meçhuli
Kaynak: Ozan Şirazi

Nice dermeyan edip de arayım
Hakikatli bir dost bulmak isterim
Öyle bir dost görsem kalmaz kararım
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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
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
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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

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
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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
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
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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
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
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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
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
Kaynak: Köroğlu

İşte Geldim Ekim Büküm
İşte geldim ekim büküm
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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
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

İşte Geldim Gidiyorum
Tuz torbasın tuzsuz koyan
Anasını kızsız koyan
Büyük evi ıssız koyan
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Sayfa 1695

İşte geldim gidiyorum

Kaynak: Sadettin Kaynak

Kardaş ekmeğin arttı mı
Baban ekini bitti mi
El kızı keyfin yetti mi
İşte geldim gidiyorum

İşte Yetimlerin Yetimi

Atladım geçtim eşiği
Sofrada buldum kaşığı
Büyük evin yakışığı
İşte geldim gidiyorum
Çatması çatal üleşli
Üç ocağı dokuz taşlı
Yed'emmim var emir başlı
Vermen beni develiye
Kaynak: Asiye Karapınar

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
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
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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
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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
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)
Leyla leyla diye arar dururum
Bulunmaz çöllerde izin bulunmaz
Aşkın ateşiyle yanar dururum
Bulunmaz küllerde izin bulunmaz
Duman olur gökyüzüne ağarım
Yağmur olur yaşın yaşın ağlarım
Derya gibi elden ele çağlarım
Bulunmaz sellerde izin bulunmaz
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
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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
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
Bir ayrı kültür oluşmuştur sularında
Bağımsız insancıl umursamaz
Bir kalabalık şehirde yalnız ıssız
Suların hikayesini yazarlar kürekleriyle
İzmir kıyılarında İzmir’i okurlar
Güzelim balıkçılar
Kaynak: Sevgi Damlaları

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
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

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
Vermem seni yad ellere ellere

Sayfa 1697

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
Ayrılık değil mi belimi büken
Vermem seni yadellere ellere

Hey kara gözlüm hey
Hey sürmelim hey

Hey kara gözlüm hey
Sürmelim hey

İzmir'in içinde gül inen diken
Kör olsun dikeni yoluma döken
Ayrılık değil mi belimi büken
Vermem seni yad ellere ellere

İzmir'in içinde ekerler darı
Ekerler biçerler ederler karı

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

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

İzmir'in içinde vursalar beni
Al kanlar içinde koysalar beni
Yarin çevresine sarsalar beni
Vermem seni yar ellere ellere

Çakıcı siperde yatar
Ne talimli fişek atar
Serdarımız Emin Ağa
Mevtamız dağlarda yatar

Hey kara gözlüm hey
Hey sürmelim hey

Yasana dağlar yasana
Nifat'ım benzer Hasan'a
Çapar oğlanı mı sandın
Üç kurşun sıktın Hasan'a

Kaynak: Eflatun Cem Güney

İzmir'in İçinde Al Yeşil Bayrak
İzmir'in içinde al yeşil bayrak
Bir yanın bal olmuş bir yanın kaymak

Gidin keşifçi getirin
İncitmen,usul yatırın
Çakıcı inkar ederse
Atını şahit götürün

Hey kara gözlüm hey
Sürmelim hey

Getirin eti ete katalım
Terazi bulun tartalım
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Üşüdün sandım Hasan'ım
Sırt sırta verip yatalım

Sayfa 1698

Odayı döşe diye
Ünledim Fatma diye
Kaşları çatma diye

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
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

Kaba Ardıcın Salınması
Kaba ardıcın salınması da aman
Koç yigitin eğlenmesi yarilen
Aman aman kaşları sürmeli gözleri sürmeli güzel
Ardıç ağacından biten dudaklar
Yaralansın seni öpen dudaklar
Aman aman kaşları sürmeli gözleri sürmeli güzel

Kız duvarı del mi diyem
Yanıma gel mi diyem
Beni de garip görünce
Koynuma gir mi diyem
Kaçma güzel kaçma seni tutarlar
Tutarlar da gurbet ele atarlar
Aman efem aman
Ünledim Ayşe diye
Odayı döşe diye
Ünledim Fatma diye
Kaşları çatma diye
Kız duvarı del mi diyem
Yanıma gel mi diyem
Beni de garip görünce
Koynuma gir mi diyem
Kaynak: Recep Erkul

Kaba Çamı Büyük Çamı Oydular
Kaba çamı büyük çamı oydular
İçine gül dibine gül koydular
Ne ikballi ne de has bir yar imiş le le can
Sevdiğine dediğine verdiler le le can
Kaba çamın gürlemesi dal imiş
Güzellerin sevdiceği yar imiş
Ne de güzel ne de has bir yar imiş le le can
Dediğine sevdiğine verdiler le le can

Ardıç arasında buldum izini
Duman sandım şalvarının tozunu
Aman aman kaşları sürmeli gözleri sürmeli güzel

Kaba çamın gürlemesi bar olur
Güzellerin ağlaması zar olur

Kaynak: Ali Aran

Ne de güzel ne de has bir yar imiş le le can
Dediğine sevdiğine verdiler le le can

Kaba Ardıç
Yaslanaydım kaba ardıcın pürüne
Dinleyeydim kekliklerin sesini
Aman efem aman
Ünledim Ayşe diye
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Kaynak: Nevzat Karabıyık

Kabağı Boynuma Takarım
Kabağı da boynuma takarım
Hovardayı gözünden çakarım
Senin de gibi çapkınları
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Sayfa 1699

Aman pazarlarda satarım
Aman linga linga lin gabak
Haydi açılır badi sabah
Aman sen şeker ol, ben kaymak
Haydi yiyelim parmak parmak
Aman odaları köşeli
Haydi içi mermer döşeli
Küçük hanım geliyor
Aman eli billur şişeli

Kısmet eyle ya mevla bize kabeyi
Nasib eyle ya mevla varup gelmeyi
Evlerinin önü mektep nenni
Mektepte okurlar tebbet nenni
Güveyinin adı mehmet nenni
Kaynak: Sadi Yaver Ataman

Kabında Ne Varsa Dışa O Sızar

Aman linga linga lin gabak
Haydi açılır badi sabah
Aman sen şeker ol, ben kaymak
Haydi yiyelim parmak parmak

Küf ile pas buluşmuş bir müzede
Kendince doğruyu duvara yazar
Ak nimetim necis olur mezede
Kabında ne varsa dışa o sızar

Kabaralı Sandığım

Mesajda kuvvet var hedefse çürük
Olgun meyvaları görmeyin koruk
Takke düştü keli örtmüyor peruk
Kabında ne varsa dışa o sızar

Kabaralı sandığım
Açılmıyor yandığım
İstedim alamadım
Odur benim yandığım
Peştemalin iki kat
Sar beline beline
Eğer bacım ölürse
Ben gidemem yerine
Derenin kıyısında
Yılanın kemikleri
Hiç aklımdan çıkmıyor
Yarimin dedikleri
Kaynak: Zeynep Göyen

Kabenin Dalları Bölük Bölüktür
Kabenin dalları bölük bölüktür
Benim yüreciğim delük delükdür
Dünya dedükleri bir gölgelüktür
Canım kabem varsam sana
Güzel kabem varsam sana
Eşim dostum yüklesinler yükünü
Gomşularım helal etsin hakkını
Bilmez oldum ben ırağı yakını
Canım kabem varsam sana
Güzel kabem varsam sana
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Yanardağ kabarır kusar korunu
Müfsid şerbet gibi sunar harını
Müflis Pazar eyler yakan narını
Kabında ne varsa dışa o sızar
Gülistan içinde barınmaz otlar
Talihsizdir bize koşmayan atlar
Malkoç Ali derdi ikiye katlar
Kabında ne varsa dışa o sızar
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Kaç Avcı Geldi
Süre süre avcı dağdan indirmiş
Kaç kuzulu ceylan kaç avcı geldi
Zalim avcı kova kova sindirmiş
Kaç kuzulu ceylan kaç avcı geldi
Şoğin deresine indi sürüsü
Sürüdün ayrılmış döner birisi
Avcılar post olmaz nazik derisi
Kaç kuzulu ceylan kaç avcı geldi
Zalim avcı düşmüş gelir izine
Al kanlar akıtmış iki gözüne
Gördüm yaşlar dolmuş ela gözüne
Kaç kuzulu ceylan kaç avcı geldi
Böyle midir avcıların töresi
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Koltuğundan vurmuş sızlar yarası
Lokman görse dahi olmaz çaresi
Kaç kuzulu ceylan kaç avcı geldi
Zalim olur avcıların tazısı
Ne karaymış derimalın yazası
Benden yardım isten ana kuzusu
Kaç kuzulu ceylan kaç avcı geldi
Eti güzel dersin kimden duymuşsun
Nefsin için sen bir cana kıymışsın
Üç yavruyu sen anasız koymuşsun
Kaç kuzulu ceylan kaç avcı geldi
Süre süre indirdiler yazıya
Tut ettiler al kınalı tazıya
can havline düşmüş bakmaz kuzuya
Kaç kuzulu ceylan kaç avcı geldi
Süre süre indirmişler dağlardan
Mor sümbüllü bahçelerden bağlardan
Kerem Dede bir kurtulsan ağlardan
Kaç kuzulu ceylan kaç avcı geldi
Kaynak: Ferman Baba

Kaç Bahar Geçti
Kaç bahar geçti
Kaç çiçek öldü
Işıltısı uğruna
Doğacak güneşin
Bir gel gittir bu yaşanan denizde
Alçalıpçekilen
Kabarıp dalgalanan
Kaç mevsim geçti
Kaç çiçek soldu
Aydınlatsın diye
Kararmış denizi
Öğrenelim hep beraber gülmeyi
Çizelim dünyanın
Aydınlık resmini
Burada ve her yerde

Sayfa 1700

Yoruldum anlamsızım
Yağmur doldu içime
Acim sigarasizim
Uyuyormusun anne
Ben geldim vefasızım
Suç oldu suç üstüne
Her şarkım her yazım
Vuruştum türkülerle
Kanla beslendi sazım
Bir rüzgarın önünde
Kacağım kuralsızım
Duyuyormusun anne
Yalnızım cok yalnızım
Ah dağı vursam dizine
Uyusam doymaksızım
Sabah olmasa gece
Kaçmaktan dermansızım
Sür beni gül yüzüne
Kissende kalsım sızım
Ağlıyormusun anne
Gidiyor hayırsızım
Kaynak: Ahmet Kaya

Kaçakçı Kurban
Lele Kurban Ben Olaydım
Ah Göğsünde Ben Olaydım
Senin Yerin Sıcak Kalsın
Ah Yine Giden Ben Olaydım
Lele Kurban Zor Gelir
Dağlara Giden Zor Gelir
Avcı Yaralar Kekliği
Ağrıma Gider Zor Gelir
Lele Kurban Boşa Gider
Ne Söylersin Boşa Gider
Çiğnenir Ektiğin Güller
Ah Emeklerin Boşa Gider

Kaynak: Grup Mayıs Rüzgarı

Kaçak ve Anne
Uçtum ateş üstüne
Dağlansın diye sızım
Sorma halim ne olur
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Lele Kurban Gül Verin
Dönmesemde Gül Verin
Mayın Tarlasına Düştüm
Kan Kırmızı Gülü Verin
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Sayfa 1701

Kaynak: Yusuf Hayaloğlu
Kaynak: Kazım İşnas

Kaçındasın Gelin Ümmü
Kaçındasın gelin Ümmü kaçında
Sar'altınlar delebiyor saçında
Gelin Ümmüm kaldı çaylar içinde
Kanlı çaylar nic'ettin Ümmümü
Davulcusu Kayadibi dolaştı
Kara haber evlerine ulaştı
Seymanları kuzu gibi meleşti
Kanlı çaylar nic'ettin Ümmümü

Kaçma Benden
Kaçma benden sevdiğim cinana vermem ben seni
Tende canım sağ iken düşmana vermem ben seni
Bir açılmış gonca gülsün ben bilirim kadrini
Cennetin bağındaki meyvaya vermem ben seni
Dil-i meftunlar hep seni bana lokman etseler
Hasta kılmazdı vücudum pare pare etseler
Bütün cihanı seninle bana tebdil etseler
Değişmem bir kılını cihana vermem ben seni

Kaynak: Nezahat Bayram

Kaçındasın Gelin Ümmü Kaçında
Kaçındasın gelin Ümmü kaçında
Sar'altınlar delebiyor saçında
Gelin Ümmü kaldı göller içinde
Katil göller nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü
On sekizdir siyah saçın örgüsü
Bu güzellik sana Hakk'ın vergisi
Suya düştü Ümmü kızın kendisi

Aşık umman sevdim tendeki kanımsın sen benim
Malım mülküm hanımanım hem canımsın sen benim
Ben senin bir zayıfınım efendimsin sen benim
Bu cihana hükmeden hünkara vermem ben seni
Kaynak: Ali Ekber Dede

Kaçma Benden Güzel Çoban
Kaçma benden güzel çoban
Gözlerine oldum hayran
Bu can sana olsun kurban
Bu halime acı çoban

Katil göller nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü

Hasretinle bak ne oldum
Derd-i aşkı sende buldum
Ateşinle birden soldum
Bu halime ağla çoban

Davulcusu kaya dibi dolaşır
Seymanları kuzu gibi meleşir
Evlerine kara haber ulaşır

Kaynak: Feryadi Hafız Hakkı

Katil göller nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü
Altın tası suya düşmüş dalabır
Sırma saçlar su üstünde yalabır
Şu gelinsiz gelen kervan banadır

Kaçma Güzel Kaçma
Kaçma güzel kaçma ben adam yemem
Hey aman aman aman
Gizli sırlarını ellere demem

Katil göller nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü

Yavre yavre yavre
Ateşine yandım
Seni benim sandım
Pek gafil avlandım

Akmaz iken kanlı sular harladı
Gelin Ümmü başın kimler bağladı
Gökte melek yerde insan ağladı

İmaret de güzellerin malıdır
Hey aman aman aman
Lahuri şal al fistanın gülüdür

Katil göller nere kodun Ümmü'mü
Ümmü'mü Ümmü'mü gelin Ümmü'mü

Hey yavre yavre yavre
Ateşine yandım
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Seni benim sandım
Pek gafil avlandım
Hey ağalar ben bir Leyla yitirdim
Hey aman aman aman
Mecnun olup dağ başına oturdum
Hey yavre yavre yavre
Ateşine yandım
Seni benim sandım
Pek gafil avlandım
Benim bir derdimi bine götürdün
Hey aman aman aman
Bir de sen katma da meramın nedir
Hey yavre yavre yavre
Ateşine yandım
Seni benim sandım
Pek gafil avlandım
Kaynak: Ahmet Altuner

Kadar (Hayli Demdir Arıyorum)
Hayli demdir arıyorum cerrahı
Gezerim peşinden varana kadar
Bugün tabibimden aldım bir ilham
Salı çarşambaya görene kadar
Çarşambadan gelir cuma ertesi
Yakıyor canları derdin fortası
Geldim Trabzon'a yurdun ortası
Ara İstanbul'u girene kadar
Binersin vapura bin ayak birden
Görünmez bir kara yol yok eyerden
Bin türlü alem var bakan seyirden
Gezer deryalarda arana kadar
Dolmuyor haftası olmuyor sabır
Görünür deryadan sıralı şehir
Gurbette olanı mevlam sen kayır
Gönder sılasına varana kadar
Bin bir meşakkatle çıktık karaya
Her adımda ihtiyaç var paraya
Gezersen perişan derler nereye
Güldür sen garibi sorana kadar
Otursan kahveye çaydır geliyor
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Sayfa 1702

Parası olanı garson biliyor
Parasızlar sokaklarda kalıyor
Cepten meteliği verene kadar
Kimisi oturmuş yüksek sarayda
Peşinen maaşı geliyor ayda
Altında taksisi gezmez yayan da
Gezer meramına erene kadar
Sokaklarda boyacılar geziyor
Meslek için birbirini eziyor
Birbirinin kuyusunu kazıyor
Gezer aleyhinde bir ana kadar
Yazmak ile bitiremem bu halı
Hanımların dudakları boyalı
Gerdanında yüz bir nakış oyalı
Arıyor eşini sarana kadar
Geçti bir on beşlik elinde çanta
Çantaya çok uymuş sırtında manto
Ayakta iskarpin topuklar yayda
Göreni yandırır kırana kadar
Her ne yana baksan başka bir forma
Çekmesin kısmetin yüzünü görme
Berduş tayfasının halını sorma
Yatar sokaklarda yarına kadar
Hep boştur bu yolda yazmak istemem
Üç günlük dünyada azmak istemem
Fena fiillerden sezmek istemem
Ağlarım yaşımı durana kadar
Herkeste bir dert var bendeki başka
Ummazdım başıma geldi bu yaşta
Meşakkat çekerim hayalde düşte
Kulun derdi bitmez kurana kadar
Ağlama Noksani birgün gülersin
Bu elinle gözyaşını silersin
Sağlık olsun memlekete dönersin
Kalırsın burada yorana kadar
Kaynak: Hodlu Noksani

Kadem Bastı Gönül Tahtı
Kadem bastı gönül tahtı
A sultanım sefa geldin
Dili pür rengi tabu
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Sayfa 1703

Derde dermanım sefa geldin

Sanki çilem yetmez gibi

Gel ey dilberlerin şahi
Melahat burcunun mahi
Geda’nın hali nigahi
Sorup şahım sefa geldin

Dost akraba bir taş vurur
Sanki çilem yetmez gibi

Gel ey dilber-i alişan
Çün sensin Hüsrev-i devran
Sana ben hep olam hayran
Benim canım sefa geldin

Kader Böyle İmiş Böyle Yazılmış

Kaynak: Raci Alkır

Kader (Ebdest Aldım)
Ebdest aldım da ilkindiyi gılmaya
Camiye vardım namazımı durmaya
Gözümü ağdurdum iyce kilim çalmaya
Orda da zopayı yidürdün gader bana
Sürüne sürüne pazara vardum
Altmış kuruş verdim bir öküz aldum
Sabaha koşmadan gıçını gırdım
Onu da üç gıçlı eyledin gader
Ağlarım ağlarım gözlerim yaşlı
Dört evlet büyüttüm çileli başlı
Ellere kumaş geydirdin ucu nakışlı
Bana da boz urbayı mehel görmedin gönül

Kader Bana (Yetmez Gibi)
Kader bana tuzak kurmuş
Sanki çilem yetmez gibi
Dert bela hep beni bulmuş
Sanki çilem yetmez gibi
Herkes beni kekeliyor
Gücü yeten tepeliyor
Dost akraba tikeliyor
Sanki çilem yetmez gibi
Sabır ver bana Allah’ım
Kimsede kalmasın ahım
Bilmem ki nedir günahım
Sanki çilem yetmez gibi
Kasım der ki hal böyledir
Dert insanı hep söyletir
Gelen geçen bir taş vurur
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Kaynak: Kasım Karşı

Kader böyle imiş böyle yazılmış
Gidiyorum kara gözlüm ağlama
Mezarımız gurbet ele kazılmış
Gidiyorum kara gözlüm ağlama
Ceylan bakışını üzme boşuna
Kurbanlar olayım gözün yaşına
Keder yakışmıyor hilal kaşına
Gidiyorum kara gözlüm ağlama
Emanet eyledim em'li kuzumu
Arkalarda koyma benim gözümü
Getir'ler çalayım kırık sazımı
Gidiyorum kara gözlüm ağlama
Mahzuni Şerif'im yollar göründü
Garip başım dertten derde büründü
Fadimem duvağın yerde süründü
Gidiyorum kara gözlüm ağlama
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kader Sapanına Koyup Atıyor
Kader sapanına koyup atıyor
Kara baht durmadan gez garip garip
Sıla burcu burcu eğnime tütüyor
Elimde bağlama saz garip garip
Vatanı vatanı eller vatanı
Aramazlar gurbet elde yiteni
Döktü yaprağını didem bağlarım
Ne' oldu sılada kalan sağlarım
Aklıma geldikçe durmaz ağlarım
Dökülür daneler göz garip garip
Görünmedik karlı dağlar ardından
Kimse bilmez kardaş benim derdimden
Bu Haydar'a ilham gelir coşurur
Diyar diyar gurbet ele düşürür
Kebap eder yüreğini pişirir
İstiyor ciğerim buz garip garip
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Vatam vatanı eller vatanı
Aramazlar gurbet elde yiteni

Sayfa 1704

Ölmez de eksilmez uzun yaşı var
Dünyayı eziyor ağzı dişi var
Akıl almaz çok aynasız işi var
Felekten bir parça düzgün kaderim

Kaynak: Aşık Haydar Aslan

Kader Torbasına Elim Uzattım
Kader torbasına elim uzattım
Tecelli kağıdım karalı çıktı
Ömür defterine bir yol göz attım
Dertlerim içinde sıralı çıktı
Uğradığım pınar baştan kuruyor
Kader lamba yakmış beni arıyor
Kime iyilik etsem bir taş vuruyor
Dostum düşmandan da ileri çıktı
Kader beni kaptan kaba aktardı
Koysa idi bu dert bana yeterdi
Evvel yanımızda bülbül öterdi
Şimdi baykuş kondu haralı çıktı
Ali İzzet böyle kader ne yapsın
Böyle gelmiş böyle gider ne yapsın
Hasta can veriyor doktor ne yapsın
Ciğer parça parça yaralı çıktı

Talibi der dağ değilim oturam
Bağ değilim türlü meyva yetirem
Lokman değilim ki derman getirem
Vücudum ölümden ezgin kaderim
Kaynak: Aşık Talibi

Kadı Kuyusu'dur Bizim Köyümüz
Kadı Kuyusu'dur bizim bizim köyümüz
Germenciklidir aslımız soyumuz
İçimizden garip kaldı birimiz
Gel kavuştur sen hey boranlı dağlar
Elleri göğsünde bir gelin ağlar
Ne oldu bize ne oldu bize
Yaylanın dikenleri gül oldu bize
Hısımım hısımım kinnendi bize
Dön gel ağam dön gel berhudardayım
Garip bülbül gibi intizardayım
Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Aşık Ali İzzet

Kadın Diye Hakir Görmen

Kaderim (Sana Güvenilmez)

Kadın diye hakir görmen
Er doğuran dişiyim ben
Sizlerdenim uzak durmam
Hakkı gören kişiyim ben

Sana güvenilmez bir ters ocaksın
Göze görünmeyen keskin bıçaksın
Yüceyim zannetme daim alçaksın
Bir temiz işin yok miskin kaderim
İnsanı yanılttın yoldan çevirdin
Bir kahpelik yapan vurdun devirdin
Zerrece insafı olur gavurun
Kati gavurlardan azgın kaderim
Kalplere düzdüğün bütün hileyi
Başlara getirdin türlü belayı
Kimine zor verdin kime kolayı
Cazı kadmlardan kızgın kaderim
Ellerin kaderi çok iş görüyor
Tecelli uyarsa talih yürüyor
Şansım beni hıyar gibi doğruyor
Cellat bıçağından keskin kaderim
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Gazeteler haber versin
İnanmayan gelsin görsün
Dellenenler yüzün sürsün
Bir ziyaret taşıyım ben
Gündüz güneş gece ayım
Düşmana ok atan yayım
Savaşta Kara Fatma'yım
Nene Hatun eşiyim ben
Kendimi kendim bilirim
Gerçek dosta dost olurum
Avımı havada alırım
Yavru şahin kuşuyum ben
Çağlayan'ım yoktur bendim
Erkekleri bağlar fendim
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Birçok ozanları yendim
Aşıklann başıyım ben

Sayfa 1705

Leylak moru gül kurusu dağlara doğru
Özlemlerle acılarla bir Anadolu

Kaynak: Aşık Ayşe Çağlayan

Kadın Karşılaması (A Meleğim)
Evlerim evlerim yüksek evlerim
Ben onun içinde gölümü eylerim
A meleğim meleğim
Saat kaçta geleyim
Oyununa pek yandım
Oyna da bir yol göreyim
Evlerim olsa da annem olmasa
Yar bize gelse de sabah olmasa
A meleğim meleğim
Saat kaçta geleyim
Oyununa pek yandım
Oyna da bir yol göreyim
Ağustosta bir su içtim buz gibi
Benim yarim on beş yaşta kız gibi
A meleğim meleğim
Saat kaçta geleyim
Oyununa pek yandım
Oyna da bir yol göreyim
Gönder güzelim gönder selamın gelsin
Sana sağlık bana ömürler versin
A meleğim meleğim
Saat kaçta geleyim
Oyununa pek yandım
Oyna da bir yol göreyim
Benim yarim beni delice severken
Uyuya da kalmış ak gerdanı emerken
A meleğim meleğim
Saat kaçta geleyim
Oyununa pek yandım
Oyna da bir yol göreyim
Kaynak: Yöre Ekibi

Kadınlar (Üç Etekli)
Üç etekli ak puşulu türkü bakışlı
Kadınlar yürüyor dağlara doğru
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Sivaslımı Urfalımı bilemem gayri
Kadınlar kadınlar dağlara doğru
Çalı çırpı sıla gurbet dağlara doğru
Sarı sıcak ak cibinlik dağlara doğru
Ordu ordu çekip gider ay çiçekleri
Bakma Turaç bakma bana bakma el gibi
Bilemezler avcının kim olduğunu
Sezmişler düşmanın kokusunu
Kadınlar kadınlar dağlara doğru
Özlemlerle acılarla bir Anadolu
Bu sıtmalı gecelere bu beşikleri
Bakma Turaç bakma bana bakma el gibi
Kaynak: Ahmet Kaya

Kadifeden Kesesi
Kadifeden kesesi
Kahveden gelir sesi
Oturmuş kumar oynar
Ciğerimin köşesi
Aman yolla İstanbul'a yolla
Aman yolla Beyoğlu'na yolla
Yolla yolla yar yolla
Kadife yastığım yok
Odana bastığım yok
Kitaba el basarım
Senden başka dostum yok
Aman yolla İstanbul'a yolla
Aman yolla Beyoğlu'na yolla
Yolla yolla yar yolla
Kadifeden yeleğim
Seni sevdim meleğim
Biraz da sen beni sev
Rahat etsin yüreğim
Aman yolla İstanbul'a yolla
Aman yolla Beyoğlu 'na yolla
Yolla yolla yar yolla
Kaynak: Bilinmiyor
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Kadifeli Yastık Kadifeli Yorgan
Kadifeli yastık kadifeli yorgan yer yumuşak
Emmim oğlu yanıma geldi bir uşak
Öpmesi yok sevmesi yok konuşak
Ana beni niye verdin çocuğa
Oynar oynar taş doldurur kucağa
Sabah olur pabucunu giyemez
Akşam olur yemeğini yiyemez
Karanlıkta yatağını bulamaz
Ana beni niye verdin çocuğa
Oynar oynar taş doldurur kucağa
Sabah olur çocuk gider oyuna
Oynar oynar kum doldurur koynuna
Beni verenlerin vebal boynuna
Ana beni niye verdin çocuğa
Oynar oynar taş doldurur kucağa

Sayfa 1706

Beni muhannete muhtaç eyleme
Eğer muhannete muhtaç eylersen
Kara topraklara garkeyle beni
Muhannetin suyu bulanık akar
Aktığı yerleri sel olur yıkar
İyilik etmeden başına kakar
İşte böylesine muhtaç eyleme
Muhannetin sözü zehirden oktur
Hüsnü kereminle rahmetin çoktur
Sağ elin sol ele faydası yoktur
Sağ gözü sol göze muhtaç eyleme
Kaynak: Nurettin Dadaloğlu

Kafam Sema Gözüm Bulut Yağmur Bol
Kafam sema gözüm bulut yağmur bol
Ufkumu buladıp sel etme vazgeç
Kelime pınarım taşmış iken dol
Bent tutup çevremi göl etme vazgeç

Kadir Mevlam Senden Bir Dileğim

Fikir kümelerim sır vermez yada
Umut bebelerim düşer feryada
Bir tek canlı kalmaz yalan dünyada
Çözme gam bohçasın gel etme vazgeç

Kadir Mevlam senden bir dileğim var
Mihnetile verilmişi neyleyim
Ben sufra isterim hicel sunmadık
Önden öne sürülmüşü neyleyim

Hayat yıldızlarım parlayıp söner
Ah çeksem buz tutar deryalar donar
Zar etsem ay güneş dayanmaz yanar
Söyletip caihanı kül etme vazgeç

Ben yayla isterim karı kalkmadık
Sarı sümbül mor menevşe çıkmadık
Ben gül isterim ki kokulanmadık
Baştan başa takılmışı neyleyim

Beyin çekirdeğim yer gök atası
Ruhum et kemiğim ilim sitesi
Bedenim alemin yedi kıtası
Gez beni yad eli yol etme vazgeç

Benim sevdiceğim bence olursa
Usul boylu beli ince olursa
Goyveririm bazım dince olursa
Elin koğup yorduğunu neyleyim

Toprakta ısıda suda gökteyim
Her cisaim gizli noktayım
Sefil Selimi'yim varda yoktayım
Sana sen gibiyim el etme vazgeç

Kaynak: Adnan Türközü

Karacaoğlan der ki kör ettin gözüm
Kız gelin içinde geçerdi sözüm
Hiçbir el değmedik yar ister özüm
Koldan kola sarılmışı neyleyim
Kaynak: Ali Arık

Kadir Mevlam Senden Bir Dileğim Var
Kadir mevlam senden bir dileğim var
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Kaynak: Sefil Selimi

Kafir Bilindi
Aşık Veysel uyan da bak halime
Giydirdiğin hırka çabuk delindi
Senden bir emanet almıştım ama
Kara yüzlü hırsız giydi çalındı
Söndü gözlerimden eski ışıklar
Sırtımda bebeği yedi beşikler
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Birbirine düşer oldu aşıklar
Sazlar teller bölük bölük bölünür
Emek verip gideceğim bağlara
Daha goruk iken düştü bir sara
Altun aramaya çıktım dağlara
Salladım küreği tüfek bulunur
Neyleyim gidermiş huylu huyunca
Uzansam toprağa boylu boyunca
Meyhanede iman gördüm deyince
Mahzuni Şerifim kafir bilindi
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Kağıttan Biberim Var (Leylam)
Kağıttan biberim varda (Le Leylam)
Güzelden dilberim varda (Le Leylam)
Güzel gel salınalımda (Le Leylam)
Bu gençlikte ölüm varda (Le Leylam)
Çay aşağı çağladımda (Le Leylam)
Yari gördüm ağladımda (Le Leylam)
Yari sıtma tutmuşudu (Le Leylam)
Isıtmayı bağladımda (Le Leylam)
Çaya indim çay susuzda (Le Leylam)
Kara gözler uykusuzda (Le Leylam)
Ellerin yari gelmişde (Le Leylam)
Hani bizim hayırsızda (Le Leylam)
Kaynak: Muzaffer Yönden

Kağızman'da Tuz Dağı
Kağızman'da tuz dağı (Turnam turnam dön beri)
Kar yağdı bastı dağı (Yitirmişem ben yari)
Öyle bir yar sevmişem (Turnam turnam dön beri)
Eski yare gözdağı (Yitirmişem ben yari)
Kağızman'ın gülleri (Turnam turnam dön beri)
Hoş öter bülbülleri (Yitirmişem ben yari)
Kızıl gülle bezerim (Turnam turnam dön beri)
Yarim gezen yolları (Yitirmişem ben yari)
Bu dağı maralıyam (Turnam turnam dön beri)
Telleri karalıyam (Yitirmişem ben yari)
Yarimden ayırdılar (Turnam turnam dön beri)
Yürekten yaralıyam (Yitirmişem ben yari)
Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova
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Sayfa 1707

Kağızmana Ismarladım Nargele 1
Kağızmana ısmarladım nargele nargele
Kağızmana ısmarladım nargele nargele
Gümüş kemer ince bele dar gele dar gele oy
Gümüş kemer ince bele dar gele dar gele oy
Bahar gelir kuzular yayılır yanyana
Bahar gelir kuzular yayılır yanyana
Benim yarim inci takar gerdana gerdana oy
Benim yarim inci takar gerdana gerdana oy
Erzuruma ısmarladım kazanı kazanı
Erzuruma ısmarladım kazanı kazanı
Ben sevişem hem okuru yazanı yazanı oy
Ben bilirem bu yerlerde gezeni gezeni oy
İstanbula ısmarladım saz gele saz gele
Bu akılda bu kafaya az gele az gele oy
Bu akılda bu kafaya az gele az gele oy
Az gele az gele
Kağızmana ısmarladım nargele nargele
Kağızmana ısmarladım nargele nargele
Gümüş kemer ince bele dar gele dar gele oy
Gümüş kemer ince bele dar gele dar gele oy
Bahar gelir kuzular yayılır yanyana
Bahar gelir kuzular yayılır yanyana
Benim yarim inci takar gerdana gerdana oy
Benim yarim inci takar gerdana gerdana oy
Erzuruma ısmarladım kazanı kazanı
Erzuruma ısmarladım kazanı kazanı
Ben sevişem hem okuru yazanı yazanı oy
Ben bilirem bu yerlerde gezeni gezeni oy
Kaynak: Muharrem Akkuş

Kağızmana Ismarladım Nargele 2
Kağızmana ısmarladım nargele nargele
Gümüş kemer ince bele dar gele dar gele vay
Dar gele dar gele vay dar gele dar gele
Bahar yayılır kuzu yanyana yanyana
Benim yarim inci takar gerdana gerdana vay
Gerdana gerdana vay gerdana gerdana
Benim yarim güzellerden bir dane
İçlerinde sarı saçlı güldane güldane vay
Güldane güldane vay güldane güldane
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Kaynak: Muharrem Akkuş

Kağızmanın Harmanları Savrulur
Kağızmanın harmanları savrulur
Savrulur da yandan yana devrülür
(Bağlantı)
Yandım ey amman kağızman
Amman ey amman el yaman gel
Kağızmanın güzelleri allanır
Hanımları yandan yana sallanır
Bağlantı
Kağızmana vara gele usandım
Ayağıma diken battı gül sandım
Bağlantı
Kağızmanın altı bir ince dere
Vurdular nazlımı serdiler yere
Bağlantı
Ne hoş olur bu yerlerin düzliği
Dar geliyor hanım gızın dizliği
Bağlantı
Vara vara vardık garsın düzüne
Kimse bakmaz gelinine kızına
Kaynak: Cazim Demir

Kahbe Gençlik Geldi Geçti
Kahbe gençlik geldi de geçti yel gibi
Tadı damağımda kaldı da bal gibi
Boynu da karanfilli yar sevmedim el gibi
Seni de saran ellere helallar olsun

Sayfa 1708

Kahbe İzmir duman vardır başında
Arzum kaldı toprağında taşında
Salt ben değil cümle alem peşinde
Ben korkmam ölümden er geç yolumdur
Ele düğün bayram bize zulümdür
Kafes kodum karlı dağın başına
Kanrıla kanrıla öter eşine
Bana verdin verme düşman başına
Ağla derler can sevdiğim ağlaman
Varıp derdim yad ellere söylemen
Kara taşa benzer senin yatışın
Vatansız kuşlara benzer ötüşün
Yuvamıza şahan indi yetişin
Ben korkmam ölümden er geç yolumdur
Ele düğün bayram bize zulümdür
Üç kuş geldi sekti kondu dikene
Öte öte kara bağrı tükene
Koç yiğitler arzu çeker vatana
(Vatan da bir gurbet de bir çekene)
Ağla derler can sevdiğim ağlaman
Varıp derdim yad ellere söylemen
Babındadır deli gönül babında
Can daraldı durman diyor kabında
Elim bağlı darağacı dibinde
Ben korkmam ölümden er geç yolumdur
Ele düğün bayram bize zulümdür
O da gitti ben de gittim inada
Çamursuz taş hiç durmuyor binada
İyi günde dost çoğumuş dünyada
(Kötü günde halin nedir diyen yok)
Ağla derler can sevdiğim ağlaman
Varıp derdim yad ellere söylemen

Sabah namazında ezan da okunur
Ezanın sesleri de bize dokunur
Yari de güzel olanlar çifte güller sokunur
Yari de çirkin olanlar melul mahzun bakınır

Gider oldum ahbaplarım darıldı
Gitme diye yar boynuma sarıldı
Bize kısmet gurbet elden verildi

Kaynak: Emin Demirayak

Ben korkmam ölümden er geç yolumdur
Ele düğün bayram bize zulümdür

Kahbe İzmir Duman Vardır Başında
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Sayfa 1709

Kahpe Felek Bana

Azdırdın yaramı ağılar sardın
Ne sefa sürdün ne devran verdin
Çektirdin sitemi seyran eyledin

Kahpe felek bana ortak mı oldun
Dolu sana düştü, boş bana düştü
Ömür harmanını döktüm savurdum
Bin sana düştü, beş bana düştü

Batnı Ceyhun gibi coşup çağlarsın
Varip fena nama meyil bağlarsın
Her daim aksine devran eylersin
Kahi mahzun kahi handan eyledin

Bir meclise girdik, güldük gülüştük
Ulu bir deryada daldık dalıştık
Vücudumu parça parça bölüşdük
Gözüm sana düştü, yaş bana düştü

Olur olmaz ele işi uydurdun
Bir kış verdin menekşeyi buydurdun
Soğana katbekat kisbet giydirdin
Uyuz tilkileri aslan eyledin

Mahzuni yollarda hay hay eyledik
Büküldü belimiz vay vay eyledik
Mevsimleri böldük pay pay eyledik
Bahar sana düştü, kış bana düştü

Gezersin alemi yülüktür atın
Yar olman kimseye bilirsin zatın
Acımaz Said'e yok merhametin
Yıktın gönül şehrin viran eyledin

Kaynak: Hulusi Yamaner

Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Kahpe Felek Benim Nerde
Kahpe felek benim nerde
Kara bahtım ak eyledi
Pervaneler gibi narda
Vücudumu yak eyledi
Bir yar bana dolak kurdu
Hicabımdan dilim durdu
Fincan gibi yere vurdu
Göğsüm iki şak eyledi
Deve korkar köşeğinden
Asilzade uşağından
Hanesinde döşeğinden
Dövdü sövdü kak eyledi
Sikke olmaz bu tuğrada
Ermedim ben hiç murada
Aşık Seyrani burada
Ne söylerse hak eyledi
Kaynak: Aşık Seyrani

Kahpe Felek Böyle Eden Dostuna
Kahpe felek böyle eden dostuna
Her daim aksine devran eyledin
Ecel şimşirini alıp destine
Çaldın ciyerimi al kan eyledin
Tığ imiş müjganm sineme vurdun
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Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Kahpe Felek Değirmenin Döndü Mü
Kahpe felek değirmenin döndü mü
Bağın bahçen sular ile doldu mu
Ben yaparım sen yıkarsın bendimi
Döne döne nöbette bize geldi mi
Burçak verin kıratıma kişnesin
Merhem sürün yarelerim işlesin
Ben ölürsem nazlı yarim nişlesin
Duymadın mı koz kaymakam şanımı
Sular akmayınca durulmaz imiş
Gönül gezmeyince yorulmaz imiş
Kocalıkta demler sürülmez imiş
Gençlik elde iken sürün demleri
Kova kova indirdiler alınan
Kollarımı bağladılar şalınan
Elin gönlü dünya dolu malınan
Benim gönlüm bir suna boylu yar ilen
Yarim giymiş entarinin morunu
Çeken bilir ayrılığın zorunu
Zalım doktor niye kestin yolumu
Duymadın mı ayrılığın zorunu
Kaynak: Mustafa Kazanova

Kahpe Felek Kalkmaz Ettin Kolumu
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Seyreyledim çoğu hanı
Ey Berçenek senin yerin nerede
Ne saygısı kalmış ne de erenler
Şakir Baba gibi pirin nerede
Yeşil bağımızda ayrıklar bitmiş
Zeynel&#8217;in bağında baykuşlar ötmüş
Bizim köyün nuru çekilmiş gitmiş
Kahpe felek senin zorun nerede
Lorşun yaylasının dirgen Ali&#8217;si
Gülden güzel şu tanırın yaylası
Hani Berçeneğin ala delisi
Dost Mahzuni gibi körün nerede
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Kahpe Felek Omuzumdan İn Gayrı
Bir zaman keyfini yetiremedim
Beni candan usandırdın sen gayrı
Vurdun gam yükünü götüremedim
Kahbe felek omuzumdan in gayrı
Vurdun gam yükünü götüremedim
Dayanmıyo bu cefaya can gayrı
Şahinimi yükseğinde besledim
Bazen sitem bazen sefa gösterdim
Cennet bağ gülistanlık isterdim
Deli gönlüm boş hayale yel gayrı
Sitem taşlarına vurdum başımı
Gece gündüz zor eyliyon işimi
Hiçbir zaman boşlamadın peşimi
Kahbe felek omuzumdan in gayrı
Hiçbir vakit boşlamadın peşimi
Dayanmıyo bu cefaya can gayrı
Kara giydim yasa tuttum anımı
Alamadım şu dünyadan gönlümü
Armağan verdim de tatlı aşkımı
Bundan sonra vereceğim can gayrı
Görünmez bülbüle goncanın harı
Çekmiş etrafına hardan hisarı
Bazen deli gezdim bazen serseri
Yazık said deli olmuş de(yi)n gayrı
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said
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Sayfa 1710

Kahpe Felek Sana Nettim
Kahpe felek sana nettim neyledim
Attın gurbet ele parelerimi
Akıbeti beni sılamdan ettin
Kestin mümkünümü çarelerimi
Aman aman dağlar duman geçti zaman hey
Ben kemlik görmedim hüsn ü aladan
Gözlerim mektubum gelmez sıladan
Ölürüm kurtulmam ben bu yaradan
Dost olan bağlasın yaralarımı
Aman aman dağlar duman geçti zaman hey
Şu dağların arkasını bilirim
İflah olmam ben bu dertten ölürüm
Vadem yetmez gurbet elde kalırım
Yine ben sarayım yaralarımı
Aman aman dağlar duman geçti zaman hey
Kaynak: Bekir Tektaş

Kahpe Felek Sana Nettim
Kahpe felek sana n'ettim n'eyledim
Attın gurbet ile taşımı felek
İbtida gülmeyen sonra güler mi
Akıttın gözümden yaşımı felek
Ben feleği gördüm elde var iken
Başım alam gidem derdim er iken
Kol kanat bağladım uçam der iken
Kırdın kanadımı kolumu felek
Bak'a şu feleğin işine bak'a
Götürün gömleği istemem yaka
Yönünü döndürmüş geliyor Hakk'a
Sen melamet ettin işimi felek
Pir Sultan Abdal'ım olmuşum hazer
Yarinden ayrılan dünyadan bezer
Ellere baktım ki salınıp gezer
Hemen bana ettin zulumu felek
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Kahpe Felek Şaşırttırdı Yolumu
Kahpe felek şaşırttırdı yolumu
Tren kesti ayağımı elimi
Kimseler görmedi böyle zulümü
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Parça parça oldu ona yanarım
Hanem haraboldu buna yanarım
Üç gün evvel tren girdi düşüme
Düşümü söyledim kendi eşime
En sonunda bu iş geldi başıma
Parça parça oldu ona yanarım
Hanem haraboldu buna yanarım
Komşularım yavrum size emanet
Süremez çiftimi küçüktür gayet
Bir can için kime edeyim minnet
Parça parça oldu ona yanarım
Hanem haraboldu buna yanarım
Kaynak: Nuri Üstünses

Sayfa 1711
Kaynak: Aşık Reyhani

Kahrolası Gurbet Belimi Büktün
Samsun'un evleri denize bakar
Gözlerimin yaşı sel olur akar
Benim sevdiceğim gurbette yaşar
Kahrolası gurbet belimi büktün
Bükmekle kalmayıp ömrüm çürüttün
Öyle bir sevda ki ölürcesine
Gündüz hayallerde gece düşlerde
Kıvrım kıvrım saçlar inmiş beline
Kahrolası gurbet belimi büktün
Bükmekle kalmayıp ömrüm çürüttün

Kahpe Zaman (Çevirdi Beni)

Gurbetin çilesi bitmez be gülüm
Sevdalı yürekler ölmez be gülüm
Nebyanlı'nın aşkı solmaz be gülüm

Şu kahpe zamanın yersiz akışı
Sürüsüz çobana çevirdi beni
Tersine gözlerin aksi bakışı
Dost iken düşmana çevirdi beni

Kahrolası gurbet belimi büktün
Bükmekle kalmayıp ömrüm çürüttün
Kaynak: Ozan Nebyanlı

Seher yeli aksi haber bildirdi
Ağladığım düşmanımı güldürdü
Poyraz yeli küme küme kaldırdı
Buğdaysız samana çevirdi beni
Gerçeği bilerek sakla dediler
Misal-i Mecnunlar örneği çöller
Köküme göz dikti kara cahiller
Budaksız ormana çevirdi beni
İnkarın küreği küfrün kazması
Haksızın darbesi gücün ezmesi
Limansız denizin ani azması
Yelkensiz kaptana çevirdi beni
Gönül düşman derken bakış dost derken
Bulut nara atıp rüzgar es derken
Biri konuş derken biri sus derken
Akıllı hayvana çevirdi beni
Reyhani der kahpe zaman sert döndü
Namert dönse gam yemezdim mert döndü
Rakip ağır geldi hakem sırt döndü
Yenik pahlivana çevirdi beni
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Kahve Bişdiği Yerde
Kahve bişdiği yerde
Telve daşdığı yerde aman
Güzel çirkin aranmaz
Gönül düşdüğü yerde aman
Kahve Yemen'den gelir
Bülbül çimenden gelir amman
Ak topuk beyaz gerdan
Her gün seyrandan gelir amman
Kahve Yemen neylesin
Bülbül çimen neylesin amman
Yari güzel olanlar
Her gün yaban neylesin amman
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Kahve Koydum Fincana
Kahve koydum fincana
Hele de bakın Mican'a
Körolası Kel Seyit
Nasıl da kıydın o cana
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Vay benim canım Mican'ım
Dünyalarda bir canım
Martinimin pulları (kolları)
Gece de geçtim yolları
Aslan Mican geliyor
Saymaz karakolları

Sayfa 1712

Şen olsun vay vay
Şen olsun bağlamamın telleri vay vay
Kahve güğüm neylesin
Bülbül çimen neylesin
Yarı çirkin olanın
Her gün hamam neylesin
Bağlantı

Vay benim canım Mican&#65533;ım
Dünyalarda bir canım
Kel Seyit sen öleceksin
Kabire gireceksin
Dokuz tahta altında
Ne cevap vereceksin
Vay benim canım Mican&#65533;ım
Dünyalarda bir canım
Karanfilım saksıda
Bir yar sevdim Aksu'da
Allah bizi kavuştur
Akşam ile yatsıda
Vay benim canım Mican'ım
Dünyalarda bir canım
Kaynak: Halim Giresunluoğlu

Kahve Piştiği Yerde
Kahve piştiği yerde
Pişip taştığı yerde
Güzel çirkin aranmaz
Gönül düştüğü yerde
Siirtten nar geldi
Yüce dağa kar geldi
İşittim yar gelecek
Bugün bana yaz geldi
Kaynak: Yöre Ekibi

Kahve Yemen'den Gelir

Kahveyi kaynatırlar
Fincana damlatırlar
Sahipsiz aşıkları
Vururlar ağlatırlar
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Kahve Yemen'den Gelir
Kahve Yemen'den gelir
A canım bülbül çimenden gelir de
Ak topuk beyaz gerdan
A canım her gün hamamdan gelir of
Dalyandan gel suna boylum dalyandan aman
Sen doldur da ben içeyim fincandan aman
Kahve yemensiz olmaz
A canım bülbül çimensiz olmaz
Yari güzel olanın
A canım başı dumansız olmaz
Dalyandan gel suna boylum dalyandan aman
Sen doldur da ben içeyim fincandan aman
Kaynak: Zeki Babadağ

Kahve Yemen'den Gelir
Kahve Yemen'den gelir
Bülbül çimenden gelir
Ak topuk beyaz gerdan
Her gün yabandan gelir

Kahve yemenden gelir
Bülbül çimenden gelir
Yarı güzel olanın havar
Her gün hamamdan gelir

Hop şinanay nay nay nom
Karalan bağlama
Kömür gözlüm ağlama

(Bağlantı)
Vay vay vay vay şen olsun meclisimiz

Hükümet önünden geçtim
Allı da şemsiye açtım
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Ben yarimi görünce
Yavuklumdan vazgeçtim
Hop şinanay nay nay nom
Karalan bağlama
Kömür gözlüm ağlama

Sayfa 1713

Kahveciler kahve de pişirir
Yeni Memeda aklını şaşırır
Aralıkta boş kese düşürür
Şanlıdır o şanlıdır o
Camadana vizotuna terzidir o
Oynar hanım gelin şıngır mıngır tellidir o

Kaynak: Nihat Ayyıldız

Kahveci (Ne Hoş Olur)
Ne hoş olur şu yaylanın yoğurdu
Zekiye hanım çifte oğlan doğurdu
Doğurdu da el aleme duyurdu
Al dibeği vur göbeğe kahveci
Kahvecinin bastığı dallar solar mı
Solar mı da yar yar solar mı
Gitti yarim acep gelir mi
Gelir mi de yar yar gelir mi
Al dibeği vur göbeğe kahveci

Kahveciler Kahve Koyar (Sürmeli)
Kahveciler kahve koyar fincana
Dudakları benzer leyl-i mencana
Vay vay var sürmelim vay
Azrail gel sen de kıyma bu cana
Kıyan ellerine kurban olduğum
Vay vay var sürmelim vay
(Bağlantı)
Kaşlar kara gözler ela kirpikleri sürmeli
Vay vay var sürmelim vay
Seni alıp bu diyardan gitmeli
Vay vay var sürmelim vay
Odalar yaptırdım gelip geçmeye
Çeşmeler yaptırdım suyun içmeye
Vay vay var sürmelim vay
Kavil karar ettim alıp kaçmaya
Siyah perçemine kurban olduğum
Vay vay var sürmelim vay
Bağlantı
Kaynak: Hüseyin Birincioğlu

Kahveciler Kahve Pişirir
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Kahveciler kahve de döğer
Yeni Mehmeda kendini öğer
Aralıkta boş kese döğer
Şanlıdır o şanlıdır o
Camadana vizotuna terzidir o
Oynar hanım gelin şıngır mıngır tellidir o
Nalcı baba atını da nallar
Yeni Mehmeda kürkünü sallar
Aralıkta boş kese yollar
Şanlıdır o şanlıdır o
Camadana vizotuna terzidir o
Oynar hanım gelin şıngır mıngır tellidir o
Kaynak: Ayşe Yürekli

Kahvenin Önünden
Kahvenin önünden gelir geçersin
Salına yar salına sigara da içersin
Ne candan seversin ne vazgeçersin
Yar orada ben burada hoş şimd'en geru
Buz gibi mastikayı iç şimd'en geru
Kaynak: Osman Pehlivan

Kahverengi Gözlerin
Sanki billur bir pınar
Ruhuma neşe sunar
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin gözlerin
Bakışların pek derin
Senin en güzel yerin
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin gözlerin
Rüzgarlar kadar serin
Ufuklar kadar derin
Kahverengi gözlerin
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Sayfa 1714

Gözlerin yar gözlerin gözlerin
Mehtapta benzer aya
Bakarım doya doya
Sanki tatlı bir rüya
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin gözlerin

Kahveyi kaynatırlar
Fincana damlatırlar
Alırlar yari elinden
Garip'i ağlatırlar
Vay vay vay vay
Şen olsun bağlamanın telleri vay

Kaynak: Selahattin Sarıkaya
Kaynak: Neşet Ertaş

Kahveyi Dökerim Kara Fincana
Kahveyi dökerim kara fincana
Zalim ağam sebep kıydım bir cana
On beş sene mahpus ar gelir bana
Bitti mahpus bitti kuşlar gibiyim
Yaz bahara dönmüş kışlar gibiyim
Yüce dağlar sıra sıra dizilir
Yar hayalın gözlerimde süzülür
Sılama dönmezsem anam üzülür

Kahveyi Kavururlar
Kahveyi kavururlar
İçmeden savururlar
Bizim köyün adeti
Sevmeden ayırırlar
(Bağlantı)
Haydi yarim neylemeli neylemeli
Güzel yarin gönlünü eylemeli

Bitti mahpus bitti kuşlar gibiyim
Yaz bahara dönmüş kışlar gibiyim

Kahvenin köpüklüsü
Meşenin kütüklüsü
Kadınım (Güzelim) aman aman
Saraylar (Konaklar) kıymetlisi

Sılamın dağını çiçek bürümüş
Öksüz anam yollarıma yürümüş
Benim zalim ağam çoktan çürümüş

Bağlantı
Kaynak: Ahmet Kızılok

Bitti mahpus bitti kuşlar gibiyim
Yaz bahara dönmüş kışlar gibiyim
Kaynak: Bilal Ercan

Kahveyi Kavuranlar

Kahveyi Kavururlar (Düz Oyun)
Kahveyi kavururlar
İçmeden savururlar
O köy nasıl köyümüş
Sormadan ayırırlar

Kahveyi kavuranlar
Dumanın savuranlar
Cennet yüzü görmesin
Seveni ayıranlar

Haydi yarim neylemeli neylemeli
Güzellerin gönlünü eylemeli

Vay vay vay vay
Şen olsun bağlamanın telleri vay

Kahvenin köpüklüsü
Meşenin kütüklüsü
Kadının aman aman
Sokaklar süprüntüsü

Kahvenin zehirleri
Doyurdu hepimizi
Girdi felek araya
Ayırdı ikimizi

Haydi yarim neylemeli neylemeli
Güzellerin gönlünü eylemeli

Vay vay vay vay
Şen olsun bağlamanın telleri vay
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Kahve içtim dilim yandı
Döküldü elim yandı
Şu adamın kızında
07.01.2023 16:10:19
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Sayfa 1715

Bir gonca gülüm kaldı
Haydi yarim neylemeli neylemeli
Güzellerin gönlünü eylemeli

Mamur benim harap benim
Ayaklarda turap benim
Kadehlerde şarap benim
Ben kendimi bilmez miyim

Kaynak: Hamide Topal

Kainatın Aynasıyım 1
Kainatın aynasıyım
Madem ki ben bir insanım
Hakkın varlık deryasıyım
Madem ki ben bir insanım
İnsan hakta hak insanda
Arıyorsan bak insanda
Hiç eksiklik yok insanda
Madem ki ben bir insanım
İlim bende kelam bende
Nice nice alem bende
Yazar levhi kalem bende
Madem ki ben bir insanım
Bunca temmenni dilekler
Vız gelir çarkı felekler
Bana eğilsin melekler
Madem ki ben bir insanım
Tevrat'ı yazabilirim
İncil'i dizebilirim
Kuran'ı sezebilirim
Madem ki ben bir insanım
Enel Hak'ım ismim ile
Hakka erdim cismim ile
Benziyorum resmim ile
Madem ki ben bir insanım
Daimi'yim harap benim
Ayaklarda turap benim
Aşıklara şarap benim
Madem ki ben bir insanım

Denizlerde nuh olalı
Döneklere yuh olalı
Ruhlar ile ruh olalı
Ben kendimi bilmez miyim
Daimi'yim bende ben de
Bend'olmuşum ben de bende
Dağılmışım perakende
Ben kendimi bilmez miyim
Gönüllerde perakende
Ben kendimi bilmez miyim
Kaynak: Aşık Daimi

Kainatta Bir Zerreyim
Kainatta bir zerreyim
Ben kendimi bilmez miyim
Zerre içinde zerreyim
Ben kendimi bilmez miyim
Mamur benim harap benim
Ayaklarda turap benim
Kadehlerde şarap benim
Ben kendimi bilmez miyim
Denizlerde nuh olalı
Döneklere yuh olalı
Ruhlar ile ruh olalı
Ben kendimi bilmez miyim
Daimi’yim bende ben de
Bent olmuşum ben de (bende)
Dağılmışım perakende
Ben kendimi bilmez miyim
Gönüllerde perakende
Ben kendimi bilmez miyim

Kaynak: Aşık Daimi
Kaynak: Aşık Daimi

Kainatın Aynasıyım 2
Kainatta bir zerreyim
Ben kendimi bilmez miyim
Zerre içinde zerreyim
Ben kendimi bilmez miyim
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Kalacak Oğul
Sana nasihatim duy beni oğul
Yaptığın eylikler kalacak oğul
Sana söylüyorum duy beni oğul
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Sayfa 1716

Yaptığın eylikler kalacak oğul

Kaynak: Yöre Ekibi

Bu dünya fanidir gelir gidersin
Bugün burda ama yarın nerdesin
Yoksula yetime yardım edersin
Yaptığın eylikler kalacak oğul

Kalalıyam Kalalı

Sevgini yitirme kinlik hiç gütme
Kötülük eyleyip kalpler incitme
Alimle dostluk kur cahile gitme
Yaptığın eylikler kalacak oğul
Kemal Yıldız der ki dürüst olasın
Sevenle sevgiyle birlik kalasın
Din Muhammet dini layik olasın
Yaptığın eylikler kalacak oğul
Kaynak: Kemal Yıldız

Kaladan İndim Bağa
Kaladan indim bağa
Gül sarılmış yaprağa
Nazlısından ayrılan
Nasıl girer toprağa
(Bağlantı)
Havar diley diley ley
Yandım diley diley ley
Kaşların karalıdır
Gözlerin belalıdır
Geçme kapı önünden
Yüreğim yaralıdır
Bağlantı
Kaladan indim yayan
Mendilim dolu payam
Allah muradım versin
Yaparım her gün bayram
Bağlantı
Karanfil boynun eydi
Dalı gülüne değdi
Niye o gün ölmedim
Eli elime değdi
Bağlantı

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kalalıyam kalalı
Yar yar yar yar yar kurban
Başı yeşil valalı
Emimoğlu dayımoğlu bibimoğlu
Dermansız derde düştüm
Yar yar yar yar yar kurban
Sana gönül vereli
Emimoğlu dayımoğlu bibimoğlu
Kaladan indim yayan
Yar yar yar yar yar kurban
Marhamam doldu payam
Emimoğlu dayımoğlu bibimoğlu
Hangi yoldan gelirsin
Yar yar yar yar yar kurban
O yola kurban olam
Emimoğlu dayımoğlu bibimoğlu
Kaladan indim düze
Yar yar yar yar yar kurban
Su bağladım nergize
Emimoğlu dayımoğlu bibimoğlu
Yedi yıl hizmet ettim
Yar yar yar yar yar kurban
Ela gözlü bir kıza
Emimoğlu dayımoğlu bibimoğlu
Kaynak: Mehmet Şengül

Kalan Kalır (Vur Sırtına)
Vur sırtına vur sırtına
Dostun olam vur sırtına
Madem ki ben kaldıramam
Derdimi al vur sırtına
Duman kalır duman kalır
Ocak tüter duman kalır
Ben yanarım hiç tükenmem
Benden sonra kalan kalır
Kalan kalır kalan kalır
Giden gider kalan kalır
Ben giderim geri gelmem
Benden sonra kalan kalır
Ah ne fayda ah ne fayda
Kefen beyaz ah ne fayda
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Bir hayına yaş dökersin
Kadrin bilmez ah ne fayda
Meydan kalır meydan kalır
Yiğit ölmez meydan kalır
Yere vurma hatırımı
Sana kahpe meydan kalır

Sayfa 1717

Vala Kada ne güzel yorganım var
(Ah) Çektim ben oğlan sana
Vala Kada kesilecek kurbanım var
(Ah) Lül lü lül lül lü lü bala
Lül lül lül bala lül lül lü
Kaynak: Nihat Köklü

Kalan kalır kalan kalır
Giden gider kalan kalır
Ben giderim geri gelmem
Benden sonra kalan kalır
Kaynak: Ahmet Kaya

Kalanın Ardında Ekerler Küncü
Kalanın ardında ekerler küncü
Ekeriler biçeriler bir avuç için
Yar bana göndermiş ayva turuncu
(Bağlantı)
Kalmıya kalmıya ahım kalmıya
Beni yardan eden mıraz almıya
Kalanın ardında ekerler darı
Ekerler biçerler yarı ba yarı
Yar bana göndermiş ayvanan narı
Bağlantı
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Kalaya Kazlar Gelir

Kalbim Titriyor
Sensizlik bensizlik bir ömür sürer
Gözlerim seni delice ister gezer
Kalbim duraksız titrer gezer
Sensizlik bir ömre bedel
Kalbim titriyor şimdileri
Yaşa aşkı sende geceleri
Bedenim kimliksizleşir
Sensizliğin terk edişleri
Sensizlik bana bir ömre bedel
Sensizlik yakar beni sevdiceğim
Kalbim titrer duraksız gecede
Gelsen de söyle bu aşk nerede
Kaynak: Adnan Eren

Kalbimde Sızlayan Aşk Yarasını
Kalbimde sızlayan aşk yarasını
Elinle bir defa sar bana yeter
Bir nazar muskası yazdım sevdiğim
Ağ gerdana takıp gez bana yeter

(Ah) Kalaya kazlar gelir
Vala Kada ne güzel sazlar gelir
(Ah) Bahtılı kada sana
Vala Kada ne güzel kızlar gelir

Her gördüğün anda gir nazarıma
Açtım dert dükkanı gel pazarıma
Ölürsem ayda bir gel mezarıma
Başımda azıcık dur bana yeter

(Ah) Lül lü lül lül lü lü bala
Lül lül lül bala lül lül lü

Bunca aşık muradına erdi mi
Mutlu olup hayatına doydu mu
Abalı'nın tükenmeyen derdini
Uzaktan uzağa sor bana yeter

(Ah) Kalada işlerim var
Vala Kada ne güzel dişlerim var
(Ah) Vermediler seni bana
Vala Kada ne güzel düşlerim var
(Ah) Lül lü lül lül lü lü bala
Lül lül lül bala lül lül lü
(Ah) Kalada urganım var
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Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Kalbin Bir Çiçektir
Kalbin bir çiçektir munzur dağında
Halden bilmeyene yoldurma nazlı
Varsın hazan olsun sevda bağında
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Güllerin tomurcuk soldurma nazlı
Çiçekler koklayıp renkler almışsın
Gül kalbini sevdalara salmışsın
Böyle aşık bak çaresiz kalmışsın
Bu günlerde geçer aldırma nazlı
Savurma yellere körpe tenini
Sahte gülücükler üşütür seni
Dost olur sanma her yüze güleni
Dalına baykuşlar kondurma nazlı
Sularla akarsın günle gülersin
Sevdalar üstüne türkü söylersin
Vefasız bir yari söyle neylersin
Yükünü gam ile doldurma nazlı

Sayfa 1718

Halim bilen olsa vardır ağlarım
Bağrımda yaralar sızlara kaldı
Sılada çok vardır kavim kardeşim
Candan arkadaşlar aziz yoldaşım
Nedendir dinmiyor gözümde yaşım
Çağlayıp akanlar bizlere kaldı
Düşen ödevimi yaptım vatanda
Şimdi ikametim elan madende
Sorar arkadaşlar posta gidende
Ulaşır mı acep yazlara kaldı
Yazdı lem-yezelim bana bu işi
Geldi bizim yerin sonbahar kışı
Geçmeye yol vermez dağların başı
Noksani bugünler düzlere kaldı

Kaynak: Nuri Can
Kaynak: Hodlu Noksani

Kalbini Kim Bile Kim Bile
Kalbini kim bile kim bile yar
Men men men yine sevgilim yine yar
İnciyip kim bakar kim bakar mene
Sen sen sen yine sevgilim yine yar
Kaldım nigara çok nigara men perişan
Kalbimde fikrin dilde eşkin nazlı canan
Kalbimdesen kalbimde yerin
Her anda her anda kalbimde yerin
Gözledim yolunu gelmedin
Sen sen sen yine sevgilim yine yar
İnciyip kim bakar kim bakar mene
Sen sen sen yine sevgilim yine yar
Kaldım nigara çok nigara men perişan
Kalbimde fikrin dilde eşkin nazlı canan
Kalbimdesen kalbimde yerin
Her anda her anda kalbimde yerin
Kaynak: İslam Rızaev

Kaldı (Gönlüm Arzederdi)
Gönlüm arzederdi köye varmayı
Bırakmaz bedbahtım güzlere kaldı
Artar her an için kahrım firakım
Derdimin dermanı sizlere kaldı
Gezmek için vardı güllü bağlarım
Uzak dur zalim dert gençtir çağlarım
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Kaldı (Ne Hayaller Kurup)
Ne hayaller kurup dünyaya geldim
Umudum avcumda sıkılı kaldı
O kanlı felekten bir hançer yedim
Saplandı sinemde çakılı kaldı
Kaderden kurtulup savuşamadım
Kara yazım ile uyuşamadım
Çok sevmiştim dostu kavuşamadım
Ateşi yürekte yakılı kaldı
Ey Kemteri gemin bir yana yattı
Deryayı dolandı ummanda battı
Esti poyraz yeli yad ele attı
Sıla burnumuzda kokulu kaldı
Kaynak: Ozan Kemteri

Kaldı (Visal-i Cananı Saldım)
Visal-i cananı saldım gümandan
Ne dildarım kaldı ne zarım kaldı
Muhabbet riştesin kestim cihandan
Ne ağyanm kaldı ne yarim kaldı
Nar-ı aşka saldım ahir ben beni
Ateşlere yandı akıl hirmeni
Harabe yüz tuttu gönül gülşeni
Ne gülzarım kaldı ne harım kaldı
Bir yere cem oldu aşk ile sevda
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Emrah'ı ettiler aleme rüsva
Akıl sermayesin ettiler yağma
Ne efkarım kaldı ne varım kaldı

Sayfa 1719

Ümitlerim hayallerim kaldı yarına
Bütün güzel hayallerim kaldı yarına
Kaynak: Yusuf Savaş

Kaynak: Erzurumlu Emrah

Kaldı Bir Yıkılmış Virane Gibi
Bir mahi güzelin aşkı ile ben
Gezerim illeri divane gibi
Gül gibi açmadan soldu bu beden
Kaldı bir yıkılmış virane gibi
O yar seyran eder kumru baz ile
Mesteyler özümü hep avaz ile
Nazlı canan gelir yüzbin naz ile
Eladır gözleri şahane gibi
Dökülmüş gerdana zülfün telleri
İlmi hikmet okur şirin dilleri
Açmış yanağında taze gülleri
Ağzında dilleri dürdana gibi
Sor da hikmetinden gör ifadeyi
Sevmez miyim böyle asil zadeyi
O da benim gibi içmiş badeyi
Mest olmuş geziyor mestane gibi
Daimi'yim der ki benim efendim
Özüm kul eyledim bendine bendim
Unutturdu aşkı bilmiyom kendim
Bilmem deli moldum efsane gibi

Kaldım (Geçti Yıllar)
Rüzgar gibi geçti yıllar
Tutulacak dal kalmadı
Uçup gitti o anılar
Tadılacak bal kalmadı
Bir yalanmış tüm gerçekler
O ümitler o dilekler
Boyun bükmüş tüm çiçekler
Koklanacak güm kalmadı
Hayat dolu özlemlerim
Yüreğimde sitemlerim
Düşman çıktı sevenlerim
Sarılacak kol kalmadı
Hayat nedir bilmem için
Az da olsa gülmem için
Biraz mutlu olmam için
Yürünecek yol kalmadı
Kemal Yıldız yıl öncesi
Yaşantımın bilmecesi
Gelir bana yarın sesi
Duyulacak hal kalmadı
Kaynak: Kemal Yıldız

Kaynak: Aşık Daimi

Kaldı Yarına
Felek vurdu acımadan dertle yanan şu bağrıma
Bırak bari ümitlerim kalsın Allah'ın aşkına
Bir yol gösterin bana kaldım burda bir başıma
Bütün güzel hayallerim kaldı yarına
Kaldı yarına kaldı yarına
Ümitlerim hayallerim kaldı yarına
Bütün güzel hayallerim kaldı yarına
Gücüm yetmez derdim bitmez kader hep çektirdi bana
Dost bildiğim bütün herkes atıp gitti bir başıma
Hep çektirdi şu talihim dünyada yokmuş bir yerim
Kurduğum şu hayallerim kaldı yarına
Kaldı yarına kaldı yarına
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Kaldım Yalvara Yalvara
Can kurban bağda yatana
Bakar utana utana
Yenice yaşmak tutana
Kaldım yalvara yalvara
Öldüm yalvara yalvara
Seslendim gelsin serine
Gelir erine erine
Telli bağın dilberine
Kaldım yalvara yalvara
Öldüm yalvara yalvara
Kazlara bakın kazlara
Kazlar ulaştı sazlara
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Yenice yetme kızlara
Kaldım yalvara yalvara
Öldüm yalvara yalvara
Bağı gezdim baştan başa
Bağ meskendir yeşilbaşa
Bir ala göz kara kaşa
Kaldım yalvara yalvara
Öldüm yalvara yalvara
El eyledim daldan dala
Kız yanaklar dönmüş bala
Ağ gerdanda kara hala
Kaldım yalvara yalvara
Öldüm yalvara yalvara
Çift sonalar endi çaya
Kız cemalin benzer aya
Gel bir bakam doya doya
Kaldım yalvara yalvara
Öldüm yalvara yalvara
Kaynak: Orhan Bahçıvan

Kaldım Yaralı (Aklım Erdi)
Aklım erdi kendim bildim bileli
Felek boynum büktü kaldım yaralı
Küçük yaşta gurbet ele geleli
Felek boynum büktü kaldım yaralı
Yaralı yaralı bağrım yaralı
Yaralı yaralı gönlüm yaralı
Gurbet ellerine boşa varmadım
Seven dostlarımdan ayrı durmadım
Hiçbir toplulukta fayda görmedim
Felek boynum büktü kaldım yaralı
Yaralı yaralı bağrım yaralı
Yaralı yaralı gönlüm yaralı
Bende gurbet ele vardım varalı
Dediler sen artık oldun oralı
İçimde hasret var yürek yaralı
Felek boynum büktü kaldım yaralı
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Sayfa 1720

Yaralı yaralı bağrım yaralı
Yaralı yaralı gönlüm yaralı
Kaynak: Kemal Yıldız

Kaldır Dumanını Göster Yüzünü
Kaldır dumanını göster yüzünü
Var mı koyağında kar Hasandağı
Karlı buzlu sulardan içeyim
Yüreğim yaralı duy Hasandağı
Hasandağı diye namın duyulur
Eteğinde mor koyunlar yayılır
Gün dönünce güzellerin dağılır
Kanayan yaramı sar Hasandağı
Hoş yaratmış cemalini yaradan
Çatılmış kaşların hilal karadan
Suyun taksim olur Helvedereden
Akıyor damarın göl Hasandağı
Kaynak: Taşpınarlı Aşık Mahmut

Kaldır Nikabını Görem Yüzünü
Kaldır nikabını görem yüzünü
Aç başını yaradanı seversen
Siyah zülfün mah yüzünün üstüne
Tel tel eyle yaradanı seversen
Şeker baldır damağında dişinde
Lam elif yazılı siyah kaşında
Gerdanın olayım sakla döşünde
As koynuna yaradanı seversen
Karac'oğlan der ki girme kanıma
Kipriklerin ok atıyor canıma
Bensiz varma sen ellerin yanına
N'olur dilber yaradanı seversen
Kaynak: Karacaoğlan

Kaldırma Kolların
Kaldırma kolların dursun boynumda
Vallahi ayrılık yoktur aynımda
İster darağacı zincir boynumda
Götür yarin karşısında as beni
Kapıya oturmuş kurar araba
Ne kadar söylesem gönlüm haraba
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Kitaplar getir de yeminler edem
Senden başkasına demem merhaba
Kaynak: Sati Göktaş

Kale Kaleden Üce
Kale kaleden üce ah civanım
Kervanlar gider gece
Yar sana ben yandım
Kavuşmaya ne kaldı ah civanım
Ya bir gün ya bir gece
Yar sana ben yandım
Karpuz kestim yarımca ah civanım
Karınca kararınca
Yar sana ben yandım
Bir gün uzun gelecek ah civanım
Nazlı yarı sarınca
Yar sana ben yandım

Sayfa 1721

Kale Kaleye Bakar (Sürmeli)
Kale kaleye bakar, ben bilmem ayrılık
Bakışların can yakar da gözleri sürmelim
Bakışların can yakar da elleri kınalım
Sen orada durukan, ben bilmem ayrılık
Başka yere kim bakar da gözleri sürmelim
Başka yere kim bakar da elleri kınalım
Hey sürmeli sürmeli, ben bilmem ayrılık
Severken sevdirmeli de elleri kınalım
Severken sevdirmeli de gözleri sürmelim
Kaleden indin imiş, ben bilmem ayrılık
Mendilin dolu yemiş de gözleri sürmelim
Mendilin dolu yemiş de elleri kınalım
Yare saldım yememiş, ben bilmem ayrılık
Gendisi gelsin demiş de gözleri sürmelim
Gendisi gelsin demiş de elleri kınalım
Hey sürmeli sürmeli, ben bilmem ayrılık
Severken sevdirmeli de gözleri sürmelim
Severken sevdirmeli de elleri kınalım

Kaynak: Adem Bayraktarov
Kaynak: Neşet Ertaş

Kale Kaleden Yüce
Kale kaleden yüce ah civanım
Kervanlar geçer gece yar sana ben yandım
Şurda ömrüm ne kaldı ah civanım
Ya gündüz ya bir gece yar sana ben yandım
İn bahçeden kar getir ah civanım
Mendiline koy getir yar sana ben yandım
Mendilin gül kokuyo ah civanım
Altın tasa koy getir yar sana ben yandım
Kaynak: Mustafa Canan

Kale Kaleden Yüce Ah Civanım
Kale kaleden yüce ah civanım
Kervanlar gelir geçer yar sana ben yandım
Şurda ömrüm ne kaldı ah civanım
Ya birgün ya bir gece yar sana ben yandım
Kale kaleye karşı ah civanım
Kalenin ardı çarşı yar sana ben yandım
Gel beraber gezelim ah civanım
Dosta düşmana karşı yar sana ben yandım
Kaynak: Bedirhan Kırmızı
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Kale Kaleye Karşı
Kale kaleye karşı
Kalenin altı çarşı Nadide'm aman
Esger oldum gidiyom Nadide'm aman
Dosda düşmana garşı
Ben sana gelin mi dedim
Duvağı telli gelin
Yanağı ballı gelin
Hadindi allıçlı gelin
Püskülü bağlı gelin
Topuğu benli gelin
Kaleden indim ancak
Elimdedir al sancak Nadide'm aman
Ne kız oldum ne gelin Nadide'm aman
Ateşe yandım ancak
Ben sana gelin mi dedim
Duvağı telli gelin
Yanağı ballı gelin
Hadindi allıçlı gelin
Püskülü bağlı gelin
Topuğu benli gelin
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Sayfa 1722

Kaynak: Mümin Meydani

Kale Kaleye Karşı (Geliver)
Kale kaleye karşı da (Vay zalım da vay güzel)
Kalenin dibi çarşı
Gel bilece gezelim de (Vay zalım da vay gurban)
Dosta düşmana karşı
Geliver geliver gel yanıma küçücek
Geliver geliver yanıma azıcak
Kalelerin karına da (Vay zalım da vay güzel)
Dayanılmaz zarına
Bülbül güle hasret de (Vay zalım da vay gurban)
Ben de nazlı yarime
Geliver geliver gel yanıma küçücek
Geliver geliver yanıma azıcak
Kalenin burcun aştım da (Vay zalım da vay güzel)
Gine kaynadım coştum
Ayrılık badesini de (Vay zalım da vay gurban)
Yar doldurdu ben içtim
Geliver geliver gel yanıma küçücek
Geliver geliver yanıma azıcak
Kaynak: Bilinmiyor

Kale Kaleye Karşı (Pasinli Güzel)
Kale kaleye karşı
Kalenin dibi çarşı
Sen zülüf gölgesinde (Güzel)
Ben yandım güne karşı
(Bağlantı)
Kız anam babam Pasinli güzel Pasinli güzel
Çekemedim gurbet elin yasını güzel yasını
Bir ay doğdu Pasin'den
Pasin'in ortasından
Öyle bir yar sevdim ki (Güzel)
Katmer gülün hasından
Bağlantı
Kaleden indim bugün
Elimde altın güğüm
Ben öleyim sevdiğim (Güzel)
Ne dün gördüm ne bugün
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Bağlantı
Kaynak: Faruk Kaleli

Kale Kapısından Girdim İçeri 1
Kale kapısından girdim içeri
Güzeller oturmuş iki geçeli
Alt'ay oldu bu sevdadan geçeli
Ah sen kime yandın
Ah ben sana yandım
Kale içinde üç ağaç incir
Yarimi gördükçe her yanım sancır
Saçların koluma edeyim zincir
Ah sen kime yandın
Ah ben sana yandım
Kaynak: Mistan Kürkçü

Kale Kapısından Girdim İçeri 2
Kale kapısından girdim içeri
Candarmalar olmuş iki geçeli
Altay oldu bu sevdadan geçeli
Ah sen kime yandın
Ah ben sana yandım
Kalenin içinde üç ağaç incir
İncir sallandıkça her yanım sancır
Ellerim kelepcek boynumda zincir
Ah sen kime yandın
Ah ben sana yandım
Kaynak: Bilinmiyor

Kalede Kavun Yerler (Gönder Gele)
Kalede kavun yerler
Yar sarı kavun dilimi
Oğlan tutma elimi
Sen bükersin belimi
Gönder gele sevdiğimi gülümü
Ben de gitsem ne derler
Yar sarı kavun dilimi
Oğlan tutma elimi
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Sen bükersin belimi
Gönder gele sevdiğimi gülümü
Otursam bile yesem
Yar sarı kavun dilimi
Oğlan tutma elimi
Sen bükersin belimi
Gönder gele sevdiğimi gülümü
Şu şunu sevdi derler
Yar sarı kavun dilimi
Oğlan tutma elimi
Sen bükersin belimi
Gönder gele sevdiğimi gülümü
Kaynak: Vasfi Akyol

Kalede Kavun Yerler (İnce Düzüm)

Sayfa 1723

Kaleden iniyordum
Çevirsen dönüyordum
Aşkından kibrit oldum
Üfürsen yanıyordum
Kaleden indim düze
Su bağladım nergise
Yedi yıl hizmet ettim
Bir ela gözlü kıza
Kaynak: Osman Şan

Kaleden İndim Bugün
Kaleden indim bugün
Yüreğim düğüm düğüm
Hergün gördüğüm yari
Yıllardır görmedim

Kalede kavun yerler (İnce düzüm yar yar)
Biz de varsak ne derler (Kıvır kıvır bas da gel)
Otursak bile yesek (Şık şık halay oynuyor)
Şu şunu sevmiş derler

Kale dibi daş olur
Gözlerimde yaş olur
Sevip sevip ayrılmak
Ölüme gardaş olur

(Bağlantı)
İnce düzüm yar yar
İnce bele gümüş kemer
Ağca düzüm yar yar

Gülüm derdiğim gibi
Gönül verdiğim gibi
Yari birkez göreydim
Evvel gördüğüm gibi

Mani bilirim altmış (İnce düzüm yar yar)
Güle zencefil katmış (Kıvır kıvır bas da gel)
Gül yüzlüm kömür gözlüm (Şık şık halay oynuyor)
Kuru yerlerde yatmış

Kaynak: Sadık Gürbüz

Bağlantı
Maniye merar olsa (İnce düzüm yar yar)
Aşka bir karar olsa (Kıvır kıvır bas da gel)
Yıkarım dağlar seni (Şık şık halay oynuyor)
Yare bir zarar olsa
Bağlantı
Kaynak: İhsan Öztürk

Kaleden İndim Ancak
Kaleden indim ancak
Dudum aman aman aman
Elimde yeşil sancak
Eşim eylen eylen eylen
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Kaleden İndim Bugün (Yaver)
Kaleden indim bugün
Elimde altın güğüm
Alayların içinde
Yavere yandım bugün
Of eğlenmiyor cahil gönlüm of
Of eğlenmiyor sensiz gönlüm of
Kaleden indim iniş
Mendilim dolu yemiş
Anne beni yaver istemiş
Anne beni yavere versene
Of eğlenmiyor cahil gönlüm of
Of eğlenmiyor sensiz gönlüm of
Kalelerden insene
Potinini giysene
Anne beni yaver istemiş
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Sayfa 1724

Anne beni yavere versene

Gözleri mercan güley

Of eğlenmiyor cahil gönlüm of
Of eğlenmiyor sensiz gönlüm of
Kaynak: Ziya Yenici

Derede koyun melir
Sesi nereden gelir
Beni yardan ayıran
Düğin yolunda bulur

Kaleden İndim Düze

Bağlantı

Kaleden indim düze yavrum
Su bağladım nergize

Kara koçu besledim
Türlü renkte süsledim
Boynuzunun dibinde
Peşgenini sakladım

Hanım gülüm şaşırdın beni
Aşka düşürdün beni
Aşk adamı öldürür
Sevdalara saldırır
Yedi yıl hizmet ettim yavrum
Ela gözlü bir gıza
Hanım gülüm şaşırdın beni
Aşka düşürdün beni
Aşk adamı öldürür
Sevdalara saldırır
Kalenin ardı çarşı yavrum
Dükkanlar karşı karşı
Hanım gülüm şaşırdın beni
Aşka düşürdün beni
Aşk adamı öldürür
Sevdalara saldırır
Gel beraber gezelim yavrum
Dosta düşmana karşı
Hanım gülüm şaşırdın beni
Aşka düşürdün beni
Aşk adamı öldürür
Sevdalara saldırır
Kaynak: Hüseyin Balkan

Kaleden İndim Düze
Kaleden indim düze
Su bağladım nergize
Çifte kurbanlar kestim
Bir ela gözlü kıza
(Bağlantı)
Güley güley can güley
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Bağlantı
Kaynak: Fethi Siverekli

Kaleden İndim İniş
Kaleden indim iniş
(Oh nenni nenni nenni derdim çok deliganlı)
Mendilim dolu yemiş
(Oh nenni nenni nenni derdim çok deliganlı)
Yare koydum yememiş
(Oh nenni nenni nenni derdim çok deliganlı)
Kendisi gelsin demiş
(Oh nenni nenni nenni derdim çok deliganlı)
Kaleden hopladın mı
(Oh nenni nenni nenni derdim çok deliganlı)
Fistanın topladın mı
(Oh nenni nenni nenni derdim çok deliganlı)
Oğlan der ki gel bana
(Oh nenni nenni nenni derdim çok deliganlı)
Kız der ki çatladın mı
(Oh nenni nenni nenni derdim çok deliganlı)
Kalenin burcu muyam
(Oh nenni nenni nenni derdim çok deliganlı)
Dil bilmez gürcü müyüm
(Oh nenni nenni nenni derdim çok deliganlı)
Felek evin yıkıla
(Oh nenni nenni nenni derdim çok deliganlı)
Ben çirkin harcı mıyım
(Oh nenni nenni nenni derdim çok deliganlı)
Kaynak: Bekir Erbaş

Kaleden İndirdiler
Kaleden indirdiler
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Trene bindirdiler
O benim nazlı yari emmo
Askere gönderdiler
Güzelim nenni de nenni
Civanım nenni de nenni
Yat dizimin üstüne emmo
Sana söyleyim nenni
Bir taş attım trene
Treni aşırmaya
Çok mektuplar yolladım emmo
O yari kaçırmaya
Güzelim nenni de nenni
Civanım nenni de nenni
Yat dizimin üstüne emmo
Sana söyleyim nenni
Kaynak: Ali Arı

Kaleden İniş Mi Olur 1
Kaleden iniş mi olur
Salın ey salın ey sallan gel
Ham demir gümüş mü olur
Gelin güzel allı beli meli şallı
Topuğu halhallı yar sevdim
Akşamdan söz verip de
Salın ey salın ey sallan gel
Sabaha dönüş m'olur
Gelin güzel allı beli meli şallı
Topuğu halhalli yar sevdim
Kalenin burcu muyam
Salın ey salın ey sallan gel
Dil bilmez Gürcü müyem
Gelin güzel allı beli meli şallı
Topuğu halhallı yar sevdim
Felek gözün körolsun
Salın ey salın ey sallan gel
Ben çirkin harcı mıyam
Gelin güzel allı beli meli şallı
Topuğu halhallı yar sevdim
Kaynak: Selahattin Sarıkaya

Kaleden İniş Mi Olur 2
Kaleden iniş m'olur
Nanay nanay zalim nanay kibar nanay
Ham demir gümüş m'olur
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Sayfa 1725

Yad ele bakma ciğerim yakma
Evvelden ikrar verip
Nanay nanay zalim nanay kibar nanay
Sonradan dönüş m'olur
Yad ele bakma ciğerim yakma
Bu dağlar eze dağlar
Nanay nanay zalim nanay kibar nanay
Yar gele geze dağlar
Yad ele bakma ciğerim yakma
Sulan şarap olmuş
Nanay nanay zalim nanay kibar nanay
Çiçeği meze dağlar
Yad ele bakma ciğerim yakma
Kaynak: Zaralı Halil

Kaleden İniş Mi Olur 3
Kaleden iniş m'olur
Ham demir gümüş m'olur
Akşamdan sözverip de
Sabaha dönüş m'olur oğlan
(Oğlan boynuma dolan)
Kalenin ardı tandır
Yandır Allahım yandır
Yarim küsmüş gidiyor
Döndür Allahım döndür oğlan
(Oğlan boynuma dolan)
Çini tabakta bal var
Oğlan anama yalvar
Eğer anam vermezse
El aç Allaha yalvar oğlan
(Oğlan boynuma dolan)
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Kaleden İniş Mi Olur 4
Kaleden iniş m'olur
Ham demir gümüş m'olur
İlk gözüm seni gördü
Sonradan dönüş m'olur
Kale kaleye karşı
Kalenin dibi çarşı
Gel beraber gezelim
Dosta düşmana karşı
Kaleden iniyorum
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Çağırsan geliyorum
Aşkından kibrit oldum
Üfürsen yanıyorum
Kaynak: Mustafa Çam

Kaleden İniyordum
Kaleden iniyordum
Çağırsan dönüyordum
Derdinden kibrit oldum
Üflesen yanıyordum
Kalenin bedenleri
Çağırın gidenleri
İpek bürük bürünmüş
Niksar'ın fidanları

Sayfa 1726

Kaleden Kaleye Bir Kuzu Meler
Kaleden kaleye aman bir kuzu meler
Beyim amman
Kuzunun feryadı lilele lerilaylam bağrımı deler
Dostlarım ağlıyor aman düşmanım güler
Beyim amman
Al fesin üstüne lilele lerilaylam bir mavi püskül
Yardan ayrılması lilere lerilam ölümden güçtür
Kaleden kaleye aman şahin uçurdum
Beyim amman
Ah ilen vah ilen lilele lerilaylam ömür geçirdim
Sen kimin malısın aman benden kaçındın
Beyim amman

Kaynak: Ruhi Su

Al fesin üstüne lilele lerilaylam bir mavi püskül
Yardan ayrılması lilere lerilam ölümden güçtür

Kaleden İniyordum

Kaynak: Yöre Ekibi

Kaleden iniyordum
Çevirsen dönüyordum
Aşkından kibrit oldum
Üfürsen yanıyordum

Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum
Kaleden kaleye şahin uçurdum
Ah ile vah ile ömrüm geçirdim
Yare şeker ezdim şerbet içirdim

Kaleden indim düze
Su bağladım nergise
Yedi yıl hizmet ettim
Bir ela gözlü kıza

Öyl'olur böyl'olur Türkmen güzeli
Edası hoş olur Türkmen gelini

Kaynak: Hüseyin Erden

Kalenin ardında taş ben olaydım
Kara göz üstüne kaş ben olaydım
Yalınız yatana eş ben olaydım

Kaleden Kaleye Ben Gördüm Oni
Kaleden kaleye ben gördüm oni
Mavidir şalvarı şeleke yani
Elalem içinde ben sevdim oni
Atma bu taşları ağam uyanır
Ağamın sesinden sular bulanır
Kalenin dibinde bir sepet kiraz
Aşağdan geliyor gerdani beyaz
Ağa gerdan üstüne kılaydım namaz

Öyl'olur böyl'olur Türkmen güzeli
Edası hoş olur Türkmen gelini
Kapının önünden gelir geçersin
Karanfil kokulu tütün içersin
Ne candan seversin ne vazgeçersin
Öyl'olur böyl'olur Türkmen güzeli
Edası hoş olur Türkmen gelini
Kaynak: Abdül Kadir

Neyleyim neyleyim dünya malını
Elime verseler nazlı yarimi

Kaleliyem Kaleli

Kaynak: Muazzez Turing

Kaleliyem kaleli
Garip gönlüm yareli
Dermansız derde düştüm
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Sana gönül vereli
Aman aman yar
Canım gülüm yar
Yar bağrımı neler var
Yanarım bür gül için
Ağlarım için için
Genç ömrümü çürüttüm
Bir hayırsız yar için
Aman aman yar
Canım gülüm yar
Yar bağrımı neler var
Kaynak: Bedirhan Kırmızı

Kaleliyem Kaleli
Kaleliyem kaleli
De gızım nanay nanay nanay
De hanım nanay nanay nanay
Başı yeşil valali
Oy ana benim amburalarım
Ayağımı sıktı kunduralarım
O kara kaş araların
El oğlu öptü yanahların
Kaleden yeniş m'olur
De gızım nanay nanay nanay
De hanım nanay nanay nanay
Ham demir gümüş m'olur
Oy ana benim amburalarım
Ayağımı sıktı kunduralarım
O kara kaş araların
El oğlu öptü yanahların
Kaleden endim ancak
De gızım nanay nanay nanay
De hanım nanay nanay nanay
Elimde yeşil sancak
Oy ana benim amburalarım
Ayağımı sıktı kunduralarım
O kara kaş araların
El oğlu öptü yanahların

Kalem Kestim Kirazdan
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Sayfa 1727

Kalem kestim kirazdan
Gel dolan gel birazdan
Sen gelmezsen gelmeyver
Ben gelirim birazdan
Kestane koydum ocağa
Çıtladı gitti bucağa
Başköylünün Naciye
Kendisi gitti kocaya
Gökten kalbur iniyor
Fırıl fırıl dönüyor
Merak etme yeni gelin
Annen eltin oluyor
Mavilerin duvarı
Kireç serpsen ağarı
Hasan oğlana dert bulduran
Çırpıların zagarı
Oduna gider oduna
Hasan derler adına
Bir kız takmış ardına
Urkiye derler adına
Kaynak: Havana Ayhan

Kalem Yazsın
Kalem yazsın kalem yazsın
Dertlerimi kalem yazsın
Dilerim yüce tanrıdan
Bu oyunu kendi bozsun
Kendi bozsun
Dertlerimi dertlerimi
El ne bilsin dertlerimi
Lokman hekimde saramaz
O yar sarsın dertlerimi
Dertlerimi dost
Kaynak: Sabit İnce

Kalemi Kaşda Kodun
Kalemi kaşda kodun
Gözümü yaşta kodun
Sen gittin de gelmedin
Beni ateşde kodun
Gün geçer zaman ağlar
Yay çeker keman ağlar
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Vatandan ayrılanın
Gözleri yaman ağlar
Koyunlar kuzulayınca
Yareler sızılayınca
Ben seni nerde bulam
Gönül arzulayınca
Kaynak: Bakır Yurtsever

Kalemi Kaşta Koydun
Kalemi kaşta koydun
Gözümü yaşta koydun
Seni bir yad ettim
Beni ateşte koydun
Eğildim kelep ettim
Şam yolunu Halep ettim
Bir vefasız yar için
Ömrümü telef ettim

Sayfa 1728

Kalıbı büyüdü özü tükendi
Bağırdı çağırdı sözü tükendi
Sazını duvara astı kalemim
Kaynak: Salih Altun

Kalemim (Öğrendim Ki)
Öğrendim ki çok marifet var sende
Aklım arı balısın sen kalemim
Hesap ettim gönül yolu sır sende
Şu fikrime velisin sen kalemim
İlim yazdın ariflerin elinden
Kelam aldın dilsizlerin dilinden
Sen bilirsin şiirlerin halinden
Ozanların elisin sen kalemim
Sol göğsümün üstündedir o yerin
Sen yazdıkça nefes alırım derin
Yüz yıllarca baki kalır eserin
Hep elimde dolusun sen kalemim

Kaynak: Celal Güzelses

Kalemim (Bazen Durur)
Bazen durur bazen coşar çağlardı
Epeyce zamandır sustu kalemim
Yaren ile hüzünlenir ağlardı
Daima överdi dostu kalemim
Sevgisini bin baharda bulamadı
Bu çileye tahammülü kalmadı
Yine namert kapısın çalmadı
Yalancı mertlere küstü kalemim
Bazen yare bazen sere dokundu
Taştan değil dost gülünden sakındı
Hiç gülmedi hep halinden yakındı
Selamı sabahı kesti kalemim
Tan yeliyle dağbaşında tozarken
Gonca güle methiyeler dizerken
Seni beni başkasını yazarken
Birgün bam teline bastı kalemim
Türkü oldu bestelerde dolaştı
Her makamdan şarkılara bulaştı
İşi bitti kendisiyle dalaştı
Az daha deldirdi postu kalemim
Külleri savruldu közü tükendi
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İrfanımla kardeş oldun serimde
Aşk halinde hiç duramam yerimde
Sen gereksin hem ölüm hem dirimde
Bir ağacın dalısın sen kalemim
Adaleti yazan sensin çizen sen
Davaya şerh yazan sensin bozan sen
Kainatta denge sensin mizan sen
Perşembesin salısın sen kalemim
Sen olmasan hep içimde bir düğüm
Günden güne sarar beni dert ağım
Sustuğun an karanlık kalır çağım
Aydınlığın yolusun sen kalemim
Der ilhami hal ahvalim yazamam
Dilimdeki kör düğümü çözemem
Şiir denen bu deryada yüzemem
Bu deryanın salısın sen kalemim
Kaynak: İlhami Arslantaş

Kalender (Soğuk Demir Gölgesi)
Soğuk demir gölgesi
Parmakların
Düşer malta taşlarına
Ağır demir kapılar
Acımasız kapanır
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Sayfa 1729

Mapushane akşamlarına

Giyindiğin o fistan

Aldırma be kalender
Bu da geçer
Geçer ama birader
Deler de geçer

Kaleden indim ancak
Elimde yeşil sancak
Ne kız oldum ne gelin
Ateşe yandım ancak

Delikanlı kanımız
En oynak havaları
Çalar damarlarımızda
Gözlerine yaş bürür
Yüreğin alaz alaz
Yanar tutsaklığında

Kalenin bedenleri
Çevirin gidenleri
Vurun vurun öldürün
Yari terkedenleri

Yalancı dostlukların
Çatal çatal dilleri
Kuşkular yüreğimiz
O özgür günlerimin
Pempe yeşil sevgisi
Bir yas olur kapkara

Kalenin Ardında Ekerler Darı

Kaynak: Cem Karaca

Kalenderim
Ne dinim var ne imanım
Kalenderim kalenderim
Ne şekkim var ne gümanım
Kalenderim kalenderim
Ne taşlardan arlanırım
Ne sözlerden dillenirim
Çul da giysem sallanırım
Kalenderim kalenderim
Ne salnım ne selatım var
Ne farzım ne sünnetim var
Ne govum ne gıybetim var
Kalenderim kalenderim
Dört kitabı ben yazarım
Kırklara engür ezerim
Kendi reyime gezerim
Kalenderim kalenderim

Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Kalenin ardında ekerler darı
Ekerler biçerler ederler karı
Elimden aldırdım gül yüzlü yari
Yar bana yareler açtı neyleyim
Yolum bir yolsuza düştü neyleyim
Kaleden kaleye şahin uçurdum
Yare şeker ezdim şerbet içirdim
Ah ile vah ile ömür geçirdim
Yar bana yareler açtı neyleyim
Yolum bir yolsuza düştü neyleyim
Kalenin ardında taş ben olaydım
Kara göz üstüne kaş ben olaydım
Yalınız yatana eş ben olayım
Yar bana yareler açtı neyleyim
Yolum bir yolsuza düştü neyleyim
Kalenin ardında kuş yuva yapar
Yuvanın içine yılanlar akar
Yar beni bırakmış yad ele bakar
Yar bana yareler açtı neyleyim
Yolum bir yolsuza düştü neyleyim
Kaynak: Ahmet Altuner

Kaynak: İbrahim Erdem

Kalenin Ardı Bostan
Kalenin ardı bostan
Yıkılsın Arabistan
Ne de güzel yakışmış
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Kalenin Ardında Laleler Biter
Kalenin ardında anam laleler biter
Lalenin kokusu anam dünyaya yeter
Bu ayrılık vallah bize ölümden beter
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Ayranı vay amcam kızı ayranı
Annenden izinsiz vermem ayranı
Kalenin ardında ekerler künci
Ekerler biçerler severler genci
O yar bana gönderiyor ayva turuncu
Ayranı vay amcam kızı ayranı
Annenden izinsiz vermem ayranı

Sayfa 1730

Gizliden sevdim seni
Zalim anan duyarsa
Hem seni döver hem beni
Kalenin ardı bostan
Şen olsun bu gülistan
Bizim elin kızları
Ne yün giyer ne fistan
Kaynak: Hasan Aydoğdu

Kalenin ardında üç ağaç incir
Elinde kelepçe boynunda zincir
Zinciri salladıkça her yanı incir
Ayranı vay amcam kızı ayranı
Annenden izinsiz vermem ayranı
Kaynak: Cemil Cankat

Kalenin Ardında Üç Ağaç İncir
Kalenin ardında üç ağaç incir
Elimde kelepçe boynumda zincir
Çekme zincirleri kollarım incir
Atma bu taşları ben yaralıyım
Elalem al giymiş ben karalıyım
Kalenin ardında bir taş olaydım
Gelene gidene yoldaş olaydım
Bacısı güzele kardaş olaydım
Atma bu taşları ben yaralıyım
Elalem al giymiş ben karalıyım
Kaleden kaleye şahin uçurdum
Ah ile vah ile ömrüm geçirdim
Yar bize gelende şerbet içirdim
Atma bu taşları ben yaralıyım
Elalem al giymiş ben karalıyım
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Kalenin Ardındayım
Kalenin ardındayım
Saatin dördündeyim
Eller tatlı uykuda
Ben senin derdindeyim
İrafa attım kilim
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Kalenin Başında Ekerler Darı
Kalenin başında ekerler darı
Ekerler biçerler ederler karı
Yar bana yollamış ayvayla narı
Ay Temir Ağa ya yan Temir Ağa
Bir ayak üstüne dön Temir Ağa
Kalenin başında ekerler küncü
Ekerler biçerler severler genci
Yar bana yollamış ayvayla turuncu
Ay Temir Ağa ya yan Temir Ağa
Bir ayak üstüne dön Temir Ağa
Kalenin başında taş ben olaydım
Ela göz üstüne kaş ben olaydım
Bacısı güzele kardeş olaydım
Ay Temir Ağa ya yan Temir Ağa
Bir ayak üstüne dön Temir Ağa
Kaynak: Bebek İsmail

Kalenin Bayır Düzü 1
Kalenin bayır düzü
Mevlam ayırdı bizi
Babayın aklı olsa
Evlendirirdi bizi
Yamaçtan köşeden
Kapıdan bacadan düş de gel
Nişanlına küs de gel
Hopba şina şinanay şinanay nay
Keleşime şinanay şinanay nay
Giderim şöyle böyle
Gül dibini hergeyle
İki yar bir sevilmez
Birisini terkeyle
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Yamaçtan köşeden
Kapıdan bacadan düş de gel
Nişanlına küs de gel
Hopba şina şinanay şinanay nay
Keleşime şinanay şinanay nay
Kereviz özüyünen
Kim görmüş gözüyünen
Adam yare küser mi
Ellerin sözüyünen
Yamaçtan köşeden
Kapıdan bacadan düş de gel
Nişanlına küs de gel
Hopba şina şinanay şinanay nay
Keleşime şinanay şinanay nay
Kaynak: Zehra Bilir

Kalenin Bayır Düzü 2
Kalenin bayır düzü
Mevlam ayırdı bizi
Babanın aklı olsa
Evvel everir bizi
Kıyıdan kenardan kapıdan
Bacadan kaç da gel
Nişanlına küste gel
Hopa şina şinanay şinanay nay
Keleşime şinanay şinanay nay
Kerviz gözü ili
Kim görmüş gözü ile
Adam yare küsermi
Ellerin sözü ile
Kıyıdan kenardan kapıdan
Bacadan kaç da gel
Nişanlına küste gel
Hopa şina şinanay şinanay nay
Keleşime şinanay şinanay nay
Kaleden iniyordum
Çağırsan dönüyordum
Aşkınla kibrit oldum
Üflesen yanıyordum
Kıyıdan kenardan kapıdan
Bacadan kaç da gel
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Nişanlına küste gel
Hopa şina şinanay şinanay nay
Keleşime şinanay şinanay nay
Fırın üstünde fırın
Taçlı börekler sürün
İki Eein kandaysa
Bir yol banada görün
Kıyıdan kenardan kapıdan
Bacadan kaç da gel
Nişanlına küste gel
Hopa şina şinanay şinanay nay
Keleşime şinanay şinanay nay
Kaynak: Hacer Buluş

Kalenin Bedenleri (Nina Nana)

Kalenin bedenleri (Nina nana nana nina nana na)
Çevirin gidenleri (Nina nana nana)
Ne güzel baş bağlıyor (Nina nana nana nina nana na)
Şu köyün fidanları (Nina nana nana)
Edremit'in uşağı (Nina nana nana nina nana na)
Sıkı çeker kuşağı (Nina nana nana)
Şaka maka bilmiyor (Nina nana nana nina nana na)
Çeker vurur bıçağı (Nina nana nana)

Kaleden eniş eniş (Nina nana nana nina nana na)
Mendilim dolu yemiş (Nina nana nana)
Yare yolladım yememiş (Nina nana nana nina nana n
Kendisi gelsin demiş (Nina nana nana)
Kaynak: Hasan Çakı Efe

Kalenin Bedenleri (Ninanay)
Kalenin bedenleri
(Yar yar yar yandım)
Koyverin gidenleri
(Ninanay canım ninanay nay)
Koyverin gidenleri
(Ninanay yarim de ninanay nay)
İpek bürük bürünmüş
(Yar yandım ninanay nay)
Niksar'ın fidanları
(Ninanay canım ninanay nay)
Niksar'ın fidanları
(Ninanay yarim de ninanay nay)
Hopa nina ninanay ninanay nay
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Sayfa 1732

Ninanay canım da (yarim de) ninanay nay
Kaleden iniyorum
(Yar yar yar yandım)
Çağırsan dönüyorum
(Ninanay canım ninanay nay)
Çağırsan dönüyorum
(Ninanay yarim de ninanay nay)
Aşkından kibrit oldum
(Yar yandım ninanay nay)
Üfürsen yanıyorum
(Ninanay canım ninanay nay)
Üfürsen yanıyorum
(Ninanay yarim de ninanay nay)
Hopa nina ninanay ninanay nay
Ninanay canım da (yarim de) ninanay nay
Entarisi aktandır
(Yar yar yar yandım)
Ne gelirse Hak'tandır
(Ninanay canım ninanay nay)
Ne gelirse Hak'tandır
(Ninanay yarim de ninanay nay)
Benzimin sarılığı
(Yar yandım ninanay nay)
Yare ağlamaktandır
(Ninanay canım ninanay nay)
Yare ağlamaktandır
(Ninanay yarim de ninanay nay)
Hopa nina ninanay ninanay nay
Ninanay canım da (yarim de) ninanay nay
Kaynak: Hüseyin Arsal

Kalenin Bedenleri (Süsemi Hanım)
Kalenin bedenleri (Havar yarim)
Çevirin gidenleri (Aman)
Kıyma kıyma çeksinler (Havar yarim)
Yarimi sevenleri (Aman)
Süsemi hanım canım süsemi vay
Bozulmuş bağlamanın düzeni vay
Yapılmaz yüreğimin ezeni vay
Kalelerden inen yok (Havar yarim)
Halin nedir diyen yok (Aman)
Yarim gurbetten gelmiş (Havar yarim)
Gözün aydın diyen yok (Aman)
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Süsemi hanım canım süsemi vay
Bozulmuş bağlamanın düzeni vay
Yapılmaz yüreğimin ezeni vay
Kaynak: Düriye Keskin

Kalenin Bedenleri Beden Eski Beden
Kalenin bedenleri (Beden eski beden)
Çevirin gidenleri (Senin derdin neden)
Kaldır peçen göreyim (Beden eski beden)
Yüzündeki benleri (Senin derdin neden)
Kaleden indim bugün (Beden eski beden)
Elinde altın güğüm (Senin derdin neden)
Ben öleydim sevdiğim (Beden eski beden)
Ne dün gördüm ne bugün (Senin derdin neden)
Teştte esvap yıkarsın (Beden eski beden)
Alttan alttan bakarsın (Senin derdin neden)
O kaş o göz sendedir (Beden eski beden)
Çok canları yakarsın (Senin derdin neden)
Kaynak: Hüsamettin Subaşı

Kalenin Bedenleri Yar Yar
Kalenin bedenleri yar yar yar yandım
Koyverin gidenleri şinanay yavrum şinanay nay
İpek bürük bürümüş yar yar yar yandım
Niksar'ın fidanları şinanay yavrum şinanay nay
Hopa şina şinanay şinanay nay
Şinanay yavrum şinanay nay
Kaleden iniyorum yar yar yar yandım
Çağırdan dönüyorum şinanay yavrum şinanay nay
Aşkından kibrit oldum yar yar yar yandım
Üflesen yanıyorum şinanay yavrum şinanay nay
Hopa şina şinanay şinanay nay
Şinanay yavrum şinanay nay
Kaynak: Düriye Keskin

Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım
Kalenin dibinde bir taş olaydım
Gelene gidene yoldaş olaydım
Bacısı güzele kardaş olaydım
Atma şu taşları ben yaralıyam
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El alem al giymiş ben karalıyam
Kalenin dibinde ekerler darı
Ekerler biçerler yan be yan
Yar mene göndermiş hey ayvayla nar
Atma şu taşları ben yaralıyam
El alem al giymiş ben karalıyam
Kaynak: Musa Akçay

Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım
Kalenin dibinde bir taş olaydım
Gelene gidene yoldaş olaydım
Bacısı gözele kardaş olaydım
Kalk gidah meyhana hanaya
Çeyhana hanaya meyhana hanaya
Baba gönlüm eğlensin
Yarın Hakk'ın divanında divanında divanında
Doğru da söylensin
Kalenin dibinde üç ağaç incir
Elinde kelepçe boynunda zincir
Zinciri çok sallama kolların incir
Kalk gidah meyhana hanaya
Çeyhana hanaya meyhana hanaya
Baba gönlüm eğlensin
Yarın Hakk'ın divanında divanında divanında
Doğru da söylensin
Kalenin dibinde üç ağaç hurma
Geliyor gidiyor saçları burma
Senden mene yar olmaz kendini yorma
Kalk gidah meyhana hanaya
Çeyhana hanaya meyhana hanaya
Baba gönlüm eğlensin
Yarın Hakk'ın divanında divanında divanında
Doğru da söylensin
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Kalenin Dibinde Taş Ben Olaydım
Kalenin dibinde taş ben olaydım
Gelene geçene yoldaş olaydım
Bacısı güzele kardaş olaydım
Kalk gidek meyhaneye çayhaneye meyhaneye
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Sayfa 1733

Gönlüm şenlensin
Yarın hakkın divanında doğru söylensin
Kalenin dibinde üç ağaç incir
Kolumda kelepçe bilekçe kelepçe
Boynumda zincir
Zinciri çok sallama her yanım sancır
Yara yeri gözlerim ağam
Sızıldar yara yeri
Kervan göç edip geçti mine boylum
Yalvaran yara yeri
Ne sende oh tükendi mine boylum
Ne bende yara yeri
Ey yar elinden hara gedim (Nereye gideyim)
Sen benim sevgilim ruh-i revanim
Lebleri şirindi gonca behanım
Bir saat görmesem tut-i zebanım
Kopar can başımda kıyamet eyler
Vaguf bi seydadır dolanır bağım
Hastaya dermandır dilber dudağı
O alma yanağın bilir bu hacım
Allah hep nazardan selemet eyle
Gel ağam gel
Kaynak: Abdurrahman Kızılay

Kalenin Üstü Direk (Nidem)
Kalenin üstü direk
Nidem nidem nideyim
Suyu nerden indirek
Garibem ben yare gideyim
On beş altın vereyim
Nidem nidem nideyim
Parçadan yaptır yelek
Garibem ben yare gideyim
Kaleden indim ancak
Nidem nidem nideyim
Elimde yeşil sancak
Garibem ben yare gideyim
Ne kız oldum ne gelin
Nidem nidem nideyim
Ateşe yandım ancak
Garibem ben yare gideyim
Kaleden iniyorum
Nidem nidem nideyim
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Çağırsan dönüyorum
Garibem ben yare gideyim
Derdinden kibrit oldum
Nidem nidem nideyim
Üflesen yanıyorum
Garibem ben yare gideyim

Sayfa 1734

Aslında kalite kaynakta başlar
Hakiki kalite ambalaja övgüye muhtaç değildir
Doğarken de batarken de ses çıkarmaz o
Kirli akan suyu klorlasan da kurtulmaz
Ve kalite ilgiyle bilgiyle sevgiyle görgüyle yaşar

Kaynak: Adanalı İboş Ağa
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Kalite Kaynakta Başlar
Kalite kucakta başlar
İlkin aile tezgahında dokunur kalbi nakışlar
Gördüğünü duyduğunu kapar çocuk
Ve sahneye koyar hayatı boyunca tiyatro misali
Kalite bucakta başlar
Köşe-bucak kültürü nasıl kabul görmüşse
Arka sokaklara da aynen yansıyıverir
Anasına bak danasını al misali

Kalk (Kovk) Gelin Hanım
Kalk (kovk) gelin hanım
Yürü aygın baygın
Bütün ayakdaşların senınle dargın
Vallahi billahi ben dememişım
Açın cördüm o kızi çok beğenemişım
Kalk gelin hanım
Süpür armut altını
Sana kocan getirecek
Bursa altını

Kalite toprakta başlar
En seçkin tohum verimsiz arazide ot bile olmaz
Emanet ehil elde değilse iki yönlü zulüm yolda demektir
Bostan korkuluğuna takım elbise giydirmek misali
Vallahi billahi ben dememişım
Açın cördüm o kızi çok beğenemişım
Kalite sokakta başlar
Kaynak: Agim Gürses
Sokaklar ki bir bütünün parçasıdır caddeye açılan
Kalbi güzellikler çevreye de yansımalıdır
Yansıtmalıdır ışığı ayna gibi bizlere
Kalk Be Muradiye
Sahipsiz sokaklar
Kalk be Muradiye
Bizi kendine benzetmeye adaydır aslında
Gidelim bize
On beş sene mapsaneyi
Kalite mutfakta başlar
Almışım göze
Beyninde ne kaynıyorsa onu servis yaparsın
Evde işte sokakta okulda ve ekranda
Ve toplum seni
Sunduğun değerlerle hatırlayacaktır kuşkusuz
Kalite durakta başlar
Duraklar ki bir yolculuğun habercisidir
İlk duraktaki güzellik
Yolculuğa ve son durağa da yansıyacaktır
Dünya durağında, mevsimler hep kurak geçtiyse
Çırak bile olamadık demektir
Kalite hilkatte başlar
Aslolan özdür mayadır niyettir
Ve istikamettir
Sonradan çekilen altın sarı boya dökülür
Dökülür ve paslı teneke ortaya çıkıverir
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Aman Şevki aga
Git sor anama
Anam izin verir ise
Alayım seni
Aman Şevki ağa
Kıyma canıma
Gençliğime doymadan
Girdin kanıma
İştip sokakları
Dardır geçilmez
Muradiye'm beyaz yüzü
Kardan seçilmez
Kaynak: Sabri Gençer
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Kalk Gidağın Şıh Bağına
Kalk gidağın şıh bağına gazele
Men çit alım sen fistanın tezele
Gözüm düştü eyvandaki gözele
Gözellerin meskeni bu çaydadır
İçmişem bade bilmirem sevdam hardadır
Sırma saçlar dabanına erişi
Men olmuşam güzellerin dervişi
Göynüm kırıp sonra dönüp barışi
Gözellerin meskeni bu çaydadır
İçmişem bade bilmirem sevdam hardadır
Mavi yazma yar bağlamış başına
Saçakları düşmüş hilal kaşına
Yeni girmiş onüç onbeş yaşına
Gözellerin meskeni bu bağdadır
İçmişem bade bilmirem sevdam hardadır

Sayfa 1735

Kalk gidelim dağlara
Dağlar olsun evimiz
Gürgen yaprakları da Hatice'm
Olsun kiremitimiz
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Ayırdı zalim felek Hatice'm
Derde bağladı beni
Kaynar kazan taşmaz mı
Yol buradan aşmaz mı
Merak etme nazlı da Hatice'm
Ayrılan kavuşmaz mı
Kaynak: Emin Aldemir

Kalk Gidelim Deli Gönül
Kalk gidelim deli gönül
Bizi burda bilen yoktur
Halımızı arzetmeye
Yanımıza gelen yoktur

Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Kalk Gidelim Aman Gidelim
Kalk gidelim aman gidelim
Sigarayı feneri yak gidelim
Oğlan da adın İsmail (Aman oğlan adın İsmail)
İsmine oldum mail (Aman ismine oldum mail)
Kalk gidelim aman gidelim
Sigarayı feneri yak gidelim

Bir su içtim derin gölden
Hiç ayrılmam doğru yoldan
Arif olan anlar telden
Cahillerden bilen yoktur
Pir Sultan'ım konan göçer
Malını alana açar
Misafirler gelir geçer
Eğlenip de kalan yoktur
Kaynak: Muhlis Akarsu

Oğlan da adın Mustafa (Aman oğlan adın Mustafa)
Gel yanıma sür sefa (Aman gel yanıma sür sefa)

Kalk Gidelim Elmasa

Kalk gidelim aman gidelim
Sigarayı feneri yak gidelim

Kalk gidelim elmasa
Yollar çamur olmasa
Yatsam da yarin dizine
Üç gün sabah olmasa

Oğlan da adın Mürteza (Aman oğlan adın Mürteza)
Gel yanıma çek cefa (Aman gel yanıma çek cefa)
Kalk gidelim aman gidelim
Sigarayı feneri yak gidelim
Kaynak: Yöre Ekibi

Kalk Gidelim Dağlara
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Kalk gidelim ırmağa
Zeytin dalı kırmağa
Altın yüzük yaptırdım
Al kınalı parmağa
Atladım geçtim bağa
Başım değdi yaprağa
O yar benim olmazsa
Girmem kara toprağa
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Kaynak: Ahmet Yamacı

Kalk Gidelim Gızım Haco Gelin
Kalk gidelim de gızım Haco gelin hele bu el bize
yaramaz
Sarı saçların da nazara bulaştı daramaz
Yaralı yavrum aman
Tabibler gelse şu derdime çare bulamaz
Suçu neydi de öldürdüler gelini Haco gelini yaralı
yavrum
Haco gelin olmuş da gene bögün şu Barak'ın çiçeği
Sol böğründen yemiş yağlı bıçağı yaralı yavrum aman
Suçu neymiş de öldürdüler gelini Haco gelini
Kibar gelini yaralı yavrum
Atlıların gızım Haco gelin hele bögün inişlere indiler
Ördekler de göllerine kondular gelin yavrum aman
Düğüncüler de bögün bozuk bozuk döndüler
Suçu neyimiş de öldürdüler gelini Haco gelini kibar
gelini
Evlerine vardım da gızım Haco gelin hele çifte sekili
Sekisinde de bir top reyhan ekili yaralı yavrum aman
Sen ölürsen gızım Haco gelin kim olacak güzellerin
vekili
Suçu neymiş de öldürdüler gelini Haco gelini
Kibar gelini yaralı yavrum
Kaynak: Ökkeş Dehmenoğlu

Kalk Gidelim Leylam
Kalk gidelim Leylam yolumuz uzak
Yolumuza kurmuşlar demirden tuzak
Başımıza geleni deftere yazak
Demedim mi Leylam sonu ayrılık
Leylama yaptırdım altından tarak
Tara zülüflerin gerdana bırak
Köşkü sarayları hanı da bırak
Demedim mi Leylam sonu ayrılık
Kaynak: Edibe Sulari

Kalk Gidelim Şöylesine
Kalk gidelim şöylesine şöylesine
Ah le güley gül güley
Kara gözün mahlesine mahlesine
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Sayfa 1736

(Bağlantı)
Ah le güley gül güley
Hanım ey canım ey şirin ey
Ah le güley güley gül
Kalk gidelim çay başına çay başına
Sürmeler çekmiş kaşına vay kaşına
Bağlantı
Kalk gidelim toy düğüne toy düğüne
Dünya bize şen görüne şen görüne
Bağlantı
Kaynak: Mustafa Günaydın

Kalk Gidelim Viran Bostana
Kalk gidelim mori şazo o viran bostana
Götürelim mori şazo o viran hanaya
Toplayalım mori şazo o sivre karpuzi
Götürelim mori şazo o viran hanaya
Yandı kumanova tutuşti preşova
Prizren'in içinde Halil beg hovarda
Kalk gidelim mori şazo o viran bağlara
Götürelim mori şazo o viran hanaya
Toplayalım mori şazo o misket üzümi
Götürelim mori şazo o viran hanaya
Yandı kumanova tutuşti preşova
Prizren'in içinde Halil beg hovarda
Kaynak: Agim Gürses

Kalk Gidelim Yar Seninle
Kalk gidelim yar seninle Nemse'ye
Sarı kakül yar dökülüvermiş enseye
Sen benimsin vermem seni kimseye
Gel gülüm gel gör ne hal oldu yar bana
Şim'den de sonra yar haram olsun şu yerler bana
Kalk gidelim yar senin ile yokuşa
Sarı kakul al yanağa yakışa
Mail oldum o sendeki bakışa
Gel gülüm gel gör ne hal oldu yar bana
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Şim'den de sonra yar haram olsun şu yerler bana

Sayfa 1737

Arz edelim halimizi
Halimizden bilen yoktur

Kaynak: Aşık Ali Tamburacı

Kalk Gönül Gidelim Anadolu'ya
Derdim var diyorsun desinler için
Kalk gönül gidelim Anadolu'ya
Hem gidek diyorsun hem gitmiyorsun
Kalk gönül gidelim Anadolu'ya
Yoluna bakıyor kavim kardaşın
Sılayı özledi ağrıyan başın
Elin vatanında ne idi işin
Kalk gönül gidelim Anadolu'ya
Alınteri dökmeyinen var olmaz
Çalmayınca çarpmayınca kar olmaz
Elin memleketi sana yar olmaz
Kalk gönül gidelim Anadolu'ya
Şimdi köy güzeli çıkmış yaylaya
Işkın kısraklar inmiş ovaya
Bu hasretlik nedir anan babaya
Kalk gönül gidelim Anadolu'ya
Giyilen kefenin cepleri yoktur
Ölümün çaresin bilmiyor doktor
Gurbette halimiz bokoğlu boktur
Kalk gönül gidelim Anadolu'ya
Canım kurban toprağına taşına
Şarıl şarıl akan suyun başına
Ancak çare budur gözün yaşına
Kalk gönül gidelim Anadolu'ya
Senin orda toprağın var bağın var
Üstü mor çiçekli yeşil dağın var
Yaşanacak nice güzel çağın var
Kalk gönül gidelim Anadolu'ya
Bu Bahçıvan döndü yanlış yolunu
Kırma felek kanadını kolunu
Gönül anlamıyor benim halımı
Kalk gönül gidelim Anadolu'ya
Kaynak: Orhan Bahçıvan

Kalk Gönül Yola Gidelim
Kalk gönül yola gidelim
Yolumuzdan bilen yoktur
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Gidim burda yatım dedim
Gam donların atım dedim
Dükkan açıp satım dedim
Müşteri olup alan yoktur
Teslim abdal söyler uçar
Ariflerde onlar seçer
Yolcularda konar göçer
Burda eylenip kalan yoktur
Kaynak: Halit Aşan

Kalk Haticem Seninle Gidelim
Kalk Haticem seninle gidelim
Ovaya gezmeye
Haticemin sırmalı saltası
Kondu ya çantaya
Aman Murat Deli Murat
Gel kıyma bana
Çok tuz ekmek yedik be Murat
Helal eylemem sana
Kalk Haticem seninle gidelim
Buradan aşağıya
Haticemin kınalı elleri
Çıktı ya Paşaya
Haticemin belikleri
Urgandır urgan
Deli Murat'a kara gözlü Haticem
Kurbandır kurban

Kalk Kardeş Yola Gidelim
Kalk kardeş yola gidelim
Yol haktan öte mi dersin
Murat maksuda erelim
Bu söze hata mı dersin
Aç bir haklı kelam söyle
İn aşkın deryasın boyla
Var bir pire hizmet eyle
Hak emek yuta mı dersin
Sırrını verme kalleşe
Özü çürük kalbi boşa
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Sayfa 1738

Pervanem düşmüş ateşe
Pişmeden tuta mı dersin

Yol mu bulamadı dağlar arası
Halil'im düşmüş de elde çapası

Ayık mıdır sarhoş olan
Bellidir kalbi boş olan
Yalancıya yoldaş olan
Menzile yete mi dersin

Halil'im Halil'im garip Halil'im
Yar başından düşmüş ölmüş Halil'im

Şekeri yedirme zağa
Hak seni düşürür tuzağa
Kel karga kondurma bağa
Bülbülce öte mi dersin
Şah Hatayi'm der coşmayan
Aşk küresinde pişmeyen
Burda hakka kavuşmayan
Ahrette yete mi dersin

Halil'ime kement bağlayamadım
Halil'im düşmüş de toplayamadım
Her yanları ganlı paklayamadım
Halil'im Halil'im garip Halil'im
Yar başından düşmüş ölmüş Halil'im
Adı taş üstüne yazılı galdı
Curası duvarda asılı galdı
Hörüsü ardında yasılı galdı

Kaynak: Aşık Kul Hasan

Halil'im Halil'im garip Halil'im
Yar başından düşmüş ölmüş Halil'im

Kalk Karındaş Yola Gidek

Kaynak: Hasan Kalkan

Kalk karındaş yola gidek
Hak yoldan öte mi dersin
Murad u maksuda erincek
Bu söze hata mı dersin

Kalkın Ey Erenler Durun Aya

Arif olan kalleş olan
Bellidir meyli boş olan
Vefasız yoldaş olan
Menzile yeter mi dersin
Sırrını verme kalleşe
Kalbi çürük meyli boşa
kapabilmem düşse taşa
Yetmeden tutar mı dersin
Sırrını verme hayrata
Senden alır gider yada
Damızlık koysan çiğ süde
Pişmeden tutar mı dersin
Kul Himmet der çoşmayan
Aşk kazanında pişmeyen
Burada Hakk'a ulaşmayan
Orada yanar mı dersin

Kalkın hey ey erenler durun aya
Adalet mülkünün sultanı geldi sultanı geldi
İstikbal eyleyin durun selama durun selama
Sermesler alemin hübyarı geldi
İstikbal eyleyin durun selama durun selama
Sermesler alemin hübyarı geldi
Cemaat kurulsun, emmeler yansın, ekaler yansın
Demler dolsun hem badeler dolsun badeler dolsun
İkrarına sağlık erler uyansın erler uyansın
Gammı dert etmenin zamanı geldi
İkrarına sağlık erler uyansın erler uyansın
Gammı dert etmenin zamanı geldi
Gevheri Muse beyin oyulmaz bağı oyulmaz bağı
Ehlin aşk olanın tükenmez işi hiç bitmez işi
Hasretli gönlümün gözümün yaşı gözümün yaşı
Şu dertli gönlümün tabibi geldi
Hasretli gönlümün gözümün yaşı gözümün yaşı
Şu dertli gönlümün tabibi geldi
Kaynak: Aşık Gevheri

Kaynak: Kul Himmet

Kalkın Gidelim Boru Sesi Var

Kalkan İle Kapı Taşın Arası

(aman gine) Kalkın gidelim de boru sesi var
Bilmem şu zalımların da bende nesi var (aman)
Benim sevdiğimi vurmuşlar gine

Kalkan ile kapı taşın arası
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Sayfa 1739

Bizim aşiretin yası var yası var

Kalkın semaha dönelim

(aman) Dumana da oğlum Muhammed'im yavrum
dumana
Ateş düştüğü yeri yakar gider kime ne
(aman) Ben yandım dumana dumana
(aman) Ben yandım da kime ne kime ne

Kaynak: Neşet Ertaş

(aman gine) Çıksam yaylalara da yaz gelir m'ola
Şu zalımlar bu sene bizden vazglir m'ola (aman)
Bir mektup yolladım da
Bizim aşiret de tez gelir m'ola (aman)
(aman) Dumana da oğlum Muhammed'im yavrum
dumana
Ateş düştüğü yeri yakar gider kime ne
(aman) Ben yandım dumana dumana
(aman) Ben yandım da kime ne kime ne
Kaynak: Halit Arapoğlu

Kalkın Semaha Dönelim
Ey erenler hak aşkına
Kalkın semaha dönelim
Gönüldeki dost aşkına
Kalkın semaha dönelim
Dargınlık gitsin aradan
Hoşgörsün bizi yaradan
Üçer beşer bir sıradan
Kalkın semaha dönelim
O yokları var edene
Gerçek halim sır edene
Şükredelim yaradana
Kalkın semaha dönelim
Hak lokmasın yiye yiye
Biz bu deme geldik niye
Allah Allah diye diye
Kalkın semaha dönelim
Aşık olan çalsın sazı
Aysın cümlemizin özü
Hak affetsin hepimizi
Kalkın semaha dönelim
Garip'im döndüm şaşkına
Hak yardım etsin düşküne
Gönüldeki dost aşkına
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Kalkın Turnam Kalkın
Kalkın turnam kalkın Van'dan sökülün
Erciş'in gölüne dolun dökülün (Turnalar ey)
Malazgirt beyinden korkun sakının
Ordan yare selam edin turnalar
(Bağlantı)
Bir bölük iki bölük üç bölük turnam
Çekilir havaya dökülür teller
Bülbülün vatanı bahçeler bağlar
Garibin meskeni kahveler hanlar
Kaldırmayın turnayı boş kalır göller
Eşinden ayrılan ah çeker ağlar
Çıkam Akbabaya edem niyazı
Uğrama Pasen'e geç gelir yazı (Turnalar ey)
Bizde de misafir Erzurum sazı
Ordan yare selam edin turnalar
Bağlantı
Buraya da derler Ağrı'nın dağı
Orada sormazlar hastayı sağı (Turnalar ey)
Kerem dede olmuş aşkın tutsağı
Burdan yare selam edin turnalar
Bağlantı
Kaynak: Faruk Kaleli

Kalkın Verin (Beni Beni)
Kalkın verin şu aşığın sazını
Nasihat eylerse tutun sözünü
Ejderha misali açmış gözünü
Korkarım yutacak yer beni beni
Şimdi menzilimiz yüceden yüce
Çok masarif edip girmeyin borca
Varından ziyade bir altın harca
Sarıp gül kefene koy beni beni
Yaktı yüreğimi şu hasret habı
Akıttım gözümden kan ile abı
Avuçlayıp yerden aldım turabı
Savurun başıma vay beni beni
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Sümmani dünyadan uçmuş gidiyor
Ecel şerbetinden içmiş gidiyor
Cümle yarenlerim kalmış gidiyor
Mahşerde görürsüz siz beni beni

Sayfa 1740

Ezelden serimden dumanım gitmez
Çağırdım yalvardıın nasıl işitmez
Er eder geç eder asla güç etmez
Kader nasıl yazdı yerim dar mıdır

Kaynak: Nusret Toruni

Kalkıvermiş Martinimin Kalayı
Kalkı da vermiş martinimin kalayı
Bozulur mu zeybeklerin alayı
Düşmanları öldürmenin kolayı
Dalgın uykulardan uyanamadım
İnce Mehmet iner gelir inişten
Her yanları görünmüyor gümüşten
Benim yarim şimdi gelir dövüşten
Dalgın uykulardan uyunamadım

Tevekkül ol bir mevlaya ah etme
Kader yerin bulur fazla yas tutma
Bu yalan dünyadan muratsız gitme
Bu bir yoldur Noksan sana zor mudur
Kaynak: Hodlu Noksani

Kalksak Bu Yerlerden
Kalksak bu yerlerden hicret eylesek
Yadene yolda samihnet eylesek
Yari arzulıyıp niyet eylesek
Hele yolum bir ormana düşüpdü

Kaynak: Mehmet Ali Kocaman

Kalksa Kısmet Burdan Gitse
Kalksa kısmet burdan gitse engine
Bilmem fırsat olup dönmek var mıdır
Meşakkatle püryan oldu her yanım
Dertsizlere dert çekmesi kar mıdır
Ah edersem bakan yoktur halime
Dert ki girmiş vücuduma koluma
Mevlam fırsat ver de gidem yoluma
Belki bulam derde derman var mıdır
Yetişti çektiğim elliye yüze
Daha başka var mı hep verdin bize
Kavuşmak nasip mi bahara yaza
Baharım yok kışım bana kar mıdır
Telkin ile beni tutup eğliyor
Yüzüme gülüp de özüm dağlıyor
Düşmanlar sevinir dostlar ağlıyor
Eller güler benim bağrım kor mudur
Durmaz kısmet gider yola uzuna
Yolum engel yokuş ile düzene
Canım kurban bu yazıyı yazana
Güldürmedin benim işim zar mıdır
Güvenmem dünyada servete vara
Gittim çok tabibe bulamaz çare
Teslim eyleyince cesedi yara
Münkir nekireyne cevap ar mıdır
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Ormandan çıkanı çekerler dara
N'olur Pirim beni bu yerde ara
Önümüze çıktı Balk-ı Buhara
Benim yolum bir diyara düşüpdür
Oturur oturur kendin överler
Huzuru mahşerde boyun eğerler
Birgün olur gelip kapın döverler
Eğer dövmüş isen el kapısını
Elli gündür bu dağları aşalı
Altmış gündür yar peşime düşeli
Eğlen yiğit odaları döşeli
Yari bulamazdı bilmem kaç gündür
Elli gündür altmış gündür yüz gündür
Siyah zülfün nah yüzüne düzgündür
Açma tabip yarelerim azgındır
Yarem merhem tutmaz bilmem kaç gündür
Kadir mevlam senin himmetin çoktur
Bir kul gördüm mermer taştan içeri
Kabil kırıp gönül yıkıcı olma
Birgün olur yandırırlar yara yardan
Asla bu meslekte elim olmazsa
Bülbüle münasip gülüm olmazsa
Davayınan sultan olsan ne fayda
Lokmanınan mihman olsan ne fayda
Kaynak: Aşık Sümmani
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Kalksın Semaha Kalksın
Kalksın kalksın semaha kalksın
Hak için Mustafa biri sema gitsin
Dost dost
Kaldır kaldır kollarını kaldır
Çek yayın okuyan doldur
İki kaşın arasında
Kabe'ye giden doğru yoldur
Baba der ki hey babalığ
Bu yola sığmaz kabalığ
Öyle bir deryaya gir ki
Ne su duya ne de balığ
Gedişin kaza benzer
Boyun da Şahbaz'a benzer
Sen buradan gittin gideli
Yaz günlerim kışa benzer
Şah Hatayim hana söyler
Sırrı sübhana söyler
Bu yola göyüllü olmayan
Yüz bin defa mana söyler
Yeri durnam yeri
Sen gidersen bizi de koyma geri
Durnam gider düzüm düzüm
Kanadı boynundan uzun
Durna benim iki gözüm
Dost
Durnam handan gelirsin
Hangi de diyarda kalırsın
Hangi bağın gülüsün
Hangi bahçenin bülbülüsün
Al durnam al durnam
Kanatların sal durnam
Eylen size bir haber
Durnamın kanadı ela
Sayamadım düştü göle
Bilmem üç mü beş mi kala
Dost
Durnam handan gelirsin
Hangi de diyarda kalırsın
Hangi bahçenin gülüsün
Hangi bahçenin bülbülüsün
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Sayfa 1741

Al durnam al durnam
Kanatların sal durnam
Eylen size bir haber
Durnamın kanadı yeşil
Kanadı boynuna dolaşır
Aşkından cihana düşür
Dost
Durnam handan gelirsin
Hangi de diyarda kalırsın
Hangi bahçenin gülüsün
Hangi bahçenin bülbülüsün
Al durnam al durnam
Kanatların sal durnam
Eylen size bir haber
Durnamın kanadı gögen
Gel bizim yerleri begen
Namerd olsun seni dögen
Dost
Durnam handan gelirsin
Hangi de diyarda kalırsın
Hangi bahçenin gülüsün
Hangi bahçenin bülbülüsün
Al durnam al durnam
Kanatların sal durnam
Eylen size bir haber
Kaynak: Mustafa Batar

Kalktı Deli Gönül Sürdü Yürüdü
Kalktı deli gönül sürdü yürüdü
Gel oldu gidelim bizim ellere
Gözyaşlarım yeryüzünü bürüdü
Sel oldu gidelim bizim illere
Gözyaşlarım yeryüzüne saçıldı
Bahar oldu yayla yolu açıldı
Yel esti de karın bendi seçildi
Yol oldu gidelim bizim illere
Kavim kardaş bir araya derildi
Güzel dilber oldum diye yerindi
Kitaba baktım ki yollar gördündü
Gel oldu gidelim bizim illere
Şahı sensin dilberlerin emesi
Gözüme görünmez dünya varısı
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Şimdi bizim elin kara çalısı
Gül oldu gidelim bizim illere
Karacaoğlan eder gelir yazları
Kuzum kime eden sen bu nazları
Ananın atanın acı sözleri
Bal oldu gidelim bizim illere

Sayfa 1742

Daha yol mu gider buradan öte
Eyersiz yularsız ağaçtan ata
Binmeyince gönül yardan ayrılmaz

Kaynak: Karacaoğlan

Pir Sultan Abdal'ım canım cezada
Bir candan yarim yok yolum gözede
Ecel şerbetinden bir tas bize de
Vermeyince gönül yardan ayrılmaz

Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Kalktı göç eyledi Avşar elleri
Ağır ağır giden eller bizimdir
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

Kalktı Havalandı

Belimizde kılıncımız Kirman'i
Taşa geçer mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir
Dadaloğlum yarın kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koç yiğitler yere serilir
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir
(<i>Yanlış okunan ikinci dörtlük</i>)
Belimizde kılıncımız kirmani
Taşa geçer mızrağımın dermanı
Devlet hakkımızda vermiş fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir

Kalktı havalandı gönlümün guşu
Goymayınca bu can ayrılmaz senden
Hakkın azraili göğsüm bendinde
Almayınca bu can ayrılmaz senden
Mollalar oturmuş kefenim biçer
Dülgerler oturmuş tabutum çatar
Ağaçtan gemlenmiş geziyor atlar
Binmeyince bu can ayrılmaz senden
Gine duman oldu dağların başı
Didemden akıttım gan ile yaşı
Cenazem altında musalla taşı
Kılmayınca bu can ayrılmaz senden
Hey erenler sözümde var mıdır hata
Pirim al giyinmiş yakışır zata
Mezarım üstünde göğ otlar bite
Solmayınca bu can ayrılmaz senden

Kaynak: Muharrem Ertaş

Kalktı Havalandı
Kalktı havalandı gönülün kuşu
Uçmayınca gönül yardan ayrılmaz
Suyum ısıtsalar tenim yusalar
Yunmayınca gönül yardan ayrılmaz

Pir sultan abdalım gönlüm rızadan
Pirim binmiş ata gelir kazadan
Doldur ver badeyi hüsnü rızadan
İçmeyince bu can ayrılmaz senden
Söz: Mustafa Ersus (Çavuş)

Kalktı Havalandı (Ayrılmaz)

Ustalar getirin tabutum çatsın
Terziler getirin kefenim biçsin
Ak göğsüm üstünde çimenler bitsin
Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz

Kalktı havalandı gönlümün kuşu
Konmayınca gönül yardan ayrılmaz
Hakkın azraili sinem üstüne
Konmayınca gönül yardan ayrılmaz

Düşünce hey deli gönül düşüne
Değirmenler döner çeşmim yaşına
Cenazemi musallanın taşına
Koymayınca gönül yardan ayrılmaz

Mollalar oturmuş kefenim biçer
Dülgerler oturmuş tabudum çatar
Ağaçtan gemlenmiş geliyor atlar
Binmeyince gönül yardan ayrılmaz

Sana derim sana ey adem ata
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 1743

Gine gıcılandı dağların başı
Didemden akıttım kan ile yaşı
Cenazem altında musalla taşı
Kılmayınca gönül yardan ayrılmaz

Felek sana dert yanarım
Gurbette kardaş ararım
Uzun sözün kısası bu
Bu dünyada çok yanarım

Hey erenler sözümde varmıdır hata
Şahım al giyinmiş yakışır zata
Mezarım üstüne göğ otlar bite
Solmayınca gönül yardan ayrılmaz

Baş kardaştık üçü kaldı
Felek pençesini çaldı
Ben feleğe ne diyeyim
Nazlı kardaşımı aldı

Şah Hatayi'm gönlüm İmam Rıza'da
Ali düldüle binmiş gelir gazada
Bir dolu verseler hüsnü rızada
Kanmayınca gönül yardan ayrılmaz

Dağ başında kara taş
Anam mı çağırdı kardaş
Gel gel dedim, sen gelmedin
Hasret kaldım sana kardaş

Kaynak: Şaban Ünal

Kaynak: Hekimhanlı Pervane

Kalktı Kısmetimiz Kırıkkale'den

Kalktım Geldim (Silifke Koşması)

Kalktı kısmetimiz Kırıkkale'den
Başım kurtulmadı dertten beladan
Kesmeyin mektubu gelsin sıladan
Bize yol vermiyo gelmeye dağlar

Kalktım geldim İncekum'dan durmadan
Ela gözler gel gel eder durmadan
Benim yarim yeni gelmiş yayladan
Hoşgeldine varamadım ağlarım

Ankara'ya geldim yürekte sızı
Allah'a emanet eyledim sizi
Hayır dua ile hatırlan bizi
Bize yol vermiyo gelmeye dağlar

Haydi haydi atamaz oldum
Silifke'nin poyrazından yatamaz oldum

Kütahya'ya vardım sabaha karşı
Düz yere kurulmuş ufacık çarşı
Hasretim artıyo dostlara karşı
Bize yol vermiyo gelmeye dağlar

Akşamınan ikindinin arası
Yaktı beni kaşlarının karası
Bilmem hançer bilmem gönül yarası
Bir dost yaraladı yaram var benim
Haydi haydi atlı geliyor
Şu kızın gamzeleri tatlı geliyor

Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Kalktım Baktım Yol Düzüne
Kalktım baktım yol düzüne
Doyamadım yar yüzüne
Çocukların sebep oldu
İnanmadın dost sözüne
Aman kardaş nazlı kardaş
Yaralarım azdı kardaş
Ben söyleyip yazdım kardaş
Dağ başına çadır kurdum
Esen yelden hile duydum
Kardaşım gurbette ölmüş
Haberini yeni duydum
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Bahçenize ak gül ektim biterse
Benim vadem senden evvel yeterse
Eviniz önünden salım geçerse
Atıver yazmanı salım üstüne
Haydi haydi anam desinler
Kaşınla gözüne baygın desinler
Kaynak: Cavit Erden

Kalmadı (Ağladım Geceler Boyu)
Ağladım geceler boyu gözümde yaş kalmadı
Sensiz geçen günlerimi kaldıracak baş kalmadı
Tanıştığımız sahili baştan sona ezberledim
Denize fırlatacak bir tane taş kalmadı
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Aklımdan çıkmıyorsun yolacak saç kalmadı
Bu adam hiç bir zaman sevgine aç kalmadı
Resimlerinden bıktım duvarlardan topladım
Gözümün feri bitmiş bakacak güç kalmadı

Sayfa 1744

Geçti bir devranım tıfıl çağlarda
Bülbül sesi dinler idim bağlarda
Vardı sürüm çobanlarım dağlarda
Şimdi seyretmeye malım kalmadı

Kaynak: Ömer Faruk Aksoy

Kalmadı (Aşkın Bülbülüne)
Aşkın bülbülüne şevkim bağında
Gül açar dikenli çalım kalmadı
Gül gibi bitmişken aşkın dağında
Bülbül konmak için dalım kalmadı
Çerağım sönmeden pervanem ulaş
Ölmeden etrafım bir daha dolaş
Kuru kovan oldum kudretten telaş
Düştü arım çeçim balım kalmadı
Balmumum yandırıp bezire kadar
Aradım beşirden nezire kadar
Yokladım kizirden vezire kadar
Bana zulmetmedik zalim kalmadı
Aşık Seyrani'yim dinle sözlerim
Yakup'um elbette Yusuf özlerim
Servetperestlerden korktu gözlerim
Anadan üryanım malım kalmadı
Kaynak: Aşık Seyrani

Kalmadı (Bir Dinleyen Yoktur)
Bir dinleyen yoktur derdimi desem
Asla bir meslekte elim kalmadı
Çok başvurdum sağa sola fayda yok
Döktü yaprak gazel gülüm kalmadı
Daim arz ederim ticaret karı
Asla sevmez oldu evdeki karı
Arayan bulurdu serveti varı
Soramam kimseye dilim kalmadı
Üç beş kuruş bulunurdu arasan
Şapkam kopmuş saçlarımı tarasan
Çıra yakıp meteliği arasan
Gitti kazanç servet pulum kalmadı
Gitmez hayalimden aşk-ı ateşim
Silsem de tükenmez gözümden yaşım
Ezelden yoksulluk boşlamaz peşim
Savruldu dumanım külüm kalmadı
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Yorulmadan yüce dağlar aşardım
Bulanmadan kaynayıp da coşardım
Rençperliğe beş on boyun koşardım
Büküldü kametim belim kalmadı
Halılar yerinde yoktur hasırım
Düşündüm taşındım bilmem kusurum
Sular akmaz kol vermiyor mısırım
Düşsem tutunacak dalım kalmadı
Şimdi ticaretim yolcu bacından
Dizlerimde can yok öldüm acımdan
Kar edemem kuvvetimden gücümden
Gitti kuvvet derman halim kalmadı
Gönül müpteladır daim güzele
Yaprağım yok bağlar hasret gazele
Akla gelir bir Murgul'u tazele
Başka da gidecek yolum kalmadı
Sabreyle Noksani dert ile zora
Yokuşta yorulan bir düze vara
Bir gün devredersin kara toprağa
Görsem sağ tarafı solum kalmadı
Kaynak: Hodlu Noksani

Kalmadı (Bugün De Zararım)
Bugün de zararım dün de zarardım
Sildim dünya malın pasım kalmadı
Nice güzellerin halin sorardım
Yok oldu hevesim süsüm kalmadı
Geceleri gezer gündüz yatardım
Düşmanların gözlerine batardım
Bir zamanlar turna gibi öterdim
Kesildi nefesim sesim kalmadı
Felek beni çeşit kılığa soktu
Hasetçi özüme nazarla baktı
Feleğin pençesi yuvamı yıktı
Kırıldı tabağım tasım kalmadı
Kaynak: Umut Sucu
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Sayfa 1745

Kalmadı (Yürü Bre Yalan Dünya)

Kalmamış (Otuz Aydır Ben)

Yürü bre yalan dünya
Şu gövdemde can kalmadı
Dünya ecik mecik olmuş
Geçinecek gün kalmadı

Otuz aydır ben gurbette gezmişim
Baş alıp gidecek hal de kalmamış
Şimdi ise o canımdan bezmişim
Pazara gidecek yol da kalmamış

Hasta deli gönül hasta
Su verirler altın tasta
Küçük büyüklerden usta
Zamanede bön kalmadı

Şaşkınım yok mudur bir öğüt veren
Dağılmış aklımı zihnime deren
Felek bahçemizi eylemiş viran
Bülbüle münasip gül de kalmamış

Acı ot atarlar yaraya
İnsanlar düştü paraya
Kimse bakmaz fukaraya
Doğru söyler kul kalmadı

Çarkı döndürmeye kolum tutmuyor
Kimse gelip bana yardım etmiyor
Kızlar fiyatlanmış gücüm yetmiyor
Bir elim tutacak dal da kalmamış

Yeter Hafız Hoca yeter
Bacalarda duman tüter
Vallah ölümden de beter
Namus ile ar kalmadı

Feryadi'yim derdim çoktur zahmete
Dedim ben de bir yar alam nispete
Hele bakın bizim kesik kısmete
Kızlar tükenmiş de dul da kalmamış

Kaynak: Hafız Hoca

Kaynak: Deli Derviş Feryadi

Kalmamış (Nasıl Seveyim)

Kalmamış (Öyle Bir Zamana Geldik)

Beni sev diyorsun nasıl seveyim
Gönlümü hoş eden nazın kalmamış
Nasıl methedeyim nasıl öveyim
İlahi kaşların gözün kalmamış

Öyle bir zamana geldik ki dostlar
Hatırı gönülü bilen kalmamış
İki yüzlülüğe bürünmüş postlar
Gerçek yarenini bulan kalmamış

Ben seni görünce aklım dururdu
Çatlardı dudağım dilim kururdu
Güzelliğin bana ilham verirdi
Mestane gözlerin yüzün kalmamış

Hangi yüze dönsek bakıp geçiyor
Garip gönlümüzü yakıp geçiyor
Kendine bir hava takıp geçiyor
Verilen selamı alan kalmamış

Kıskanırdım seni seyrana çıksan
Kurşun atar idim birine baksan
Yüreğim yanardı boynunu büksen
Çileme katlanır özün kalmamış

Biri birisini görünce darda
Varıp kapısını çalmıyor zorda
Tutuştu gönüller yürekler harda
Dostunun uğruna ölen kalmamış

Saçların ağarmış yansır cemale
Yaşın belli eder ermiş kemale
Zalim felek darbe vurmuş temele
Bükülmüş kametin dizin kalmamış

Herkes düşmüş zevki sefa peşine
Şeytanı doldurmuş kirli döşüne
Alimle kamille artık işi ne
İlim meclisine gelen kalmamış

Emaneti’m der ki genç idik hastık
Un elendi gayrı eleği astık
Sırt sırta dönmüşüz sanarsın küstük
Uzanıp saracak hazın kalmamış

Artık bu hayattan usandım bıktım
Geçip bir köşe de ağlayacaktım
Garibin yetimin haline baktım
Akan göz yaşını silen kalmamış

Kaynak: Aşık Emaneti

Ozan Şerafettin uyma sarhoşa
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Aldırma cahile bakma ayyaşa
Yazdıkların elbet gitmez ya hoşa
Sazının telinde yalan kalmamış

Sayfa 1746

Daimi postunda otur
Şahadetin dile getir
Hal edip müşkülün bitir
Manasını bul gidelim

Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu
Kaynak: Aşık Daimi

Kalmasın (Herşey Bir Gün Gelir)
Herşey bir gün gelir Rabb’ine döner
Gönül boş rüyaya sakın kanmasın
Her karanlık bir bahara gebedir
Şükürden şekvaya fırsat kalmasın
Zalim Ruhlar vazifesini yapar
Gülistan iklimin sakın solmasın
Kalp – Kafa uyumla zikreder Hakk’ı
Fikirden fesada yer bulunmasın
Süsüne aldanma fani dünyanın
Göz doluyu arar boşa dalmasın
Hak eden ulaştı kutlu menzile
Göç var ufuklara kimse kalmasın
Malkoç Ali sen de yokla özünü
Dünya – Ukba için borcun kalmasın
Vazifemiz yaşamak ve yaşatmak
Hizmetten gaflete boşluk kalmasın
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Kalp Evini Sil Gidelim
Mürşitlikten nişan gerek
Dört kapıdan gel gidelim
Feyzi irfan rüşan gerek
Ulu bahre dal gidelim
Ederiz yare sucudu
Kesme canandan umudu
Muti kable entemutu
Sırra mazhar ol gidelim

Kamber Han (Uygur Halk Koşuğu)
Davançı'nın yolu kattık tarvazı tatlık
Davançı'da bir yarim var Kamber Han adlık
Kamber Han'ım Kamber Han'ım yelyüp koyeymu
Yelpügüçning sayeside taşlap koyeymu
Kamber Han'nıng saç papegi yerge lgemdu
Kamber Han'dan sorep baking erge kitemdu
Kamber Han'ım Kamber Han'ım yelyüp koyeymu
Yelpügüçning sayeside taşlap koyeymu
Ernge ketse menge ketsün tengesi bilen
Kamber Han'nı alpkaçaylık yengesi bilen
Kamber Han'ım Kamber Han'ım yelyüp koyeymu
Yelpügüçning sayeside taşlap koyeymu
Kaynak: İrfan Gürdal

Kamberim (Sabah Oldu Da)
Sabah oldu da tan yerleri atıyor
Destur vermiş bütün kuşlar ötüyor
Herkes sevdiğin de almış yatıyor
Uyan hey derdine yandığım uyan
Sabah oldu da tan yerleri ışımış
Şavkı düşmüş gül benizi üşümüş
Güvenmeyin fani dünya boşumuş
Uyan hey derdine yandığım uyan
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Kamil Ol Gönül Kamile Yaklaş

Kespeyle gönülde nuru
Nadan olan çeker nazı
Mürşitlik değildir baru
Kalp evini sil gidelim

Bu dünya bakidir insanlar fani
Gidenler görünür gelenler hani
İnsan-ı kamil ol da kendini tanı
Kamil ol gönül kamile yaklaş

Müritlerin halı gerek
Dalgalanmış malı gerek
Diri değil ölü gerek
Hortlak durma öl gidelim

Bu dünya yalandır sakın aldanma
Nefsine kul olup narına yanma
Her yüze güleni dost sanma
Kamil ol gönül kamile yaklaş

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Cahil pazarına metaını açma
Lal u gevher inci mercanı satma
Arif ol helaline haramı katma
Kamil ol gönül kamile yaklaş
Kuş dilini bilen Süleyman hani
Nefsini dost eyle kendini tanı
Aldananlar yok olmuştur canı
Kamil ol gönül kamile yaklaş
Kemter Yusuf rahat kalmadı cihanda
Baki kim kaldı iki kapılı bu handa
İkrarına fark eyle çıkma irfanda
Kamil ol gönül kamile yaklaş
Kaynak: Aşık Yusuf Kemter

Kamil Otur Kamil Konuş
Eğer bir mürşitten irşat oldunsa
Kamil otur kamil konuş kamil dur
Varıp bir kamilden dersin aldınsa
Kamil otur kamil konuş kamil dur
Şu can kulağınla guş et dediler
Söylenen sözleri işit dediler
Attıran atandan üstat dediler
Kamil otur kamil konuş kamil dur
Kamil olanların sözü bal olur
Arifler yanında sadık yar olur
Muhabbet bağında biten gül olur
Kamil otur kamil konuş kamil dur
Kamillerin kalbi bahara benzer
Yıkanmış arınmış nihrire benzer
Kıymeti biçilmez gevhere benzer
Kamil otur kamil konuş kamil dur
Meluli'yim kamil olan Allah'tır
Görünmez gözlere sırr-ı penahtır
Cahillere kamil demek günahtır
Kamil otur kamil konuş kamil dur
Kaynak: Aşık Meluli

Kamilin Mahnısı
Deyirlar har kasin öz sevgisi var
Goşa yaranmışdır azaldan onlar
Ömrüm günüm keçir hardadır o yar a balam
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Sayfa 1747

Onu birca dafa göra bilaydim
Ona ürayimi vera bilaydim
Yanına göylardan süzüb gedardim
Darin daryaları üzüb gedardim
Har bir zahmatina dözüm gedardim a balam
Kaynak: Tofig Guliyev

Kamu İnsan Bir Ahenge Maildir
Kamu insan bir ahenge maildir
Kaygu nedir mihnet nedir bilmezler
Düşünmezler şu dünyanın sonunu
Hayat nedir memat nedir bilmezler
Uyup cürm ile Şeytan' a isyanda
Nefis nefse bir acaib seyranda
Kurdular meclis- i demi devranda
Dünya nedir ahret nedir bilmezler
Ömer der ehl-i irfan meclisi bunlar
Derilmiş gelmişler merhaba canlar
Dürr- i meknun söylesem de kim anlar
Türkü nedir müfred nedir bilmezler
Kaynak: Aşık Ömer

Kan Ağlar (Öyle Bir Acayip)
Öyle bir acayip aşka düş oldum
Kimseye söylemez diller kan ağlar
Terketsem sılayı gurbet ellere
Götürmez vesait yollar kan ağlar
Suda balık gibi düştüm ağlara
Derdimi arzuhal yazam dağlara
Garip bülbül gibi insem bağlara
İncinir menekşe güller kan ağlar
Tutuştum hicrana yandım narınan
Genç ömrüm geçiyor ah u zarınan
Bir devran sürmedim nazlı yarınan
El atsam kemere beller kan ağlar
Aşık Kara der ki bakın sözüme
Bu aşk talan sardı yine özüme
Derdimi söylesem ben bu sazıma
Kırılır tezenem teller kan ağlar
Kaynak: Aşık Kara
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Kan Ağlar (Sana Seslenirim)
Sana seslenirim ey insanoğlu
Kötü olur hallerin gözün kan ağlar
Anandan babandan sevdiklerinden
Ayrılır yolların özün kan ağlar

Sayfa 1748

Genciken ölene ölüm zor iştir
Erir içim usul usul kan gider
Kaynak: Leyla Şahin

Kana Dönmesin

Gençliğinde hergün gezer tozarsın
Coşkun bir sel olur bazen azarsın
Gün gelir canından bıkar bezersin
Bükülür bellerin dizin kan ağlar

Murazım dileyim budur ay eller
Dünyanın üreyi kana dönmesin
Zemide sümbüller bağçada güller
Beşerin çöreyi kana dönmesin

Has bahçe içinde güller dererken
Güller derip hakka doğru yürürken
Cananım ahrette hesap verirken
Tutulur dillerin sözün kan ağlar

Kana bulanmasın yerin murazı
Her esrin her ilin nur sepen yazı
Şairin şe'ri aşığın sazı
Arzusu dileyi kana dönmesin

Kaynak: Ozan Ata Canani

Kana bulanmasın sülhün gülüşü
Görmeyek dehşetli matem görüşü
Atanın sakkalı ananın döşü
Yahası köyneyi kana dönmesin

Kan Çiçekleri
Topraktan mı sürmüş candan mı kopmuş
Açar yediveren kan çiçekleri
Türkü mü şiir mi ağıt mı yoksa
Açar yediveren kan çiçekleri
Bölük bölük olmuş çaylar dereler
Hiçbiri denize varabilmezmiş
Duvarın dibinde bir yaralı gül
Gülleri solduran gülebilmezmiş
Bu şehrin üstünü duman sis almış
Tomurcuk çiçekler kana belenmiş
Dağlar çiçek açmış usta dert açmış
Umudun goncası kan çiçekleri
Kaynak: Zülfü Livaneli

Kan Gider (Baba Kerpiç Evden)
Baba kerpiç evden aldım zulamı
Gurbetmi burası yoksa sılamı
Yitirdim yollarda göçek balamı
Erir içim erir erir kül gider
Düşmüşem ardına günler boyunca
Söylerim sevdamı diller boyunca
Elimde kelepçe kollar boyunca
Mapuslarda yata yata gün gider
Giderim giderim yolum yokuştur
Bir yanım hasret bir yanım ateştir
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Kana bulanmasın insan serveti
Heyatın varlığı sözün küdreti
Milyon cavanların saf mehebbeti
Toyluğu gerdeyi kana dönmesin
Azaflı bir olsun cemiyyet eli
Dağılsın talansın fitne emeli
Heç kimin veteni heç kimin eli
Ömrü-geleceyi kana dönmesin
Kaynak: Mikayil Azaflı

Kanadım Değdi Sevdaya
Kanadım değdi sevdaya
Kondum kondum uçamadım
Aşk şarabın doya doya
Yandım da içemedim
Oy tabip şu yaramı
Sar sarabilir isen
Sevda ateşten bir kale
Var varabilir isen
İçmişem sarhoşum dünden
Bayram ederim bugünden
Aşıkların köprüsünden
Döndüm de geçemedim
Oy tabip şu yaramı
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sar sarabilir isen
Sevda ateşten bir kale
Var varabilir isen
Yan Mahzuni sine sine
Bugün bana n'oldu yine
Düştüm güzeller içine
Kendim kendim seçemedim
Oy tabip şu yaramı
Sar sarabilir isen
Sevda ateşten bir kale
Var varabilir isen
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kanatlı Kapının Çifte Sürgüsü
Kanatlı kapının çifte sürgüsü
Tel tel olmuş saçlarının örgüsü
Bu güselik sana hakkın vergisi
Aklımı başımdan aldın sevdiğim
Siviğin ucunda ne salınırsın
Sana meyil verdim ne kurulursun
Aşağı mehlenin sen güzelisin
Aklımı başımdan aldın sevdiğim
Yol üstüne koydum saman tosunu
Ben istemem karacanın kızını
Durmuş süzdürüyor kara gözünü
Aklımı başımdan aldın sevdiğim

Kanatlı Kapının Demir Sürgüsü
(Oy oy)
Kanatlı kapının demir sürgüsü vay
Tel tel olmuş saçlarının örgüsü vay
Vay vay anam sürmelim vay
(Oy oy)
Dere boylarında yayılan atlar vay
Yar mendil yumuş ta ikiye katlar vay
Vay vay anam sürmelim vay

Sayfa 1749

Kandırdın Beni
Gökte yıldız bir tane
Sarılmış mor fistane
Yandırdın beni aman
Kandırdın beni aman
Senin gibi güzele
Vay aman uy aman yar aman
Kurban olsun bin tane
Aman Allah öldürdün beni
Gökte yıldaz sayımaz
Vay aman uy aman yar aman
Gül dikenden ayrılmaz
Yandırdın beni aman
Kandırdın beni
Kaynak: Cemil Cankat

Kandilli Yazmayı Kaldır Yüzünden
Kandilli yazmayı kaldır yüzünden
Vay güzel vay güzel
Alırım dedin de caydın sözünden
Vay güzel vay güzel
Lisanlara geldim senin yüzünden yekte
(Bağlantı)
Yekte anam yekte
Pastırmalar denkte
Ne olursa olur delikanlılıkta
Ata binişi emmim kızına benzer
Godalak godalak yürüyşü
Teyzem kızına benzer
Güzel yürü yosmam beri
Yavaş yürü
Karadır kaşların gözlerin üzüm
Vay güzel vay güzel
Bilirim sevdiğim yanıyor özün
Vay güzel vay güzel
Beni seviyorsun ellerde gözün yekte
Bağlantı

(Oy oy)
Mezarımın üstünde beş karış otlar vay
Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz vay
Vay vay anam sürmelim vay
Kaynak: Süleyman Sökmen
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Gönül kasesini kırdıktan kelli
Vay güzel vay güzel
Gönül askılarda kaldıktan kelli
Vay güzel vay güzel
O yar ellerin de olduktan kelli yekte
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Sayfa 1750

Bağlantı
Kaynak: Ali Ulvi Erandaç

Aman yarim evleriniz nerd'olur
Eller sarar yüreğime derd olur

Kanlı Melek (Kıyma Zalim)

Kaynak: Çakal Ali

Aşağıdan gelir bir kanlı melek
Yolumu yolsuza düşürdü felek
Seni sevdim diye ölmem mi gerek

Kapelesi Ak Gibi

Kıyma zalım kıyma canıma kıyma
Aldanıp meleğin sözüne uyma
Orucu tuttum da bayram etmedim
Emrinizden ayrı bir iş tutmadım
Doğrudan ayrılıp eğri gitmedim

Kapelesi ak gibi
Nereye gidiyon ok gibi
Dönüp arkaya bakmıyon
Yavrum burda yangın oy
Aman burda yangın oy yok gibi

Kıyma zalım kıyma canıma kıyma
Aldanıp meleğin sözüne uyma

Bahçeleri bademli
Aman o yare ne demeli
Sevdiğim yar bal olmuş
Yavrum parmak parmak
Aman parmak parmak yemeli

Kaynak: Fahri Kayahan

Kaynak: İbrahim Akın

Kap'ardına Asa Da Komuş Galbırı

Kapı Ardına Asa Koymuş Eleği

Hey kap'ardına asa da komuş galbırı
Bekarları yatağından kaldırı vay

Kapı ardına Asa Koymuş Eleği
Bekârların Genç Kızlardan Dileği
Anasının Mühür Gözlü Meleği

Aman amman fındık çürük çıktı fındık
Bir fındığın yoluna yandık yarelendik
O fındığın yoluna kırıldık da geçtik
Hey kap'ardına asa da komuş eleği
Annesinin möhür gözlü meleği vay
Aman amman fındık çürük çıktı fındık
Bir fındığın yoluna yandık yarelendik
O fındığın yoluna kırıldık da geçtik
Kaynak: İzzet Gündüz

Kap'ardına Asakoymuş Eleği

Aman Yarim Evlerimiz Nerd'olur
Eller Sarar Yüreğimiz Dert Olur
Yeni Çıkmış Kestanenin Dalına
Beni Koymadılar Kendi Halime
Kamalar Mı Sokam Kendi Kalbime
Aman Yarim Evlerimiz Nerd'olur
Eller Sarar Yüreğimiz Dert Olur
Yol Üstüne Kura Koymuş Çıkrığı
Kendi Havasına Büker İpliği
Anasının Bir Tanecik Kekliği

Kap'ardına asakoymuş eleği
Bekarların genç kızlardan dileği
Anasının mühür gözlü meleği

Aman Yarim Evlerimiz Nerd'olur
Eller Sarar Yüreğimiz Dert Olur

Aman yarim evleriniz nerd'olur
Eller sarar yüreğime derd olur

Dam Başına Asa Koymuş Kalburu
Bekârları Yatağından Kaldırı
Bu Dert Bizi İflâh Etmez Öldürü

Yeni çıkmış kestanenin dalına
Beni koymadılar kendi halime
Kamalar mı sokam kendi kalbime

Aman Yarim Evlerimiz Nerd'olur
Eller Sarar Yüreğimiz Dert Olur
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Kaynak: Şükrü Hanlı

Kapı Ardına Asıvermiş Eleği
Kap'ardına asıvermiş eleği
Yangın olur aşıkların yüreği
Benim yarim annesinin meleği
Yanyana fistan dillere destan
Olalı aman aman olalı
Kap'ardına asıvermiş çıkrığı
Oyun havasına büker ipliği
Benim yarim annesinin kekliği

Sayfa 1751

Dünyada görmedim böyle bir pilan
Kapı kitli cüzdan cepte para yok
Bilsem gelmez idim ben bu Tarsus'a
Şu gamlı gönlümü koymazdım yasa
Haber saldım inzibata polise
Kapı kitli cüzdan cepte para yok
Olan oldu Veysel boşuna yanma
Sana kim dedi ki uyu uyanma
Sılaya gitmeyi severim amma
Kapı kitli cüzdan cepte para yok
Kaynak: Aşık Veysel

Yanyana fistan dillere destan
Olalı aman aman olalı

Kapıcı Mehmet Kapıdan Ünler

Kaynak: Kazım Altan

Kapıcı Mehmet kapıdan ünler
Esma hanım damda dinler
Ben çıkmadan almasın eller

Kapı Kapı Gezerim (Cama Vurma)
Kapı kapı gezerim
Kapıda boncuk dizerim
Alacaksan al beni
Bu sevdadan geçerim
Cama da vurma cam şıngırdar sevdiğim
Anam duyar babam sezer beni de döver sevdiğim
Yar boncuklu küpem var
Kırma kakül tepem var
Sen beni istemezsen
Beni çok isteyen var
Cama da vurma cam şıngırdar sevdiğim
Anam duyar babam sezer beni de döver sevdiğim
Gel beri barışalım
Otlukta buluşalım
Sen benimsin ben senin
Tenhada konuşalım
Cama da vurma cam şıngırdar sevdiğim
Anam duyar babam sezer beni de döver sevdiğim
Kaynak: Ahmet Kartal

Kapı Kitli Cüzdan Cepte Para Yok
Parça parça olsun paramı çalan
Kimi gerçek derdi kimisi yalan
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İmanım Esma'm severim yosmam
Bu can sana kurban olsun Esma'm
Evlerinin önünde vişne
Çık dalına (Esma'm) gergef işle
Gül memeyi eyi dişle
İmanım Esma'm severim yosmam
Bu can sana kurban olsun Esma'm
Kaynak: Şükrü Hanlı

Kapıda Kavun Yerler
Kapıda kavun yerler
Uy amman yar amman yanıyorum
Sar yaramı sar sarı kız ölüyorum
Acep gitsem ne derler
Uy amman yar amman yanıyorum
Tut elimi tut sarı kız geliyorum
Otursak bizde yesek
Uy amman yar amman yanıyorum
Sar yaramı sar sarı kız ölüyorum
Şu şunu sevmiş derler
Uy amman yar amman yanıyorum
Tut elimi tut sarı kız geliyorum
Alem düşman kesildi
Uy amman yar amman yanıyorum
Sar yaramı sar sarı kız ölüyorum
Seni sevdim seveli
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Uy amman yar amman yanıyorum
Tut elimi tut sarı kız geliyorum
Gel beraber gezelim
Uy amman yar amman yanıyorum
Sar yaramı sar sarı kız ölüyorum
Alem ne derse desin
Uy amman yar amman yanıyorum
Tut elimi tut sarı kız geliyorum
Kaynak: Raci Alkır

Kapıları Gatıran
Kapıları gatıran
Fatma beni batıran
Fatma değil anası
Beni mahpus yatıran
Aman aman hopla gel
Al fistanı topla gel
Kapıları kalındır
Kardeşleri zalımdır
Zalım olsa ne yapar
Fatma benim malımdır
Aman aman hopla gel
Al fistanı topla gel
Kaynak: Aşık Molla

Kapıları Kanatlı (Bekçi Şerif)
Kapıları kanatlı
Azimem saltanatlı
Nideyim saltanatı
Şerif’i kana kattı
Kapıları kayalı
Silahları dayalı
Ben onları vururdum
Fakat kolların bağlı
Kahve pişti soğudu
Jandarmalar çoğudu
Şu Zövkerin içinde
Hiç mi dostum yoğudu
Zövkerin önü yazı
Terkimde urum kızı
Doğdu sabah yıldızı
Çekilmez bunun nazı
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Sayfa 1752

Kaynak: Yöre Ekibi

Kapıları Katıran (Fatma)
Kapıları katıran
Fatma beni batıran
Fatma değil anası
Beni aşka götüren
Aman da Fatmam canım da
Fatmam hopla da gel
Al fistanı mor fistanı topla da gel
Kapıları kalındır
Kardeşleri zalimdir
Zalim olsa ne yapar
Fatma benim malımdır
Aman da Fatmam canım da
Fatmam hopla da gel
Al fistanı mor fistanı topla da gel
Kapıları kadaklı
Fatma elma yanaklı
Fatma kızın anası
Neden beni aldattı
Aman da Fatmam canım da
Fatmam hopla da gel
Al fistanı mor fistanı topla da gel
Kaynak: Mehmet Akça

Kapılarında Kuyu Var (Gülcan)
Kapılarında kuyu var yürü yürü yandım oy oy
Ne de şirin suyu var Gülcan öldürdün meni
Özün güzel şen amma yürü yürü yandım oy oy
Ne de kötün huyun var Gülcan öldürdün meni
Kapıları demirdendir yürü yürü yandım oy oy
Giden gün ömürdendir Gülcan öldürdün meni
Özün güzel şen amma yürü yürü yandım oy oy
Üreğin demirdendir Gülcan öldürdün meni
Kapıları güne bakar yürü yürü yandım oy oy
Yanından sular akar Gülcan öldürdün meni
Senin o işmarların yürü yürü yandım oy oy
Beni ciğerden yakar Gülcan öldürdün meni
Kaynak: Hüsamettin Subaşı
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Kapımın Önünden Gelir Geçersin
Kapımın önünden gelir geçersin
Karanfil kokulu tütün içersin
Ne beni alır ne vaz geçersin
Atma bu taşları ben yaralıyam
Elalem al geymiş ben karalıyam
Kapımın önünde bir yeniçeri
Yalvardım yakardım aldım içeri
Ayağı çizmeli başı keçeli
Atma bu taşları ben yaralıyam
Elalem al geymiş ben karalıyam
Kapımın önünde üç okka kiraz
Bir yanı kırmızı bir yanı beyaz
Ak gerdan üstünden öpmeli biraz
Atma bu taşları ben yaralıyam
Elalem al geymiş ben karalıyam

Sayfa 1753

Verdiğim gülleri koynunda kurut
Vefasız güzelden sana yar olmaz
Hayırsız biriymiş de onu unut
Kaynak: Zeki Salman

Kapının Önünde Taş Ben Olaydım
Kapının Önünde Taş Ben Olaydım
Ela Göz Üstüne Kaş Ben Olaydım
Yalnız Gezene Eş Ben Olaydım
(Bağlantı)
Hadi Hadi Gülüm Çifteli Benlim
Durmasın Gelsin,Avrupasın
Tarasın Kundurasın Boyasın
Sallansın Gelsin
Kapının Önünden Gelir Geçersin
Elinde Badeyi Dolu İçersin
Ne Candan Seversin Ne Vazgeçersin
Bağlantı

Kaynak: Mazlum Nusret Kılıçkıran

Kapının Önünde Durur Araba
Kapının önünde durur araba
Bugün derdim dünkünden haraba
Gam-ı kederimi koyup daraya
Açın bakın kimin derdi çoğumuş
Karşıki tarlanın buğdayı seyrek
Elele verip de bu elden gidek
Mezarım kazıldı beraber ölek
Göresin ki kimin derdi çoğumuş

Kapının Önünde Süt Bakır Bakır
O Yarin Gözleri Allahtan Çakır
O Çakır Gözlere Kurban Fakir
Bağlantı
Kaynak: Haydar Baycan

Kapının Önünden Gelir Geçersin
Kapının önünden gelir geçersin
Karanfil kokulu tütün içersin
Ne beni alır ne vazgeçersin

Kaynak: Aşık Emrah

Kapının Önünde Önlük Dikiyi
Kapının önünde önlük dikiyi
Yürüdükçe ince beli büküyü
Dedim güzel sen kimlerin yarisin
Söylemeden dolu gibi döküyü
Saçların yüzüne örülmüş perde
Seni kim uğrattı bu zalım derde
Sordum ki güzele sevdiğin nerde
Ah ettikçe ciğerimi söküyü
Havayı kapladı bir kara bulut
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(Bağlantı)
Atma bu taşları ben yaralıyam
El alem al giymiş ben karalıyam
Kapının önünde bir yeniçeri
Yalvardım yakardım aldım içeri
Ayağı çizmeli başı keçeli
Bağlantı
Kapımın önünde üç okka kiraz
Bir yanı kırmızı bir yanı beyaz
Ak gerdan üstünden öpmeli biraz
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Bağlantı

Kapınızın Ardı Gümüş Sürgülü
Kapınızın aman ardı gümüş sürgülü yar
Siyah saçı sırma ilen örgülü yar
Bu güzellik aman sana Hakk'tan vergi mi yar
İftiradır komşular iftira ya
Mevla'm bizi bu dertlerden kurtara ya
Hanım hanım yarim de şimd'olmaz
Hayda akşama kalırsa can durmaz
Tirilaylay laritirilaylam tillaylaylari tillaylam
Tillam tillay tillay tillalarilam laritillaylam
Enginlere aman gölge basmasın aman yar
Güzel seven beyler aman asmalı yar
Güzel Ayşe'm aman yadellerde yosmadır yar
İftiradır komşular iftira ya
Mevla'm bizi bu dertlerden kurtara ya
Hanım hanım yarim de şimd'olmaz
Hayda akşama kalırsa can durmaz
Tirilaylay laritirilaylam tillaylaylari tillaylam
Tillam tillay tillay tillalarilam laritillaylam
Kaynak: Yöre Ekibi

Kapısının Önünde
Kapısının önünde
Yeşiller pazıları
Niye kara yazılmış
Alnımın yazıları
Aşma kıranı aşma
Ben seni tanıyorum
Her kırandan aşanı
Ben seni sanıyorum
Yaylacıyım yaylacı
Koyunları heylerim
Olsa eski günlerim
Daha güzel söylerim
Yaylanın çimenini
Benim dor'atım eşti
Eski gidi eski günler
Arkadaş benden geçti
Ayağında yemeni
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Sayfa 1754

Yemenine diyeni
Güldükçe güldürürsün
Dertli veremlileri
Kara koyun kuzulu
Kuzusunun adı yok
Sensiz gene yavrum da
Yaylaların tadı yok
Kaynak: Mehmet Alan

Kapıya Oturmuş Kurar Araba
Kapıya oturmuş kurar araba
Bugün keyfim yoktur gönül haraba
Kitaplar getirin yeminler edem
Senden başkasına demem merhaba
Kapıya oturmuş çeyiz dikiyor
Ela gözden birer birer döküyor
Dedim güzel sen de kimin yarisin
Söyletemem usul usul döküyor
Kaynak: Fevziye Dökmetaş

Kapıyı Çalan Kimdir
Kapıyı çalan kimdir
Aç bakım gelen kimdir
Yaram derine düştü
Belki gelen hekimdir
Koy desinler desinler
O dilleri yesinler
Halepli bahçasında
Nesime'm oynar desinler
Feride'm oynar desinler
Liverimin kaytanı
Sen geldin ağam(dostum) hani
Yüzden seven çok olur
Candan sevenin hani
Koy desinler desinler
O dilleri yesinler
Halepli bahçasında
Nesime'm oynar desinler
Kaynak: Mukim Tahir

Kapiya Vura Vura
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Kapiya vura vura
Yarum duymadun beni
Yüreğüme dert oldi
Tanimadin mi beni oy tanimadin mi beni
(Bağlantı)
Akayi taşli akayi taşlı dere
Vura vura taşlara vura vura taşlar
Kesileyim güzelum kesileyim güzelum
O gözlerlen kaşlara o gözlerlen kaşlara
Samsun güvercinleri
Gelir konar damlara
Tanimazlar yarumi
Tanımazlar gulimi
Sorsam oni onlara oy sorsam oni onlara
Bağlantı

Kar Beyazdır Beyazdır
Kar beyazdır beyazdır
Bana yaptuğun nazdur
Bakışlarundan belli
Vallahi bu kız hazdur
Oy Nurcanum Nurcanum
Kurbandur sana canum
Ne dedum da daruldun
Gelsana küçük hanum
Bugün dere taşar mi
Taşar beni aşar mi
Ha bu Rizeli uşak
İnan sensuz yaşar mi
Oy Nurcanum Nurcanum
Kurbandur sana canum
Ne dedum da daruldun
Gelsana küçük hanum
Dere akayi dere
İki uci bi yere
Nurcan beni da götür
Senun gittuğun yere
Oy Nurcanum Nurcanum
Kurbandur sana canum
Ne dedum da daruldun
Gelsana küçük hanum
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Sayfa 1755
Kaynak: Dursun Dereli

Kar Etmez Ahım (Tenzile) 1
Kar etmez ahım sen gülizare
Onulmaz işler güzelim dilde bu yare
Olsam da geçmem bin pare pare
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare
Koy aksın yaşım billahi silmem
Mecnunun oldum güzelim terkedebilmem
Kessen de başım senden ayrılmam
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare
Avare bülbül memendi bülbül
İnler senin'çin güzelim ruz -i şeb ey gül
N'ettinse naçar ettim tahammül
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare
Çekmez bu derdi efendim herkes
İster kabul et güzelim ister başım kes
Gurbet ellerde kalmışım bikes
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare
Vur beni akmaz billahi kanım
Mecnun'a döndüm güzelim yok mu imanın
Sabra mecalim varsa da varım
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Kar Mı Yağdı Kütahya'nın Dağına 1
Kar mı yağdı Kütahya'nın dağına
Ateş düştü ciğerimin bağına
Gül donatmış şalvarının ağına
Kayırma sevdiğim gün böyle kalmaz
Yanar yüreğimin ateşi sönmez
Çubuğum yok yol üstüne uzatsam
Dermanım yok yar yolunu gözetsem
Menendin yok seni kime benzetsem
A dağlar ey dağlar laleli dağlar
Elleri koynunda bir gelin ağlar
Melek misin yeşil donlar giyersin
Cellat mısın tatlı cana kıyarsın
Çocuk musun el sözüne uyarsın
Açıldı çiçekler gelmedi yazlar
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Elleri koynunda bir gelin ağlar
Kaynak: Ahmet Akıncan

Kar Mı Yağdı Kütahya'nın Dağına 2

Sayfa 1756

Kar mı yağmış şu Harput'un başına
Kurban olam toprağına taşına
Yeni girmiş on üç on dört yaşına
Benim derdim cümle alem başına

Kar mı yağdı Kütahya'nın dağına
Ateş düştü ciğerimin bağına
Gül döşenmiş şalvarının ağına

Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır
Bugün posta günü canım sıkılır
Ellerin mektubu gelmiş okunur
Benim yüreğime hançer sokulur

A dağlar a dağlar laleli dağlar
Lalesi boynunda bir gelin ağlar

Kaynak: Şükrü Canaydın

Ah Kerime'm hangi bağın gülüsün
Sen Mevla'nın bir sevgili kulusun
Nittim sana sen Allah'tan bulursun
Külhan tütününden baskın yanarım
Uyuyup uyanıp seni ararım
Yine yeşillendi suların başı
Aktı da dinmiyor gözümün yaşı
Ateşe koysunlar gülmedik başı
Kayırma sevdiğim gün böyle kalmaz
Yanar yüreğimin ateşi sönmez

Kar Mı Yağmış İzmir'in Dağına
Kar mı yağmış şu İzmir'in dağına
Çiğ mi düşmüş koncesine bağına
Henüz girmiş sarılmanın çağına
(Bağlantı)
Aman Pullum aman yandım elinden
Kaçıp kurtulmadım senin dilinden
Pullunun evleri hamama karşı
Gelene geçene atıyor taşı
Pullunun kemana benziyor kaşı
Bağlantı

Varam gidem dağlar alsın önümü
Yadlar aldı koyvermiyor gülümü
Ateşlere yaktın deli gönlümü
Ölüm olsa ayrılıklar olmazsa
Ya neden sevdiğim eller sarmasa
Kaynak: Eflatun Cem Güney

Kar Mı Yağmış Diyarbakır'ın Dağına
Kar mı yağmış Diyarbakır'ın dağına
Bülbül konmuş bostanına bağına
Yeni gelmiş sarılmanın çağına
Reva mıdır niye ben murad almıyayım
Ah İkbale zeval erse ne var sende kemal var
Mağrur-i kemal olma ki ardınca zeval var
Tek başıma kalsam şeh-i devrana kul olmam
Viran olası hanede evlad ü ayal var
Reva mıdır niye ben murad almıyayım
Kaynak: Celal Güzelses

Kar Mı Yağmış Harput'un Başına
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Pullunun evleri hamama yakın
Sağına soluna hamaylı takın
Mezatta bulunmaz alayım satın
Bağlantı
Pullu gider yavaş yavaş yoluna
Emikler yaptırır beyaz koluna
Harçlığı yok altın ister koynuna
Bağlantı
Kaynak: Osman Pehlivan

Kar Mı Yağmış O Yarımın Dağına
Kar mı yağmış o yarımın dağına
Çiğ mi düşmüş koncesine bağına
Selam eyle seherlerde yarıma
(Bağlantı)
Seferim var benim güzel eline
Kar beyazım eline
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Genç ağamın piştovunun gömüşü
Aldı beni o güzelin gülüşü
Büyün küsülise yarın barışı

Sayfa 1757

O yar beni görünce (Aman şeker oğlan)
Hem güler hem nazlanır (Öldüm bekar oğlan)
Kaynak: Yöre Ekibi

Bağlantı
Kaldır şalvarını çaydan geçelim
Sancak dağlarında bayrak açalım
Yarım uyarise alup kaçalım
Bağlantı
Benim yarım molla ile müderris
Kayık geldi adalara gideriz
Yalvarır yakarır göynün ederiz
Bağlantı
Kaynak: Osman Pehlivan

Kar Mı Yağmış Yüce Dağlar Başına
Kar mı yağmış yüce dağlar başına
Merhamet eylemez gözlerimin yaşına
Daha değmemiştim on beş yaşına
Vurdu felek kırdı kollarımı dalımdan
Nerelere gidem arzedeyim halımdan
Şu dünyanın vefasını görmedim
Geçti cahil ömrüm bir murada ermedim
Eller gibi dem-i devran sürmedim
Vurdu felek kırdı kollarımı dalımdan
Nerelere gidem arzedeyim halımdan
Kaynak: Neşet Ertaş

Kar Yağar Bardan Bardan
Kar yağar bardan bardan (Aman şeker oğlan)
Yolları kapandı kardan (Öldüm bekar oğlan)
Ne gelen var ne giden (Aman şeker oğlan)
Haber gelmedi yardan (Öldüm bekar oğlan)

Kar Yağar Bardan Bardan
Kar yağar bardan bardan (gızlar)
Yollar kapandı kardan (gızlar)
Ne gelen var ne giden (gızlar)
Haber gelmedi yardan
Kar yağar kar üstüne (gızlar)
Çıktım duvar üstüne (gızlar)
Meğer ki kör olmuşum (gızlar)
Yar sevem yar üstüne
Kar yağar ayazlanır (gızlar)
Gün doğar beyazlanır (gızlar)
O yar bana gelince (gızlar)
Hem sever hem nazlanır
Kaynak: Remziye Akkaplan

Kar Yağar Burum Burum
Kar yağar burum burum
Durun ağalar durun
Sevdiğime verinde
Yedi yerimden vurun
Kar yağar kürek ister
Çürük dam direk ister
Ergen oğlan büyük kız
Yatmaya yürek ister
Mangalda köz olmasın
Yar geldi söz olmasın
Yollarına su serpem
Pantolun toz olmasın
Kaynak: Köy Kadınları

Kar Yağar Güneş Doğar

Kar yağar kar üstüne (Aman şeker oğlan)
Çıktımı duvar üstüne (Öldüm bekar oğlan)
Meğer ki kör olmuşam (Aman şeker oğlan)
Yar sevdim yar üstüne (Öldüm bekar oğlan)

Kar yağar güneş doğar
Çoban koyunu sağar
Bekâr kızı saklayanın
Evin lanet yağar

Kar yağar ayazlanır (Aman şeker oğlan)
Gün vurur beyazlanır (Öldüm bekar oğlan)

Kuşrubrun kuruttun mu
Yar beni unuttun mu
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Ben bu evden gidel
Göz yaşı kuruttun mu
Gemide gezenim yok
Stikan dizenim yok
Çok memleketler gezdim
Yarimden güzeli yok
Kara kara kazanlar
Kara yazı yazanlar
Cennet yüzü görmesin
Aramızı bozanlar
Köse şurut arası
Temiz olur havası
Gurbet kuşu gelince
Başka olur safası
Maniden mestim oğlan
Küçükten dostum oğlan
Evlenmişsin
Ben sana küstüm oğlan
Çeper çekili kaldı
Sular serpili kaldı
Bırakıp gittin beni
Boynum bükülü kaldı
Çaya indim ağlarım
Gülü deste bağlarım
Birisi benim için
Birin yare yollarım

Kar Yağar Kar Üstüne
Kar yağar kar üstüne
Derdim var dert üstüne
Cellat boynumu vursa
Yar sevmem yar üstüne
Amman ey amman ey
Halım yaman ey
Seni gelin getirem
Arpa buğday zaman(ı) ey
Kar yağar ayazlanır
Gün doğar beyazlanır
Ben yarimi görmezsem
Şu gönlüm marazlanır
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Sayfa 1758

Amman ey amman ey
Halım yaman ey
Seni gelin getirem
Arpa buğday zaman(ı) ey
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Kar Yağar Kar Üstüne 2
Kar Yağar Kar Üstüne
Yar Sevmiş Yar Üstüme
Varsın Sevsin Neyleyim
Turp Yemiş Nar Üstüne
Aman Yarim Gez De Gel
Badeleri Söz De Gel
Sarhoşum Ben Çözemem
Düğmelerin Çöz De Gel
Şu Derenin Uzunu
Kıramadım Buzunu
Aldım Türkmen Kızını
Çekemiyom Nazım
Aman Yarim Gez De Gel
Badeleri Söz De Gel
Sarhoşum Ben Çözemem
Düğmelerin Çöz De Gel
Kaynak: Neşet Ertaş

Kar Yağayi Yağayi
Kar yağayi yağayi
Sultan Murat başına
Evlendirdiler beni
On üç on dört yaşına
Ey gidi yalan dünya böyle mi galacasun
Vur deyisin sevdanı beni mi alacasun
Seni zalimin kızı yuvamı yıkacasun
Kız yuvamı yıkıp da rahat mı duracasun
Kar yağar batman batman
Ben karlı yerde yatmam
Aman mezarcılarım
Üstüme toprak atman
Ey gidi yalan dünya böyle mi galacasun
Vur deyisin sevdanı beni mi alacasun
Seni zalimin kızı yuvamı yıkacasun
Kız yuvamı yıkıp da rahat mı duracasun
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Sayfa 1759

Kar yağıyor döne döne
Kar yağayi yağayi
Fındığın dallarına
Allah düşürsün seni
Bu benim kollarıma
Ey gidi yalan dünya böyle mi galacasun
Vur deyisin sevdanı beni mi alacasun
Seni zalimin kızı yuvamı yıkacasun
Kız yuvamı yıkıp da rahat mı duracasun
Kar yağayi yağayi
Yaylanın yollarına
Mevlam yardım eylesin
Sevdalı kullarına
Ey gidi yalan dünya böyle mi galacasun
Vur deyisin sevdanı beni mi alacasun
Seni zalimin kızı yuvamı yıkacasun
Kız yuvamı yıkıp da rahat mı duracasun

Göz-gözü görmüyor siste
Nigar hanım yatar hasta
Şirin Döne'm gördün işte
Kar yağıyor döne döne
Bu kış uzunca kışladı
Canım sıkmaya başladı
Kır-at havluda kişnedi
Kar yağıyor döne döne
Ayvaz yatakta horluyor
Kır-at gemini dişliyor (zorluyor)
Ruşen benlerin parlıyor
Kar yağıyor döne döne
Yolkesen'im yolda durur
Kervanlardan hesap sorur
Ağalar ağası görür
Kar yağıyor döne döne

Kaynak: Yusuf Cemal Keskin

Kar Yağdı Harman Zamanı
Kar yağdı harman zamanı
Sap samanım çürüyecek
Kesildi halkın amanı
İşler nasıl yürüyecek
Çürüdü ekin başağım
Aç kaldı oğul uşağım
Gel ölme benim eşeğim
Yaz gelsin yonca bitecek
Zemherinin yükü ağır
Bağır Ferman baba bağır
Hızırı yardıma çağır
Bugünler nasıl geçecek
Kaynak: Ferman Baba

Kar Yağıyor Döne Döne
Sen sordun ben de deyim
Kar yağıyor döne döne
Uca dağların başına
Kar yağıyor döne döne
Yelkesen'im yeller gibi
Akar gider seller gibi
Ağıt yakan diller gibi
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Ne gelen var ne de giden
Kar altında kaldı fidan
Baç vermeden geçer kervan
Kar yağıyor döne döne
Tülek'i gördüm düşende
Gezerdi dağlar başında
Kenan Emmi av peşinde
Kar yağıyor döne döne
Şahin döner kayalarda
Çan sesi var mayalarda
Şu gördüğün ovalarda
Kar yağıyor döne döne
Haber saldım hoylu'm gelmez
Gözlerim yoldan ayrılmaz
Bu yıl burda bahar olmaz
Kar yağıyor döne döne
Şirin Döne'm yaz gelecek
Koç yiğit cenge gidecek
Taktir yerini bulacak
Kar yağıyor döne döne
Köroğlu der bu ne haldır
Şirin Döne'm başın kaldır
Çenlibel'e altı aydır
Kar yağıyor döne döne
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Sayfa 1760

Kar Yağıyor Toza Toza

Girdab-ı mihnete kapandım kaldım
Vermedin bir yandan ses kara bahtım
Anladım gafilsin uykuya daldın
Yeter poyraz ol da es kara bahtım

Kar yağıyor toza toza
Benim Halil ağam gelir geze geze
Kaşlar gözler süze süze
Benim Halil ağam gelir geze geze

Dünyada bir candan korkulmaz iken
Pençemden kimseler kurtulmaz iken
Aslana kaplana yırtılmaz iken
Yedirdin çakala pes kara bahtım

Dili datlı dört avratlı
Ölüm sana layık mı Halil ağam

Dertli'ye çıkar mı bu yolun ucu
Şimdi farkedemez altını tuncu
Evvel beğenmezdin mesi pabucu
Dedirdin çarığa mes kara bahtım

Kaynak: Köroğlu

Erenleri erenleri
Top top olmuş Halil'imin yarenleri
Benim Halil adlım dili datlım dört avratlım
Dili datlı dört avratlı
Ölüm sana layık mı Halil ağam

Kaynak: Feyzullah Çınar

Kara Bahtım (Nice Defterlerden)

Kara (Seherde Uğradım)

Nice defterlerden ismim sildirdin
Gelmedi hiç senden ses kara bahtım
Bahtın gemisinde yelken yok bildin
Durma lodos gibi es kara bahtım

Seherde uğradım ben bir güzele
Güzel dedim zülüflerin ne kara
Korkarım ki ela gözler göz ala
Gözler sürmeli kaşların ne kara

Ahdettim bir gonca bulmamasına
Bulmadım çaresin solmamasına
Bu derdinden iflah olmamasına
Katiyen ümidi kes kara bahtım

İsmi çıkıp âlemlerde öğüle
Dudu kumru haber vermiştir güle
Seher davlumbazı her dem döğüle
Zülüf çevgan yanakların ne kara

Alem yıkıcıdır yoktur yapıcı
Kimi cellat olmuş kimi kapıcı
Ezel giymez idik mesti pabucu
Dedirdin çarığa mes kara bahtım

** (Eksik)
İki gözüm doldu kanlı yaş ile
Dostum kumaşın uydurmuş yeşile
Ne aldır ol ne kırmızı ne kara

Ağır meclislerde sıkılmaz iken
Mengeneye versen bükülmez iken
Seyrani aslana yıkılmaz iken
Dedirttin tilkiye pes kara bahtım

Kaynak: Cevdet Günebakan

Ne ziba yaratmış Yaradan Gani
Sel oldu aktı gözlerimin kanı
Gel bana rahmeyle mürüveet kani
Ben söylerim ne ak söyler ne kara
Budala’m der neylerim ben malı
Sohbet ile bulmuşum bu kemali
Mahbup derler gösterem gül cemali
Ne yağmura ne güneşe ne kara
Kaynak: Aşık Budala

Kara Bahtım (Girdab-ı Mihnet)
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Kaynak: Feyzullah Çınar

Kara Bahtım Kem Talihim
Kara bahtım kem talihim taşa bassam iz olur
Başım bir Erciyes dağı yavru yavru
Yaz günleri kış olur
Ben feleğe neylemişem kırdı kanadımı kolumu
Heder eyledi yar yar yar
Ağustosta suya girsem balta kesmez buz olur
Yüz yaşında bir yar sevsem yavru yavru
On üçünde kız olur
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Ben feleğe neylemişem kırdı kanadımı kolumu
Heder eyledi yar yar yar
Kaynak: Aziz Şenses

Kara Bahtıma Küstüm
Kara bahtıma küstüm
Bu dünya yalan yalan
Gülmedi yüzüm gülmedi
Hangi derdime yanam
Aman aman aman aman
Bu dünyada herşey yalan
Ağla gözlerim ağla
Gönül boş yere yanar
Ben bu dertten ölür isem
Kimler halime yanar
Aman aman aman aman
Bu dünyada herşey yalan
Kaynak: Cemil Cankat

Kara Basma İz Olur
Kara basma iz olur
Güzellerde naz olur
Gündüz gelme gece gel
Eller duyar söz olur
Hop ninnayı ninnayı
Gel oynayı oynayı
Kar üstüne kan damlar
Dayanmaz buna canlar
Ne zaman düğünümüz
Sayılmıyor bu aylar
Hop ninnayı ninnayı
Gel oynayı oynayı
Kara basma kayarsın
Sen benimle ayarsın
Asker olduğum zaman
Günlerimi sayarsın
Hop ninnayı ninnayı
Gel oynayı oynayı
Kaynak: Mustafa Ahıskalı
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 1761

Kara Biber Aş Mı Olur
Kara biber aş mı olur
Bundan güzel kaş mı olur
Kara biberim
Top top şekerim
Nasıl edelim
Nereye de gidelim
Sara biber aş için
Öldüm hilal kaş için
Kara biberim
Top top şekerim
Nasıl edelim
Nereye de gidelim
Kaynak: Ahmet Gürses

Kara Bulutları Kaldır Aradan
Kara bulutları kaldır aradan
Vay aman vay aman vay aman vay
Beri gel gönlüme çağlayanım gel
Ne kadar özenmiş seni yaradan
Vay aman vay aman vay aman vay
Beri gel gönlüme çağlayanım gel
Dilinden anlayan bülbül az olur
Vay aman vay aman vay aman vay
Beri gel gönlüme çağlayanım gel
Sen gelmezsen bahar geçer yaz olur
Vay aman vay aman vay aman vay
Beri gel gönlüme çağlayanım gel
Kaynak: Sadettin Kaynak

Kara Camışları Saldım Bayıra
Kara camışları saldım bayıra
Döğüşü döğüşü indi çayıra
Deyin güveye de gele ayıra
Güveyin işini mevlam kayıra
(Bağlantı)
Gelin helallaşak kardaş giderem giderem
Dudu kumru gibi durmaz öterem öterem
Giderem giderem
Gelin helallaşak kardaş giderem giderem
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Sayfa 1762

Bir oda yaptırdım döşetemedim
Üç günlük ömrümü beş edemedim
Zalim felek ile başedemedim
Bu kara bahtıma küsmüş giderem

Gitme Yemen'e Yemen'e
Yemen sıcak dayanaman
Tan borusu er vurulur
Sen küçüksün uyanaman

Bağlantı

Yemen yolu çukurdandır
Karavana bakırdandır
Zenginimiz bedel verir
Askerimiz fakirdendir

Kaynak: Muharrem Akkuş

Kara Çadır Düzdedir (Eminem)
Kara çadır düzdedir (Aman aman Eminem)
Top zülüfler yüzdedir (Yavru da güzel Eminem)
Oniki gelin sevdim (Aman aman Eminem)
Gene gönlüm sendedir (Yavru da güzel Eminem)
İndim dereye durdum (Aman aman Eminem)
Bir çift güvercin vurdum (Yavru da güzel Eminem)
Bir güzelin uğruna (Aman aman Eminem)
Onbeş altın bozdurdum (Yavru da güzel Eminem)
Kaynak: Ökkeş Eşkin

Kara Çadır İs Mi Tutar
Kara çadır is mi tutar
Yağlı mavzer pas mı tutar
Anam ağlar bacım ağlar
Elin kızı yas mı tutar
(Bağlantı)
Ateşi toz öldürür
Sürmeyi göz öldürür
Yiğidi kılıç kesmez
Bir acı söz öldürür
Adım dillerde söylenir
Dostlar benimle eğlenir
Bir hafta geçmez evlenir
Elin kızı yas mı tutar
Bağlantı
Kaynak: Kayserili Emmi

Kara Çadır İs Mi Tutar
Kara çadır is mi tutar
Martin tüfek pas mı tutar
Ağlayalım anam bacım
Elin kızı yas mı tutar
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Gitme Yemen'e Yemen'e
Karışı'n toza dumana
Mektubunu sal kardaşım
Bacını koyma gümana
Tarlalarda biter kamış
Uzar gider vermez yemiş
Şol Yemen'de can verenler
Biri Memet biri Memiş
Kaynak: Ali Asker

Kara Çadır Yellenir Mi
Kara çadır yellenir mi
Körpe çocuk dillenir mi
Ne darılın hacı baba
Yeni gelin söylenir mi
Koyun gelir kuzuyunan
Ayağının tozuyunan
Gelin Ayşe'm suya gitmiş
Yanı körpe kuzuyunan
Kara çadır eğmeyinen
Üstü sedef düğmeyinen
Güzel Ayşe'm sele atmış
Kaynanası dövmeyinen
Keklik gelir seke seke
Çamurlara bata bata
Gelin Ayşe'm suya gider
Efelere baka baka
Kaynak: Şükrü Hanlı

Kara Çadırımda Vardır Üç Direk
Kara çadırımda vardır üç direk
Musa'mı görenlerin dayanmaz yürek
Gençliğime doymadım kırılsın tüfek
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 1763

Aklına neler gelir aman aman
Anam babam gardaşlarım ben gider oldum
Düştüm gara toprağa ben heder oldum
Ali Yusuf jandarmalar sefa geldiniz
Benim gara habarımı kimden aldınız
Dokunman elbiseme mahkum oldunuz
Anam babam gardaşlarım ben gider oldum
Düştüm gara toprağa ben heder oldum
Tüfeğim duvarda asılı galdı
Elbisem bavulda basılı galdı
Yavukulum ardımda küsülü galdı
Anam babam gardaşlarım ben gider oldum
Düştüm gara toprağa ben heder oldum
Kaynak: Mustafa Köçek

Kara Çadırın Kızı
Kara çadırın kızı
Fermanası kırmızı
Gah giyer gah sallanır
Hep kırar belimizi
Kara çadır kıldandır
Yar yanağı güldendir
Oniki gonca sevdim
Herbiri bir güldendir
Çadırı beş direkli
Yarim çifte yürekli
El etsem çağırsam da
Çıkmaz beyaz bilekli
Kaynak: Lütfü Emiroğlu

Kara Da Koçun Boynuzu
Kara da koçun boynuzu
Siyah da saçın kunduzu aman aman
Koyver de yosmanın kızı
Doğdu şafak yıldızı aman aman
Haydi de bir tanem çarşıdan aman aman
Biraz da alalım komşudan

Haydi de bir tanem çarşıdan aman aman
Biraz da alalım komşudan
Kaynak: Cemal Altıniğne

Kara Da Koyun Hoş Koyun
Kara (da) koyun hoş koyun
Her sürüye baş koyun
Karanlık gecelerde
Çobana yoldaş koyun
Oy nenni nenni dost nenni nenni nenni
Ayrıldım kavuşamam küstürdüm barışamam
Kara (da) koyun tuzlarım
Yar yolunu gözlerim
Eğer (de) yarim gelmezse
Tepe seni düzlerim
Oy nenni nenni dost nenni nenni nenni
Ayrıldım kavuşamam küstürdüm barışamam
Kara (da) koyun etlolur
Kavurması tatlolur
Varman kızlar kocaya
Ölmez ama dertlolur
Oy nenni nenni dost nenni nenni nenni
Ayrıldım kavuşamam küstürdüm barışamam
Kaynak: Köy Kadınları

Kara Duta Yaslandım
(Bağlantı)
Gel gülüm etme gülüm
Mor menevşe sümbülüm
Ben senden ayrı düştüm
Sensin benim sevgülüm
Çiğ sütten kaymak olmaz
Güzele doymak olmaz
Eğil bir yol öpeyim
Yolcuyum durmak olmaz
Bağlantı

Kara da koç meler gelir
Dağları deler gelir aman aman
Gurbete giden gelinin
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Kara dut oyulur mu
Güzele doyulur mu
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Sayfa 1764

Güzel seven yiğidin
Kolları yorulur mu

(Anam) Felek yıkmıyan yeri
(Oğul) Yıkıyor kara gözler
Havar yarim zalim yarim bedbaht yarim

Bağlantı
Kaynak: Nuri Üstünses

Kara Dutun Dalını
Kara dutun dalını (Narin narin yarim)
Erittiler balını (Narin narin yarim)
Gel sana gösterem yar (Narin narin yarim)
Bizim evin yolunu (Narin narin yarim)
Kara dutun karası (Narin narin yarim)
Yüzünde yılyarası (Narin narin yarim)
Sevdiğimiz yar değil (Narin narin yarim)
Başımızın belası (Narin narin yarim)
Kara dutu yiyen yok (Narin narin yarim)
Derdim yare diyen yok (Narin narin yarim)
Ayrılık gömlek olsa (Narin narin yarim)
Benden başka giyen yok (Narin narin yarim)

(Anam) Benim gözüm yaradır
(Oğul) Yar bilmem kimi gözler
Havar yarim zalim yarim bedbaht yarim
Kaynak: Celal Güzelses

Kara Gözlü Nazlı Dilber
Kara gözlü nazlı dilber
Öldür beni etme heder
Bunca kaygı, bunca keder vay vay vay
Bağlantı
Karlarlar yağdı yollarıma vay vay
Çığ düştü ahu zarıma vay vay vay
Al hançeri vur bağrıma vay vay vay

Kaynak: Selahattin Alpay

Ben giderim, gönlüm sende
Yandım bittim yar desen de
Yaz bahar tükendi bende vay vay vay

Kara Erik Çağala

Bağlantı

Kara erik çağala
Ye ki yaran sağala
Hangi kitap yazıyor
Ben sevem eller ala

Boşuna zülfün tarama
Dokunma benim yarama
Aha gidiyorum arama vay vay vay

(Bağlantı)
Oy nedem nedem nedem
Oy nedem nedem nedem
Yar seni alam gidem
Evi barkı terkedem
Yarin kolunda şeve
Kim odur yarim seve
Acep o gün olur mu
Alam götürem eve
Bağlantı
Kaynak: Abdullah Tunç

Kara Gözler
(Yar) Kara gözler
Hunidir anam kara gözler
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Bağlantı
Mahzuni eridim bittim
Yeşerdim, çürüdüm, bittim
Yıllardır yürüdüm gittim vay vay vay
Bağlantı
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Kara Gözlüm
Kısmet olup ben bu elden gidersem
Dünyalar durdukça kal kara gözlüm
Gurbet elden kem haberim gelende
Başının çaresin bul kara gözlüm
Bağlara kurulmuş bir tuğca düğün
Sinemin üstüne koydun bir düğüm
Kız yarıma hasta diyorlar bugün

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Hastayım yanıma gel kara gözlüm
Aşık aşığında bilir suçunu
Cennet sandım kız koynunun içini
Taramış zülfünü dökmüş saçını
Göğsünün üstüne tel kara gözlüm
Aşık aşığında bulur hevesin
Kömür sandım kız kaşların karasın
Yoksa sen kapına kul mu ararsın
İşte ben kapına kul kara gözlüm
Halep'in çevresi gül ile diken
Ayrılıktır benim belimi büken
Sinesin sineme sarayım derken
Ayırdılar bizi bil kara gözlüm
Ey der Karac'oğlan duman var imiş
Yardan ayrılması yaman zor imiş
Ela göz üstünü perçem bürümüş
Yanağın çevresi lal kara gözlüm

Sayfa 1765

Tatlıdır dillerin eğlendim kaldım
Elveda sevdiğim işte ben öldüm
Mezarım avluna kaz kara gözlüm
Huri kıyafetli lebinde ballar
Yel eser yüzünde titreşir teller
Sandım ki bahçemde öten bülbüller
Durdukça dünyalar dur kara gözlüm
Nedir bu sendeki edalar nazlar
Çok olur güzelde noktalı sözler
Bal dudak üstünde gül gibi yüzler
Sineni sineme bas kara gözlüm
Sev güzeli eğer soyu var ise
Çok meyil ver hakikatli yar ise
Eğer aşıkına ihsan bu ise
Vallah billah bu kez az kara gözlüm

Kaynak: Karacaoğlan

Der Said'im sever misin ırağı
Pulat mıdır o yavrunun uğrağı
Doksan dokuz bu fakirin çırağı
Bir de sen desinler yüz kara gözlüm

Kara Gözlüm (Ayırmasın Mevlam)

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Sevemedim kara gözlüm seni doyunca
Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca
Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım
Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca

Kara Gözlüm (Değerse Bağrına)

Aramıza kimse gelip girmesin
Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca
Bana cefa ediyorlar bilmem nedendir
Benim korkum senden değil kaderimdendir
Herkes bana deli diye gülüp geçiyor
Senin aşkın beni kara gözlüm deli edendir
Aramıza kimse gelip girmesin
Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca

Değerse bağrına hasretin yeli
Başın al sılaya gel kara gözlüm
Coşarsa gurbette gözünün seli
Gözlerim ardında bil kara gözlüm
Yitirme umudun nefes aldıkça
Dert gelir üstüne kişi yıldıkça
Bu akıl irade sende oldukça
Ağlamak faydasız gül kara gözlüm
Yüreğimde sevgimizin yeri var
On sekizin ezelinden beri var
Unutma ki seni seven biri var
Aklından gurbeti sil kara gözlüm

Kaynak: Orhan Gencebay

Kara Gözlüm (Çıktım Yükseğine)
Çıktım yükseğine seyran eğledim
Yavru şahin gibi baz kara gözlüm
Dilin kalem olmuş lebin mürekkeb
Çek beyaz üstüne yaz kara gözlüm
Uzaktır yolların emindim geldim
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Sılamız yemyeşil yaylalar serin
Dize derman olur gözüne ferin
Gurbetin yarası onulmaz derin
Yaranı bağlamaz el kara gözlüm
Der İlhami yakın gönül yolumuz
Olmasın paramız varsın pulumuz
Bereket toprakta yeter çulumuz
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Sayfa 1766

Yeter bize bunca hal kara gözlüm

Gülmeyeli nice nice yıl oldu

Kaynak: İlhami Arslantaş

Banadır feleğin mihneti kastı
Ömür bülbül imiş öttü de sustu
Yıllar sonra gördüm zalım bir dostu
Ezelden el idi gene el oldu

Kara Gözlüm (Kıyamete Dek)
Kara gözlüm benden Tanrı selamın
Keser gider misin kıyamete dek
Bir kurulu yaydır kaşları keman
Yaşar gider misin kıyamete dek
Öldürmeye kail oldum ben özüm
A benim sevdiğim hey iki gözüm
Ayağın altına döşesem yüzüm
Basar gider misin kıyamete dek

Diyarbakır hayalimden gitmiyor
Eski günlerime elim yetmiyor
Hiçbir sözüm bir sözümü tutmuyor
Gözün aydın dost Mahzuni del'oldu
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kara Gözlüm Nisan Ayı Gelince

Nereden uğradım senin iline
Gider iken ağam doğru yoluna
Bendeyledin siyah zülfün teline
Asar gider misin kıyamete dek

Kara gözlüm nisan ayı gelince
Yine yolumuza gurbet görünür
Akar gözlerimden inceden ince
Kanlı yaş ellere şerbet gönür

Gelin yalvaralım şimdi Celile
Merhamet eyleye kalbi melile
A sevdiğim kulun hasta Halil'e
Küser gider misin kıyamete dek

Dövünüp ağlama gülüm boş yere
Biz nere şad olup, eğlenmek nere
Var deyi dillere düştüm bir kere
Yokluğum ellere servet görünür

Kaynak: Bursalı Halil

Ömrümün üstünden yıllar yol aldı
Sayılı gün daraldı da daraldı
Eyubun çilesi geride kaldı
Mahzuni hoş görür, berbat görünür

Kara Gözlüm Kar Yağdırdın Başıma
Kara gözlüm kar yağdırdın başıma
Acımadın yarim yarim gözün yaşına
Sevdan ile yandım yar ateşine
Sen de benim gibi yan kara (ahu) gözlüm
Sinem cerrah cerrah yaram kanıyor
Gönül her deminde yar yar seni arıyor
Gözlerim dünyayı bir hoş görüyor
Çekildi gözümden can kara (ahu) gözlüm
Bir garibim yar yar yandım ateşte
Şeyda bülbül gibi yar yar kaldım ateşte
Adını söylerim yar yar en son nefeste
Dünyadan vazgeçti geçti can kara (ahu) gözlüm

Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Kara Gözün Ay Badam
Kara gözün ay badam o dedi yoh yoh yoh yoh
Mene gelsin ah gadan o dedi yoh yoh yoh yoh
Dedim insaf eyle dedi güle güle
Senden yar olmaz mene
Düz dolan düz otur ay kişi
Yaş özün diyesen yetmişi
Ağzında yohtur bir dişi
Bir utan gızına aşık olar mı adam

Kara Gözlüm Karlar Yağdı

Sene gurban ay haci o dedi yoh yoh yoh yoh
Haci yar muhtaci o dedi yoh yoh yoh yoh
Dedim ay gız dayan dedi olsun heyan
Senden yar olmaz mene

Kara gözlüm karlar yağdı başıma
Gözlerimden akan yaşlar sel oldu
Yüzlerimde şubat ayı esiyor

Düz dolan düz otur ay kişi
Yaş özün diyesen yetmişi

Kaynak: Selahattin Bölük
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Ağzında yohtur bir dişi
Bir utan gızına aşık olar mı adam

Sayfa 1767

Mecnunu bekledi Leyla
Kulunu unutmaz Mevla
Hele sabreyle sabreyle

Kaynak: Huşenk Azeroğlu

Kara Gün Kararıp Kalmaz
Kara gün kararıp kalmaz
Hemen Allah de Allah de
Hangi akşam sabah olmaz
Aman Allah de Allah de
Sahibimiz çok nazlıdır
Yanında geçer sözlüdür
Hemen kalbinde gizlidir
İman Allah de Allah de
Var amma yetmiş bin perde
Ne göktedir ne de yerde
Karıncasın komaz darda
İnan Allah de Allah de
Sen seni çalma gel taşa
Niyaz eyle gitmez boşa
Kulu gibi değil haşa
Uyan Allah de Allah de

Basma cahilin izine
Gitme şeytanın sözüne
Bak Ruhsati'nin gözüne
Hele sabreyle sabreyle
Kaynak: Aşık Ruhsati

Kara İmiş Şu Antebin Yazısı
Kavaklığın şirazesi bozuldu
Himataze kara çadır kuruldu
Yağ kalmayıp yüreklerde eridi
Antep diye hazin hazin ağlarım
Mağaradan gelir ağrılar sesi
Pazarda satılır şehitler sesi
Hani benim mor sünbüllü bağlarım
Antep diye hazin hazin ağlarım
Kaynak: Yöre Ekibi

Kara Kara Düşünme

Ne derdin var ise söyle
Kalbini müberra eyle
Bu da geçer kalmaz böyle
Dayan Allah de Allah de

Kara kara düşünme
İmkan varsa dert etme
Mutlu hayat istersen
Okumayı terketme

Ruhsati olma divane
Günde beş yol dur divana
Sıdkile düş asitane
Uzan Allah de Allah de

Yolumuz aydın olsun
Yılımız saygın olsun
Birlikte çalışalım
Kıskanan dargın kalsın

Kaynak: Aşık Ruhsati

Kaynak: Sevil Ahmet

Kara Gün Karartıp Kalmaz

Kara Kara Gözleri Var

Kara gün karartıp kalmaz
Hele sabreyle sabreyle
Hangi akşam sabah olmaz
Hele sabreyle sabreyle

Kara kara gözleri var
Vurulmuş ondan bahir
Toplamış bohçasını
Oğlana gizli gaçir

Sabırda vardır keramet
Sabreden bulur selamet
Bu yolda yok bir felaket
Hele sabreyle sabreyle

İki dönir bir bahir
Gaçanda gız gaçanda
Yüregi tıp tıp atir
Gorhmiram der gaçanda

Gam çeküp etme vaveyla
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Kara Kara Kazanlar
Kara kara kazanlar
Kara yazı yazarlar
Cennet yüzü görmesin (oy)
Aramızı bozanlar
Kara kuşu vurdular
Kanadını kırdılar
Ben buralı değilim (oy)
Bana tuzak kurdular

Sayfa 1768

Daha ne istersin Sefil Selim'den
İsminde çürüyor aciz dilimden
Susuz güller gibi solayım mı ben
Kaynak: Sefil Selimi

Kara Kaş Boyanır mı
Kara kaş boyanır mı
Öpsem yar uyanır mı
Sen orada, ben burda
Buna can dayanır mı

Kaynak: Meryem Ana

Kara Kaş Altına Çekmiş Sürmeler
Kara kaş altına çekmiş sürmeler
Ak göğsün üstünde gümüş düğmeler
Vay aman aman sürmelim gel
İnadından dar geliyor düğmeler
Düğmelerin sedeftendir sevdiğim
Vay aman aman sürmelim gel
Sürmelimin kaşlarına mailem
Ayda bir selamı gelse kailem
Vay aman aman sürmelim gel
Ben senden ümidi keser değilem
Derdime derman olur musun acep
Vay aman aman sürmelim gel
Bahçenize biber ektim biterse
Garip bülbül gül dalında öterse
Vay aman aman sürmelim gel
Benim vadem yardan evvel biterse
Derdime derman olur musun acep
Vay aman aman sürmelim gel
Kaynak: Hüseyin Andaç

Kara Kaş Altında Kara Gözlerin
Kara kaş altında kara gözlerin
Ne malmış sevdiğim sileyim mi ben
Örtüp gizlediğin güzel yüzlerin
Görmeyi görmeyi öleyim mi ben
Gezerim peşinden gördüğün yoktur
Perişan halimi sorduğun yoktur
Açtığın yareyi sardığın yoktur
Yareli yareli dağlayım mı ben
Gönlümüm koparıp aldın elimden
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Bağlantı
Haydi sevdiğim haydi
Gözlerin beni baydı
Elin nazlı yßrine
Nasıl diyeyim haydi
Karanfil eker misin
Balınan şeker misin
Meramın sevmek değil
Kuru dil döker misin
Bağlantı
Yakından gel göreyim
El uzat gül vereyim
Ne istersin sevdiğim
Bir canım var, vereyim
Bağlantı

Kara Kaşlar Kara Gözler
Kara kaşlar kara gözler sen de var
Yorulmadık deli gönül bende var
Yedi yıldır derde derman aradım
Demedin ki derde derman bende var
Vermem seni yadellere ellere
Sarı kızlar tek tek vurur zillere
Çorum ile Sungurlu'nun arası
Yaktı beni kaşlarının karası
Sen de sevda ben de gönül yarası
Vermem seni yadellere ellere
Vermem seni yadellere ellere
Sarı kızlar tek tek vurur zillere
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Sayfa 1769

Kaynak: Rıfat Özsaraç

Kara Kaşların Kara
Kara kaşların kara
Bağrıma açtın yara
Mansur gibi sevdiğim
Çektiler bizi dara
Kara kaşın arası
Yürektedir yarası
Seni görünce oldum
Aşkının fukarası
Kara kaşına kurban
İnci dişine kurban
Yavru bir ceylan gibi
Mahzun bakışa kurban
Kaynak: Sabit İnce

Kara Kaşlı Ela Gözlüm
Kara kaşlı ela gözlüm
Hayırsızsın vefasız yar
Hasretinle geçti ömrüm
Hayırsızsın vefasız yar
Gördüğüm o günden geri
Seviyorum deli gibi
Gel ağlatma n'olur beni
Hayırsızsın vefasız yar
Kıskanırdım esen yelden
Seven ayrılmaz sevenden
El vefalı çıktı senden
Hayırsızsın vefasız yar
Çok çektirdin Gülabi'ye
Derman olmadın derdime
İnanmadın sevdiğime
Hayırsızsın vefasız yar
Söz: Aşık Gülabi

Kara Kış Gelmeden
Kara kış gelmeden bir kar başladı
Sılada nazlı yar beni boşladı
Bu dert benim yüreğime işledi
Yar kapandı yolarım gelemem gayrı
Örtüldü mezarım gelemem gayrı
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Gözlerimin yaşı oldu bir ırmak
Bana haram oldu bu elde durmak
Ne müşkülmüş nazlı yardan ayrılmak
Yar kapandı yolarım gelemem gayrı
Örtüldü mezarım gelemem gayrı
Kaynak: Mustafa Kul

Kara Kiraz Türküsü
Ereğli'nin yollarını kar duman bastı
Nişanlım Ereğli'deyken Azrail bastı
Azrailin kılıncı boynumu kesti
Aman doktor canım doktor el vurma bana
Taksiratın böyle imiş ağlaman bana
Şemsiyem duvarda asılı kaldı
Çeyizlerim duvarda asılı kaldı
Nişanlımın boynu bükülü kaldı
Aman doktor canım doktor el vurma bana
Taksiratım böyle imiş ağlaman bana
Yeni cami avlusunda namaz kılsınlar
Gelinlik elbiselerimi tabutuma koysunlar
Nişanlım pek güzelmiş kız kardeşimi versinler
Söyleyin doktora rapor vermesinler
Nişanlıma varan kızlar muradına ermesin
Kaynak: Hayri Tuncel

Kara Koyun
Karakoyun koyunların beyidir
Ak kuzu da yüreğimin yağıdır
Yerimiz sorarsan Kumalar dağı'dır
Meleme koyun meleme vaz geç kuzundan
Çok analar ayrı düşer kızından
Koyun seni yaylalarda güdeyim
Seni alıpta elimde yedeyim
Kuzun öldü ben Allaha ne deyim
Meleme koyun meleme vaz geç kuzundan
Çok analar ayrı düşer kızından
Korkar oldum şu dağların kurdundan
Koyun geldi kuzu gelmez ardından
Ben de bıktım bu ananın derdinden
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Ağlama koyun meleme vaz geç kuzundan
Çok analar ayrı düşer kızından

Kara Koyun
Sürüden ayrılma Karakoyunum
Sulağa sarılma Karakoyunum
Gördünse darılma Karakoyunum
Kanlım olma Karakoyun dön geri
Kuzunu taşıdım bahar çağında
Gezdirdim otlattım Çiçekdağı'nda
Kurutma gülümü gönül bağımda
Kanlım olma Karakoyun dön geri

Kara Koyun -OrjKoyunum seni yaylalara çekeyim
Kınalı taşlara tuzlar dökeyim
Kuzun öldüyse sana kuzu yakayım
Ablam sağsın ben karşıdan bakayım
Karakoyun koyunların benidir
Akkuzu ile yüreğim yağıdır
Yerimi sorarsan Kumalar Dağı'dır.
Meleme koyun meleme vazgeç kuzundan
Koyun seni yaylalarda güdeyim
Seni alıp da elimle yedeyim
Kuzun öldü ben Allah'a nedeyim
Meleme koyun meleme vazgeç kuzundan
Çok analar ayrı düşer kızından
Korkar oldun şu dağların kurdundan
Koyun geldi kuzu gelmez ardından
Ben de bıktım bu ananın derdinden
Ağlama koyun ağlama vazgeç kuzundan
Çok analar ayrı düşer kızından
Ben koyunu güttüm güttüm getirdim
Ablam sağdı karşısında oturdum
Nerde kaldı nerelerde yitirdim
Ağlama koyun ağlama vazgeç kuzundan
Çok analar ayrı düşer kızından
Karakoyun sana çanlar
Takayım da ben keyfime bakayım
Senin için dağı taşı yıkayım
Meleme koyun meleme vazgeç kuzundan
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 1770

Çok analar ayrı düşer kızından
Koyunum sana üç gün tuzlar yedirim
Yedirdim çiğerini ağrılarla bitirdim
Seni aldım pınarbaşına getirdi
İçme koyun içme dön geri
Şimdi sözünü tutmanın yeri

Kara Koyun Etli Olur
Kara koyun etl'olur
Kavurması tatl'olur
Yar üstüne yar seven
Ölmez ama dertl'olur
Hayda yarim hayda
İkimiz bir boyda
Oynamazsan nazlı yarim
Gençliğine doyma
Irmağın geçeleri
Kız kaldır peçeleri
Sende bu güzellik varken
Öldürür niceleri
Hayda yarim hayda
İkimiz bir boyda
Oynamazsan nazlı yarim
Gençliğine doyma
Kahve dolu elinen
Eli dolu gülünen
Ellere meyil verdin
Eyle beni dil ilen
Hayda yarim hayda
İkimiz bir boyda
Oynamazsan nazlı yarim
Gençliğine doyma
Kaynak: Rıfat Balaban

Kara Koyun Güdersin
Kara koyun güdersin
Elleri öksüz idersin aman
Elleri öksüz idersin
Elleri öksüz iderken
Ispartaya kilepcekli gidersin aman
Eyirdire kilepcekli gidersin
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Sayfa 1771

Aman Samit paran pulun yok muydu aman
Şu yerlerde kimin kimsen yok muydu

Ak gerdan şöyle dursun
Kaşlarının karası

İki top arasında
Kurşun var yarasında aman
Kurşun var yarasında
Öldürmüşler koca Samidi
Onbeş gün arasında aman
Onbeş gün arasında

Aman Madam hoş geldin
Elinde kadehleri boş geldin
Çıkma güzel kapıya
Sen bana bir hoş geldin

Aman Samit paran pulun yok muydu aman
Şu yerlerde kimin kimsen yok muydu

Ak koyun meler gelir
Dağları deler gelir
Hakikatlı yar olsan
Uykuyu böler gelir

Kaynak: Şükrü Şen

Kaynak: Yöre Ekibi

Kara Koyun Koyunların Beyidir

Kara Köprü Narlıktır

Kara koyun koyunların beyidir
Akkoyunda yüreğimin yağıdır
Yaylasın sorarsan Türkmen dağıdır

Kara köprü narlıktır le
Havar dile dile le dile le le le
Güzellik bir varlıktır le
Öldüm dile dile dile dile le le le
Şalaba geyinenler le
Havar dile dile dile dile le le le
Sevdiğine layıktır le
Öldüm dile dile le dile le le

Ağlama koyun meleme de vazgeç kuzundan
Çok analar ayrı düşer kızından
Meleye meleye düştüm yollara
Elimi yüzümü sürdüm otlara
Ben yarimi aldırıverdim yadlara
Ağlama koyun meleme de vazgeç kuzundan
Çok analar ayrı düşer kızından
Kaynak: Osman Özdenkçi

Kara Koyun Yayılır
Kara koyun yayılır
Saçakları sayılır
Çıkma güzel kapıya
Seni gören bayılır
Makara da ipliğim
Kafeste kekliğim
Hangi yoldan gelecen
Yollarını bekleyeyim
Camdan baktığın yeter
Canlar yaktığın yeter
Sen orada ben burada
Hasret çektiğim yeter
Ciğer paresi
Nedir bu derdin çaresi
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Kala altı mağara le
Havar dile dile le dile le le le
İplik sardım darağa le
Öldüm dile dile le dile le le le
Ben dedim yakın olam le
Havar dile dile le dile le le le
Felek saldı ırağa
Öldüm dile dile le dile le le
Dağlara lale düştü le
Havar dile dile le dile le le le
Güle velvele düştü le
Öldüm dile dile le dile le le
Öldüğüme acımam le
Havar dile dile le dile le le le
Yar elden ele düştü
Öldüm dile dile le dile le le
Kaynak: Mustafa Savaş

Kara Kuş Yuva Yapmış
Kara kuş kara kuş yuva yapmış
Eriğin eriğin oyuğunda
Bu güzün soyuğunda
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Kara kuş kara kuş yuva yapmış
Ayvanın ayvanın oyuğunda
Bu güzün soyuğunda

Sayfa 1772

Yanağını dişlemişler lo lo
Oda sarhoş işi midir lo lo
Bağlantı

Kara kuş kara kuş yuva yapmış
Cevizin cevizin oyuğunda
Bu güzün soyuğunda
Kaynak: Sırma Günaydın

Kara Mafes Başında
Kara mafes başında
Oyaları kaşında aman aman
Alacaksan al Haticem aman
Bucün bir ay başında
Hambar alti karanlık
Nedir bu kalabalık aman aman
Haticemi kavradi bi Memet
Şadırvan ortasında
Ay adalım dağlara
Dağlar yoli uzundur aman aman
Yeşil yapraklar be Haticem aman
Sevda bana pek yakındır
Yüksek bir ev yaptım
Yükseğe bindim baktım aman aman
İşte dünya türsün Haticem aman
Çüde elektrik yaktım
Ay irince irince
Kaşik saklım pirince aman aman
Pirincecikten düştüm Haticem aman
Yar koynuma cirsene

Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Kara Tavuk Cücüğü
Kara tavuk cücüğü
Severler küçücüğü
Eller almış yarini de
Beklerim ben çocuğu
Havar leyli gel leyli
Sevmişem seni leyli
Ver elini elime de
Gezelim senle leyli
Deniz dalgasız olmaz
Yiğit sevdasız olmaz
Yiğidi seven gelinin
Başı belasız olmaz
Havar leyli gel leyli
Sevmişem seni leyli
Ver elini elime de
Gezelim senle leyli
Geliyor hele hele
Leylim geçmez hiç ele
Göynüm kökünden bağlı da
Leyli gibi güzele

Kaynak: Bilinmiyor

Havar leyli gel leyli
Sevmişem seni leyli
Ver elini elime de
Gezelim senle leyli

Kara Sandığın Kilidi

Kaynak: Nazım Tahaoğlu

Kara sandığın kilidi lo lo
Üzerini toz bürüdü lo lo
Mezarımı kızlar kazsın lo lo
Altın saplı kazma ile lo lo

Kara Tavuk Kaz Gibi

(Bağlantı)
Lo lo siye kurban olsun lolo
Lo lo siye heyran olsun lo lo
Başındaki puşu mudur lo lo
O da acem işi midir lo lo
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Kara tavuk kaz gibi
Kanatları saz gibi
Dönüp dönüp bakıyo
Nişanlılı kız gibi
Ha böyle ha şöyle
Bi de yavrum sen söyle
Tarlaya dolu düştü
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Ağladım gözüm şişti
Ben bir vali kızıyam
Hambala gözüm düştü
Ha böyle ha şöyle
Bi de yavrum sen söyle
Şişer mola şişer mi
Şefteli yere düşer mi
Şu ağ saçın üstüne
Hacıya nikah düşer mi
Ha böyle ha şöyle
Bi de yavrum sen söyle
Kaynak: Gülay Özçörekçi

Kara Toprak
Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sadık yarim kara topraktır
Beyhude dolandım (ey yar) boşa yoruldum
Benim sadık yarim kara topraktır
Nice güzellere (ey yar) bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne faydalandım
Her türlü isteğim (ey yar) topraktan aldım
Benim sadık yarim kara topraktır
Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sadık yarim kara topraktır
Karnın yardım kazmayınan belinen
Yüzün yırttım tırnağınan elinen
Gine beni karşıladı gülinen
Benim sadık yarim kara topraktır
İşkence yaptıkça (ey yar) bana gülerdi
Bunda yalan yoktur herkes de gördü
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi
Benim sadık yarim kara topraktır
Havaya bakarsam (ey yar) hava alırım
Toprağa bakarsam dua alırım
Topraktan ayrılsam nerde kalırım
Benim sadık yarim kara topraktır
Bütün kusurlarım (ey yar) toprak gizliyor
Merhem çalıp yaralarım düzlüyor
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Sayfa 1773

Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sadık yarim kara topraktır
Adem'den bu deme neslim getirdi
Bana türlü türlü meyva yetirdi
Hergün beni tepesinde götürdü
Benim sadık yarim kara topraktır
Dileğin var ise Allah'tan
Almak için uzak gitme topraktan
Cömertlik toprağa verilmiş Hak'tan
Benim sadık yarim kara topraktır
Hakikat ararsan açık bir nokta
Allah kula yakın kul Allah' a
Hak'kın hazinesi gizli toprakta
Benim sadık yarim kara topraktır
Her kim ki Olursa bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Gün gelir Veysel'i (ey yar) bağrına basar
Benim sadık yarim kara topraktır
Kaynak: Aşık Veysel

Kara Toprak
Bunca gelip gidenleri
Koymuyor bu kara toprak
Nice canları yedi de
Doymuyor bu kara toprak
Bunca çalıştığım boşa
İsmini yazarlar taşa
Ne ağa der ne de paşa
Saymıyor bu kara toprak
Alyansoğlu'yum ozanım
Asıl senmişsin mekanım
Çok bağırdım ala canım
Duymuyor bu kara toprak
Kaynak: Rüstem Alyansoğlu

Kara Toprak Sevecektir
Sen sevmedin beni amma
Kara toprak sevecektir
Sevmediğin tatlı canı
Kara toprak sevecektir
Böyle zulum, böyle keder
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Böyle gelmiş, böyle gider
Elime bir geçsen kader
Yerden yere vursam seni
Söz: Ekrem Çelebi

Kara Tren Gelmez M'ola
Kara tren gelmez m’ola
Düdüğünü çalmaz m’ola
Gurbet ele yar yolladım
Mektubunu salmaz m’ola
Allı gelin al olaydı
Selvilere dal olaydı
Gelen geçen yolculardan
Nazlı yar beni soraydı

Sayfa 1774

Şu dağların oylumuna
Kuşlar konar yaylımına
Gel hakkını helal eyle
Geldik yolun ayrımına
Allı gelin al olaydı
Selvilere dal olaydı
Gelen giden yolculardan
Nazlı yar beni soraydı
Kaynak: Yılmaz Kaya

Kara Üzüm Habbesi
Kara üzüm habbesi (Le le le canım)
Gönlüm sevmez herkesi (Esmersen güzelsen)
Olursa o kız olsun (Le le le canım)
Esmerler hovardası (Esmersen güzelsen)

Şu dağların oylumuna
Kuşlar konar yaylımına
Gel hakkını helal eyle
Geldik yolun ayrımına

Gelme biye küstüm siye
Bir öpücük vermedin
Vallah huylandım siye

Allı gelin al olaydı
Selvilere dal olaydı
Gelen geçen yolculardan
Nazlı yar beni soraydı

İpin ucu bendedir (Le le le canım)
Bir ucu bedendedir (Esmersen güzelsen)
El bilir alem bilir (Le le le canım)
Benim gönlüm sendedir (Esmersen güzelsen)

Kaynak: Bekir Gül

Kara Tren Gelmez Mi Ola

Gelme biye küstüm siye
Bir öpücük vermedin
Vallah huylandım siye

Kara tren gelmez m'ola
Düdüğünü çalmaz m'ola
Gurbet ele yar yolladım
Mektubumu almaz m'ola

Kalk gidağ böylesine (Le le le canım)
Garipler mahlesine (Esmersen güzelsen)
Orda bir garip ölmüş (Le le le canım)
Kalkın gidah yasına (Esmersen güzelsen)

Allı gelin al olaydı
Selvilere dal olaydı
Gelen giden yolculardan
Nazlı yar beni soraydı

Gelme biye küstüm siye
Bir öpücük vermedin
Vallah huylandım siye

Aldım çantamı elime
Düştüm gurbetin yoluna
Bilseydim ayrılık varmış
Düşer miydim yar yoluna
Allı gelin al olaydı
Selvilere dal olaydı
Gelen giden yolculardan
Nazlı yar beni soraydı
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Kaynak: Mehmet Şerbetçi

Kara Üzüm Salkımı
Kara üzüm salkımı yumanecik Azime'm
Benim yarim saklı mı
Bir yol görem yüzünü hoppur hoppur Azime'm
Kaybedivericem aklımı
Aşağı köyün pınarlan yandan harlıyor
Azime de kızın saçları da parlıyor
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Bağa girdim üzüme yumanecik Azime'm
Çubuk değdi gözüme
Benden utanan yarim hoppur hoppur Azime'm
Elek gersin yüzüne
Aşağı köyün pınarlan yandan harlıyor
Azime de kızın saçları da parlıyor

Sayfa 1775

Kurbanam kız sesine
Hastalandım gelmedin
Geldin son nefesime
Çimen yeşil boyanmaz
Seslensem yar uyanmaz
Yar orada ben burda
Buna canlar dayanmaz

Kaynak: Özay Gönlüm

Kara Yazı
Geçmedi yare sözümüz
Yollarda kaldı gözümüz
Yere sürüldü yüzümüz
Böyleymiş karayazımız hey
Çiçekler açılmaz oldu
Pınarlar içilmez oldu
Yar bize gülmez oldu
Böyleymiş karayazımız hey
Yalnız ona yar demiştik
Onda bir şey var demiştik
O bizi anlar demiştik
Böyleymiş karayazımız hey
Hey gönül gene bu gece
Kederim geceden yüce
Gel susalım beraberce
Böyleymiş karayazımız hey
Kaynak: Ahmet Kaya

Kara Yer Kara Yerde (Nesse)

Le le nesi nesine
Kurbanam kız sesine
Hastalandım gelmedin
Geldin son nefesime
Kaynak: Mehmet Bülbül

Kara Yılan 1
Atına binmiş de elinde dizgin
Vardığı cephede hiç vermez bozgun
Çeteler içinde yılanım azgın
Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Antepliler kavga günüdür
Sürerim sürerim gitmez kadanım
Fransız kurşunu değmez adama
Benden selam olsun nazlı anama
Analar da böyle yavru doğurmuş
Analar da böyle yiğit doğurmuş
Karayılan der ki harbe oturak
Kilis yollarından kelle getirek
Nerde düşman varsa orda bitirek

Kara yer kara yerde
Gül biter kara yerde
Verin benim yarimi
Başkası kara yerde

Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Antepliler kavga günüdür

Le le nesi nesine
Kurbanam kız sesine
Hastalandım gelmedin
Geldin son nefesime

Kara Yılan 2

Kara taş boyanır mı
Buna can dayanır mı
Nesse'm şirin uykuda
Öpersem yar uyanır mı
Le le nesi nesine
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Kaynak: Hüseyin Eroğlu

Karayılan der ki harbe oturak
Kilis yollarından kelle getirek
Fransız adını bütün kaldırak
Neylemeli Aslan Mulla vuruldu
Fransız topları leyleğe vurdu
Salladı salladı Anteb’e vurdu
Yılan bey uğruna bekçi mi durdu
Neylemeli Aslan Mulla vuruldu
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Atıyor da zalim gavur atıyor
Mulla beyim şehit olmuş yatıyor
Güçcük Mehmet çetelerin kaçıyor
Vur gavuru dayanmaz Mulla beye
Anama söyleyin damda yatmasın
Çuha şalvarına uçkur takmasın
Oğlum gelir diye yola bakmasın
Neylemeli Aslan Mulla vuruldu
Karayılan derki öldüm gaziler
Kurşun değdi yaralarım sızılar
Evde yetim kaldı emlik kuzular
Neylemeli Aslan Mulla vuruldu
Atına binmişte elinde dizgin
Çeteler içinde yılanım azgın
Olduğu cephede hiç vermez bozgun
Vurun Türk Uşağı Antep gidiyor
Anteb’in kolleci yücedir yüce
Topların sesinden yatılmaz gece
Gözünü sevdiğim Savcılı Hoca
Neylemeli Aslan Mulla vuruldu
Kolumu salladım toplar atıldı
Kara daş içinde çete koymadı
Karşıdan göründü düşman kalmadı
Vurun arkadaşlar namus günüdür
Şıhın Dağı derler bir ova yazı
Yazıda yaylar koyunla kuzu
Gözünü sevdiğim Türk Elif Kızı
Neylemeli Aslan Mulla vuruldu
Kaynak: Hüseyin Eroğlu

Kara Ziya Türküsü
Kurban olduğum yaradan
Kuran kalkmamış aradan
Gavır imiş gavır Kürtler
Hareket etmiş oradan
İlk akşamdan çevirdiler
Döşüme dibçik vurdular
Gavır imiş gavır Kürtler
Kurşun ile kavurdular
Konağın kapısı çatal
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Sayfa 1776

Odasında dibek öter
Sen gelmezsen babamoğlu
Oniki harmanım batar
Gene hava bulanıyor
Çocuk damı dolanıyor
Kadan alırım Halil Efendi
Kaput kana beleniyor
Gittim de Tırmıl'ı gezdim
Mezarına çalı dizdim
Tez gel babamoğlu tez gel
Evim düzenini bozdun

Karabaş Koyunu Güde Güde
Karabaş koyunu güde güde getirdim
Getirdim de gab'ardıcın dibine yatırdım
Ablası da sağdı ben bakırı götürdüm
Ablası da güzel kendi karabaş koyunum
Aşar isek karlı da dağları aşalım
Geçer isek tozlu da yolları geçelim
Çeker isek güzel de kahrı çekelim
Çirkinlerin kahrı çekilmez güç olur
Kaynak: Talip Özkan

Karabiber Aş Olmaz
Karabiber aş olmaz
Allı da yar pullu da yar
Her güzelde kaş olmaz
Karabiberim biberim biberim
Başım alıp diyar diyar giderim
Candarmalar geliyor kalk gidelim
Karabiber aş için
Yandım da yar yar öldüm yar
Yandım kara kaş için
Karabiberim biberim biberim
Başım alıp diyar diyar giderim
Candarmalar geliyor kalk gidelim
Karabiber soyulmaz
Allı da yar pullu da yar
Nazlı yare doyulmaz
Karabiberim biberim biberim
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Başım alıp diyar diyar giderim
Candarmalar geliyor kalk gidelim
Kaynak: Ürgüplü Kamil

Karacaoğlan Dağında
Karacaoğlan dağında bir yuva yaptım
Yuvanın içinde yalnızca yattım
Yazık dil(değil) mi anneciğim yandım da yandım
Niçin böyle oldum anlayamadım
Karacaoğlan dağında yattım sağıma
Arkadaşlarım yoktu düştüm dalgına
Yazık dil(değil) mi anneciğim yandım da yandım
Niçin böyle oldum anlayamadım
Karacaoğlan dağında bülbüller öter
Bu hasretlik anam ölümden beter
Yazık dil(değil) mi anneciğim yandım da yandım
Niçin böyle oldum anlayamadım

Karadağ Koçaklaması

Sayfa 1777
Kaynak: Aşık Cevlani

Karadeniz
Karadeniz yine yelin savrulur
Nazlı yardan kara habermi geldi
Kuşluk vakti gün geceye devrilir
Yoksa yardan kara habermi geldi
Kucağında yakamozlar serili
Sularında dalgaların dürülü
Ne susarsın dağların var sıralı
Yoksa yardan kara haber mi geldi
Duman vurmuş kemençenin yayına
Haramiler el uzatmış aşına
Tütününe fındığına çayına
Ne susarsın çağır can yoldaşını
Dağlar başına
Kaynak: İbrahim Karaca

Karadeniz Goncası

Karadağda asker sesi geliyor
Ordu hücum etmiş Kars'ı alıyor
Korkudan düşmanın ödü çatlıyor

Karadeniz goncası
Kınala ellerini
Gönlümün bahçesinde
Aç gonca güllerini

Vurun evlatlarım Allah aşkına
Şehit olanımız cennet köşküne
Atın aslanlarım Allah aşkına
Şehit olanımız cennet köşküne

Açtı gonca güllerim
Günü güne eklerim
Annem babam yok iken
Seni eve beklerim

Kars'ın kalesinde Aktaş gölünde
Asker ilerliyor gümrü yolunda
Halit Paşa önde tüfenk elinde

Karadeniz goncası
Çekeyim sana kiriş
O senin bekleyişin
Yapacak bana bir iş

Vurun evlatlarım Allah aşkına
Şehit olanımız cennet köşküne
Atın aslanlarım Allah aşkına
Şehit olanımız cennet köşküne
Halit Paşa der ki durmayın atın
Düşmanın da kökü gelsin büsbütün
Bozulmuş ordusu kaçıyor tutun
Vurun evlatlarım Allah aşkına
Şehit olanımız cennet köşküne
Atın aslanlarım Allah aşkına
Şehit olanımız cennet köşküne
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Hoş kokulu goncayım
Bahçende açacağım
İste beni babamdan
Vermezse kaçacağım
Kaynak: Sinan Kaya

Karadeniz Gül Oyna
Karadeniz hırçın kız al beni kollarına
Sevindir pullarınla gümüş kuyruklarınla
Salın haydi gül oyna kemençeler çalarken
Takalar filikalar koynunda yalpalarken
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Karadeniz hırçın kız ver elini çoşalım
Dağlarla buluşalım bir horon tutuşalım
Karadeniz hırçın kız dağıt alnın üstünden
Perçem bulutlarını o kara saçlarını
Sallayalım mendili Rize'den Trabzon'dan
Hazırlan düğününe Giresun'dan Ordu'dan
Karadeniz hırçın kız ver elini çoşalım
Dağlarla buluşalım bir horon tutuşalım

Sayfa 1778

Bu dil ile bu tel sende var iken
Ölmüş olanları dile getirir
Evlerinin önü bir kötü yokuş
Kurbanın olurum bu nasıl bakış
Halının üstüne döktüğün nakış
İlmik çalan ellerine kurban olurum
Irmak kenarında iner gezerim
Benim çektiklerim senin kaderin
Annenden banadan vefa göremem
Suna boylum düş ardıma gidelim

Kaynak: Yaşar Miraç
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Karadeniz Karadeniz
Karadeniz Karadeniz
Fırtınalar içindeyiz
Dört karanfil verdik sana
Herbiri bir engin deniz
Dağlarda kır çiçekleri
Sevgi dolu yürekleri
Doğdu ülkemin üstüne
Güneşten sıcak güzleri
Dağda yanar bir top çiçek
Hepsi bir yumruk bir yürek
Bahar eylediler kışı
Geceyi gündüz ederek
Açlık karanlık bir yandan
Her taraf zindan mı zindan
Ateş yakıp ısındılar
Elleri çözüldü kın olan
Kuşatıldılar geceden
Duman tütmez bir bacadan
Vuruldular gün atımı
Yüreğim yandı acıdan
Gelir güzel günler gelir
Yöre yaylası dillenir
Dört fidanım güller açmış
Binlercesi filizlenir

Karadır Kaşların Ferman Yazdırır
Karadır kaşların ferman yazdırır
Bu dert beni diyar diyar gezdirir
Lokman hekim gelse yaram azdırır
Yaramı sarmaya yar kendi gelsin
Ormanlardan aşağı aşar gelirim
Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim
Ormanların gümbürtüsü başıma vurur
Nazlı yarin hayali karşımda durur
Karadır kaşların benzer kömüre
Yardan ayrılması zarar ömüre
Kollarımdan bağlasalar zincire
Kırarım zinciri vararım yare
Ormanlardan aşağı aşar gelirim
Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim
Ormanların gümbürtüsü başıma vurur
Nazlı yarin hayali karşımda durur
Karadır kaşların yay eylemişler
Aklımı başımdan zay eylemişler
Duydum güzelleri pay eylemişler
Hele gidem bakam yar kime düştü
Ormanlardan aşağı aşar gelirim
Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim
Ormanların gümbürtüsü başıma vurur
Nazlı yarin hayali karşımda durur

Kaynak: Ahmet Özdemir

Karadır Kaşların Ale Getirir
Karadır kaşların ale getirir
Bu saz çalmak başa bela getirir
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Uzaklara gittim ki gelirim diye
Tabanca doldurdum vururum diye
Hiç aklıma gelmez ölürüm diye
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
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Sayfa 1779
Kaynak: Halil Erkal

Ormanlardan aşağı aşar gelirim
Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim
Ormanların gümbürtüsü başıma vurur
Nazlı yarin hayali karşımda durur
Üç güzel oturmuş karaya bakmaz
İnsan sevdiğini dilden bırakmaz
Hey Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz
Gönül defterinden sildin mi beni
Ormanlardan aşağı aşar gelirim
Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim
Ormanların gümbürtüsü başıma vurur
Nazlı yarin hayali karşımda durur
Kaynak: Feriha Özen

Karadır Kaşların Yıkıp Endirme
Karadır kaşların yıkıp endirme
Beni görüp yönün öte döndürme
Ağlaya ağlaya selam gönderme
Alırım selamı yolsuz değilim
Girerim koynuna arsız değilim
Aşağıdan gelir yedi yük saman
Seyirtip önüne geçtiğim zaman
Alırım selamı arsız değilim
Girerim koynuna arsız değilim
Kaynak: Derya Azak

Karadudum Kanaryamsın
Karadudum kanaryamsın
Senin için ölüyom
Yanağından bir öptürsen
Seni benim sanıyom
Şu sevgimi ölçüyorsan
Bana değer biçiyorsan
Ben senin için ölürüm
Beni biraz seviyorsan
Seli de istersen bana
Aşık oldum gülüm sana
Arıyom yana yana
Gel gülüm ne olur bana
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Karadut Parmak Gibi
Karadut parmak gibi
Kız yüzün kaymak gibi
Beni yardan ayıranlar
Çürüsün yaprak gibi
İbrişim örmüyorlar
Sevmişim vermiyorlar
Tanrının zalimleri
Münasip görmüyorlar
Karaduta yaslandım
Yağdı yağmur ıslandım
Ben yarimin koynunda
Şeker ile beslendim
Karadut boyanır mı
Öpsem yar uyanır mı
Sen orada ben burada
Buna can dayanır mı
Kaynak: Yöre Ekibi

Karadut Türküsü
Kara dutun dalını (oy oy)
Eritirler balını (dayanamam ben)
Gel sana öğreteyim (oy oy)
Hovardalık yolunu (sabredemem ben)
Kara dut parmak gibi
Kız göğsün kaymak gibi
Beni senden ayıran
Kurusun yaprak gibi
Kara dut'un karası
Yüzünde yıl yarası
Sevdiğimiz yar değil
Başımızın belası
Kara dut'u yiyen yok
Derdim yara diyen yok
Ayrılık gömlek olsa
Benden başka giyen yok
Kara dut şeker şerbet
Yar yolum oldu gurbet
Yarından ayrı düşen
Ağlar ah çeker helbet
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Sayfa 1780

Karagöz boy boy
Kara dutu yiyemem
Bir sözüm var diyemem
Yarim al yeşil giymiş
Ben karalar giyemem
Altın yüzük, hoş bilezik
Kollar nazik oy oy
Ben yarimden ayrı düştüm
Bana da yazık oy oy

Cemalin tolgen aydek
Yüzünge orten ay mu
Kalem bilen çizilgen
Kaşınge ortey mu

Kaynak: Bilinmiyor

Senin özün bir yana
Menim özüm bir yana
Aşkından öler oldum
İzledim yan yana
Karagöz boy boy

Karaduta Yaslandım

Kaynak: Bilinmiyor

Karaduta yaslandım
(Ah leylim emmoğlu emmoğlu)
Yağmur yağdı ıslandım (dayımoğlu)
Yeni de çıkmış hamamdan
(Ah leylim emmoğlu emmoğlu)
Rengini de güller kıskandı (dayımoğlu)

Karagül (Ben Sende)

Haniyada yarim ahacık ahacık
Küçük hanım ufacık ufacık
Haniyada yarim gül pembe gül pembe
Benim de gönlüm var sende var sende
Şeker koydum kaseye
(Ah leylim emmoğlu emmoğlu)
Kızlar çıkmış gezmeye (dayımoğlu)
Kız oğlanı görünce
(Ah leylim emmoğlu emmoğlu)
Başlar yaşmak çözmeye (dayımoğlu)

Ben sende ülkemi sevdim
Hüzün dolu yağmurları
Mor kanatlı turnaları yar
Ben sende rüzgarı sevdim
Alıp götüren yılları
Saklı kalan umutları
Ne yeminler bozdum
Geceler büyürken sensiz
Ne yeminler bozdum
Yıllar geçerken sitemsiz
Ne yeminler bozdum
Tarifi bile imkansız
Senin için ey karagül

Haniyada yarim ahacık ahacık
Küçük hanım ufacık ufacık
Haniyada yarim gül pembe gül pembe
Benim de gönlüm var sende var sende

Ben sende yolları sevdim
Yüreğimden gelip geçen
Sevda yüklü katarları yar
Ben sende sevdim
Avuçlarken yüzümü
Yahut dokunurken sessiz yar

Kaynak: Cevat Erkmen

Kaynak: Nurettin Rençber

Karagöz Boy Boy - Lezgi

Karahanın Gediğinde

Gördüm iki peri geler
Geler sallana sallana
Aşığının könlün alıp
Geler sallana sallana

Karahanın gediğinde
Bulut gider perde perde
Bizim elin ağaları
Sahi benim yavrum nerde

Senin özün bir yana
Menim özüm bir yana
Aşkından öler oldum
İzledim yan yana

Bizim elin kara kışı
Donduruyor dağı taşı
Duydumki bayram gününde
Kardaşı vurmuş kardaşı
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Der Mahzuni bizim köyler
Dertli çalar dertli söyler
Yiğit yiğidi bitirdi
Kına yaksın yerli beyler

Karahisar Kalesi Yıkılır Gelir
Karahisar kalesi yıkılır gelir
Zülüfü gerdana dökülür gelir
Ver elini karlı dağlar aşalım bayramlaşalım
Yayladan gel allı gelin yayladan
Kesme ümidini kadir mevladan
Sen bir koyun olaydın ben de bir kuzu
Meleye meleye getirsek yazı

Sayfa 1781

Karakaş Gözlerin Elmas
Karakaş gözlerin elmas
Bu güzellik sende de kalmaz
Pişman olun kimseler almaz
Annene bak gör halini
(Bağlantı)
Gel güzelim beni yakma
Seni seven kalbi yıkma
Allah'ın emrinden çıkma
Öldürücü gözle bakma
İnsanların kalbi belli
Canlıları yaşatan odur
Bir saniye gönlünü kır da
Gel de benim kalbime gir
Bağlantı

Ver elini karlı dağlar aşalım bayramlaşalım
Yayladan gel allı gelin yayladan
Kesme ümidini kadir mevladan
Kaynak: Hidayet Çalbudak

Ne gecem ne günüm belli
Yaşım oldu kırkdokuz elli
Bağrım yanık gözlerim nemli
Yalan dünya yaktın beni

Karahisar Kalesi Yıkılır Gelir

Bağlantı

Karahisar kalesi yıkılır gelir
Zülüfler gerdana dökülür gelir
Bir yiğit de sevdiceğin almazsa
Yaşları gözünden dökülür gelir
(O yiğidin ömrü sökülür gelir)

Ercan söyler hakiki sözü
Geçti bahar getirdik yazı
Bir gün ölür zalimin kızı
Annene bak gör halini

(Bağlantı)
Yayladan gel allı gelin yayladan
Kesme umudunu gadir Mevla'dan
Ver elini garlı dağlar aşalım
Bayramlaşalım
Gapıya bağladım gınalı goçu
Harmanlar galdırdım gız senin uçu
Eğer anan seni bana vermezse
Afiyonun damları gız benim uçu
Bağlantı
Ben bir goyun olam sen de bir guzu
Meleye meleye getirem yazı

Bağlantı
Kaynak: Ali Ercan

Karakayalar'da Fatmem
Karakayalar'da Fatmem
Kurtlar uluşur
Fatimeylen Memet
Kolübada buluşur
Kıyma Memet kıyma tatlı canıma
Bir kız için girilir mi mapuz damına

Bağlantı

Karakaya'nın çeşmesi
Yüksekten akar
Katil Memedin bakışı
Çok canlar yakar

Kaynak: Hidayet Çalbudak

Kıyma Memet kıyma tatlı canıma
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Sayfa 1782

Bir kız için girilir mi mapuz damına

Kaynak: Zeki Duygulu

Orak tarlasında
Kanım akacak
O üç tane evladım
Yollara bakacak

Karakurt Hamamı (Güzel İçin)

Kıyma Memet kıyma tatlı canıma
Bir kız için girilir mi mapuz damına
Kaynak: Seyyali Kaniş

Karakışı Bahar Eden Vefasız

Güzel için sen de çeken mi elem
Ta evvelden burda durdun mu hamam
Her gelen yar verir sana bir selam
Sen de selamını aldın mı hamam
Havuzun taşmıştır dolmuş turnalar
Soğuk sularını içip kanalar
Sana yıkanmaya gelen sunalar
Neredir vatanı sordun mu hamam

Karakışı bahar eden vefasız
Çiğdem çiçek açtı hani nerdesin
Koyunlar kuzuladı dağlar yeşerdi
Derelerde su coş etti nerdesin

Yaz gelince birikirler başına
Güzeller hep çevre döner peşine
Yamaç yamaç otururlar taşına
Bakıp sefasını sürdün mü hamamı

Bana inan ettin daim kahrını
O da söndürmedi gönül arını
Geldi yabancılar sordu halımı
Ölümlerden döndüm hani nerdesin

Güzeller üstünde hiç gitmez udun
Duyulmuş aleme şan verir adın
Ak beyaz gerdanlı çok güzel yudun
Sen de muradına erdin mi hamam

Gurbet ele gidip gelen gayet çok
Kime sordu isem seni gören yok
Aha bugün aha yarın gelen yok
Gözlerimde fer kalmadı nerdesin

Şan vermiş aleme Karakurt derler
Kasım ayında dağılır eller
Kız tomurcuk gelin açılmış güller
Birisinden sen de derdin mi hamam

Kızıltuğ'um der ki o günler geçti
Felek tırpan aldı sinemden biçti
Simsiyah saçlara çok aklar düştü
Aha ömrüm geçti hani nerdesin

Sana gelenler yok demezler vara
Püskürme benleri hep sıra sıra
Beyaz bedenleri koymazlar yere
Çarşafı altına serdin mi hamam

Kaynak: Ali Kızıltuğ

Karakolda Ayna Var (Cevriye'm)
Karakolda ayna var
Kız kolunda damga var
Gözlerinden bellidir Cevriye'm
Sende kara sevda var
Denizlerin kumuyum
Balıkların puluyum
Kıyma bana Cevriye'm
Ben de Allah kuluyum
Köprü altı iskele
Gidiyorum askere
Üç gün değil üç ay değil Cevriye'm
Nasıl geçer üç sene
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Der Said'im sakın sevinme aman
Bu aşkın elinden halin pek yaman
Gözleri sürmeli kaşları keman
Sen de hiç farkına vardın mı hamam
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Karakuş
Karakuşum havada havada
Yavruları yuvada yuvada
Gızlar gayfe kavurur kavurur
Çıngışdaklı tavada tavada
Bahçelerde sığırcık sığırcık
Kız saçların kıvırcık kıvırcık
Seni seven ufacık defecik
Olsa şöyle olmasa böyle
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Porta kapı açarsın açarsın
Miski amber saçarsın saçarsın
Sevdiğim neye kaçarsın kaçarsın
Olsa da şöyle olmasa böyle

Sayfa 1783

Karaman'da varlık dolu
Nurlanmıştır güzel yolu
Aşıklar Yunus’un oğlu
Karaman'da Larende'de

Karakuşu Vurdular

Karaman'da sağlık düzen
Görsün aşıkların gezen
İlim yollarında özen
Karaman'da Larende'de

Kız ana ana Karakuşu vurdular
Kız ana ana Kanadını kırdılar
Kız ana ana Daha ben ne idim ki
Kız ana ana Anamdan ayırdılar

Karaman'da çok erenler
Mevlanayla hay dönerler
Kültür sanatı severler
Karaman'da Larende'de

Kız ana ana Samanlıkta serçeler
Kız ana ana Ayağında nalçalar
Kız ana ana Gece gelme güzndüz gel
Kız ana ana Fino seni parçalar

Karaman’ın çok güzeli
Sazları okur gazeli
Sadıklar gelmiş ezeli
Karaman'da Larende'de

Kız ana ana Ben babamın evinde
Kız ana ana Gezer idim kibari
Kız ana ana Gittim elin evine
Kız ana ana Oldum duvar hibari

Karaman'da Yunus hocam
Mehmet beyim lisan amcam
Mevlevi der gülüm goncam
Karaman'da Larende'de

Kız ana ana Karakuş yuva yapmış
Kız ana ana Cevizin kovuğunda
Kız ana ana Bekarlar yari ister
Kız ana ana Zemheri soğuğunda

Aşık Mevlevi hep ağlar
Yunusun yolunda çağlar
Ne güzeldir bahçe bağlar
Karaman'da Larende'de

Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Bekir Karadeniz

Kaynak: Aşık Mevlevi

Karakuşun Yüksektendir Oyunu

Karaman'dan Çıktım

Kara kuşun yüksektendir oyunu oyunu aman
Değme bir şahine vermez payını payını aman
Alamadım şu güzelin huyunu huyunu aman

Karaman'dan çıktım yolum Yemen'e
Asker çantasını vurdum sineme
Ayrılık namesin verdim eline
Tenhalarda bul da ver seher yeli

(Bağlantı)
Kesme hanım kaküllerin merdolur merdolur aman
Eller sarar yüreğime derdolur derdolur aman
İstanbul’a vara gele usandım usandım aman
Ayağıma diken battı gül sandım gül sandım aman
El kızını ben ben kendime yar sandım yar sandım aman
Bağlantı
Kaynak: Rakım Ertür

Karaman'da Larende'de
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kader torbasına soktum elimi
Karalı çıkardın kuramı felek
Ne bir murat verdin ne bir saltanat
Diyar-ı gurbette büktüm belimi felek
Mailim de al at gözün ağına
Sağ yandaki Arap çifte dağına
Konak evin ırak mıdır sevdiğim
Ağzında da ak köpükler saçarsın
Döner döner arkana da bakarsın
Konur daylak senin vatanın nerde
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Sayfa 1784

Kişniye kişniye döner yola bakarsın

Karamanlı

Karaman'dan Gelir İken

Karaman'ın alt yanı dere
Aman dereden giderler eve
O yarimin her yanı bere

Karaman'dan gelir iken
(Aman) ayağıma battı da diken
(Yavrum ayağıma battı da diken)
Bu ayrılık belimizi büken

Aman Karamanlı yandım Karamanlı
Akşama gelecek üç beş delikanlı

Aman sürü sürü sürmeli kızlar
Göğsü de çapraz düğmeli kızlar
Ben seni görünce kemiklerim sızlar
Karaman'dan ben gece geçtim
(Aman) soğuk sularını da içtim
(Yavrum soğuk sularını da içtim)
Ben o yarden vaz mı da geçtim
Aman sürü sürü sürmeli kızlar
Göğsü de çapraz düğmeli kızlar
Ben seni görünce kemiklerim sızlar
Vardım baktım yatmışımış
(Aman) döşeklere batmışımış
(Yavrum döşeklere batmışımış)
İlk horozlar ötmüşümüş
Aman sürü sürü sürmeli kızlar
Göğsü de çapraz düğmeli kızlar
Ben seni görünce kemiklerim sızlar
Kaynak: Mustafa Keskin

Karaman'ın Bayırına
Karamanın bayırına
At bağladım aman çayırına
Bir şeftali versen bana
Anan baban aman hayırına

Karaman'a gider iken
Aman ayağıma battı da diken
Aman yola çıktım erken erken
Aman Karamanlı yandım Karamanlı
Akşama gelecek üç beş delikanlı
Karaman'ın alt yanı kuyu
Aman kuyudan alırlar suyu
Nazlıda yarin eskide huyu
Aman Karamanlı yandım Karamanlı
Akşama gelecek üç beş delikanlı
Aman sürüm sürüm sürmeli kızlar
Göğsü de çapraz düğmeli kızlar
Delikanlı görünce yürekleri sızlar
Aman Karamanlı yandım Karamanlı
Akşama gelecek üç beş delikanlı
Karaman'ı kaldırsalar
Haydi içine gül doldursalar
Nazlı da yari güldürseler
Aman Karamanlı yandım Karamanlı
Akşama gelecek üç beş delikanlı
Kaynak: Yöre Ekibi

Karamanoğlu Mehmet Bey

Karamanı ayırsalar
İçine gül aman doldursalar
Çirkinleri öldürseler
Güzelleri aman güldürseler

Şanlı Türk ulusuna temsili lisan
Hoşgörülü sadık dost o gönlü rüşan
Anıtı var üstünde fermanı destan
Ey şanlı Türk Karaman oğlu Mehmet bey

Karamana gideriken
Ayağıma battı bir diken
O dikeni yola döken
Sana yandım çerkez kızı

Bundan geru divan dergahda her yerde
Hükmü fermanımız iyice biline
Şu bizim Türkçe latin alfabesinde
Ey şanlı Türk Karaman oğlu Mehmet bey
Sanmayın siz dostlar sadıkları ölü
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Mehmet bey ulusumun goncası gülü
Mevlevi der ki şad olsun ruhu gönlü
Ey şanlı Türk Karaman oğlu Mehmet bey
Kaynak: Aşık Mevlevi

Karamık Dalını Eğmiş Kenara
Karamık dalını eğmiş kenara (Ölem)
Yolcular buradan geçmesin diye
Başındaki puşu benim aldığım (Ölem)
Daha yırtındın mı kurban olduğum
Kaynak: Ali Özbakır

Karamık dalını eğmiş kenara (U.H.)
Karamık dalını eğmiş kenara (ölem)
Yolcular buradan geçmesin diye
Mevlam her güzele bir dert yaratmış
Yetimler yuvada kalmasın diye
Başındaki puşi benim aldığım (ölem)
Daha yırtmadınmı gurban olduğum (aman olduğum

Karamuk Dalını Eğmiş
Karamuk dalını eğmiş
Dalları yere deymiş
Vefasız karamuğum
Dikeni yare deymiş
Karamuk dikeniyim
Dibine dökeniyim
Güzel gelsin toplansın
Çirkine tükeniyim
Kaynak: Mustafa Özarslan

Karamuk dalını eğmiş kenara
Karamuk dalını eğmiş kenara
Yolcular buradan geçmesin diye
Mevlam her güzele bir denk yaratmış
Yetimler yuvada kalmasın diye
Başındaki puşu benim aldığım
Daha yırtmadınmı kurban olduğum
Duydum havadisler yanlış geliyor
Boşamıydı benim sana yandığım

Sayfa 1785

Söz: Rıza ASLANDOĞAN

Karanfil Deste Gider
Karanfil deste gider hah hah ha nanay
Kokusu dosta gider hah hah ha nanay
Benim kalbimde sensin hah hah ha nanay
Senin kalbinde kimler hah hah ha nanay
Nanay nanay
Nanay ellerin malı
Çürük bellerin bağı
Gün olur devran döner
Ben de sararım yari
Nanay nanay nanay nanay
Kuru kastel akmıyor hah hah ha nanay
Yar yüzüme bakmıyor hah hah ha nanay
Üç deste gül topladım hah hah ha nanay
Yarim gibi kokmuyor hah hah ha nanay
Nanay nanay
Nanay ellerin malı
Çürük bellerin bağı
Gün olur devran döner
Ben de sararım yari
Nanay nanay nanay nanay
Kaynak: Şinasi Çolakoğlu

Karanfil Ekeceğim
Karanfil ekeceğim
Boyuna bakacağım
Dayanamam bu derde
Daha mı çekeceğim
(Bağlantı)
Al yanaklı gül yarim
Dilleri bülbül yarim
Pek hoşuma gidiyon
Sende bunu bil yarim
Güllere bak güllere
Kurban olam dillere
Nolur zalımın kızı
Gel sarayım bellere
Bağlantı
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Karanfil kökü suda
Ne hoş yaratmış Hüda
Elin elimde olsa
Seher vakti uykuda
Bağlantı

Sayfa 1786

Yandırdın beni canım cananım
Soldurdun beni canım cananım
Karanfil eker misin malamın
Bu aşkı çeker misin malamın
Bana ettiklerini malamın
Ahrette çeker misin malamın

Kaynak: Neşet Ertaş

Karanfil Ekeceğim
Karanfil ekeceğim
Boyuna bakacağım
Al yanaklı gül yarim
Dilleri bülbül yarim
Al yanaklı gül yarim
Dilleri bülbül yarim
Çok (pek) hoşuma gidiyon
Sen de bunu bil yarim
Karanfilin alına
Bülbül konar dalına
Yeter gayri etme naz
Gel salına salına
Al yanaklı gül yarim
Dilleri bülbül yarim
Çok (pek) hoşuma gidiyon
Sen de bunu bil yarim
Karanfil kökü suda
Ne hoş yaratmış Hüda
Elin elimde olsa
Seher vakti uykuda
Al yanaklı gül yarim
Dilleri bülbül yarim
Çok (pek) hoşuma gidiyon
Sen de bunu bil yarim
Kaynak: Mehmet Demiroğlu

Karanfil Eken Bilir Malamın
Karanfil eken bilir malamın
Bu aşkı çeken bilir malamın
Yeşil berde üstüne malamın
Sarılıp yatan bilir malamın
(Bağlantı)
Oy canoy canoy canoy cananım
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Bağlantı
Kaynak: Celal Güzelses

Karanfil Eker Misin
Karanfil eker misin
Bal ile şeker misin
Bana yaptıklarını
Ahrette çeker misin
Giderim bende bende
Bir ayvam kaldı sende
Ayva gibi sarardım
Din iman yok mu sende
Bir kuş tuttum alaca
Bağladım bir ağaca
Öyle bir yere düştüm
Ne kapı var ne baca
Ola (oğlan) sen Sorslu musun
Ayağı mesli misin
Döğüşenler hep barıştı
Yoksa sen gavur nesli misin
Bu dağın ardı meşe
Gün aşa gölge düşe
Beni yardan edenin
Evine şivan düşe
Tepe köyün düzleri
Top biter nergisleri
Oğlan kıza giderken
Yitirmiş öküzleri
Kaynak: Aşık İsmail Geygel

Karanfil Eker Misin
Karanfil Eker Misin
Karanfilli Yar Karanfilli
Balınan Çeker Misin
Karanfilli Yar Karanfilli
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Sayfa 1787

Bana Ettiklerini
Karanfilli Yar Karanfilli
Sen Olsan Çeker Misin
Karanfilli Yar Karanfilli

Serhoşum gel beni eğle

Karanfil Neden Olur
Karanfilli Yar Karanfilli
Dökülür Den Den Olur
Karanfilli Yar Karanfilli
Ben Ayrılık Bilmezdim
Karanfilli Yar Karanfilli
Ayrılık Senden Oldu
Karanfilli Yar Karanfilli

Yaralı gönlüme değme
Serhoşum gel beni eğle

Karanfil Ektim Taşa
Karanfilli Yar Karanfilli
Bitmedi Kaldı Kışa
Karanfilli Yar Karanfilli
Sevda Nedir Bilmezdim
Karanfilli Yar Karanfilli
O Da Geldi Bu Başa
Karanfilli Yar Karanfilli

Ne dedim neden küstün
Lal ola benim dilim

Kaynak: Nida Tüfekçi

Karanfil Ekilende
Karanfil ekilende
Toprağa dikilende
Kakülünden bir tel ver
Kefenim dikilende
Süse mi hanım canım süse mi vay vay
Bozulmuş tanburamın düzeni vay vay
Sağ olsun gurbet eli gezeni vay vay
Karanfil oyum oyum
Yolum koynuma koyum
Yağmur yağar yer doymaz
Ben sana nasıl doyum
Süse mi hanım canım süse mi vay vay
Bozulmuş tanburamın düzeni vay vay
Sağ olsun gurbet eli gezeni vay vay

Karanfil Ekilende
Karanfil ekilende yandım amman
Tohumlar dökülende
Yaralı gönlüme değme
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Kakülünden bir tel ver yandım amman
Kefenim biçilende

Karanfil oylum oylum
Geliyor selvi boylum
Yaralı gönlüme değme
Serhoşum gel beni eğle

Yaralı gönlüme değme
Serhoşum gel beni eğle
Kaynak: Mustafa Tarıcı

Karanfil Esti Nedim
Karanfil esti nedim
Taş bağrı kesti nedim
Yüzü dost kalbi düşman
Men bele dostu nedim
Vay le le kız vay le le
Vay le le he vay le le
Vay le le zalim le le
Malım mülküm canım le le
Karanfilem biberem
Misafirem giderem
Yıkma kaşın kabağın
Vallah sennen küserem
Vay le le kız vay le le
Vay le le he vay le le
Vay le le zalim le le
Malım mülküm canım le le
Karanfil oymak oymak
Olur mu yare doymak
Yare doydum diyenin
Caizdir boynun vurmak
Vay le le kız vay le le
Vay le le he vay le le
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Vay le le zalim le le
Malım mülküm canım le le
Kaynak: Atakan Çelik

Karanfil Katar Oldu (Al Mendili)
Karanfil katar oldu
Hasretlik yeter oldu
Nazlı yarin kokusu
Burnumda tüter oldu
Al mendili mendili
Kız sever karanfili
Mendil bağladım yandan
Seni severim candan
İki yerde yar olmaz
Ya benden geç ya ondan
Al mendili mendili
Kız sever karanfili
Mendilim turalıdır
Sevdiğim buralıdır
Geçme güzel karşıma
Yüreğim yaralıdır
Al mendili mendili
Kız sever karanfili
Kaynak: Bilinmiyor

Karanfil Neden Olur
Karanfil neden olur
Ona yanarım anam ona yanarım
Dökülür den den olur
Sevdim alamadım hele yanarım
Ben bu dertle ölürsem
Ona yanarım anam ona yanarım
Sebebim senden olur
Sevdim alamadım hele yanarım
Karanfildim fil fildim
Ona yanarım anam ona yanarım
Yar bağında bir güldüm
Sevdim alamadım hele yanarım
Ben sevdim eller aldı
Ona yanarım anam ona yanarım
Elim koynumda kaldım
Sevdim alamadım hele yanarım
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Sayfa 1788

Karanfilim üç katar
Ona yanarım anam ona yanarım
Üçü de ağır tartar
Sevdim alamadım hele yanarım
Ağlasana gözlerim
Ona yanarım anam ona yanarım
Yar koynunda el yatar
Sevdim alamadım hele yanarım
Karanfil koydum suya
Ona yanarım anam ona yanarım
Can kurban usul boya
Sevdim alamadım hele yanarım
On beşinde yar sevdim
Ona yanarım anam ona yanarım
Saramadım doya doya
Sevdim alamadım hele yanarım
Karanfilin buharı
Ona yanarım anam ona yanarım
Yolu eyledim yarı
Sevdim alamadım hele yanarım
Geçtim yar kapısından
Ona yanarım anam ona yanarım
Demedi gel yukarı
Sevdim alamadım hele yanarım
Kaynak: Ferman Baba

Karanfil Ocak Ocak
Karanfil ocak ocak
Gülüm var kucak kucak
Ellerin gülü açmış
Benim gülüm tomurcak
Aman hop ninnayı ninnayı
Yavrum gel oynayı oynayı
Aman güzel kız başın için
Yavrum terkederim dünyayı
Karanfil eker misin
Balınan şeker misin
Yar bana ettiğini
Ahrette çeker misin
Aman hop ninnayı ninnayı
Yavrum gel oynayı oynayı
Aman güzel kız başın için
Yavrum terkederim dünyayı
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Sayfa 1789

Şad (şen) olur benim (deli) gönlüm
Kaynak: Necati Coşkun

Karanfil Olanacah
Karanfil olanacah
Esen yel esen yel esen yel
Halim yara sırrım yara
Desen yel desen yel desen yel desen yel
Sararıp solanacah
Esen yel esen yel esen yel
Halim yara sırrım yara
Desen yel desen yel desen yel desen yel
Yar ben seni unutmam
Esen yel esen yel esen yel
Halim yara sırrım yara
Desen yel desen yel desen yel desen yel
Bir dişim galanacah
Esen yel esen yel esen yel
Halim yara sırrım yara
Desen yel desen yel desen yel desen yel
Dağda davarçın oynar
Esen yel esen yel esen yel
Halim yara sırrım yara
Desen yel desen yel desen yel desen yel
Göyde güvercin oynar
Esen yel esen yel esen yel
Halim yara sırrım yara
Desen yel desen yel desen yel desen yel
Dediler yar geliyor
Esen yel esen yel esen yel
Halim yara sırrım yara
Desen yel desen yel desen yel desen yel
Kafamda saçım oynar
Esen yel esen yel esen yel
Halim yara sırrım yara
Desen yel desen yel desen yel desen yel

Karanfil olacaksın
Sararıp solacaksın
Sen (ben) müftüye (hakime) danıştım
Sen benim olacaksın
Karanfil uzar gider
Yaprağın düzer gider
Yar yolunu şaşırmış
İnşallah bize gider
Karanfil oymak oymak
Olur mu yardan (yare) doymak
Yardan (yare) doydum diyenin
Caizdir boynun vurmak
Karanfil usta beni
Sen ettin hasta beni
Garip bülbüller gibi
Kafeste besle beni
Karanfil haşlanır mı
Saksısı taşlanır mı
Küçükken bir yar sevdim
Ele bağışlanır mı
Karanfil başlı gerek
Bir hilal kaşlı gerek
Nideyim taze yari
Yar orta yaşlı gerek
(Son üç dörtlük yerine)
Karanfilsin tarçınsın
Neden böyle hırçınsın
Ne büyüksün ne küçük
Asıl benim harcımsın
Karanfil katar oldu
Ayrılık beter oldu
Sürmeli göz Fadime'm
Gözümde tüter oldu
Kaynak: Ali Çalışkan

Kaynak: Aşık Veli Yaycı

Karanfil Oylum Oylum

Karanfil Oylum Oylum

Karanfil oylum oylum
(Amanın aman ben yandım aman)
Geliyor selvi boylum
Selvi boylum gelince

Karanfil oylum oylum
Geliyor selvi boylum
Selvi boylum gelince
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(Amanın aman ben yandım aman)
Şen olur benim gönlüm
Amanlar olsun
Kadehleri dolsun
Ne olursa olsun
Her gün böyle olsun
Karanfil olacaksın
(Amanın aman ben yandım aman)
Sararıp solacaksın
Ben hakime danıştım
(Amanın aman ben yandım aman)
Sen benim olacaksın

Sayfa 1790

Karanfil üzer gider
Yaprağın düzer gider
O yar yolun yitirmiş
İnşallah bize gider
Uyma da beyim uyma eller sözüne
Ben de mail oldum ela gözüne
Ben de hayran ben de mecbur oldum
İnce beline çatma kaşına ela gözüne
Karanfile bez beni
Altın tasta süz meni
Sen kağıt ol ben divit
Al gerdana yaz beni

Amanlar olsun
Kadehleri dolsun
Ne olursa olsun
Her gün böyle olsun

Uyma da beyim uyma eller sözüne
Ben de mail oldum ela gözüne
Ben de hayran ben de mecbur oldum
İnce beline çatma kaşına ela gözüne

Kaynak: Hisarlı Ahmet

Kaynak: Ümit Akçay

Karanfil Seni Ezerler

Karanfilem Ez Beni

Karanfil seni ezerler
Gerdan altına dizerler
Ah seni takınan güzeller
Eli karanfilli gelin

Karanfilem ez beni
Altun tasta suz beni
Sen divit ol ben kalem
Al sinene yaz beni

Karanfilim bittim'ola
Yeryüzünü tuttum'ola
Çizmesini giyerkene
Dediğim unuttum'ola

Fındık fındık fındık
Alamadım şimdik
Ceviz içi badem de
Vay fıstık

Kaynak: Münüre Topbay

Karanfil oylum oylum
Geliyor selvi boylum
Selvi boylum gelince
Şen olur benim gönlüm

Karanfil Suyu Neyler
Karanfil suyu neyler
Güzel kokuyu neyler
İki baş bir yastıkta
O göz uykuyu neyler
Karanfilim susuzum
Kaç gündür uykusuzum
Girsem yarın koynuna
Dilim durmaz huysuzum
Kaynak: Muharrem Ertaş

Karanfil Üzer Gider
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Fındık fındık fındık
Alamadım şimdik
Ceviz içi badem de
Vay fıstık
Karanfil kater oldu
Ayrılık yeter oldu
Nazlı yarin kokusu
Burnumda tüter oldu
Fındık fındık fındık
Alamadım şimdik
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Sayfa 1791

Ceviz içi badem de
Vay fıstık

Gelirse güzel gelsin
Çirkin koymam odama

Kaynak: Bilinmiyor

Karanfilsin tarçınsın
Neden böyle hırçınsın
Ne büyüksün ne küçük
Tamam benim harcımsın

Karanfili Gül Dalında Eyende
Karanfili gül dalında eyende
Ne hoş olur alma yara deyende
Doyum olmaz edasına nazına
Güzeli de ondördünde sevende
Has bahçede kırmızı gül destesi
Ben olmuşam nazlı yarin hestesi
Gidip görem yar kokusu gelir mi
Şimdi gelir şu oltunun postası
Has bahçede kırmızı gül destedir
Benim sevdiceğim daha yosmadır
Nice oldu haber gelmedi yardan
Kendim gurbet elde gönlüm yastadır
Kaynak: Zafer Acar

Karanfilim Budam Budam
Karanfilim budam budam budama
(Budama balam budama)
Yeminliyem sensiz girmem oy odama
(Odama canım odama)
Selam verdim yanındaki adama
(Adama balam adama)
Ballandır balam ballandır
Dolandır bade dolandır
Karanfilem biberem balam biberem
(Biberem balam biberem)
Ben yarimden dilberem balam dilberem
(Dilberem sunam dilberem)
Ekşitme yüzün gözün misafirem oy giderem
(Giderem balam giderem)
Ballandır balam ballandır
Dolandır bade dolandır
Kaynak: Faruk Kaleli

Karanfilim Budama
Karanfilim budama
Safa geldin odama
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Karanfilim desteyim
Bülbülle kafesteyim
Söyleyin nazlı yare
İylenmemiş hastayım

Karanfilim Budama
Karanfilim budama
(Aman) Sefa geldin odama
Geldiyse yarim geldi
(Aman) Kimse koymam odama
Of of of gel gel aman
Al sana fındık fındık fıstık
Çürük çıktı yar yar
Karanfilim fil fili
(Aman yavrum) Nerden aldın bu dili
Bu dil buranın değil
(Aman yavrum) İstanbul'un bülbülü
Kaynak: Kazım Altan

Karanfilim Budama Budama
Karanfilim budama budama
Sefa geldin odama odama
Eğil bir şeftali ver adama
Haydindi haydindi haydindi
Durma burdan gidindi gidindi
Karanfilim saksıda saksıda
Bir yar sevdim Aksu'da Aksu'da
Yar seni bulayım akşam yatsıda
Haydindi haydindi haydindi
Durma burdan gidindi gidindi
Karanfilim yalakta yalakta
Bir yar sevdim konakta konakta
Benleri var yanakta yanakta
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Haydindi haydindi haydindi
Durma burdan gidindi gidindi
Karanfilim sarkarsın sarkarsın
Açılmaya korkarsın korkarsın
Kaş altından bakarsın bakarsın
Haydindi haydindi haydindi
Durma burdan gidindi gidindi
Kaynak: Yöre Ekibi

Karanfilim Burçta
Karanfilim buçta burçta
Aklım aldı bir bakışta
A ferişte A ferişte
Eli karanfilli gelin

Sayfa 1792

Karanfilim Desteyim
Karanfilin baharı
Dalları baş yukarı
Geldim geçtim kapıdan
Çık demedin yukarı
(Bağlantı)
Karanfilim desteyim
Bülbülüm kafesteyim
Söyleyin nazlı yare
İyi olmadım hastayım
Karanfil haşlanır mı
Saksısı taşlanır mı
Küçükten bir yar sevdim
Ele bağışlanır mı
Bağlantı

(Bağlantı)
Ah eli karanfilli gelin
Başı deste güllü yarim
Ben bir güvercinin olsam
Çadırın başına konsam
Çırpınıp yanına gelsem
Eli karanfilli gelin

Karanfil usta beni
Sen ettin hasta beni
Garip bülbüller gibi
Kafeste besle beni
Bağlantı
Kaynak: Kazım Birlik

Bağlantı
Kaynak: Adnan Türközü

Karanfilim Dağ Başında
Karanfilim dağbaşında çanakta
Benim yarim şu karşı ki konakta
Benleri var sıra sıra yanakta
(Bağlantı)
Gelin gelin ey dostlar bakın ahbaplar
Sevda beni neyliyor
Başında da mor fes sırtında da canfes
Sallanı sallanı geliyor
Karanfilim dağ başında bitmez mi
Gül olmazsa bülbül coşup ötmez mi
Issız kalan yuva yarsız tütmez mi
Bağlantı

Karanfilim Eğriği
Karanfilim eğriği de
Dam ardında öğreği
Sevdiğimin gözleri
Kara koyun böğreği
Haydi yarim aş da gel de
Dağları dolaş da gel
Senin yaşın küçücük de
Annennen görüş de gel
Olmadı yarim olmadı da
Söz yerini bulmadı
Bize olan kadirlik de
Kimselere olmadı
Tarladan keçi geçti de
Sayın ki kaçı geçti
Ben yarimden ayrılalı
Kaç yıl kaç mevsim geçti

Kaynak: Selami Aras

Haydi yarim aş da gel de
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Sayfa 1793

Dağları dolaş da gel
Senin yaşın küçücük de
Annennen görüş de gel

Açılmıyor kalkıyor
Elin oğlu değil mi
Evlenmeye korkuyor

Olmadı yarim olmadı da
Söz yerini bulmadı
Bize olan kadirlik de
Kimselere olmadı

Kaynak: Selim Önder

Kaynak: Mehmet Gündüz

Karanfilim Kırmızı
Karanfilim kırmızı
Yüreğimde var sızı
Yaktı beni kül etti
Bizim komşunun kızı
Karanfilim gel bana
Koklayım kana kana
Kız bu güzellik nedir
Çektin anan soyuna
Karanfil deste deste
Kanaryam var kafeste
Vesikalık resmimi
Sakla döşün üstünde
Bağlantı
Karanfil ekemedim
Dalını bükemedim
Yanağında gül açmış
Kıyıp da öpemedim
Bağlantı

Karanfilim Serende

Karanfilin Baharı
Karanfilin baharı
Dalları baş yukarı
Geldim geçtim kapıdan
Çık demedin yukarı
(Bağlantı)
Karanfilim desteyim
Bülbülüm kafesteyim
Söyleyin nazlı yare
İyi olmadım hastayım
Karanfil haşlanır mı
Saksısı taşlanır mı
Küçükten bir yar sevdim
Ele bağışlanır mı
(Bağlantı)
Karanfil usta beni
Sen ettin hasta beni
Garip bülbüller gibi
Kafeste besle beni
(Bağlantı)

Karanfilin Moruna
Karanfilin moruna
Ölüyorum yoluna
Çifte kurban adadım
Sevdiğimin yoluna

Karanfilim serende
İnsaf senin nerende
Kabahat sende değil
Sana meyil verende

Karanfilim süt beyaz
Ayrı düştük biz bu yaz
Hediyeni istemem
Mektubunu sıkça yaz

Karanfilim taştadır
Taşta değil baştadır
Meyil vermen geline
Kız kokusu başkadır

Karanfilsin tarçınsın
Neden böyle hırçınsın
Ne küçüksün ne büyük
Tamam benim harcımsın

Karanfilim sarkıyor

Kaynak: Refia Berkant
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Sayfa 1794

Karanfilsin Tarçınsın

Kaynak: Dursun Özdil

Karanfilsin tarçınsın
Hop nana nana
İnce de dişlim nanay
Kalem kaşlım nanay
Sırma da saçlım nanay
Dalyan boylum nanay
Nanay kendi malım

Karanlık Dünyada Kaldım

Neden böyle hırçınsın
Hop nana nana
İnce de dişlim nanay
Kalem kaşlım nanay
Sırma da saçlım nanay
Dalyan boylum nanay
Nanay kendi malım
Ne büyüksün ne küçük
Hop nana nana
İnce de dişlim nanay
Kalem kaşlım nanay
Sırma da saçlım nanay
Dalyan boylum nanay
Nanay kendi malım
Tamam benim harcımsın
Hop nana nana
İnce de dişlim nanay
Kalem kaşlım nanay
Sırma da saçlım nanay
Dalyan boylum nanay
Nanay kendi malım
Kaynak: Ahmet Yüksekses

Karanlık Bir Akşamüstü

Karanlık dünyada kaldım
Allah’ım çok bunaldım
Dermanını ver diye
Gece gündüz yalvardım
Allah’ım çok büyüksün
Bu canımdan bezdirme
Sen vurdun silleni
Kullarına ezdirme
Senden geldi bu çile
Senden yardım isterim
İster ver ister verme
Yinede şükrederim
Kaynak: Duran Yılmaz

Karanlık Gecede Mehtabım Olsan
Karanlık gecede mehtabım olsan
Süzülsen o hayal sessizliğinle
Dilinde nağmeler elinde keman
Okşasan ruhumu güzel sesinle
Özge canım olsan gönül yoldaşım
Bir ömür dizinde dinlense başım
Akarsa uğruna aksın gözyaşım
Yakarsa ateşler yaksın elinle
Bir daha sönmesin içimde közün
Bir daha çalmasın kapımı hüzün
Çiçekler açtırsa gülünce yüzün
Dağılsa efkarım gül nefesinle

Karanlık bir akşamüstü
Hüzünlü gezer olmuşum
Gözüm dalar uzaklara
Bir hayal rüya olmuşum

Kimse okşamasın al yanağını
Öpmesin başkası gül dudağını
Bana bağışlasan gönül bağını
Sevgiden bir yuva kursak seninle

Şehir yanar deniz susar
Fabrikalar zehir kusar
Bize benzemez buralar
Kendime diyar olmuşum

Kaynak: Nuri Can

Başında savunan insan
Gündeme gelir bu isyan
Özdilim yıpranmış bu can
Bir hayli ziyan olmuşum
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Karanlık Gecenin Derinliğinde
Karanlık gecenin derinliğinde
Gördüğüm rüyayı yoramıyorum
Yıkıldı gönlümün binası viran
Ne kadar uğraşsam öremiyorum
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Duygularım birbirine karıştı
Kötü kader hep benimle yarıştı
Garip başım her çileye alıştı
Kör talih zincirin kıramıyorum

Sayfa 1795

Kaynak: İlknur Halil

Karaoğlan'a Halk Şiiri

Yüküm elmas değil mücevher değil
Alacak müşterim eyledi seyir
Yıllar yıla eder tesellim devir
Giden kervanımı göremiyorum

Sadelik deyince seni tanıdık
Hayırla dilledik Karaoğlan'ı
Herkesi sözüyle tartıp denedik
Gönülde kolladık Karaoğlan'ı

Ozan Ezgini' yim gönlüm yaralı
Üst üste yığıldı dertler sıralı
Ciğer param parça bahtım karalı
Sağlık haberimi veremiyorum

Fikir özgürlüğü inanca saygı
Güvendi halkına duymadı kaygı
Şair ruhlu bir dost coşkulu duygu
Baharda çölledik Karaoğlan'ı

Kaynak: Ozan Ezgini

Karanlıkta (Akşam Olur)
Akşam olur karanlıklar çökende
Devriyeler adım adım gezende
Kar kaplamış solmuş güller görende
Sarılıp dallarına öpesim gelir
Sanki gökten kar yerine kan yağıyor
Kar altında üşümüş bir çocuk ağlıyor
Yaşlı gözleriyle bana bakıyor
Akan gözyaşını içesim gelir
İşte böyle karanlıklar çökende
Devriyeler adım adım gezende
Yar uykuda ben yine penceremde
Doğacak güneşi göresim gelir
Kaynak: Ahmet Kaya

Karaoğlan Dağında Bir Yuva
Karaoğlan dağında bir yuva yaptım
Yuvanın içinde yalnızca yattım
Yazık dil mi anneciğim yandım da yandım
Niçin böyle oldum anlayamadım
Karaoğlan dağında yattım sağıma
Arkadaşlarım yoktu düştüm dalgına
Yazık dil mi anneciğim yandım da yandım
Niçin böyle oldum anlayamadım
Karaoğlan dağında bülbüller öter
Bu hasretlik anam ölümden beter
Yazık dil mi anneciğim yandım da yandım
Niçin böyle oldum anlayamadım
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Bir ömrü geride bıraktın gittin
Tüm şaibelere dimdik bir settin
Faniliği tadıp bizi terk ettin
Dillerde balladık Karaoğlan'ı
Hükumetin başı şarlatanları
Kanun kitabını fırlatanları
Halkı ta özünden horlatanları
Birlikte yolladık Karaoğlan'ı
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Karaova Düğünü
Karaova’ya vardım güle oynaya
Aziz arkadaşımı güvey koymaya
Acımadın mı murat beni vurmaya
Al kanlar içinde kabre koymaya
Vurma murat yakışmaz senin şanına
İnsan eniştesinin kıyar mı canına
Karaova düğünü gece kuruldu
Varır varmaz güveyin adı soruldu
Pehlivanlar meydana çıktı soyundu
O zaman Hacı Gümüş oğlu vuruldu
Vurma Murat yakışmaz senin şanına
İnsan eniştesinin kıyar mı canına
Kaynak: Mehmet Başaran

Karaova Düğünü Gece Kuruldu
Karaova düğünü gece kuruldu
Varır varmaz güveyin adı soruldu
Pehlivanlar meydana çıktı soyundu
O zaman Hacı Gümüş oğlu vuruldu
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 1796
Kaynak: Hasan Tunç

Vurma Murat yakışmaz senin şanına
İnsan eniştesinin kıyar mı canına

Kararsız

Karaova'ya vardık güle oynaya
Aziz arkadaşımı eve koymaya
Acımadın mı Murat beni vurmaya
Al kanlar içinde kabre koymaya

Bir zar attım ömrümün tümüne vay
Ben mi deli, sen mi kararsız
İşte başım lüzum yok yemine
Ben mi deli, sen mi kararsız

Vurma Murat yakışmaz senin şanına
İnsan eniştesinin kıyar mı canına

Bundan böyle sevdim desen
Yararsız kara gözlüm, yararsız ...

Kaynak: Nazmi Yükselen

Karar Vermek Zor
Malatya’dan çıktım yola yollar yanıyor
Düşman sarmış dört yanımı kurşun saçıyor
Düşmüşüm bir çukura canım yanıyor
Yaşasam mi ölsem mi
Karar vermek zor
Beyler deresinde kardaş pusu kurdular
Dağda çadır çadır aştılar tüfek çaktılar
İki er kardeşi canımdan canımdan vurdular
Yaşasak mi ölsek mi
Karar vermek zor
Kaynak: Ahmet Kaya

Karardı Karadeniz
Karardı Karadeniz de yar yar oy
Sardı dört yanimuzu da yar aman yavrum aman
Bu gaybana sevdaluk da yar yar oy
Alacak canimuzu da yar aman yavrum aman
Şişurduk fogaları da yar yar oy
Gayuğum yatti yana da yar aman yavrum aman
Eziyet etme uşak da yar yar oy
Ha bu yangınlı cana da yar aman yavrum aman
Gemiciyim gemici de yar yar oy
Yaşayamam garaya da yar aman yavrum aman
Ne zaman gelecesun da yar yar oy
Canum çıktı buriya da yar aman yavrum aman
Gideyrum oy ay kız da yar yar oy
İstanbul seferine da yar aman yavrum aman
Allah bizi gayıra da yar yar oy
Tez celesun yeruna da yar aman yavrum aman
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Yeşildim, sarardım yaprağım soldu vay vay
Geçtiğim yollara şimdi kar doldu
Nefesimden şüphem tükenmez oldu
Ben mi deli, sen mi kararsız ...
Mahzuni`yem Hak sözünü hakladım
Haksız mıyım kendimi yokladım
Hançerini çiçek diye kokladım
Ben mi deli, sen mi kararsız ...
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Karasuyun Alt Tarafı Değirmen
Karasuyun alt tarafı değirmen
Hareli suları etrafı çimen
Kadife de isterim basma fistan giyemem
Güle gelen bülbülü çevirmem
Bir evin bir kızıyım fakir de istemem
Kadife de isterim basma fistan giyemem
Karasuya varılmaz meşeden
Mevla'dır sevdayı kalbe nakşeden
Kadife de isterim basma fistan giyemem
Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Karasuyun Sazları
Karasuyun sazları sazları
Biçilmiyor yazları
İpek mendil düşürür
Şu Bozüyün kızları
(Bağlantı)
Amman amman mendili mendili
Yari nasıl görmeli
Karasuyun başından başından
Sular çıkar taşından
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Sayfa 1797

Ben yarimi tanırım
İnce kalem kaşından

Her insan oğluna arhadı dağdı
Satmasa vicdanı keyreti kardaş

Bağlantı

İsteyib can dese könülden geler
Ecel yastığında ezelden geler
Övlad belden geler yar elden geler
Kardaşın dayağı taketi kardaş

Karasuyun boyunda boyunda
Balık oynar suyunda
Öyle bir yar isterim
Hem huyum hem boyumda
Bağlantı

Dostluk aleminde çetindir demek
Gah iter gah geler çekdiyin emek
Dar günde ümiddir gen günde kömek
Her kolun kanadı küvveti kardaş

Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Karayılan Der Ki Harbe Tutuşak
Karayılan der ki harbe tutuşak
Kilis yollarından kelle getirek
Fransız adını birden batırak
Neylemeli Aslan Molla vuruldu
Fransız topları leyleğe vurdu
Salladı salladı Antep'e vurdu
Yılan bey uğruna bekçi mi durdu
Neylemeli Aslan Molla vuruldu
Atıyor da zalım gavur atıyor
Molla beyim şehit olmuş yatıyor
Küççük Mehmet çetelerin kaçıyor
Vur gavuru dayanmaz Molla beye

Atadır heyatın zer ehtiyacı
Anadır en eziz mehriban bacı
Gözlerin işığı başların tacı
Heyriyin şeriyin ziyneti kardaş
Azaflıyam hakkı unutmaram men
Alsa da başımı boran tufan çen
Dostuna dost deyer düşmene düşmen
Ömrüyün günüyün küdreti kardaş
Kaynak: Mikayil Azaflı

Kardaş Dala Konaram
Kardaş Dala Konaram
Gül Derdinden Yanaram
Geç Buldum Tez Yitirdim
Hala Ona Yanaram

Kaynak: Hüseyin Eroğlu

Kardan Beyaz Olmuş

Yanaram Yanaram
Kim Ne Derse Kanaram

Kardan beyaz gömlek giymiş ağaçlar
Yapraksız dallarda kuşlar perişan
Kardan beyaz oldu başımda saçlar
Akıyor gözümden yaşlar perişan

Urfalım Gam Bitmedi
Talih Kuşum Ötmedi
Eli Güldürdü Felek
Beni Memnun Etmedi

Dön bana, dön ne olur, hasretim sana ...

Etmedi Ah Etmedi
Yar Aklımdan Gitmedi

Bir huriden derman yok yoruldum kaldım
Kanıyor kaanati, uykuya daldım
Rüyada gül düştü, bir diken aldım
Gündüz işler, gece düşler, düşler perişan ...
Söz: Hüseyin Bilgin

Kardaş (Atabir Anabir)
Atabir anabir mehriban ola
Olmaya başının töhmeti kardaş
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Kaynak: Abdullah Balak

Kardelenler Açınca
Bayrakları göndere çeken çocuklar
Aç bir destandır kan gölü kan gruplarda
Bir çocuk ağlar ağlar durur
Bir ana tandıra düşer kavrulur
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Bir gelin parmağıyla deşer rahmini
Radyoda ince saz ney Taksim
Büyür çetelerin hıncı
Kent ince ince susar
Ve korku bir kahpe yaratır içerden işler
Vurur hançerini şah damardan ihanet
Satarsın ulan satarsın
Açılmamış gonca gülü
Gökte yıldız kayınca için yanınca
Gözlerin ıslanınca akşam olunca
Dön yüzünü dağlara bir mavzer gibi
Sabır zorlayınca akşam olunca
Kar tanesi uçunca çiğ tükenince
Kardelenler açınca otlar bitince
Avcumda ateşle dönerim sana
Toprak uyanınca bahar gelince
Kaynak: Ahmet Kaya

Kardeş Gibi Sarılalım Ne Olur
Din dil ırk ayırt etmeden
Kardeş gibi sarılalım ne olur
Fakir zengin ayırımı yapmadan
Kardeş gibi sarılalım ne olur
Barış köprüsünü dünyada kurak
Din mezhep kavgasını kaldırak
Kadın erkek biz el ele verek
Kardeş gibi sarılalım ne olur
Kadın hakkı senede bir olmasın
Kadın çiçektir sararmasın solmasın
Kocalar karısına dayak atmasın
Kardeş gibi sarılalım ne olur
Evlat babasına karşı gelmesin
Baba kızını zorla evermesin
Patron işçisinin hakkını versin
Kardeş gibi sarılalım ne olur
Ormanı koruyalım fidan dikelim
Nefsimizde haseti kaldıralım sökelim
Göndere barış bayrağı çekelim
Kardeş gibi sarılalım ne olur
İlime sanata gereken önemi verelim
Değerlerimizin kıymetini sağlığında bilelim
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Sayfa 1798

Silkinelim şöyle bir kendimize gelelim
Kardeş gibi sarılalım ne olur
Medeniyetsizden medeniyet almayak
İslamiyet nurlu pınar tanımaya başlayak
Zalimin zulmüne birlikte karşı koyak
Kardeş gibi sarılalım ne olur
Gönül bahçemize sevgi ekelim
Lale sümbül mor menekşe dikelim
Aşk badesini birer birer içelim
Kardeş gibi sarılalım ne olur
Kaynak: Güner Kaymak

Kardeşe Ağıt
Para denen zalim girdi arama
Para için girecen mi kanıma
Gardaşım göz dikmiş kanlı parama
Para için girecen mi kanıma
Kıyma gardaş kıyma benim canıma
Öz gardaşım bayıltarak dövüyor
Yumrukları yağmur gibi yağıyor
Elleriyle sıka sıka boğuyor
Para için girecen mi kanıma
Kıyma gardaş kıyma benim canıma
Yarım canlı vücutumu sürüdü
Börtü böcek halim gördü eridi
Gardaşımın gözünü kan bürüdü
Para için girecen mi kanıma
Kıyma gardaş kıyma benim canıma
Çocuklarım bensiz yetim kalmasın
Dul kalıp da karım saçın yolmasın
İki yakan bir araya gelmesin
Para için girecen mi kanıma
Kıyma gardaş kıyma benim canıma
Ölmediğim gördü iyice çıldırdı
Elindeki çekiç ile saldırdı
Şu başıma vura vura öldürdü
Para için girecen mi kanıma
Kıyma gardaş kıyma benim canıma
Yakışır mı sana böyle düşmanlık
Neye yarar bundan sonra pişmanlık
Anam ağlar kara bağrın döverek
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Babam ağlar gardaşıma söverek
Cesedimi Yiğit'im der severek
Para için girecen mi kanıma
Kıyma gardaş kıyma benim canıma
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Kardeşi Kardeşe Çattıranlara
Kardeşi kardeşe çattıranlara
Yumdum gözlerimi açtım ağzımı
Bizi bu duruma getirenlere
Yumdum gözlerimi açtım ağzımı
Fakir fukarayı soyup soyana
Yetimin hakkını yiyip doyana
Devletin malını hortumlayana
Yumdum gözlerimi açtım ağzımı
Devlet hazinesini çalanlara
Rüşveti hem verip hem alanlara
Görevi kötüye kullananlara
Yumdum gözlerimi açtım ağzımı
Kul Kevseri yanlış şiir düzene
Yalan haber doğru diye yazana
Adam kayırana garip ezene
Yumdum gözlerimi açtım ağzımı
Kaynak: Aşık Kevseri

Kardeşim (Beni De Coşturdun)
Beni de coşturdun çağlar akarım
Nazar eyle nasıl haller kardeşim
Volkan oldum etrafımı yakarım
Daha söndüremez seller kardeşim
Bazı zaman güller açar döşümde
Çok bülbüller zar ediyor peşimde
Küçük çaylar hep donuyor kışımda
Çoğu kaldı uzun yollar kardeşim
Özümüzde bir iman var dağ gibi
Etrafının nur kaplamış ağ gibi
Filizlendi dört bir yana çığ gibi
Kerem et söylesin diller kardeşim
Aradan kaldırma her an izanı
Kendine rehber et yüce Kuranı
Yıllar oldu böyle yanar Civani
Derde çare olmaz pullar kardeşim
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Sayfa 1799

Kaynak: Aşık Civani

Kardeşim (Dostuz Diye Geldik)
Dostuz diye geldik geldik kapına
Avradı öküzle koşan kardeşim
Bunca yıldır etek tutup el öptün
Zincirlerden boşan boşan kardeşim
Eğilme bükülme kırıl her zaman
İster küs istersen darıl her zaman
yürüyen var harıl harıl her zaman
Zor günlerde coşan coşan kardeşim
Elleri koynunda garip diranım
Haksızlık görünce Hakka soranım
Gördüğü düşleri hayra yoranın
Gerçeklere şaşan şaşan kardeşim
Yoksul diyer gelip çattı zor günler
Sakatı sağlama kattı zor günler
Kuru diken oldu battı zor günler
Dağdan dağa aşan aşan kardeşim
Kaynak: Can Yoksul

Kardeşim (İkinci Mektuba)
İkinci mektuba vermedin cevap
Gönder bir mektubu telden kardeşim
Muhabbetin namesini kastedip
Bilirim anlarsın halden kardeşim
Birinci mektubunu çokça hatmettim
Bilmem ki suçum ne feleğe n'ettim
Bu yaşta sinemi derde terkettim
Biraz da vasfedem elden kardeşim
Gönüllü gönülsüz işe gitmeli
Ticaret ziyaret mecbur yapmalı
Bu zalim feleğin kolu kopmalı
Gitmiyor dumanım yelden kardeşim
Akşama dönerim bahçeden bağdan
Sinem mahrum kaldı eyyamdan sağdan
Yatmaktan usandım evde yataktan
Sabahtan kalkamam daldan kardeşim
Gönül zevkten eğlenceden el çekti
Söylemek istemem dert beni büktü
Bilmem böyle midir alnımın bahtı
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Sayfa 1800

Gözyaşım çoğaldı selden kardeşim
Düşünürken gönül bahre dalıyor
Gençlik alemleri akla geliyor
Yaz baharım hiç gelmeden soluyor
Benzimin cilası külden kardeşim
Çekerim meşakkat sonunu bilmem
Eflatun ki gitti gözyaşım silmem
Lokman da yetişse dünyada gülmem
El çektim dünyadan saldan kardeşim
Çok yalvardım felek halim görmedi
Dostlar yasta düşman halim sormadı
Arttı derdim bir kararda durmadı
Fayda yok dünyada maldan kardeşim
Hazreti Eyüp'ü kurtlar öğüttü
Hak nahak Mansur'u darda sallattı
Nemrut ki Halil'i odlara attı
İbret almak lazım elden kardeşim
Sabreyle Noksani derde töhmete
Daha genç yaşında düşme mihnete
Bu dünya fanidir uyma zihnete
Giyindim libası şaldan kardeşim
Kaynak: Hodlu Noksani

Kardeşimi Ararım (Orta Telden)
Hele kardaş bir baksana
Belki benim kardaşımsın
Olmasan da bana kızma
Belki benim kardaşımsın
Ararım ararım kardaş ararım
Gelene geçene bakar sararım
Yıllar oldu ben ararım
Kötü hayaller kurarım
Gün geçtikçe ben eririm
Belki benim kardaşımsın
Yaralı yaralı bağrım yaralı
Yaralı yaralı gönlüm yaralı
Kemal Yıldız derdin bende
Bulamadım izin nerde
Diyorlar ki şimdi darda
Belki benim kardaşımsın
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Yaralı yaralı bağrım yaralı
Yaralı yaralı gönlüm yaralı
Kaynak: Kemal Yıldız

Kardeşin Duymaz
Susarlar Sesini Boğmak isterler
Yarımdir Kırıktır Sırça Yüreğim
Çığlık Çığlığa Yar Geceler
Kardeşin Duymaz Eloğlu Duyar
Çoğalır Engeller Yürür Gidersin
Yüreğin Taşır Götürür Seni
Nice Selden Sonra Kumdan Öteden
Kardeşin Duymaz Eloğlu Duyar
Yıkılma Bunları Gördüğün Zaman
Umudu Kesipte incinme Sakın
Aç Yüreğini Bir Merhabaya
Kardeşin Duymaz Eloğlu Duyar
Kaynak: Zülfü Livaneli

Kardeşlerim Kan İçinde
Başım gezer bulutlarda
Ayaklarım kan içinde
Yürürüm tuzak tuzak
Üstüm başım kan içinde
Bayram gelmiş neyime
İşim aşım kan içinde
Ne beklerler kan dökerler
Kardeşlerim kan içinde
Kaynak: H.Hüseyin Korkmazgil

Kardeşlik Türküsü
Bir kardeş kardeşi vuruyor ne diye
Bir ana ağlıyor evladım nerede
Dağlar oy oy oy yollar oy oy oy
Dağlar oy oy oy yollar oy oy oy
Dağlar oy oy oy kardeş oy oy oy
Hepimiz kardeşiz bu öfke ne diye
Yaşamak dururken bu kavga ne diye
Dağlar oy oy oy yollar oy oy oy
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Dağlar oy oy oy yollar oy oy oy
Dağlar oy oy oy kardeş oy oy oy
Kaynak: Mehmet Aslan

Karga Konsa Gülistana
Karga konsa gülistana
Gülün kadrin ne bilir
Kendi kadrin bilmeyen
Elin kadrin ne bilir
Hal olunca örgüm işler
Yollara bezirgan işler
Karada yayılan kuşlar
Gölün kadrin ne bilir
Sofra kıyısın bükmeyen
Meydana ekmek dökmeyen
Hakk'ın korkusun çekmeyen
Kulun kadrin ne bilir
Koyun kuzudur meleyen
Yapışacak dal olmasa
Pir Sultan Abdal olmasa
Şalın kadrin ne bilir

Sayfa 1801

Aman aman gara mara karımca
Hamamdan çıkmış geliyor
Gelin aman görümce haydaman
Gelin aman görümce
Aklımı şaşırdım da gız annem
Seni seni görünce
Aman aman seni seni görünce
Al gel oğlan sevdiğimi
Benim gönlüm eğlensin haydaman
Benim gönlüm eğlensin
Efdirir oğlan efdirir eşim aman amman
Camfesden camfesden şalvar aman
Kesdirir haydaman şalvar aman kesdirir
Küçük kız zillere basdırır eşim aman amman
Camfesden camfesden şalvar aman
Kesdirir haydaman şalvar aman kesdirir
Kaynak: Cevat Özayhan

Karıştık Gecenin Son Yıldızına
Yastığımda sıcaklığın dururken
Tenimde damlacık terin uyurken
Uyandık sabahın ilk çığlığıyla
Karıştık gecenin son yıldızına

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Karga Olan Gül Kıymeti Bilemez
Yar hoyrata tatlı kelam eyleme
Hoyrat olan dil kıymetini bilemez
Kargayı bağına koyup aleme
Karga olan gül kıymeti bilemez
Kerem gibi canın nara yakmayan
Mecnun gibi çilesini çekmeyen
Yaraşkına gözyaşları dökmeyen
Ağlamayan sel kıymeti bilemez
Gül cemalin kayıp edip aratma
Şu gönlümün ışığını karatma
Zülüflerin yad ellere taratma
Kul olmayan tel kıymeti bilemez
Kaynak: Neşet Ertaş

Karımca Karımca
Karımca karımca da gız annem
Gara mara karımca
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İçimde coşkuyla çarpar yüreğim
Elimde solgunca yanar fenerim
Kuşanıp dağların o heybetine
Karıştık gecenin son yıldızına
Sesimizde soluklanır rüzgarlar
Sevdamızda halay tutar ormanlar
Üç etekli ak puşulu kadınlar
Karışır gecenin son yıldızına
Kaynak: Grup Yorum

Karlı Dağın Öte Yüzü
Karlı dağın öte yüzüne (e ya)
Karlı dağın öte yüzüne (e ya)
Ala bula geyiğizi (e ya)
Anadan ayrılan gızı (e ya)
Anadan ayrılan gızı (e ya)
Hem döverler hem söverler (e ya e ya)
Anam asın sivri sazı (e ya)
Anam asın sivri sazı (e ya)
İçine yumurtlar kazı (e ya)
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Koca beyin güççük gızı (e ya)
Koca beyin güççük gızı (e ya)
Gelin olmuş gidiyoru (e ya e ya)

Sayfa 1802

Yurduna sancın
Terketmedin karlı yolları
Kaynak: Ahmet Kaya

Ala tüfeğin sıkılı (e ya)
Ala tüfeğin sıkılı (e ya)
Patlar bükülü bükülü (e ya)
Goyun cebi mis kokulu (e ya)
Goyun cebi mis kokulu (e ya)
Ağam gelir paşam gelir (e ya e ya)
Kaynak: Yalçın Özsoy

Karlı Dağlar (Duman Almış)
Duman almış her yanını
Seçilmiyor karlı dağlar
Dert tutmuş gönül hanını
Açılmıyor karlı dağlar

Karlı Dağlar Geçit Vermez
Karlı dağlar geçit vermez olunca
Gidilmez oyare yollar bağlanır
Gül yüzlü sevdiğim elin olunca
Gayri bu ellerde durulmaz dağlar
Dağlar sevdiğim ağlar
Mah cemale telli duvak örtmüşler
Ak ellere al kınalar yakmışlar
Duydum sevdiğimi gelin etmişler
Gayri bu ellerde durulmaz dağlar
Dağlar sevdiğim ağlar

Yar şehrime uzak düştü
Yandı ciğerciğim pişti
Gönül kuşu yalnız uçtu
Geçilmiyor karlı dağlar

Kaynak: Neşet Ertaş

Karlı Dağlar Gibi Senin Başından

Yaz geldi bahar erişti
Koyun kurt ile barıştı
Gönül hasretle görüştü
Göçülmüyor karlı dağlar

Karlı dağlar gibi senin başından
Kalkmasın hiç kör dumanın sevdiğim
Sevda boranından sevda kışından
Solsun çiçeklerin gülün sevdiğim

Bahçıvan bağrı gezdi
Oturdu türküler yazdı
Göz yaşından sular süzdü
İçilmiyor karlı dağlar

Poyraza bakıyor yarin kapısı
Yarim orta boylu krem kutusu
Senin olsun şu dünyanın tapusu
Birgün öleceksin inan sevdiğim

Kaynak: Orhan Bahçıvan

Karlı Dağlar (Ilgaz Dağlarında)
Ilgaz dağlarında çocuk doğurdun sen
Memende süt yoktu
Karla doyurdun sen
Sardın sarmaladın anam
Sırtına vurdun anam anam
Terketmedin karlı yolları
Yolda çile çeker
Şerife bacım hey
Eller donmuş gözler çekilmez acı
Çocuğuna değil
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Papur bu dert ile sanma gülecek
Ben neler çekerim yar ne bilecek
Birgün o vücudun toprak olacak
Olmasın ki hiç gümanın sevdiğim
Kaynak: Abdullah Papur

Karlı Dağlar Kara Bulut İçinde
Karlı dağlar kara bulut içinde
Yaylası hüzünlü yöresi bir hoş
Sevdalı yolcular umud içinde
Hayalin düğünü töresi bir hoş
Han sarhoş hancı sarhoş
Yolda yabancı sarhoş
El çek tabip gönlümden
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Sayfa 1803

İçimdeki sancı sarhoş

Karlı Dağlar Ötesinde

Bahar gelmiş Nurhak dağı otlanmış
Bizim evde bayram günü kutlanmış
Obalar dağılmış dostlar yadlanmış
Eyvah! ayrılığın yaresi bir hoş

Karlı dağlar ötesinde
Tipi boran tepesinde
Yiğidimi yolcu eyledim
Bir akşamın gecesinde

Mahzuni yıldızım aylar içinde
Bağlanmışım zülfü yaylar içinde
Yüzemez yunuslar çaylar içinde
Deniz vurgunun yaresi bir hoş

Karlar yağar kış olur mu
Erir gider yaş olur mu
Yiğidim gitti gelmedi
Yanar yürek taş olur mu

Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Karlı Dağlar Karanlığın Bastı Mı
Karlı dağlar karanlığın bastı mı
(<i>Karlı dağlar karanlığın kalktı mı</i>)
Kahpe felek ayrılığın vakti mi
Karlı dağlar ne olur ne olur
Asker ağam gelse yarelerim ey olur ey olur
Bir bulut kaynıyor Sivas elinden
Ucu telli mektup geldi yarimden
Karlı dağlar ne olur ne olur
Asker ağam gelse yarelerim ey olur ey olur
Allah şu askere ömürler vere
Teskeresin alıp geriye döne
Karlı dağlar ne olur ne olur
Asker ağam gelse yarelerim ey olur ey olur
Kaynak: Zaralı Halil

Karlı Dağlar Karın Almış
Karlı dağlar karın almış karınan cananım benim
Kaç gündür de küsülüyem yarinen dağlar tez gelsin,
söylen tez gelsin
Hiç bir merhametli komşu yokimiş cananım benim
Bizi kavuştura nazlı yarinen dağlar tez gelsin, söylen tez
gelsin
Dedim yare gidem, tutmaz dizlerim cananım benim
Ayrıldım da yar yolların gözlerim dağlar tez gelsin,
söylen tez gelsin
Ağlasana oy muhannet gözlerim cananım benim
Sağ olup yarimi görecek miyim dağlar tez gelsin, söylen
tez gelsin

Söz: Muhlis Akarsu
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Karlı dağlar kararınca
Lale sümbül sararınca
Mor menekşe boyun eğer
Gülün dalı kırırlınca
Karlar yağar kış olur mu
Erir gider yaş olur mu
Yiğidim gitti gelmedi
Yanar yürek taş olur mu

Söz: İsmail Özden

Karlı Dağların Ardından
Karlı dağların ardından
Yel olup estiğin var mı
Tek başına bu çöllerde
Ordular bastığın var mı
Bolu beyi gitme hele
Er isen meydanda mele
Bir vuruşta üç beş kelle
Hiç asıp kestiğin var mı
Hasan ardından yetende
Sana bir kılıç atanda
Kargı böğrüne batanda
Kaltağa bastığın var mı
Al kanını Hasan döke
Yiğitler seyrine baka
Ömründe böylesi deke
Düşüp de sustuğun var mı
Köroğlu düşmez şanından
Yoldaşı üstün canından
İçip beylerin kanından
Yeğrenip kustuğun var mı
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Sayfa 1804

Yolladığım oyuncaklar
Kaynak: Köroğlu

Karlı Kayın Ormanı
Karlı kayın ormanında
Yürüyorum geceleyin
Efkarlıyım efkarlıyım
Elini ver nerde elin
Memleket mi yıldızlar mı
Gençliğim mi daha uzak
Kayınların arasında
Bir pencere sarı sıcak
Ben oradan geçerken biri
Amca dese gir içeri
Girip yerden selamlasam
Hane içindekileri
Yedi tepeli şehrimde
Bıraktım gonca gülümü
Ne ölümden korkmak ayıp
Ne de düşünmek ölümü
Kaynak: Nazım Hikmet Ran

Karlı Kayın Ormanı -OrjKarlı kayın ormanında
Yürüyorum geceleyin
Efkarlıyım efkarlıyım
Elini ver nerde elin
Ayışığı renginde kar
Keçe çizmelerim ağır
İçimde çalınan ıslık
Beni nereye çağırır
Memleket mi yıldızlar mı
Gençliğim mi daha uzak
Kayınların arasında
Bir pencere sarı sıcak
Ben ordan geçerken biri
Amca dese gir içeri
Girip yerden selamlasam
Hane içindekileri
Eski takvim hesabıyle
Bu sabah başladı bahar
Geri geldi Memed'ime
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Kurulmamış zembereği
Küskün duruyor kamyonet
Yüzdüremedi leğende
Beyaz kotrasını Memet
Kar tertemiz kar kabarık
Yürüyorum yumuşacık
Dün gece on bir buçukta
Ömüş Berut tanışırdık
Bende boz bir halısı var
Br de kitabı imzalı
Elden ele geçer kitap
Dha yüz yıl yaşar halı
Yedi tepeli şehrimde
Bıraktım gonca gülümü
Ne ölümden korkmak ayıp
Ne de düşünmek ölümü
En acayip gücümüzdür
Kahramanlıktır yaşamak
Öleceğimizi bilip
Öleceğimizi mutlak
Memleket mi daha uzak
Gençliğim mi yıldızlar mı
Bayramoğlu Bayramoğlu
Ölümden öte köy var mı
Geceleyin karlı kayın
Ormanında yürüyorum
Karanlıkta etrafımı
Gündüz gibi görüyorum
Şimdi şurdan saptım mıydı
Şose trenyolu ova
Yirmi beş kilometreden
Pırıl pırıldır Moskova
Kaynak: Nazım Hikmet Ran

Karlıymış Aşamadım Dağları
Karlıyımış aşamadım dağları
Coşkunumuş geçemedim çayları
Hiç durmadan seyim seyim ağlayım
Ağlama sevdiğim bir gün gelirim
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Aman Keremin çeşmesi süttür geçilmez
Acıdır aşkın şarabı içilmez
Kardaştan geçilir yardan geçilmez
Yandım yar aşkına oldum bir Mecnun

Sayfa 1805

Dünya dünya yalan dünya
Beni benden alan dünya
Haksızlara kalan dünya
Zalımlara kalan dünya

Kaynak: Ahmet Kurt

Karlıymış Aşamadım Dağları
Aman karlıymış aşamadım dağları
Coşkunumuş geçemedim çayları
Hiç durmadan siyim siyim ağlayım
Ağlama sevdiğim bir gün gelirim
Aman yeşil ördekleyin ardım havaya
Kanadım kırıldı düştüm ovaya
Derdimi yükledim beşon deveye
Doladım goluma gidip gedirim
Aman Kerem'in çeşmesi süttür geçilmez
Acıdır aşkın şarabı içilmez
Gardaştan geçilir yardan geçilmez
Yandım yar aşkına oldum bir mecnun

Tatlıdır içilir suyu
Kimseye benzemez huyu
Nice Muhlis Akarsu'yu
Yedin yine doymadın mı
Dünya dünya yalan dünya
Beni benden alan dünya
Haksızlara kalan dünya
Zalımlara kalan dünya
Kaynak: Muhlis Akarsu

Karpuz Kestim Sulandı
Karpuz kestim sulandı
Yine gönlüm bulandı
Mahmur gözlüm başına
Mavi dolak dolandı

Kaynak: Ahmet Kurt

Karnı Büyük Koca Dünya
Karnı büyük koca dünya
Keder dolu acı dünya
Ne gül koydun ne de gonca
Yedin yine doymadın mı
Dünya dünya yalan dünya
Beni benden alan dünya
Haksızlara kalan dünya
Zalımlara kalan dünya
Seni okuyup yazanı
Yunus gibi bir ozanı
Koskocaman Pir Sultan'ı
Yedin yine doymadın mı
Dünya dünya yalan dünya
Beni benden alan dünya
Haksızlara kalan dünya
Zalımlara kalan dünya
Fani kurmuşsun temeli
Bilmem sana ne demeli
Koca Mustafa Kemal'i
Yedin yine doymadın mı
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Karşıda kavun yerler
Biz de varsak ne derler
Otursak biz de yesek
Şu şunu sevmiş derler
Kaynak: Azmi Körükçü

Karpuz Kestim Suyumuş
Karpuz kestim suyumuş
Kara kekillim aman aman
Yar dizimde uyumuş aman
İşmar ettim bilmedi
Kara kekillim aman aman
Acep nerde büyümüş aman
Karpuz kestim tırmandan
Kara kekillim aman aman
Yar geliyor harmandan aman
Seni zalimin kızı
Kara kekillim aman aman
Beni kestin dermandan aman
Kaynak: Abdullah Gündüz

Karpuz Kestim Yiyen Yok
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Karpuz kestim yiyen yok
(Ağam yar yar yar)
(Paşam yar yar yar)
Halin nedir diyen yok
(Ninno ninno nino yar)
Ayrılık gömleğini
(Ağam yar yar yar)
(Paşam yar yar yar)
Benden başka giyen yok
(Ninno ninno nino yar)
Karpuz kestim sulandı
(Ağam yar yar yar)
(Paşam yar yar yar)
Gine gönlüm bulandı
(Ninno ninno nino yar)
Ela gözlüm boynuna
(Ağam yar yar yar)
(Paşam yar yar yar)
Mavi dolak dolandı
(Ninno ninno nino yar)
Kaynak: Remzi Coşkun

Karpuz Kestim Yiyen Yok
Karpuz kestim yiyen yok aman
Halin nedir diyen yok
Yar yar aman ayrılamam aman
Yeni de bir yar sevdim
Gözün aydın diyen yok
Yar yar aman ayrılamam
Aman o kız seni beni aldatır aman
Yar yar aman oynatır aman
Sevdalımın gözleri yoldadır
Yar yar aman yoldadır aman
Karpuz kestim kırmızı
Şu gelen kimin kızı
Gerdanında beni var
Sandım seher yıldızı
Aman o kız seni beni aldatır aman
Yar yar aman oynatır aman
Sevdalımın gözleri yoldadır
Yar yar aman yoldadır aman
Kaynak: Genç Osman

Karpuz Kestim Yiyeyim
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Sayfa 1806

Karpuz kestim yiyeyim
Aç koynunu gireyim
Uyan uyan sar beni
Yar olduğun bileyim
Karpuzlar yenmez oldu
Sıcaktan benzim soldu
Bir yar sevdim o dahi
Gitti de gelmez oldu
Karpuzun al dilimi
N'ettin benim gülümü
Gülümü koklayanlar
Göze alsın ölümü
Karşıda elmalıklar
Suda oynar balıklar
Ne böyle sevda ola
Ne böyle ayrılıklar
Karşıda görünürüsün
Çarşafa bürünürsün
İpek çarşaf içinde
Ne güzel görünürsün
Karpuz kestim sulandı
Yedim başım dolandı
Kırılası kollarım
İnce bele dayandı
Kaynak: Celal Güzelses

Kars'a Giderim Kars'a
Kars'a giderim Kars'a
Ağam ey çavuş ey dön beri bak
Çavuşa da dadaş dön geri bak
Kandili kandili kandili yar yar
Sallama çavuş mendili yar yar
Sözüm yare varırsa
Ağam ey çavuş ey dön beri bak
Çavuşa da dadaş dön geri bak
Kandili kandili kandili yar yar
Sallama çavuş mendili yar yar
Giderim böylesine
Ağam ey çavuş ey dön beri bak
Çavuşa da dadaş dön geri bak
Kandili kandili kandili yar yar
Sallama çavuş mendili yar yar
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Kara kız mahlesine
Ağam ey çavuş ey dön beri bak
Çavuşa da dadaş dön geri bak
Kandili kandili kandili yar yar
Sallama çavuş mendili yar yar
Kaynak: Fevzi Az

Kars'ın Önüne Kar Yağmış

Sayfa 1807

Karşı bağda sıra sıra bademler
Otursun ağlasın yari gidenler
Ne sen bana doydun ne de ben sana
Yıkılsın gurbeti icat edenler
(Bağlantı)
Keklik olsam çalı dibi eşerdim
Zengin olsam kız ardına düşerdim
Alıverin filintamı oymadan
Gidiyorum Avanos'a doymadan

Kars'ın önüne kar yağmış (Le le le le le le dağlar)
Kars'ın önüne kar yağmış (Le le le le hozan dağlar)
Herkes sevdiğini almış (Le le le le le le dağlar)
Herkes sevdiğini almış (Le le le le hozan dağlar)
Benim bahtım nerde kalmış (Le le le le le le dağlar)
Benim bahtım nerde kalmış (Le le le le hozan dağlar)

Karşı bağda badem gülüp duruyor
Yaprağı dalında solup duruyor
Bir iyiyi bir kötüye vermişler
Ağlamış gözyaşın silip duruyor

Oğlan vala mı vala mı (Le le le le le le dağlar)
Oğlan vala mı vala mı (Le le le le hozan dağlar)
Götürdün getir vala mı (Le le le le le le dağlar)
Götürdün getir vala mı (Le le le le hozan dağlar)

Perde olsam pencerene çekilsem
Bal mum olsam başucuna dökülsem
Saat beşte kapısına dikilsem
Acep bana sefa geldin der m'ola

Kars'ın önüde düz olur (Le le le le le le dağlar)
Kars'ın önüde düz olur (Le le le le hozan dağlar)
Yanar yüreğim köz olur (Le le le le le le dağlar)
Yanar yüreğim köz olur (Le le le le hozan dağlar)
Sen bize gelme söz olur (Le le le le le le dağlar)
Sen bize gelme söz olur (Le le le le hozan dağlar)

Bağlantı

Oğlan vala mı vala mı (Le le le le le le dağlar)
Oğlan vala mı vala mı (Le le le le hozan dağlar)
Götürdün getir vala mı (Le le le le le le dağlar)
Götürdün getir vala mı (Le le le le hozan dağlar)

Bağlantı

Kaynak: Yöre Ekibi

Kars'ın Önüne Kar Yağmış (Bar)
Kars'ın önüne kar yağmış
Le le le le gozan dağlar
Le le le le le le dağlar
Herkes sevdiğini almış
Benim bahtım nerde galmış
Oğlan valami valami
Götürdün getir valami
Kaynak: Yöre Ekibi

Karşı Bağda Sıra Sıra Bademler
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Bağlantı

Karanlık yerlerdedir yurdumuz
Bugünlerde arttı gine derdimiz
Hep ellerin birer birer yari var
Bir yari de bana çok mu gördünüz

Kaynak: Avanoslu Selahattin

Karşı Beri Mezere
Karşı beri mezere
İçinden akar dere
Gördü seni gözlerim de
Bakar mı başka yere
Ormanın ağaçları
Dalgalıdır dalgalı
İlişmeyin gülüme de
Sevdalıdır sevdalı
Goyun beklerim goyun
Kurt yedi bacağını
Uy seni benden alanın da
Yıkarım ocağını
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Kaynak: Süreyya Davulcuoğlu

Karşı Dağdan Uçan Turna
Karşı dağdan uçan turna
Yaralı kalbime vurma
Aşk yolundan geçerseniz
Yare selam edin turnam hey
Turnalar köye gidince
Ayşe Kız bize gelince
Eğlenmeli zevk etmeli
Ayşe Kız'ı mest etmeli vay
Turnalar gelir uzaktan
Tilkiler kaçar tuzaktan
Aşık olanlar anlamaz
Ne tuzaktan ne yasaktan hey
Turnalar köye gidince
Ayşe Kız bize gelince
Eğlenmeli zevk etmeli
Ayşe Kız'ı mest etmeli vay

Sayfa 1808

Durmadan bakıyorum
Boşluğa akıyorum
Kız her yanım uçurum
Senden ayrı düşeli
Baktılar bür yüzüme
Mil çektiler gözüme
Kıydılar gündüzüme
Senden ayrı düşeli
Kaynak: Bayburtlu Zihni

Karşı Geçeye Geçerem
Karşı geçeye geçerem geçerem
Atlara yonca biçerem
Yar seni alır gaçaram gaçaram
(Bağlantı)
Sen gine doldur fincanı
Sen gine canımın canı

Kaynak: Kadri Şençalar

Fincanı taştan oyarlar oyarlar
İçine bade koyarlar
Yar seni sevsem duyarlar duyarlar

Karşı Dağlar Bizimdir

Bağlantı

Karşı dağlar bizimdir
Kara salkım üzümdür
Koy büyüsün annesi
Belik kısmet bizimdir

Fincanı doldur sıradan sıradan
İçmeyen kalksın aradan
Ak güzelleri yaradan yaradan

Karşıdan gel göreyim
Topludan gül vereyim
Sınanmamış güzelsin
Nasıl gönül vereyim
Girme bağa iz olur
İpek fistan toz olur
Dilber mendilin düşmüş
Ben kaldırsam söz olur
Kaynak: Cemal Alemdar

Karşı Dağlar Kar Dolu
Karşı dağlar kar dolu
Kilitlenmiş yar dolu
İçim yasla burkulur
Senden ayrı düşeli
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Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Karşı Karşı Evimiz
Karşı karşı evimiz (aman)
(Ah) yeni düştü senin ile sevimiz
Ay doğarken gaçıverek ikimiz (aman)
Bahçeye gel ah Mecide'm bahçeye
Serenli kuyudan bir maşrapa su içmeye
Karşıda oturanlar (aman)
(Ah) derdimi artıranlar
Cennet yüzü görmesin (aman)
Aramızı senin ile bozanlar
Bahçeye gel ah Mecide'm bahçeye
Serenli kuyudan bir maşrapa su içmeye
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Sayfa 1809

Kaynak: Mehmet Gündüz

Zeynebi almadan geri dönmeyin
Ben Zeynep'siz dünya malı neylerim

Karşı Karşı Kurduralım Hanları

Kaynak: Seyfettin Sucu

Karşı karşı kurduralım hanları
Hanları gel gel aman
Def edelim gasaveti galmarı canım
Sen giderken biz sürelim demleri
Demleri aman gel aman
Okunur fermanım kara gözlüm
Kan ağlar canım

Karşı Yatan Kara Dağlar

Ağalar dost beyler aman gel aman
Yine bir efkarım vardır tutuşur canım
Üsküp kışlasında kuşlar ötüşür
Ötüşür aman gel aman
Öyme bülbül efkarım var tutuşur canım
İki hasret birbirine kavuşur
Kavuşur aman gel aman
Okunur fermanım kara gözlüm
Kan ağlar canım
Ağalar dost beyler aman gel aman
Yine bir efkarım vardır tutuşur canım
Kaynak: Recep Nalın

Karşı Ki Tarlanın Ekini Seyrek
Karşı ki tarlanın ekini seyrek
Yorulmuş tarlanın ekini seyrek
Dedim ki sevdiğim benim olursan
Dedi ki sevdiğim barabar gezek
Barabar gezek
Başına bağlamış oyalı yazma
Yazmanın etrafı gül ile dizme
Mevlayı seversen elinen gezme
Elinen gezersen ar gelir bana
Zor gelir bana

Karşı Köyden Davul Sesi Geliyor
Karşı köyden davul sesi geliyor
Davul sesi yüreğimi deliyor
Baba vallah Zeynep gelin oluyor
Ben Zeynep'siz dünya malı neylerim
Zeynebimi başkasına vermeyin
Anasına halayıklar gönderin
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Karşı yatan kara dağlar
Acep bizim dağlar m'ola
Siyah saçlı benim anam
Oğul deyi ağlar m'ola
Kabe'den gelen hacılar
Yürekte vardır acılar
Evdeki çifte bacılar
Kardaş deyi ağlar m'ola
Parmağımda gümüş hatem
Gidem gurbet elde yitem
Ak sakallı benim atam
Oğul deyi ağlar m'ola

Karşıda Çam Kesiyor
Karşıda çam kesiyor allılar allılar allılar allılar
Elif Elif esiyor allılar allılar allılar allılar
Selam söylen o yare allılar allılar allılar allılar
Niçin bana küsüyor allılar allılar allılar allılar
Beş pınarın sucusu allılar allılar allılar allılar
Yürekde yar acısı allılar allılar allılar allılar
Gel gel barışalım allılar allılar allılar allılar
Eski yarin bacısı allılar allılar allılar allılar
Beş pınar dedikleri allılar allılar allılar allılar
Kelehdür yedikleri allılar allılar allılar allılar
Hiç aklımdan gitmiyor allılar allılar allılar allılar
O yarin dedikleri allılar allılar allılar allılar
Kaynak: Ahmet Korkmaz

Karşıda Çevirmeler
Karşıda çevirmeler
Hanay nana hanay nana
Karşıda çevirmeler
Nazen yarim güzel yarim
İçinde koyun meler
Hanay nana hanay nana
İçinde koyun meler
Nazen yarim güzel yarim
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Sayfa 1810

Kuzusunu kurt yemiş
Hanay nana hanay nana
Kuzusunu kurt yemiş
Nazen yarim güzel yarim
Onun çün yangın meler
Hanay nana hanay nana
Onun çün yangın meler
Nazen yarim güzel yarim

Ah yine bu gözler
Yari gördüz bögün

Karşıda kiliseler
Hanay nana hanay nana
Karşıda kiliseler
Nazen yarim güzel yarim
Kilidini kırsalar
Hanay nana hanay nana
Kilidini kırsalar
Nazen yarim güzel yarim
Seni bana verseler
Hanay nana hanay nana
Seni bana verseler
Nazen yarim güzel yarim
Seni bana verseler
Hanay nana hanay nana
Seni bana verseler
Nazen yarim güzel yarim

Dağı daşı dolana
Elmalı dağlar yeşil bağlar
Yari gördüz bögün
Ah yine bu gözler
Yari gördüz bögün

Kaynak: Cevri Altıntaş

Karşıda Elmalıklar
Karşıda elmalıklar
Elmalı dağlar yeşil bağlar
Yari gördüz bögün
Ah yine bu gözler
Yari gördüz bögün
Suda oynar balıklar
Elmalı dağlar yeşil bağlar
Yari gördüz bögün
Ah yine bu gözler
Yari gördüz bögün
Garşıdan gel garşıdan
Elmalı dağlar yeşil bağlar
Yari gördüz bögün
Ah yine bu gözler
Yari gördüz bögün
Bizim evin başından
Elmalı dağlar yeşil bağlar
Yari gördüz bögün
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Dolana yar dolana
Elmalı dağlar yeşil bağlar
Yari gördüz bögün
Ah yine bu gözler
Yari gördüz bögün

Kaynak: Edip Demir

Karşıda Fırat Gördüm
Karşıda Fırat gördüm
Ölümü murat gördüm
Gönülden dert çekmeyen
Demesin ki dert gördüm
Yara benden yara benden
Ok senden yara benden
Yolcu yoluna kurban
Selam söyle yara benden
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Karşıda Fiğ Otlanır
Karşıda fiğ otlanır
(Ah yarelendim vay vay vay vay vay)
Bu derde kim katlanır
(Diley diley diley vay)
Gül fidanın aşkından
(Ah yarelendim vay vay vay vay vay)
Gökyüzü bulutlanır
(Diley diley diley vay)
Armut dalda sallanır yandım aman
Yere düşer ballanır amanın aman
Pek çok sevdim aman
Bir oğlan vezir olsa yandım aman
Yine kıza aldanır amanın aman
Pek çok sevdim aman
Karşıda gördüm seni
(Ah yarelendim vay vay vay vay vay)
Gül iken derdim seni
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(Diley diley diley vay)
Bakmaya kıyamazken
(Ah yarelendim vay vay vay vay vay)
Yadlara verdim seni
(Diley diley diley vay)
Armut dalda sallanır yandım aman
Yere düşer ballanır amanın aman
Pek çok sevdim aman
Bir oğlan vezir olsa yandım aman
Yine kıza aldanır amanın aman
Pek çok sevdim aman
Kaynak: Bilinmiyor

Karşıda Gördüm Seni
Karşıda gördüm seni
(Kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Gül iken derdim seni
(Kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Öpmeye kıyamazken
(Kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Yad ele verdim seni
(Kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Ak darı beyaz darı
(Kız Emine Emine yandım kibar Emine)
O yandan aktar beni
(Kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Ağu olsa içerim
(Kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Gerdandan akan teri
(Kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Değirmen boyu çiçek
(Kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Orak getirin biçek
(Kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Ben yarimi tanırım
(Kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Orta boylu mor çiçek
(Kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Kaynak: Döne Polat

Karşıda Görünen Ne Güzel Yayla 1
Karşıda görünen ne güzel yayla
Bir dem süremedim giderim böyle
Ala gözlü Pirim sen himmet eyle
Ben de bu yayladan Şah'a giderim
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 1811

Eğer göğerüben bostan olursam
Şu halkın diline destan olursam
Kara toprak senden üstün olursam
Ben de bu yayladan Şah'a giderim
Bir bölük turnaya sökün dediler
Yürekteki derdi dökün dediler
Yayladan ötesi yakın dediler
Ben de bu yayladan Şah'a giderim
Dost elinden dolu içmiş deliyim
Üstü kan köpüklü meşe seliyim
Ben bir yol oğluyum yol sefiliyim
Ben de bu yayladan Şah'a giderim
Alınmış abdestim aldırırlarsa
Kılınmış namazım kıldırırlarsa
Sizde Şah diyeni öldürürlerse
Ben de bu yayladan Şah'a giderim
Pir Sultan Abdal'ım dünya durulmaz
Gitti giden ömür gelinmez
Gözlerim de Şah yolundan ayrılmaz
Ben de bu yayladan Şah'a giderim
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Karşıda Görünen Ne Güzel Yayla 2
Karşıda görünen ne güzel yayla
Bir dem süremedim giderim böyle
Ela gözlü pirim sen himmet eyle
Bende bu yayladan Şah'a giderim
Pir Sultan Abdal'ım sır Ali sırrı
Sırat'ı geçenin cennettir yeri
Veysel Karan gelir Yemen'den beri
Muhammet Ali'de nuru gözlerim
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Karşıda Görünürsün
Karşıda görünürsün
Çarşafa bürünürsün
İpek çarşaf içinde
Ne güzel görünürsün
Karpuzun al dilimi
Nettin benim gülümü
Gülümü koklayanlar
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Sayfa 1812

Göze alsın ölümü

Karşıda Herk Otlanır

Karşıda elmalıklar
Suda oynar balıklar
Ne böyle sevda olsun
Ne böyle ayrılıklar

Karşıda herk otlanır
Bu derde kim katlanır
İkimizin derdinden
Havalan bulutlanır

Kaynak: Celal Güzelses

Karşıda Harar Durur
Karşıda harar durur
Zülfünü darar durur
Kızın gönlü olursa
Oğlanı arar bulur

Ata binmiş estirir
Ata kelik kestirir
Kör olası amucam
Beni bekar gezdirir
Kaynak: Seyit Bekçi

Karşıda Kara Erik

Hayı nenni nenni nenni
Dost nenni nenni nenni
Sevdalım yakdın beni
Sürmelim yakdın beni

Karşıda kara erik
Dallarını eğerik
Biz Adıyamanlıyık
Ölenecek severik

Karşıda kuzu yerler
Bizde varsak ne derler
Otursak bizde yesek
Şu şunu sevmiş derler

Güzel kız şirin kız
Şeker kız kaymak kız yaktın bizi

Hayı nenni nenni nenni
Dost nenni nenni nenni
Sevdalım yakdın beni
Sürmelim yakdın beni
Kaynak: Adnan Türközü

Karşıda Hayvalıklar
Karşıda hayvalıklar
Suda oynar balıklar
Ne bu sevgi olaydı
Ne de bu ayrılıklar
Suda yudum balığı
Yar değişmiş kılığı
Doya doya bakmadım
Siyah imiş bıyığı
Kuzu çayırda meler
Feryadı bağrım deler
Beni dağlar eylemez
Eylerse yarim eyler
Kaynak: Cafer Kırmızı
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Sallandım girdim bağa
Başım deydi yaprağa
Kız ben seni almazsam
Girmem kara toprağa
Güzel kız şirin kız
Şeker kız kaymak kız yaktın bizi
Kaynak: Hasan Hüseyin Orhan

Karşıda Kavun Yerler
Karşıda kavun yerler
Elmasım ey
Biz de varsak ne derler
(<i>Biz de yesek ne derler</i>)
Hele yandım
Otursak bile yesek
Elmasım ey
Şu şunu sevmiş derler
Hele yandım
Karşıdan el eyleme
Elmasım ey
Yar beni del'eyleme
Hele yandım
Öldürürsen sen öldür
Elmasım ey
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Kötüye kul eyleme
Hele yandım
Sandık üstünde sandık
Tez sevdik tez usandık
Yanıldık meyil verdik
Seni bir adam sandık
Sandık üstünde pekmez
Bu pekmez bana yetmez
Senin aldığın para
Benim süsüme yetmez
Kaynak: Mehmet Ali Biçerel

Karşıda Kıza Kurban
Karşıda kıza kurban vay lele lele lele aman lele
Terlemiş yüze kurban
Kız gönlüm senin ömrüm
Bezenmiş toydan gelmiş vay lele lele lele aman lele
Baş kara göze kurban
Kız gönlüm senin ömrüm

Sayfa 1813
Kaynak: Yöre Ekibi

Karşıda Üzüm Kara
Karşıda üzüm kara
Ah çimene gel çimene gel güloğlan
Çimen çiçek deste biçek
Çit yelekli güloğlan
Salkımı düzüm kara
Ah çimene gel çimene gel güloğlan
Çimen çiçek deste biçek
Çit yelekli güloğlan
Gideceğim o yara
Ah çimene gel çimene gel güloğlan
Çimen çiçek deste biçek
Çit yelekli güloğlan
Elim boş yüzüm kara
Ah çimene gel çimene gel güloğlan
Çimen çiçek deste biçek
Çit yelekli güloğlan
Kaynak: Gülümser Gözüm

Değirmen boş dolanır
Suyu sarhoş dolanır
Yardan bir kuşak gelmiş
Belime beş dolanır
Kaynak: Yöre Ekibi

Karşıda Kuzu Gördüm
Karşıda kuzu gördüm
Tüyü kırmızı gördüm
Bu sabah bahar olmuş
Sevdiğim kızı gördüm
Oy gelin gelin gelin
Eller kınalı gelin
Gözler sürmeli gelin
Şu derenin alıcı
Kınalı parmak ucu
Sevilmeyen kızların
Kabul olmaz orucu
Oy gelin gelin gelin
Eller kınalı gelin
Gözler sürmeli gelin
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Karşıda Yürüyor Boyu Mina Yar
Karşıda yürüyor boyu mina yar
Ben güzel diyerem sen ne diyersen
Saçları sırmalı güzel suna yar
Ben güzel diyerem sen ne diyersen
Hazalım delalım delalım yar
Böyle bir güzele kıymet biçilmez
Sevmesen de ondan asla geçilmez
Cennetteki hurilerden seçilmez
Ben güzel diyerem sen ne diyersen
Hazalım delalım delalım yar
Böyle bir güzele benim meyilem
Kapısında köle etse kayılam
Gördüğümde az kalsın ki bayılam
Ben güzel diyerem sen nediyersen
Hazalım delalım delalım yar
Göle'de de Kılıçlı onun köyü
Bir melek misali güzelir huyu
İncidir dişleri selvidir boyu
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Ben güzel diyerem sen nediyersen
Hazalım delalım delalım yar
Efkara düşmüştür Vahit Köroğlu
Uzun kiprikleri hançerden dağlı
Altın gümüş kemer beline bağlı
Ben güzel diyerem sen ne diyersen
Hazalım delalım delalım yar

Sayfa 1814

Gözlerim açık gider
(Esmer diley diley yosmam diley diley)
Tokat içi minare
(Esmer diley diley yosmam diley diley)
Keklik kondu pınara
(Esmer diley diley yosmam diley diley)
Yar elinen konuşur
(Esmer diley diley yosmam diley diley)
Ben olurum divane
(Esmer diley diley yosmam diley diley)

Kaynak: Vahit Köroğlu

Karşıdadır Evleri (Emmoğlu)
Karşıdadır evleri
Ah leylim vah leylim emmoğlu
Yayılır develeri
Emmoğlu
(Bağlantı)
Emmoğlu ele benzer emmoğlu
Emmoğlu ele benzer emmoğlu
Boyu fidana benzer emmoğlu
Bağa gel bostana gel
Ah leylim vah leylim emmoğlu
Güle gel destana gel
(<i>Gülünü destele gel</i>)
(<i>Gülü sen destele gel</i>)
(<i>Dile gel destana gel</i>)
Emmoğlu
Bağlantı
Diyarbakır şad akar
Ah leylim vah leylim emmoğlu
Urfa Mardin'e bakar
Emmoğlu
Bağlantı
Kaynak: Ekrem Aydoslu

Karşıdan Aşık Gider
Karşıdan aşık gider
(Esmer diley diley yosmam diley diley)
Yükünen kaşık gider
(Esmer diley diley yosmam diley diley)
Sevdiğimi almazsam
(Esmer diley diley yosmam diley diley)
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Altından sini m'olur
(Esmer diley diley yosmam diley diley)
Güzelin dini m'olur
(Esmer diley diley yosmam diley diley)
Görsem yarin yüzünü
(Esmer diley diley yosmam diley diley)
Dünyalar benim olur
(Esmer diley diley yosmam diley diley)
(<i>Yeldirme Bölümü</i>)
Armut daldan düşer mi
Günden yanı pişer mi
Sevip sevip ayrılmak
Şanımıza düşer mi
Mavilim diyemedim de
Al yeşil giyemedim
Gaybetine vuruldum da
Yüzüne diyemedim
Armut dalda yüz dirhem
Yüzlerin dürem dürem
Senin sevdan değil mi
Beni böyle gezdiren
Evleri ırak yarim
Yolları kurak yarim
Sen orada ben burda
Sabredek durak yarim
Kaynak: Aşık Veli Aydın

Karşıdan Çıktı Da Atlının Ucu
(aman aman)
Karşıdan çıktı da atlının ucu (uy uy uy)
(aman)
Bağrımı deliyor kurşunun tucu (aman ah tucu)
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(aman)
Feyyaz'ın sebebi de Kelpiç'in piçi (beyler aman)
(beyler aman)
Çeke viran oldu da kalk Ebu Feyyaz (uy)
(aman aman)
Karşıdan çıktı da bir bölük atlı (uy uy uy)
(aman)
Atlılar içinde Feyyaz'ım tatlı (aman ah tatlı)
(aman)
Feyyaz'ın sebebi şol Hasan adlı (beyler aman)
(beyler aman)
Çeke viran oldu da kalk Ebu Feyyaz (uy)
(aman aman)
Otobil kamyonlar yana yaslandı (uy uy uy)
(aman)
Sıka sıka otomatik paslandı (aman ah paslandı)
(aman)
Eller aldı vurdu Feyyaz seslendi (beyler aman)
(beyler aman)
Çeke viran oldu da kalk Ebu Feyyaz (uy)
(aman aman)
Evlerinin önü bağınan bostan (uy uy uy)
(aman)
Kulağım tutuldu ağıttan sesten (aman ah sesten)
(aman)
Mecit öldüyse de kaldınız yastan (beyler aman)
(beyler aman)
Haneler de viran oldu da kalk Ebu Feyyaz (uy)
Kaynak: Hüseyin Tuğralı

Sayfa 1815
Kaynak: Kadir Üstündağ

Karşıdan Gelen Piyade
Karşıdan gelen piyade
Han Ayvazı'm yerinde mi
Açılmış gülden ziyade
Şirin Dönem yerinde mi
Söndü sarayın ışığı
Görünmez oldu eşiği
Çamlıbel'in yakışığı
Han Ayvazım yerinde mi
Bende er idim ezeller
Kurudu bahçede gazeller
Gürcistan'dan getirdim güzeller
Sultanların yerinde mi
Yürürken yolda sallanır
Ünü cihanda söylenir
Yüz boğum kargı kullanır
Koca Kenan yerinde mi
Dövüşte emsalin arar
Bir vurduğun iki yarar
Adam aş'rı kılıç çalar
Deli Hoylu'm yerinde mi
Sarpta düşmanın kalesi
Eksik olmuyor belası
On yedi batmandır palası
Deli Hasan yerinde mi

Karşıdan Gel Karşıdan

Kaynak: Köroğlu

Karşıdan gel karşıdan
Bizim evin başından
Karşıki dağlar gibi
Duman kalkmaz başımdan

Karşıdan Gelir Eli Develi

Karşıdadır evleri
Yayılır develeri
Dizilmiş oynuyorlar
Sallanır mendilleri
Aşma başımdan aşma
Ben seni tanıyorum
Sazımın bam (zil) telini
Yar seni sanıyorum
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(Aman) Karşıdan gelir eli develi
Sevdiğim poşu bağlamış gözü sürmeli
Zalimin kızı sen gelin olalı burnun havalı
Tama sen kız idin seni seven ben oldum
(Aman) Yağmur yağar yükseklerden engine
(Aman) Her güzel düşmez sevdiğine dengine
Tama zalimin kızı sen de gittin bir zengine
Hele sen kız idin seni seven ben oldum
(<i>TRT Kaydı</i>)
(aman) Karşıdan gelir de eli develi
(hele) Gümüş kemer bağlamış gözü sürmeli
(aman) Sen gelin olalı burnun havalı
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(taman) Sen kız idin de seni seven ben oldum
(aman) Yağmur yağar da yükseklerden engine
(hele) Sevdiğim hatun da gene düşmez dengine
(taman) Şimdi rağbet güzel ilen zengine
(aman) Sen kız idin de seni seven ben oldum
Kaynak: Nuri Sesigüzel

Karşıdan Geliyor Bir Çift Araba
Karşıdan geliyor bir çift araba
Yıkıldı hanamız kaldık haraba
Seni vermişler bir dil bilmez Arap'a
Gelemez miydin gelemez miydin
Ben seni sevdim diyemez miydin
Aman aman sensiz ölecem taman
Karşı dağda ceviz ile kilise
Yolumuz uğradı yıkılası Antep ile Kilis'e
Kadir Mevla'm seni bana verirse
Çifte kurbanlar keserim geldiğin gece

Sayfa 1816

Ölenecek dilber sende gözüm var
Tenha yerde sana bir çift sözüm var
Tütünü çıkmadık dert ettin bana
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Karşıdan Kaz Geliyor
Karşıdan kaz geliyor (Ellerin yari)
Bölünmüş az geliyor (ömrümün varı)
Karşıdan gelenlere (Ellerin yari)
Gaz koydum fenerlere (Ömrümün varı)
Karşıya kaban derler (Ellerin yari)
Ökçeye taban derler (ömrümün varı)
Kız hatırın kalmasın (Ellerin yari)
Nişanlın çoban derler (ömrümün varı)
Karşı kabansız olmaz (Ellerin yari)
Ökçe tabansız olmaz (ömrümün varı)
Eller ne derse desin (Ellerin yari)
Sürü çobansız olmaz (ömrümün varı)
Kaynak: İsmet Macun

Gelemez miydin gelemez miydin
Ben seni sevdim diyemez miydin
Aman aman sensiz ölecem taman
Kaynak: Halit Arapoğlu

Karşıdan Karşıya Elmalı Dağlar

Karşıdan Köy Sorulmaz (Bircanım)
Karşıdan köy sorulmaz
Hele yar güzel yar Bircanım
Bulanık su durulmaz
Güzel yar Bircanım

Karşıdan karşıya elmalı dağlar
Elması yetişmiş suları çağlar
On on beş yaşında bir güzel ağlar
Kaş kaldırıp gözlerini süzerek

Kaşların haris gibi
Hele yar güzel yar Bircanım
O yar bana küs gibi
Güzel yar Bircanım

Mestine de deli gönül mestine
Deste deste gül yolluyor dostuna
Sallanıp sallanıp gelir üstüme
Ölmüş bu ruhumu söyletir gelin

Pınar başında hurma
Hele yar güzel yar Bircanım
Güzel saçların sırma
Güzel yar Bircanım

Kaynak: Muharrem Ertaş

Kaynak: Selahattin Bölük

Karşıdan Karşıya Hergeden Komşu

Karşıdan Salınma Dilber

Karşıdan karşıya hergeden komşu
Yağlığım cebimden düştü gördün mü
Senin ile beni uygun görmüşler
Aramızdan biri geçti gördün mü

Karşıdan salınma dilber
Sana kurban olayım mı
İsmin okur gönül ezber
Sevdi canım öleyim mi

Irmak kenarında bir çift kazım var

Bu aşkına mihnet ile
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Geçti ömrü zahmet ile
Hey insafsız hasret ile
Söyle mahrum kalayım mı
Sevdiğim beni yad ettin
Gayrisine gönül kattın
Kulunu yabana attın
Seni hakka salayım mı
Mecnuni düştü bu derde
Sevdası yanıyor serde
Tenhaca bulduğum yerde
Bir şeftali alayım mı
Kaynak: Aşık Mecnuni

Karşıdan Yar Geliyor (Canoy)
Karşıdan yar geliyor canoy
Yeleği dar geliyor canoy
Ben sevdim eller aldı canoy
O bana zor geliyor canoy
(Bağlantı)
Oy canoy oy canoy oy canoy
Ben de sana kurbanoy canoy
Oy canoy oy canoy oy canoy
Ben de sana hayranoy canoy
Ağlamaz gülen bendim canoy
Devranı süren bendim canoy
Yel vurdu sel götürdü canoy
Yıkıldı gönül bendim canoy

Sayfa 1817
Kaynak: Celal Güzelses

Karşıki Dağlar Dumanından
Karşıki dağlar dumanından bükülür
Ah dedikçe cahil ömrüm sökülür
Didem yaşı katre katre dökülür
Name yazıp dertli kalem çalanda
Kaynak: Celal Güzelses

Karşıki Tarlanın Ekini Seyrek
Karşıki tarlanın ekini seyrek
Yorulmuş sevdiğim, yardıma gidek
Dedim ki sevdiğim benim olursan
Dedi ki sevdiğim barabar gidek
Yüce dağ başında bir kuru dikme
Dikmenin dibine de karafil ekme
Mevla`yı seversen hışmınan bakma
Hışmınana bakarsan ar gelir bana

Göçmüş bizim elin kervanı göçmüş
Güzelim benlerine çizeler düşmüş
Yad eller kalmamış peşine düşmüş
Daha bir tas ağacı, suyu kalmamış, dostlar kalmamış
Söz: Gönül Erdoğan

Karşıki Tarlanın Ekini Seyrek 1

Bağlantı

Karşıki tarlanın ekini seyrek
Yorulmuş nazlı yar yardıma gidek
Dedimki sevdiğim benim olursan
Dediki sevdiğim barabar gidek

Şu Erciş'in dağları canoy
Gül kokuyor bağları canoy
Kipriğimnen süpürem canoy
Sana gelen yolları canoy

Başına bağlamış oyalı yazma
Yazmanın etrafı gülünen dizme
Mevlayı seversen elinen gezme
Elinen gezersen ar gelir bana

Bağlantı

Yüce dağ başında bir kuru dikme
Dikmenin dibine karanfil ekme
Mevlayı seversen hışmınan bakma
Hışmınan bakarsan zor gelir bana

Kaynak: Hüsamettin Subaşı

Karşıki Dağlar Beyazlara Bürünmüş
Karşıki dağlar beyazlara bürünmüş
Her tarafın karlar ile örtülmüş
Yarim küsmüş bir tarafa çekilmiş
Ben aşığım boş yerine ağlarım
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Kaynak: Gönül Erdoğan

Karşıki Yayla Ne Güzel Yayla
Karşıki yayla ne güzel yayla
Bir dem süremedim kalırım böyle
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Sayfa 1818

Ale (de) gözlü pirim gel (sen) himmet eyle
Ben de bu yayladan (da) Şah'a giderim

Seyran ediyor elinde mülü
Beri yakada gönül bülbülü

Eğer göğeriben bostan olursam
Şu halkın diline destan olursam
Kara toprak senden üstün olursam
Ben de bu yayladan Şah'a giderim

Ne garip garip öter yuvada
Ne hazin hazin uçar havada

Bir bölük turnaya sökün dediler
İçindeki derdi dökün dediler
Bu yayladan öteye yakın dediler
Ben de bu yayladan Şah'a giderim
Pir Sultan Abdal'ım burda durulmaz
Durulsa (da) kadir kıymet ayrılmaz
Gözlerim de dost yolundan ayrılmaz
Ben de bu yayladan Şah'a giderim
Kaynak: Musa Gönül

Karşımda Salınan Dilber

Bakın şu kızın ela gözüne
Sabah güneşi vurmuş yüzüne
Sitem hançeri takmış göğsüne
Ne garip garip öter yuvada
Ne hazin hazin uçar havada
Kaynak: Lavtacı Hristo

Kartal (Ne Bakarsın)
Ne bakarsın melul melul yüzüme
Yüreğime koydun veremi kartal
Kanat çaldın pervaz ettin uçmağa
Zalim gülle kesti aranı kartal

Karşımda salınan dilber
Bakma beni ağlatırsın
Beni koyup yad ellere
Gitme beni ağlatırsın

Zehmin ağır yapın aslan yapısı
Gören kuşlar seni titrer hepisi
Öldürürdün ele geçen hapisi
Atardın karanlık yere mi kartal

Şekerden şerbet ezerler
İnce tülbentten süzerler
İncili mercan dizerler
Dizme beni ağlatırsın

Yüksek yüksek yığınlara çıkardın
Uzak uzak menzillere bakardın
Yüz sıçanı bir deliğe sokardın
Keserdin ağzını hara mı kartal

Boyun uzundur dal gibi
Emsem leblerin bal gibi
Bahçelerde bülbül gibi
Ötme beni ağlatırsın

Sarıdır gözlerin yekedir başın
Çaynaklıdır pençen keskindir dişin
İnsafsız zulümkar zabit yoldaşın
Öldürmektir seni meramı kartal

Hoş çekeyim nazlarını
Gel öpeyim gözlerini
Kelp rakibin sözlerini
Tutma beni ağlatırsın

Sefil Şenlik zulüm eyledi sana
Çalardın çırpardın batardın kana
Derdin hadden aştı gelmez hesaba
Lokman Hekim sarmaz yaranı kartal

Bu Kuloğlu sana kuldur
Ta ezelden böyle yoldur
Ya azat eyle ya öldür
Satma beni ağlatırsın

Kaynak: Aşık Şenlik

Kaynak: Kuloğlu

Karşıyaka'da İzmir'in Gülü
Karşıyaka'da İzmir'in gülü
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Kartalin Pençesi Ak Güvercini
Kartalın pençesi ak güvercini
Sıka sıka ezdi havada
Bir kartala nedir kuşların kini
Nice zalim gezdi gezdi havada
Yüksek kayalarda kartal yuvası
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Hep barut kokuyor suyu, havası
Bu yüce dağların bitmez belası
Yağan yağmur, tozdan bıktı havada
Söz: Rıza Arslandoğan

Karwan
Kanî diherikîn
Karwan diçûn
Tişt nema li dû
Hêvî ar û dû
Û bayê gerok
Ji xew rakirin
Bîrhatinên kûr
Çavê te yî girî
Lêvê te yî gezo ax ax
Karwan diçe zû
Şarê min î dûr
Bêje bav û dê
Yara çav li rê
Ezê bêm bêm û bêm
Wê bête ew roj
Kaynak: Xoşnav Tilli

Karwan (Türkçe)
(Kervan)
Çeşmeler akıyor
Kervan gidiyor
Geride bir şey kalmadı
Umut ateş ve duman
Ve gezgin bir rüzgar
Uykudan uyandırmışlar
Küllenmiş derin anıları
Ağlamaklı gözlerin
Ballı dudakların
Kervan hızla gidiyor
Uzaktaki kentime
Söyle anne ve babaya
Yol gözleyen sevgiliye
Geleceğim
O gün gelecek
Kaynak: Xoşnav Tilli

Karyolamda Yatıyor
Karyolamda yatıyor
Karyola göbek atıyor
Çok sokulma yanıma
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Sayfa 1819

Sakalların batıyor
Zeytin yaprağını dökmez
Hayalin gözden gitmez
Senin ettiğini
Din ayrı gavur etmez
Zeytin yaprağı yeşil
Altında kahve pişir
Emsallerin evlenmiş
Aklını başına devşir
Dağdan gelir dok gibi
Kolları budak gibi
Eğilir bir su içer
Bağırır oğlak gibi
(Kağnı arabası)

Karyolamın Demiri
(Of) Karyolamın demiri (Yandım Ayşem)
O yar benim değil mi (Yandım Ayşem)
O yar benim değil mi (Yandım Ayşem)
(Of) O yar benim olmazsa (Yandım Ayşem)
Öldürürüm kendimi (Yandım Ayşem)
Öldürürüm kendimi (Yandım Ayşem)
(Of) Bahçelerde pirpirim (Yandım Ayşem)
Hasta oldum yatırım (Yandım Ayşem)
Hasta oldum yatırım (Yandım Ayşem)
(Of) Hekim doktor istemem (Yandım Ayşem)
Sevdiğimi getirin (Yandım Ayşem)
Sevdiğimi getirin (Yandım Ayşem)
Kaynak: Saniye Can

Kasalar Sıra Sıra
Ayrı düştüm ağlarım
Yüreğimi dağlarım
Deseler yarin gelmiş
Koçu kurban bağlarım
(Bağlantı)
Kasalar sıra sıra
İçleri dolu para
Deseler yarin gelmiş
Müjdesi altın lira
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Mezarım derin edin
Su serpin serin edin
Dünyada gün görmedim
Ahrette gelin edin

Sayfa 1820

Canım gülüm kasap
Gel bizim dama (eve)
Görelim hesap

Bağlantı

Kasabımın altın dişi
Yaktı beni bir gülüşü

Küp başının bağları
Geçti gençlik çağları
Yol verin yarim gele
Bakır Maden dağlan

Aman aman kasap
Canım gülüm kasap
Gel bizim dama (eve)
Görelim hesap

Bağlantı

Kasapoğlu çek sürmeden
Gözlerin beni öldürmeden

Kaynak: Enise Yıldız Akbay

Kasap (Ekmek Aldım Bitti)
Ekmek aldım bitti
Peynir aldım bitti
Körolasın kasap
Nerelere gitti
Aman kasap canım kasap
Getir paralan edelim hesap
Kasap eti pek yağlıdır
Gönlüm sana sevdalıdır
Körolasın kasap
Bana neler etti
Aman kasap canım kasap
Getir paraları edelim hesap

Aman aman kasap
Canım gülüm kasap
Gel bizim dama (eve)
Görelim hesap
Kaynak: Bilinmiyor

Kasım Gelir Gelmez
Kasım gelir gelmez kışa tutulmuş
Yağmış kalkmaz dağlarından kar gönül
Gonca gül mevsimi geçmiş kurtulmuş
Daha ne eylersin ahu zar gönül
Pervaneler gibi şama dönersin
Her şamanın ateşinde yanarsın
Nerde güzel görsen benim sanarsın
Hani kim olmuştur sana yar gönül

Kasabımın bel kayışı
Yaktı beni altın dişi
Ekmek aldım bitti
Peynir aldım bitti
Körolasın kasap
Nerelere gitti

Zülali'in başını vurdun taşlara
Girdin çıktın nice bin savaşlara
Beni gülünç ettin eş yoldaşlara
Sende namus haya yok mu ar gönül

Aman kasap canım kasap
Getir paraları edelim hesap

Kaşı Keman Beni Mecnun Eyledin

Kaynak: Fevziye İsmail

Kasap (Kasabımın Koyunları)
Kasabımın koyunları
Çoktur bana oyunları
Aman aman kasap
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Kaynak: Aşık Zülali

Kaşı keman beni Mecnun eyledin
Bülbül gibi söyler dilin var senin
Yakıp vücudumu büryan eyledin
Turna gibi siyah telin var senin
Kaşın çatıp kirpiklerin atarsın
Garip geldim derdime dert katarsın
Her şeftalin bin altına satarsın
Yanağında gonca gülün var senin
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Sayfa 1821

Uçan kuşa sormalı (Vay)
Şöyle dâyim muradını bileyim
Firkatinle kara bağrım deleyim
Efendim yoluna kurban olayım
Koçuşacak ince belin var senin

Kaynak: Necmiye Hanım

Kaşın Kara Gözün Kara

Pervaneyim şem’a düşüp yanınca
Uyku âşıkın serinden kaçınca
Aşk hayat bulur lebin emince
Şol beni mest eden lebin var senin

(aman) Kaşın kara gözün kara
Hep benlerin sıra sıra (aman)
(aman) Her bakışın yüz bin lira (aman)
Çok seviyom ayrılamam

Çünkü aklım alıp eyledin üryan
Aradım derdime bulamadım derman
Kuloğlu eydür âfât-ı deveran
Bencileyin nice kulun var senin

(aman) İnci misin Gürcü müsün
Sen Antep'in gülü müsün
(aman) Kocan çirkin sen güzelsin
Sen bu canın dengi misin (aman)
Çok seviyom ayrılamam

Kaynak: Kuloğlu

Kaşımın Karasına
Kaşımın karasına
Gül koydum arasına
Yaralı ceylan gibi
Melerim arkasına
Hadi yandım sürmeli
Göğsü çapraz düymeli
Bir aklıma düşünce
Seni nerde bulmalı
Uçan kuşa sormalı (Vay)
Bağa gel bostana gel
Zülüfün destele gel
Beni burda bekletme
Yalandan hastalan gel
Hadi yandım sürmeli
Göğsü çapraz düymeli
Bir aklıma düşünce
Seni nerde bulmalı
Uçan kuşa sormalı (Vay)
Bahçelerin gülüyüm
Dalında bülbülüyüm
Boyum benzer fidana
Anadolu gülüyüm
Hadi yandım sürmeli
Göğsü çapraz düymeli
Bir aklıma düşünce
Seni nerde bulmalı
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Kaynak: Dilber Aybağış

Kaşın Kare iken Ezelden Kare
Kaşın kare iken ezelden kare
Sürme çekmeyinen (de) kaş kare olmaz
Var iki büyüğe sor sual eyle
Bir yol (kez) öpmeyinen (de) yüz kare olmaz
Ha leylim leylim de sar yörü yörü
Saramazsan leylim de dön geri geri
Üç güzel geliyor karşı bağlardan
Kaşın değil gözün (de) beni ağlatan
Satın m'aldın güzelliği Mevla'dan
Gider bu güzellik (de) sana da kalmaz
Ha leylim leylim de sar yörü yörü
Saramazsan leylim de dön geri geri
Kaynak: Yöre Ekibi

Kaşın Mihrabımdır
Kaşın mihrabımdır Kabem yüzündür
Söylerim çıktıkça avazım benim
Benim kıblegahım iki gözündür
Her vakit sanadır niyazım benim
Tuba dedikleri güzel boyundur
Huri melek derler senin soyundur
Aşığa cevretmek eski huyundur
Dişi inci dudak kirazım benim
İbreti kapında her zaman kulum
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Asla eteğinden çekemem elim
Görmese gözlerim lal olsa dilim
Senden ayrılamaz bu özüm benim
Kaynak: Aşık İbreti

Kaşın Nakış Kirpik Oya
Kaşın nakış, kirpik oya
Gözlerine sürme boya
Sarılayım doya doya
Beline kurbanım güzel

Sayfa 1822

Yarim orda ben burda
Buna can dayanır mı
Haydi gülüm haydi haydi
Gözlerin beni baydı
Ellerinen olmuşum
Bana yaramam gayrı
Kaynak: Rıfat Özsaraç

Kaşların Karasına

Sana feda al bu canım
Vur hançeri aksın kanım
Bastığın yere hayranım
Yoluna kurbanım güzel

Kaşların karasına
Kurbanım arasına
Ancak sen melhem olun
Kalbimin yarasına
Göynümün yarasına

Çağır yanına varayım
Emret dağları yarayım
Saçlarını ben tarayım
Teline kurbanım güzel

İnce belinden (Yarim)
Datlı dilinden (Yarim)
Bir hatıra ver bana
Zülfün telinden (Yarim)

Sana feda al bu canım
Vur hançeri aksın kanım
Bastığın yere hayranım
Yoluna kurbanım güzel

Kaşların kara kara
Açtı bağrıma yara
Başka Doktor istemem
hekim Doktor istemem
Sensin derdime çare
Sensin kalbime çare

Kaşların Karasına
Kaşların karsına
Gül koydum arasına
Az verdim çok yalvardım
Okızın anasına
Haydi gülüm haydi haydi
Gözlerin beni baydı
Ellerinen olmuşum
Bana yaramam gayrı
Bahçeleri bayırsız
Etrafı çayırsız
Ellerin yari gelmiş
Hani bizim hayırsız

Kaynak: Neşet Ertaş

Kaşların Karasına
Kaşların karasına (Vay lele vay le)
Mim çekmiş arasına (Yar yangınam ben vurgunam)
Seni merhem diyorlar (Vay lele vay le)
Sinemin yarasına (Yar yangınam ben vurgunam)
Kaşların ince mince (Vay lele vay le)
Ölürüm görmeyince (Yar yangınam ben vurgunam)
Ben senden ayrılmam (Vay lele vay le)
Kabire girmeyince (Yar yangınam ben vurgunam)
Kaynak: Zaralı Halil

Haydi gülüm haydi haydi
Gözlerin beni baydı
Ellerinen olmuşum
Bana yaramam gayrı
Karakaş boyanır mı
Öpsem yar uyanırmı
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Kaşların Keman Senin
Kaşların keman senin
Elinden aman senin
Derdin belan çekmişim
Bir hayli zaman senin
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Ağam mendilin hani
Paşam mendilin hani
Durmaz parmağın kanı
Benim sevdiğim sensin
Senin sevdiğin hani
Kaşların oydu beni
Bir güzel soydu beni
Evvel böyle değildim
Bu derde koydu beni
Ağam mendilin hani
Paşam mendilin hani
Durmaz parmağın kanı
Benim sevdiğim sensin
Senin sevdiğin hani
Kaşların mildir yarim
Dilin bülbüldür yarim
Aramız dağlar olmuş
Kalbimiz birdir dağlar
Ağam mendilin hani
Paşam mendilin hani
Durmaz parmağın kanı
Benim sevdiğim sensin
Senin sevdiğin hani
Kaynak: Aliye Akkılıç

Kaşlarında Har Mı Var
Kaşlarında har mı var (Amman amman)
Al yanakta bal mı var (Tombul gelin)
Gören doğru söylesin (Amman amman)
Senin gibi yar mı var (Tombul gelin)
Kaşların karasına (Amman amman)
Gül koydum arasına (Tombul gelin)
Saçlarından bir tel ver (Amman amman)
Sinemin yarasına (Tombul gelin)
Kapı önünde durma (Amman amman)
Durup halimi sorma (Tombul gelin)
Kaşın yay kirpiğin ok (Amman amman)
Yeter sineme vurma (Tombul gelin)

Sayfa 1823

Kaşlarında Mim duası yazılı
Sana medet yoluna mürvet ya Ali
Bilirim günahım hadden aşmıştır
Sana medet yoluna mürvet ya Ali
Elüstü deminden hak bildik yolu
Korkarım solduram ol gonca gülü
Nice bir ağlattın bu edna kulu
Sana medet yoluna mürvet ya Ali
Kalmadı baharım yetişti yazım
Yalvarı yalvarı kalmadı yüzüm
Yetişti kervanım kalmadı izim
Sana medet yoluna mürvet ya Ali
Feriştehler ile hubca görüştüm
Arş yüzünde meleklerle karıştım
Şükür ol dem didarına iriştim
Sana medet yoluna mürvet ya Ali
Pir Sultan Abdal'ım bahar yaz için
Kırkların yediği lokma hakkıyçin
Hasan Hüseyin'in başı hakkıyçin
Sana medet yoluna mürvet ya Ali
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Kaşlarını Eğdirirsin
Kaşlarını eğdirirsin
Birbirine değdirirsin
Güzelliğin yoktur ama
Sen kendini sevdirirsin
Öldüm öldüm öldüm öldüm
Yar kıymetin yeni bildim
Bunda benim suçum yoktu
Sen çağırdın bende geldim
Sandık sandığa dayalı
İçi mavi yazma oyalı
Ben seni böyle mi sevdim
Dudağı kaşı boyalı
Öldüm öldüm öldüm öldüm
Yar kıymetin yeni bildim
Bunda benim suçum yoktu
Sen çağırdın bende geldim

Kaynak: Edip Demir
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Kaşlarında Mim Duası Yazılı
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Kaşlarının Karesi
Kaşlarının karesi
Kalbimdedir yaresi
Öyle bir derde düştüm
Nedir bunun çaresi
Kapısına kapısına kul oldum
Ben o yarin gözlerine vuruldum
Bir vefasız yüzünden
Yandım yandım kül oldum
Hep böyle dolaşılmaz
Karlı dağlar aşılmaz
Yarinden ayrılanlar
Yarine kavuşamaz
Kolayca kavuşulmaz
Kapısına kapısına kul oldum
Ben o yarin gözlerine vuruldum
Bir vefasız yüzünden
Yandım yandım kül oldum
Kaynak: Rıfat Özsaraç

Katar Katar Olmuş Giden Turnalar
Katar katar olmuş giden turnalar
Sizler bilirsiniz hallerimizi
Sılada sevdiğim öz anam atam
Daha gözlemesin yollarımızı
Pişirir kebabı meze ederler
Artırır az derdim taze ederler
Gündüz akşama dek ceza ederler
Akşam da bağlarlar ellerimizi
Ben de Emrah idim kendi ilime
Şahin kuşu kondururdum koluma
İpek şedde kuşanırdım belime
Şimdi kendir sıkar kollarımızı
Kaynak: Ercişli Emrah

Katı Havadan Uçarsın
Katı havadan uçarsın
De neye ağam nayda nanay
Kibar nanay nay nanay
İndireyim gönül seni
De neye ağam nayda nanay
Kibar nanay nay nanay
Budak budak gül dalına
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Sayfa 1824

De neye ağam nayda nanay
Kibar nanay nay nanay
Kondurayım gönül seni
De neye ağam nayda nanay
Kibar nanay nay nanay
Yüce dağlar yüce olur
De neye ağam nayda nanay
Kibar nanay nay nanay
Gündüz geçer gece olur
De neye ağam nayda nanay
Kibar nanay nay nanay
Bu ayrılık nice olur
De neye ağam nayda nanay
Kibar nanay nay nanay
Ayırayım gönül seni
De neye ağam nayda nanay
Kibar nanay nay nanay
Ördeği avlarlar gölde
De neye ağam nayda nanay
Kibar nanay nay nanay
Şahini beslerler kolda
De neye ağam nayda nanay
Kibar nanay nay nanay
Bezirgan geçtiği yolda
De neye ağam nayda nanay
Kibar nanay nay nanay
Çınlatayım gönül seni
De neye ağam nayda nanay
Kibar nanay nay nanay
Kaynak: Nuri Üstünses

Katılmak İçin
Hey gönül elinden çektiğim çile
Çeşmimde çağlıyan nehirler niye
Destan etme beni düşürme dile
Kırk elekten geçtim seçilmek için
Irmak nehirlerle umman bulunmaz
Can cana mihmandır gümanı olmaz
Dil yarasına dost derman bulunmaz
Sakındım durdum hep kaçınmak için
Gel gönül duralım seyri seyrana
Bülbüller dizilmiş feryad figana
Varalım Konya da üsdad Mevlana
Pazar pazar gezdim satılmak için
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Larendelim sereli meydana özüm
Bir derya oldu çağlar iki gözüm
İlmi ledundur ikrarım yar sözüm
Dünyadan geçtim erenlere katılmak için

Sayfa 1825

Su diye yutturur buzu
Katil düştük kuzu kuzu
Dünyanın en namussuzu
Amerika katil katil

Kaynak: Aşık Larendeli

Katırı Beslersen Tekmeden Sakın
Katırı beslersen tekmeden sakın
Yularını kolanını sağlam çek
Fazla yem verince başlar çifteye
Yularını kolanını sağlam çek
Şekeri yedirsen nankördür bilmez
Yuları koparsa bir yerde durmaz
Çifteye başlarsa dostunu bilmez
Yularını kolanını sağlam çek
Önden gideni dişleriyle ısırır
Nereye ulaşsa onu düşürür
Her dişi değdiği yeri şişirir
Yularını kolanını sağlam çek
Söyleme katıra bu ağır sözü
Cehalet dünyada en büyük sızı
Soysuzlar duyarsa göremez gözü
Yularını kolanını sağlam çek
Berati der tabak başlı katıra
Benim bu sözlerim kalsın hatıra
Kaşağı ses yapar belinde yara
Yularını kolanını sağlam çek

İnsanlıkta ırk sarısı
Küstü dünyanın yarısı
Vietnam'ın pis karısı
Amerika katil katil
Mahzuni şerif uyuma
Gün geldi çattı akşama
Bizden selam Vietnam'a
Amerika katil katil
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Katip Türküsü
Mezireden çıktım ağrıyor başım
Dumdum kurşunuyla serildi leşim
Buna sebep olan arap kardaşım
Di değme de değme yaram derindir
Yaram sağalırsa mevlam kerimdir
Mezireden çıktım yıldız ışılar
Katibi vurmuşlar kanı fışılar
İmdada gelmiyor hayın komşular
Bağlantı
Saranın evleri Toptop'a bakar
Katibi vurmuşlar al kanlar akar
Bir mahle katibin yoluna bakar

Kaynak: Aşık Berati

Katil Amerika (Defol Git)
Defol git benim yurdumdan
Amerika katil katil
Yıllardır bizi bitirdin
Amerika katil katil
Devleti devlete çatar
İt gibi pusuda yatar
Kan döktürür silah satar
Amerika katil katil
Japonya'yı yiyen velet
Dünyadaki tek nedamet
İki yüzlü kahpe millet
Amerika katil katil
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Bağlantı
Atımı bağladım ben bir dikene
Tükettin ömrümü ömrün tükene
Benden selam olsun "kefen diken"e
Bağlantı
Toptop'un önünde perteğin yolu
Fikri bey geliyor liveri dolu
Katibi vuran da İbiş'in oğlu
Bağlantı
Anam yoğurdumu ayran eylesin
Çıkıp yücelerden seyran eylesin
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Yoluma bakmasın, hicran eylesin

Sayfa 1826

Tuti gibi her göfti şirin olmağa sebep
Kundakta şeker katmış lalası mamasına

Bağlantı
Sabahleyin kalktım çantama baktım
Melul mahzun alıp atıma taktım
Anama uymadım bağırımı yaktım

Terkeyle bugünden gerü sevda-yı dilberi
Ey Dertli kimler erişmiş anın vefasına
Kaynak: Şair Dertli

Bağlantı

Katma Değerin Var Mı

Katipler Oturmuş Derdimi Yazar

Rüzgar ekersin ve fırtına biçer
Ömür sermayen boş rüyayla geçer
Gün gelir bu can kuşlar gibi göçer
Kendine bir katma değerin var mı

Katipler oturmuş derdimi yazar
Dem bir gelir geçer devran eylenmez
Felek vurdu yıktı burç hisarını
Yel eser savurur harman eylenmez
Bu dünya dediğin bir sınık yaydır
Evveli toy düğün ahiri vaydır
Dört kapılı ulu hoş bir saraydır
Konan göçer imiş kalan eylenmez
Yüreğimde vardır aşk ile yara
Varayım tabibe bulayım çare
Fırsat elde iken gel uy katara
Senin için yolda kervan eylenmez
Abdal Pir Sultan'ım keremler kani
Nereden geliyor canımın canı
Sensin bu gönlümün şahı sultanı
Sensiz bu cesette bu can eylenmez
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Katlan Dil-i Divane Güzeller Belasına

Üçe alırsın ve beşe satarsın
Ağır gelsin diye su da katarsın
Aldığın borcun üstüne yatarsın
Topluma bir katma değerin var mı
İnandım dersin de fikrin ortada
Hataların erimiyor potada
İster isen at koştur beş kıtada
Hak yola bir katma değerin var mı
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Kavak Kavağa Yaslanır
Kavak kavağa yaslanır (Eşim aman aman)
Dibinde dibinde bülbül beslenir
Yar küçücükten uslanır (Eşim aman aman)
Sen salcı ben yolcu germe de kolların
Gel dola boynuma ellerin

Katlan dil-i divane güzeller belasına
Hublarda cefa adet imiş mübtelasına

Kavak kavaktan uzundur (Eşim aman aman)
Dalinde dalinde bir top üzümdür
Yar benim iki gözümdür (Eşim aman aman)

Gel mihr ü vefa suretini tut ciğer köşem
Genç başın için koyma beni il sırasına

Sen salcı ben yolcu germe de kolların
Gel dola boynuma ellerin

Yavuz göze uğrar deyu ol tıfl-ı nevresin
Simli hamayıl takmış ninesi yakasına

Kaynak: İhsan Köycü

Bir şeb bize teşrif buyurun deyu ol şuhun
Yalvarsam aceb olmaz mı bir kez lalasına
Yelme yükünme vade-i vaslında ey gönül
Var mı ulaşan aşk yolunun müntehasına
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Kavak Kavaktan Uzundur
Kavak kavaktan uzundur
Dibinde bir tevek üzümdür
(<i>Tiyekte benim iki gözümdür</i>)
Yar benim iki de gözümdür
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Lale sümbül gülizare
Can kurban o şivekare
Kavak kavağa yaslanır
Dibinde kumrular beslenir
Yarim dedikçe seslenir

Sayfa 1827

Kavağın başı benem
Dibinin taşı benem
Gündüz gezen güzelim
Gece yoldaşı benem

Lale sümbül gülizare
Can kurban o şivekare

Bak böyle yar böyle
Kız böylesi diz kırma
Bak böyle bak öyle
Bak böylesi diz kırma

Kaynak: Azmi Körmükçü

Kaynak: Şefik Torungil

Kavak Kavaktan Uzundur

Kavak Uzanır Gider (Loy Loy)

Kavak kavaktan uzundur
Dibinde bir tiyek üzümdür
Yar benim ikide gözümdür

(Loy loy loy loy) Kavak uzanır gider
(Loy loy loy loy) Dalı da bezenir gider
(Loy loy loy loy) Gönül çekmeyen kızın
(Loy loy loy loy) Ömrü uzanır gider

(Bağlantı)
Ben esiri kakül yare
Can kurban ol şive kare
Ya leyli bir daha ya leyli
Ya leyli beş daha ya leyli
El etti kandırdı beni
Göz etti yandırdı beni
Kavak kavaktan seslenir
Dibinde kumrular beslenir
Yar acep nerden seslenir

(Loy loy loy loy) Bu derenin kavağı
(Loy loy loy loy) Güneş almış konağı
(Loy loy loy loy) Ben bugün yari gördüm
(Loy loy loy loy) Elma gibi yanağı
(Loy loy loy loy) Bu dere coşar gider
(Loy loy loy loy) Suları taşar gider
(Loy loy loy loy) Ben yarimi kaybettim
(Loy loy loy loy) Yüreğim yanar gider
Kaynak: Muharrem Akkuş

Bağlantı
Valalar örmüş başına
Hıdadlar çekmiş kaşına
Yarim girmiş on yaşına
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Kavak Uzanır Gider (Bak Böyle)
Kavak uzanır gider
Dale bezenir gider
Buse vermeyen kızlar
Günah kazanır gider
Bak böyle yar böyle
Kız böylesi diz kırma
Bak böyle bak öyle
Bak böylesi diz kırma
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Kavak Uzanır Gider (Şeker Oğlan)
Kavak uzanır gider
Ele güzel oğlan şeker oğlan
Sende gel sende gel
Dalı bezenir gider
Ben eve gidim köye gidim suya gidim
Sende gel sende gel
Sevip sevip almayan
Ele güzel oğlan şeker oğlan
Sende gel sende gel
Günah kazanır gider
Ben eve gidim köye gidim suya gidim
Sende gel sende gel
Derelerin alucu
Ele güzel oğlan şeker oğlan
Sende gel sende gel
Kınalı parmak ucu
Ben eve gidim köye gidim suya gidim
Sende gel sende gel
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Evlenmeyen kızların
Ele güzel oğlan şeker oğlan
Sende gel sende gel
Kabül olmaz orucu
Ben eve gidim köye gidim suya gidim
Sende gel sende gel
Al işliği al eyle
Ele güzel oğlan şeker oğlan
Sende gel sende gel
Al da beni yar eyle
Ben eve gidim köye gidim suya gidim
Sende gel sende gel
Git askere gel eyle
Ele güzel oğlan şeker oğlan
Sende gel sende gel
Gel de sar eyle
Ben eve gidim köye gidim suya gidim
Sende gel sende gel
Kaynak: Sıddık Sayal

Kavakta Kuru Dal Var
Kavakta kuru dal var
(Gül eğlen eğlen eğlen)
Bedende mavi şalvar
(Yar uğrulen uğrulen)
Seni bana vermezler
(Gül eğlen eğlen eğlen)
Diz gel Allah'a yalvar
(Yar uğrulen uğrulen)
Kavak kavaktan uzun
(Gül eğlen eğlen eğlen)
Sevdiğim iki gözüm
(Yar uğrulen uğrulen)
Gelip halim sormadı
(Gül eğlen eğlen eğlen)
Yare var bir çit sözüm
(Yar uğrulen uğrulen)
Kavaklar sıralanır
(Gül eğlen eğlen eğlen)
O yar yürür sallanır
(Yar uğrulen uğrulen)
Benim sevdiğim güzel
(Gül eğlen eğlen eğlen)
Her cefaya katlanır
(Yar uğrulen uğrulen)
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Sayfa 1828
Kaynak: Fatma Çipil

Kavakta Turna Sesi Var
Kavakta turna sesi var
O yarin billur sesi var
Salınıp gezmeye çok hevesi var
Sen salla çıtı pıtı kolların
Meze vermiyor ellerin
Kavak kavaktan uzundur
Asmada biten üzümdür
O yarim iki gözümdür
Sen salla çıtı pıtı kolların
Meze vermiyor ellerin
Kaynak: Sadi Yaver Ataman

Kavalı Çala Çala (Şehriban)
Şehriban can gurban
Kavalı çala çala
Çıktım bir ince dala
Korkarım dal kırıla
Yar boynuma sarıla
Şehriban can gurban
Şehriban can gurban
Ben bir deste kamışam
Deste deste kalmışam
Murat Suyu söndürmez
Yüreğimden yanmışam
Şehriban can gurban
Şehriban can gurban
Arpa ektim hazana
Kamış gibi uzana
Anan baban kör ola
Seni verdi hızana
Şehriban can gurban
Kaynak: Şinasi Hatunoğlu

Kavgadan Uzak Kalmışsan
Suya düşen bir karanfilse yüreğin
Bırak kendini ırmağın türküsüne gülüm
Vursun seni o taştan bu taşa
O çağlayandan bu çağlayana
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Kavgadan uzak kalmışsan
Sevdadan da uzak demektir
Devinmez yüreğin mağması
Çatlamaz sabrın kara taşı
Kaynak: Ahmet Telli

Kavurma Koydum Tasa
Kavurma koydum tasa ağam yar paşam yar
Doldurdum basa basa di gel gel
Benim yarim çok güzel ağam yar paşam yar
Birazcık boydan kısa di gel gel
Haydi haydi hopla gel di gel gel
Fistanını topla gel di gel gel
Bayburdun eymeleri ağam yar paşam yar
Ben sevmeme deymeleri di gel gel
O yar yelek yaptırmış ağam yar paşam yar
Ben olam düğmeleri di gel gel
Haydi haydi hopla gel di gel gel
Fistanını topla gel di gel gel
Kavurmanın kurusu ağam yar paşam yar
Geçti kızlar sürüsü di gel gel
Geçenler sizin olsun ağam yar paşam yar
Yaktı beni birisi di gel gel
Haydi haydi hopla gel di gel gel
Fistanını topla gel di gel gel
Merekte sarı saman ağam yar paşam yar
Gel eylenek bir zaman di gel gel
Benim yarim çok güzel ağam yar paşam yar
Cilveleri çok yaman di gel gel
Haydi haydi hopla gel di gel gel
Fistanını topla gel di gel gel

Kavurma Koydum Taşa
Kavurma koydum taşa
(Ağam yar paşam yar)
Doldurdum başa başa
(Digel gel)
Benim yarim pek güzel
(Ağam yar paşam yar)
Azıcık boydan kısa
(Digel gel)
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Sayfa 1829

(Bağlantı)
Haydi haydi hopla gel digel gel
Fistanını topla gel digel gel
Bugün ayın onudur
(Ağam yar paşam yar)
Yüküm buğday unudur
(Digel gel)
Evliye gönül verme
(Ağam yar paşam yar)
Eve gider unudur
(Digel gel)
Bağlantı
Tortumun eymeleri
(Ağam yar paşam yar)
Beğenmem deymeleri
(Digel gel)
O yar yelek yaptırmış
(Ağam yar paşam yar)
Ben olim düğmeleri
(Digel gel)
Bağlantı
Kaynak: Seyfettin Sığmaz

Kavuşmadan Yare
Kavuşmadan yare, onu gömdüm yere
Bu acılarla ben varamam bir yere
Nasıl ihmal ettim göz göre göre
Kadir Mevlam bana bir sabır vere
Ben bir hayırsızım
Kışa döndü yazım
Ben doğmuş doğalı
Zaten gülmez yüzüm
Göz yaşlarım döndü Kızılırmak'a
O nazik bedenin bulandı toprağa
Sararıp dönmüşüm kuru yaprağa
Yürek mi dayanır bu derde merana
Ben bir hayırsızım
Kışa döndü yazım
Sen gittin gideli
Ötmez oldu sazım
Söz: Mustafa Çiftçi
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Kaya Dibi Kar İmiş (Şıkırdım)
Kaya dibi kar imiş
Gün vurmadan erimiş
Otuz iki meyvanın
En tatlısı yar imiş
Şıkırdım şıkırdım şıkırdım
Şıkırdım şıkırdım şıkırdım vay
Kaya da keklik öter
Dibinde hurma biter
Nazlı yarin bağında
El değmedik nar biter
Şıkırdım şıkırdım şıkırdım
Şıkırdım şıkırdım şıkırdım vay
Kayaların yılanı
Gel dolanı dolanı
Sen olan da sevmen mi
Ayağına geleni
Şıkırdım şıkırdım şıkırdım
Şıkırdım şıkırdım şıkırdım vay
Kaynak: Bilinmiyor

Kayada Keklik Alayı
Kayada keklik alayı (Aman)
Döner dolayı dolayı (Ben yandım aman aman hey)
Gerdanı altın alayı (Aman)
Uyanınca mahmur ela gözlüm
Sen uyan aman aman hey
Kayada keklik yuvası (Aman)
Ayağında var kınası (Ben yandım aman aman hey)
Çektiğim hep aşk belası (Aman)
Uyanınca mahmur ela gözlüm
Sen uyan aman aman hey

Sayfa 1830

Amman oğlan oğlan
Yandım şeker oğlan
Anasına darılmış
Damda yatan oğlan
Kayaya serdim kilim
Gel otur benim gülüm
Ne dedim de darıldın
Lal olsun ağzım dilim
Amman oğlan oğlan
Yandım şeker oğlan
Anasına darılmış
Damda yatan oğlan
Kaynak: Yağcıoğlu Fehmi Efe

Kayadan İndirdiler
Kayadan indirdiler
(Aman) Kırata bindirdiler
Alt'aylık mahpusluğu
(Aman) Üç aya indirdiler
Mis pamuğum
Nerelerde kaldın göz yanuğum
Bartın yolu düzdedir
(Aman) Top zülüfler yüzdedir
Delikanlı gözleri
(Aman) İnce belli kızdadır
Mis pamuğum
Nerelerde kaldın göz yanuğum
Kaynak: Vahdet Gizli

Kayadan İner Akrap
Kayadan iner akrap
Aman başında yeşil yaprak vay
Gel beraber gezelim
Aman sonumuz kara toprak vay

Kaynak: Suphi Atlar

Kayadan Bakan Oğlan
Kayadan bakan oğlan
Kakülü sarkan oğlan
Gece gelme gündüz gel
Horozdan korkan oğlan
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(Bağlantı)
Odalara hanım gelin odalara vay
Şimdi de rağbet modalara vay
Kayadan atın beni
Aman atınan tutun beni vay
Ben atınan tutulmam
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 1831

Aman gızlara gatın beni vay

Yeni sevda eyledum

Bağlantı

Kaynak: Bilinmiyor

Ellere hanım gelin ellere vay
Şimdi de rağbet güzellere vay

Kayalar Direk Direk

Kaynak: Sadi Yaver Ataman

Kayaköy'ün Alt Yanında Değirmeni
Kayaköy'ün alt yanında değirmeni
Benim de yarim şu düğünün feymanı
Nazlı kızı Hasan oğlana vermeli
Telli de yazmaları oyaladın mı
Sırça da parmakları boyaladın mı
Kayaköy'ün de alt yanında bostanı
Benim de yarim telli de giyer fistanı
Varın bakın nazlı da yarim hasta mı

Kayalar direk direk, çınar o gızın anası
Suyu nerden indirek, diloy dilber o gızın anası
Yar orada ben burada, çınar o gızın anası
Nasıl dayansın yürek, diloy dilber o gızın anası
Kayadan indik düze, çınar o gızın anası
Nazar mı değdi bize, diloy dilber o gızın anası
Eller düğün ediyor, çınar o gızın anası
Bizimki kaldı düze, diloy dilber o gızın anası
Hınıs'a gar yağıyor, çınar o gızın anası
Guş yuvaya dönüyor, diloy dilber o gızın anası
Benim yuvam yok diye, çınar o gızın anası
Eller beni gınıyor, diloy dilber o gızın anası
Kaynak: Bedrettin Ceylan

Telli de yazmaları oyaladın mı
Sırça da parmakları boyaladın mı
Kaynak: Mustafa Argun

Kayalar Aşamazsun
Kayalar aşamazsun
Alduğun yaşamasun
Ben sevdim eller aldı
Mevla'm bağışlamasun
Ben nasıl çıkacağum
Kayanın bayırını
Ben sevdim eller aldı
Görmesun hayırını
Gürgen vereyum ateş
Beni yanay beni
Sarıldı boğazıma
Sen alacasın beni
Al tavan tekkeleri
Belleyirum yerleri
Zamanında vermedun
Sen böyle haberleri
Ozandan geçe geçe
Ozanı heceledum
Güldüm de dedum ona
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Kayalar Gayşamasın
Kayalar gayşamasın (Emine'm)
Helkeler çığşamasın (vay vay)
Seni yarden ayıran (Emine'm)
Oğlan kız okşamasın (vay vay)
Kumtepe'nin gayrağın (Emine'm)
Çek bayrakçı bayrağın (vay vay)
Kayalar kertilmesin (Emine'm)
Kunduran yırtılmasın (vay vay)
Seni yarden ayıran (Emine'm)
Can verip kurtulmasın (vay vay)
Kumtepenin gayrağın (Emine'm)
Çek bayrakçı bayrağın (vay vay)
Kaynak: İbrahim Şenbaba

Kayalar Gölgelendi
Kayalar gölgelendi (Kayalar gölgelendi)
Gözeller suya indi (Gözeller halkalandı)
Her gözelde bir gülüş (Her gözelde bir gülüş)
Yine can tazelendi (Yine can tazelendi)
Kayaların yılanı (Kayaların yılanı)
Gel dolanı dolanı (Gel dolanı dolanı)
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İnsan görüp sevmez mi (Adam görüp sevmez mi)
Ayağına geleni (Ayağına geleni)
Avluya kuş tünedi (Avluya kuş tünedi)
Yeşil idi ganadı (Yeşil idi ganadı)
Senin gibi yiğidin (Senin gibi yiğidin)
Çoğu beni sınadı (Çoğu beni sınadı)
Avcum dolu gümüşten (Avcum dolu gümüşten)
Anlamadım bu işten (Anlamadım bu işten)
Beni yardan ayıran (Beni yardan ayıran)
Bacım ile eniştem (Bacım ile eniştem)
Kaynak: Nurşen Sarıca

Kayalar Gölgelendi
Kayalar gölgelendi
Güzeller suya indi
Her güzelden bir öptüm
Yine can tazelendi
(Bağlantı)
Kayaların yılanı
Gel dolanı dolanı
İnsan sevdiği yare
Nasıl söyler yalanı
Kayalar merdin merdin
Kimbilir kimin derdin
Ağaçlar kalem olsa
Yazılmaz benim derdim
Bağlantı

Sayfa 1832

Ne kestiler dilimi
Gülüm güller zarıdan
Vazgeçmerem yarımdan
Göğerçinler gök girip
Hepsi de o yar derdinden
Yürüşü kaza benzer
Boyu raffaza benzer
Bir gün seni görmesem
Bir kış bir yaza benzer
Gülüm güller zarıdan
Vazgeçmerem yarımdan
Göğerçinler gök girip
Hepsi de o yar derdinden
Kaynak: Ekrem Duzu

Kayalar Kadı Olurdu (Olsaydı)
Kayalar kadı olurdu
Akıllar yaşta olsaydı
Yeşil mezar türkü söyler
Keramet taşta olsaydı
Güle bülbül konar mıydı
Öter öter bunar mıydı
Bahar çiçek sunar mıydı
Kabahat kışta olsaydı
Toprak olur ağa paşa
Gelde şu dünyada yaşa
Düşmezdi gardaş gardaşa
İstanbul Muş'ta olsaydı

Kaynak: Bekir Karadeniz

Kayalar Gölgelendi
Kayalar gölgelendi
Gözeller suya endi
Her güzelden bir gülüş
Yaralar tazelendi
Gülüm güller zarıdan
Vazgeçmerem yarımdan
Göğerçinler gök girip
Hepsi de o yar derdinden
Apardılar gülümü
Eylediler zulumu
Ne koydular şad olup
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Beni gören birşey sanmaz
Dünyayı içenler kanmaz
Mahzuni'nin kalbi yanmaz
Sevdası başta olsaydı
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kayalar Kayalar Yüksek Kayalar 1
Kayalar kayalar yüksek kayalar
Kayanın ardında keklik yayalar
Öğleyinen ikindinin arası
Yaktı beni kaşlarının karası
Kaynak: Meğmet Ağa
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Kayalar Kayalar Yüksek Kayalar 2
Kayalar kayalar yüksek kayalar
Kayanın ardında keklik yayalar
Yar göğsün üstünde bergüzar durur
Gizli yad ellerden nişan sayalar
(Bağlantı)
Hele de hele
Şu yavrunun oynayışı
Irakıya meze yollayışı
Top zülfünü sallayışı
Derya kenarında ceylan avlarım
Ben gönlümü altın tele bağlarım
Gül yarimin göçü yüklenmiş gider
Ardısıra bakar bakar ağlarım
Bağlantı
Kaynak: Adnan Türköz

Kayalar Yarılmasın
Kayalar yarılmasın
Söylen yar darılmasın
Darılırsa darılsın
Ellere sarılmasın
Nesine de yavrum nesine
Sigara da koymuş fesine
Kayalar engin olsa
Nişanlım zengin olsa
Zenginliği aramam
O benim dengim olsa
Nesine de yavrum nesine
Sigara da koymuş fesine
Kayalar kaynağında
Al kınalar parmağında
Ben yarimi kaybettim
Ürgüp'ün oymağında
Nesine de yavrum nesine
Sigara da koymuş fesine
Kaynak: Ali Boran Numanoğlu

Kayaların Arını
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Sayfa 1833

Kayaların arını
Süpürseler karını
Şu benim bugünümde
Gönderseler yarimi
Seni gidi mavilim seni
Yaktın yandırdın beni
Üç beş gün arasında
Gül gibi soldurdun beni
Kayalar merdin merdin
Kimbilir kimin derdin
Ağaçlar kalem olsa
Yazılmaz benim derdim
Seni gidi mavilim seni
Yaktın yandırdın beni
Üç beş gün arasında
Gül gibi soldurdun beni
Kayalar bitişiyor
Keklikler ötüşüyor
Eller yar yar dedikçe
Yüreğim tutuşuyor
Seni gidi mavilim seni
Yaktın yandırdın beni
Üç beş gün arasında
Gül gibi soldurdun beni
Kaynak: Zekeriya Bozdağ

Kayalıca'nın Daşları
Kayalıca'nın daşları
Sarı da sarı saçları
Kefenimi ısladır
Ela gözün yaşları
Mehmet sen vurdun beni
Gençliğime doymadan
Al gelinler olmadan
Hediyemi verdiler
Kendisi ölmüş dediler
Cenazemi kaldıranlar
Onbeş altın yediler
Sarı sarı saçlı Zeynebim
Al gelinler olmadan
Gençliğime doymadan
Kaynak: Hasan Ateşbahar
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Kayanın Bedenleri
Kayanın bedenleri
Çevirin gidenleri
Ne hoş yazma bağlıyor
Beypazar güzelleri
Amanın amanın da çay kuşum
Nerelerde kaldın minnoşum
Çok içmişim serhoşum
Kayalar bitişiyor
Keklikler ötüşüyor
Eller yarim dedikçe
Ciğerim tutuşuyor

Sayfa 1834

Kayaserdir yolumuz
Mencilis mi kurdunuz
Yedi benli Nadire'yi
Bana çok mu gördünüz
Gurşun aman değil gama
Yedi benli Nadire'yi
Bana çok mu gördünüz
Gurşun aman değil gama
Yuvalıda potin ayakta
Ne gezersin hayatta
Ne gezmiyem hayatta
Gan akıyo sokakta

Amanın amanın da çay kuşum
Nerelerde kaldın minnoşum
Çok içmişim serhoşum

Gurşun aman değil gama
Ne gezmiyem hayatta
Gan akıyo sokakta
Gurşun aman değil gama

Kayalar merdin merdin
Kin bilir kimin derdin
Ağaçlar kalem olsa
Yazılmaz benim derdim

Gurşun attım delikten
Hekim gelsin firekten
Fındık memet vurulmuş
Gan akıyo gömlekten

Amanın amanın da çay kuşum
Nerelerde kaldın minnoşum
Çok içmişim serhoşum

Gurşun aman değil gama
Fındık memet vurulmuş
Gan akıyo gömlekten
Gurşun aman değil gama

Kaynak: İhsan Ünlüsan

Kayanın Dibinde Mal Mı Yayılır
Kayanın dibinde mal mı yayılır
Döşeğin üstünde nar mı soyulur
Birgün görmeyinen yar mı sevilir
Gecesi gündüzü bir olmayınca
Karanfil ekmişim gül ekmemişim
Unutmuş dibine su dökmemişim
Sanki ayrılığı ben çekmemişim
Çekerim ayrılık seni bir zaman
Bir çift bülbül oldum kondum dikene
Tükettin ömrümü ömrün tükene
Sen de bilirsin ki başka yarim yok
Arar deli gönül bulur bir tane
Kaynak: Selahattin Alpay

Kayaserdir Yolumuz
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Gurşun attım cıvladı
Yüreğimi dağladı
Gidi devrişin memet
Beni gafil avladı
Gurşun aman değil gama
Gidi dervişin memet
Beni gafil avladı
Gurşun aman değil gama
Sıra sıra mersinler
Kayaser'ye gelsinler
Fındık memet vurulmuş
Karakola haber versinler
Gurşun aman değil gama
Fındık memet vurulmuş
Karakola haber versinler
Gurşun aman değil gama
Kaynak: Mustafa Kantar
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Kayayı Gırcı Duttu
Kayayı gırcı duttu
İlvanlım ilvanlım ilvanlım aman aman
Dibini burcu duttu al fistanlım gaytanlım
Bizde bir yar sevmeynen
İlvanlım ilvanlım ilvanlım aman aman
Köyü bir sancı tuttu al fistanlım gaytanlım
Guş burnuyu budarlar
İlvanlım ilvanlım ilvanlım aman aman
Işkın sürmesin deyi de al fistanlım gaytanlım
Bizi köyden kovarlar
İlvanlım ilvanlım ilvanlım aman aman
Gözel sevmesin deyi de al fistanlım gaytanlım
Zülüf kısa yüz örtmez
İlvanlım ilvanlım ilvanlım aman aman
Sevda selinden gitmez de al fistanlım gaytanlım
Bu gözler seni gördü
İlvanlım ilvanlım ilvanlım aman aman
Gayrısına meyletmez de al fistanlım gaytanlım
Kaynak: Musa Yenilmez

Kaybedecek Neyim Kaldı

Sayfa 1835
Söz: Hasan Erdoğan
Kaynak: Hasan Erdoğan

Kaybolan Yıllar (Mahpus Damları)
Mahpus damlarında oldum divane
Dostum düşmanımı bileyim yeter
Her düşüş bir kalkış öğretti bana
Yitirdim kendimi bulayım yeter
Melhem kar etmiyor artık yarama
Yeterki sen bu gönlümden ırama
Beni ister ara ister arama
Sağlık haberini alayım yeter
Şahballı’yım yolcu gerek yolunda
Gönül can vermeyi ister kolunda
Hiç gözüm kalmadı dünya malında
Aç susuz yanında olayım yeter
Kaynak: Hilmi Şahballı

Kaymakam Kızı
Ilgıt ılgıt eser seher yelleri
Eserde diner mi ola ne bilem
Deli gönül yare gitmek istiyor
Kadir mevlam gönderirmi ne bilem

Ben felekten davacıyım
Kaybedecek neyim kaldı
Kem talihim kötü kader
Kaybedecek neyim kaldı

Kaymakam kızı kızı
Aldattın bizi bizi
Çıkalım dağlar başına
Sen gül topla ben nergizi

Neyim kaldı neyim kaldı
Kaybedecek neyim kaldı

Bir taş attım karlı dağın ardına
Vardı değdi nazlı yarin yurduna
Bizim ile bu feleğin derdi ne
Kadir mevlam gönderir mi ne bilem

Dertlerim hep ayan beyan
Olmadı sesimi duyan
Atlı idim kaldım yayan
Kaybedecek neyim kaldı
Neyim kaldı neyim kaldı
Kaybedecek neyim kaldı
Hasan nedir bunca efkâr
Gerçeği gör etme inkâr
Çok gezdim dost diyar diyar
Kaybedecek neyim kaldı
Neyim kaldı neyim kaldı
Kaybedecek neyim kaldı
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Kaymakam kızı kızı
Aldattın bizi bizi
Çıkalım dağlar başına
Sen gül topla ben nergizi
Kilise kilise çanlı kilise
Okundu evrakım gitti polise
Kadir mevlam seni bana verirse
Gidersem gurbete tezce gelirim
Kaymakam kızı kızı
Aldattın bizi bizi
Çıkalım dağlar başına
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Sen gül topla ben nergizi
Kaynak: Yöre Ekibi

Kaymakçı Kahvesi
Kaymakçı Kahvesi'nde masa kuruldu
Masanın başında Süleyman vuruldu
Kaldır Dudu'm kollarını göster yüzünü
Dudu'mun yollarında kıydım canımı
Devrent Deresi'ni duman bürüdü
Dumanın içinde Dudu'm yürüdü
Kaldır Dudu'm kollarını göster yüzünü
Dudu'mun yollarında kıydım canımı

Sayfa 1836

Kaynar Kazan Taşmaz Mı
Kaynar kazan taşmaz mı
Yol buradan aşmaz mı hey
Sil gözünün yaşını
Ayrılan kavuşmaz mı
(Bağlantı)
Ar geliyor
Yana yana bu ayrılık zor geliyor
Bir dalda iki kiraz
Biri al biri beyaz hey
Kurban olduğum Allah
Güzeli güzele yaz
Bağlantı
Kaynak: Mehmet Özköse

Kaynana Kişmiş Yemez
Kaynana kişmiş yemez
Eşeğine deh çüş demez
Akşama pişmiş yemez
Kaynana kaynana kalk cazı oyna
Kaynanalar çeker maşa
Gelin durmaz kaçar dışa
Koca köpek ölse kışa
Kaynana kaynana kalk cazı oyna
Koçhisardan gelir paşa
Kabak kaynar taşa taşa
Koca köpek beni boşa
Kaynana kaynana kalk cazı oyna
Kaynanam hamama gitse
Dört ayağı birden kaysa
Sandık içi bana kalsa
Kaynana kaynana kalk cazı oyna
Kaynanamın adı hürü
Kör olsun gözünün biri
Koca köpek senden diri
Kaynana kaynana kalk cazı oyna
Sağ göğsünde olur beni
Hep çekiğim gelin derdi
Günde ölsün üçü dördü
Kaynana kaynana kalk cazı oyna
Kaynak: Ahmet Altuner
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Kaynar Kazan Taşmaz Mı
Kaynar kazan taşmaz mı
Yol buracıktan aşmaz mı
Sil gözünün yaşını Haticem
Ayrılan kavuşmaz mı
Bağlarda kara üzüm
Ağlama iki gözüm
Ben de seni almazsam Haticem
Kör olsun iki gözüm
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Ben bu yoldan geçemeyeceğim Haticem
Sevda bağladı beni
Gel gidelim dağlara
Dağlar yolumuz olsun
Gürgen meşe yapraklan Haticem
Yorgan döşemiz olsun
Kaynak: Ünsel Hasanoğlu

Kaynar Kazan Taşmaz Mı
Kaynar kazan taşmaz mı
Yol buradan aşmaz mı
Sil gözünün yaşını
Ayrılan kavuşmaz mı
Asmada üzümün suyu sıkılır
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Yari asker olanın canı sıkılır
Sevdiğim sen ağlama
Kara yazma bağlama
Giderim tez gelirim
Elle bel bağlama
Asmada üzümün suyu sıkılır
Yari asker olanın canı sıkılır

Sayfa 1837

Çalarım sazımı gönlüm ahuzar
Derdi Derya imiş ismimi bildim
Bu cansız cemalim gölgeye benzer
Derdim gayet çoktur deryaya benzer
Gönlüm balık gibi içinde yüzer
Her gün artar işim ahızar
Arzum ve muradım naktır aşıkar
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Uza kavağım uza
Fındık çubuğu gibi
Kız beni oyalıyon
Beşik çocuğu gibi
Asmada üzümün suyu sıkılır
Yari asker olanın canı sıkılır
Kaynak: Mine Sezgin

Kayseri'nin Odaları Damgalı
Kayseri'nin odaları damgalı
Küçücükten benim başım kovgalı
(Bağlantı)
Aslı hanım Kayseri'ye vardın mı
Kayserililer kaypak olmuş gördün mü

Kayseri Mektebine Oldum Candarma

Kayserinin ocaklığı burmalı
Süleyman'ın boynuzunu kırmalı

Kayseri mektebine oldum candarma
Nazlı yarim el sözüne aldanma
Benden başka yar seversen güvenme

Bağlantı

Nafilesin sevdiğim de gonuşmam gayrı
Ellerinen olmuşsun barışmam gayrı

Kayseri'den bir yar sevdim gaziler
O da günde türlü-türlü naz eyler
Bağlantı

Gönül kasesini kırdıktan kelli
Gönül askılarda kaldıktan kelli
Nideyim dünyanın bol olduğunu
Nazlı yarim ellerinen olduktan kelli
Yanayım yanayım da derdime yanayım
Kimse fırsat vermedi gülem oynayım
Gönül kasesini kırdıktan kelli
Gönül askılarda kaldıktan kelli
Nideyim dünyanın bol olduğunu
Nazlı yarim ellerinen olduktan kelli
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Kayseri Vilayet Sarız Kazamdır
Kayseri vilayet Sarız kazamdır
Büyükörtülü'de köyümdür benim
Dört kaşlı Kazım benim babamdır
Hazreti Adem'de soyumdur benim
Yaşım yirmi dokuz sevdakar oldum
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Kaynak: Osman Pehlivan

Kazak Abdal Gibi
Bir fakirin hatırını
Kıranın da babasını
Bizim köye katırını
Sürenin de babasını
Sahte mola sahte derviş
İnsanın ömrünü yermiş
Bir kişi yalanla ermiş
Erenin de babasını
Parayla diploma alan
Haklının hakkını çalan
Bizim başımıza plan
Kuran'ın da babasını
Bizim köyün yolu harap
Beyler içer kızıl şarap
Doğru söze yanlış cevap
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Verenin de babasını
Bir avuç pis kabadayı
Nerden almış böyle payı
Fikirlere prangayı
Vuranın da babasını
Çalışanlar ayı yendi
Yıldızlara çıkıp indi
Adam çalıştırıp kendi
Duranın da babasını
Bu ne aslı bu ne kerem
İnsanlığı etti verem
Zalım yarasına merhem
Sürenin de babasını

Sayfa 1838

Ciğerim kurudu kan kusa kusa
Beni vuran zalım ahbabım (Konyalı) Musa
Aslanım Kazım'ım yerde yatıyor
Kaytan bıyıkları kana batıyor
(Seni vuran zalım Çerkez damda yatıyor)
Kaynak: Çekiç Ali

Kazım'ın Evleri Bayır Değildir
Kazım'ın evleri bayır değildir
Gördüğüm rüyalar hayır değildir
Kazım'ın babası gavur değildir
Kazım'ım Kazım'ım baygın bakışır
Kazım'ıma setre pantol yakışır

Çaldı bizi taştan taşa
Yandık gitti baştan başa
Mahzuni'yi boştan boşa
Yoranın da babasını

Kazım'ın evleri hamama yakın
Sağına soluna hamaylı takın
Kazım'ım giderken ardından bakın

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kazım'ım Kazım'ım baygın bakışır
Kazım'ıma setre pantol yakışır

Kazım'ın Ağıdı
Mezar arasında harman olur mu
Kama yarasına derman olur mu
Kamayı vuranda iman olur mu
Aslanım Kazım'ım yerde yatıyor
Kaytan bıyıkları kana batıyor
(Seni vuran zalım Çerkez damda yatıyor)
Mezar arasından atlayamadım
Cephanem döküldü toplayamadım
Bir tek düşmanımı haklayamadım
Aslanım Kazım'ım yerde yatıyor
Kaytan bıyıkları kana batıyor
(Seni vuran zalım Çerkez damda yatıyor)
Mezar arasında kanlı hesaplar
Adam ahbabına kama mı saplar
Cenazem gidiyor gelin ahbaplar

Kaynak: Fadime Özalp

Kebap İnce Şiş İnce
Kebap ince şiş ince
Kebap şişte pişince
Aman aman neneler
Tombul tombul memeler
Keten gömlek tetiri
Öldüm kahir götürü
Aman aman neneler
Tombul tombul memeler
Kebabı ince doğra
Geçeriken bize uğra
Aman aman neneler
Tombul tombul memeler

Aslanım Kazım'ım yerde yatıyor
Kaytan bıyıkları kana batıyor
(Seni vuran zalım Çerkez damda yatıyor)

Keten gömlek mil ile
Kız oynattım zil ile

Merdivenden indim yan basa basa

Aman aman neneler
Tombul tombul memeler
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Kebabın tuzu gibi
Ağlarım kuzu gibi

Sayfa 1839

Kedi (Paça Türküsü)

Aman aman neneler
Tombul tombul memeler

Tereğe koydum paçayı
Üstüne örttüm peçeyi
Koş getir maşrapayı
Böylede kedi olur mu

Keten gömlek dize dek
Akşama gel bize dek

Kedide hırsız olur mu
Kedide nursuz olur mu

Aman aman neneler
Tombul tombul memeler

Tereğe koydum yoğurdu
Bıraktım orda yoğurdu
Kediler yedi çoğurdu
Böyle kedi olur mu

Keçi Saldım Bayıra
Keçi saldım bayıra
(Haydi de) Şıngır mıngır yayıla
Yarim bize gelmezse
(Haydi de) Mevla'm beni gayıra
Gelemiyom sevdüceğim yollarım ırak
Yolumuza gurmuşlar geçilmez duzak
Aşma gırandan aşma
(Haydi de) Ben seni tanıyorum
Her gırandan aşanı
(Haydi de) Ben seni sanıyorum
Gelemiyom sevdüceğim yollarım ırak
Yolumuza gurmuşlar geçilmez duzak
Kaynak: Ümit Tokcan

Keçi Vurdum Bayıra
Keçi vurdum bayıra
Kımıl kımıl yayıla
Senden bana fayda yok
Mevlam beni kayıra
Gemideyim gemide
Ayağım yemenide
Alacaksan al beni
Nişanlım var geride
Gemici başı mısın
Cevahir taşı mısın
Sana bir nişan versem
Koynunda taşır mısın
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Kedide hırsız olur mu
Kedide nursuz olur mu
Kaynak: Yöre Ekibi

Kedi Ne Çok Seversin
Kedi ne çok seversin
Kasap ile keyvanı
Tatlı sudu gördü mü
Sevmiyorsun ayranı
Kedi fare gördü mü
Dikler kulaklarını
Kaymaklı süt içtimi
Yalar dudaklarını
Seni uzun kuyruklu
Seni kaytan bıyıklı
Yedin ondört cücüğü
Seni çaruk kulaklı
Ağasar'ın yoluna
Gel salına salına
Vermiyorlar adamı
Emsali emsalma
Karakısrak tepesi
Kulağında küpesi
Al alıyusan beni
Var mı daha ötesi
Mart-Nisan aylarında
Tarlalar hep bellenir
Mayıs ayı gelince
Göç yaylaya yollanır
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Sayfa 1840

Kaynak: Yanık Ahmet

Uçurumlar seni çeker vay keke

Kediyi Koydum Torbaya

Sırtın yere gelmesin tez dön keke
Demli çayın canım çeke dön keke

Kediyi koydum torbaya
Başını soktu çorbaya
Döverim olmaz terbiye
Ali babanın koca kedisi
Kaşlar da gezer sürüsü
Eve de gelmez birisi
Ciğeri yer yok gerisi
Ali babanın koca kedisi
Kaynak: Bilinmiyor

Kef Üstünde Kefimize
Kef üstünde kefimize
Gelip çıktı meşe beyi
Buyur dedim attan düştü
Bardaş kurdu meşe beyi
Yamçısını attı yana
Çantasını astı dala
Yavaş yavaş bala bala
Biznen vurdu meşe beyi
İssi kebap issi feti
Doymaz oldu gene geti
Bıyığların arada bi
Eşip burdu meşe beyi
Altmış ili verip yele
Düşmeyipdir ruhdan hele
Karşılığda bir gözele
Gözde vurdu meşe beyi
Yahasını açtı küleh
Sinesinde coştu yüreh
Hüseyn ile ahıra deh
Öldü galdı meşe beyi
Balam balam oy
Oy balam oy

Keke şeref keke namus
Keke babam keke paşam
Keke sesini duymuşam
Yoksa keke sen mi geldin
Tez mi geldin sen mi geldin
Vay keke
Yollarına kurtlar çıksa dert değil
Üzerine çığlar düşse dert değil
Yüreğine hasret düşse vay keke
Sırtın yere gelmez sen tez dön keke
Demli çayın canım çeke dön keke
Keke şeref keke namus
Keke babam keke paşam
Keke sesini duymuşam
Yoksa keke sen mi geldin
Tez mi geldin sen mi geldin
Vay keke
Kaynak: Servet Kocakaya

Kekillerin Neşte Neşte
Kekillerin neşte neşte
Aklımı aldın (el aman) bir bakışta
Alilerin de Ali sensin
Üç oğlanın (el aman) biri sensin
Beyaz fesli esmer oğlan
Sensin benim (vay güzel el aman) aklımı alan
Kaynak: Çekiç Ali

Kekillerin Neşte Neşte -OrjZülüflerin rişte rişte
Aklım aldın bir görüşte
Ya hurisen ya ferişte
Gel ki sarılalım Selbi

Kaynak: İslam Rızaev

Keke (Bingöl Dağlarında)
Bingöl dağlarında kahveci keke
Sırtında bir çuval çeker çay keke
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Zülüflerin tutum tutum
Arasına güller katım
Bir gece sarılım yatım
Gel ki sarılalım Selbi
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Zülüflerin burma burma
Sallanıp karşımda durma
Ölürsem sen kanlım olma
Gel ki sarılalım Selbi
Zülüflerin deste deste
Topla sal al yanak üste
Naz olmaz sevecen dosta
Gel ki sarılalım Selbi
Zülüflerin lüle lüle
Düştük yine dilden dile
Emrah gitse gelmez yola
Gel ki sarılalım Selbi

Sayfa 1841

Kekliği vurdum daşda aman
Akıl kalmadı başda
Beni verdiler dosta aman
Söğüt'te zeybeğim sensin
(Söğütte efem yar sensin)
Kekliğim uçuverdi aman
Kanadın açıverdi
Elin kızı değil mi aman
Bırakıp kaçıverdi
Kekliği vurdum kalkmaz aman
Kanlı göl olmuş akmaz
Gidi efenin kızı aman
Dönüp ardına bakmaz

Kaynak: Ercişli Emrah
Kaynak: Mustafa Şimşek

Kekliği Bıçakladım
Kekliği bıçakladım
Tüyünü saçakladım
Ben yarimi ararken
Yastığı kucakladım
Ayağındaki mesler
Yere vurdukça sesler
O senin kaşın gözün
Beni sana mesteder
Kaynak: Nihat Saltık

Kekliği Düz Ovada Avlayalım
Yar Yar
Nereden Gelirsin Silifke Kalesinden
Ne Gezersin Açlık Belasından
Nerede Yattın Beyin Konağında
Ne Varıdı Kupkuru Yerde Hey
Kekliği Düz Ovada Avlayalım
Kanadını Çam Dalına Bağlayalım
Yar Yar
Buyurun Arkadaşlar Davetim Var Benim
Herkes Kesesinden Yesin içsin
Saltanatım Var Benim
Aslı Yok Yaylasında
Bin Beş Yüz Koyunum Var Benim Hey

Kekliği Vurdum Daşda
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Kekliği Vurdum Geldim
Kekliği vurdum geldim
Tüyünü yoldum geldim aman amman
Aç yanını sevdiğim
Avdan yoruldum geldim aman amman
Ne yandasın on yedi benlim ne yanda aman amman
Ahdım galdı bağlama şalvar geyende
Kekliğim var gümeli
Gavurup da yimeli aman amman
Yar kapıdan girince
Buyrun beyler demeli aman amman
Ne yandasın on yedi benlim ne yanda aman amman
Ahdım galdı bağlama şalvar geyende
Kaynak: İsmail Erik

Kekliği Vurdum Uçtu (Sürmelim)
Kekliği vurdum uçtu (Sürmelim)
Gitti ormana düştü (Sürmelim)
İstedim kızı alam (Sürmelim)
İkbale gelin düştü (Sürmelim)
Vay sürmelim sürmelim sürmelim
Göğsü de ilik düğmelim düğmelim
Güvercin vurdum uçmaz (Sürmelim)
Kanı sel olup akmaz (Sürmelim)
Kız iken sevdiklerim (Sürmelim)
Şimdi yüzüme bakmaz (Sürmelim)
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Vay sürmelim sürmelim sürmelim
Göğsü de ilik düğmelim düğmelim
Bu dere baştan başa (Sürmelim)
Atladım taştan taşa (Sürmelim)
İstedim murat alam (Sürmelim)
Almadım baştan başa (Sürmelim)
Vay sürmelim sürmelim sürmelim
Göğsü de ilik düğmelim düğmelim
Kaynak: İsmet Macun

Kekliğim Kekliğim Kınalı Kekliğim
Kekliğim kekliğim (vay vay aman)
Kınalı kekliğim
Suya mı gidersin (vay vay aman)
Yolunu bekleyim
Olmalı yar olmalı
Ne güzel olmalı
Güzeller karşısında
Divan durmalı
Evlerim evlerim (vay vay aman)
Yüksek evlerim
İnerim binerim (vay vay aman)
Gönül eylerim
Olmalı yar olmalı
Ne güzel olmalı
Güzeller karşısında
Divan durmalı
Karınca karınca (vay vay aman)
Kar da karınca
Ne güzel oynuyor (vay vay aman)
Gelin görümce

Sayfa 1842

(Sat beni ırakıya harcan)
Sen doldur içeyim bir fincan
Aman aman keklik aslan keklik
Gel sineme yaslan keklik
Gir bağıma beslen keklik
Kekliği ben düzde gördüm
Edayı aman kızda gördüm
Üç yıldır gurbet gezdim
Aman aman keklik aslan keklik
Gel sineme yaslan keklik
Gir bağıma beslen keklik
Kaynak: Fikret Çelikkanat

Kekliğimin Kafesi
Kekliğimin kafesi
Gül kokuyor nefesi
Eşine kavuşursa
Uzun olur safası
Gel gel gubalak
Dön dön şıbalak
Şıbalak şıbalak vay
Keklik kumda yayılır
Kanatları sayılır
Çıkmış kayaların başına
Arkadaşını çağırır
Gel gel gubalak
Dön dön şıbalak
Şıbalak şıbalak vay
Kekliğim seker gelir
Tüyünü döker gelir
Hakikatli yar olsa
Dağları söker gelir

Olmalı yar olmalı
Ne güzel olmalı
Güzeller karşısında
Divan durmalı

Gel gel gubalak
Dön dön şıbalak
Şıbalak şıbalak vay

Kaynak: Bedri Nizam

Kaynak: Necmi Çetinkaya

Kekliğimin Ayakları Mercan

Kekliğin İzi Kanlı

Kekliğimin ayakları mercan
Sar beni ırakıya harcan

Kekliğin izi kanlı
Topuğu dizi kanlı
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Yaktılar bizi burda
Ettiler sizi kanlı
(Bağlantı)
Kekliğim kekliğim kekliğim gel gel
Nedir elinden çektiğim gel gel
Al kınalı parmakların enik enik enik enik
Batır kanıma kekliğim batır canıma kekliğim
Kekliğim taş başında
Kınalı fes başında
Öyle bir yar sevmişem
Çok avcı var peşinde

Sayfa 1843

Keklik dağlarda çağlar
Yavrum diye diye ağlar
Günden güne yansa dağlar
Ağlarım ben kekliğime ley ley
Seherde öten bülbüle ey
ipeklenmiş tüyllerine
Yanaktaki benlerine ley ley
Ağlarım ben kekliğime
Keklik bizden uzaklaştı
Yolumuz sarpa dolaştı
Hünkâr Kal'asını aştı
Belki yavrusuna kavuştu

Bağlantı
Keklik taştan el eder
Eşine gel gel eder
Eğer eşi gelmezse
Dağı taşı yol eder
Bağlantı
Kaynak: Mustafa Kul

Keklik (Kekliğin Ganadı Da Sari)
Kekliğin ganadı da sari
Ben ağlarım ey zari zari
Gayıbettim nazlı yari
Öt benim ala kekliğim
Dilin varolsun kekliğim
Kekliğin ganadı da yeşil
At golun boynumdan aşır
Sarhoşum dilim dolaşır
Öt benim ala kekliğim
Dilin varolsun kekliğim
Kekliğin ganadı da çöğen
Gel bizim yerleri beğen
Namerd olsun sana değen

Ağlarım ben kekliğime ley ley
Seherde öten bülbüle ey
ipeklenmiş tüyllerine
Yanaktaki benlerine ley ley
Ağlarım ben kekliğime
Keklik küsme barışalım
Yuvamıza kavuşalım
Senden ötmek benden gitmek
Yolumuzda ağlaşalım
Ağlarım ben kekliğime ley ley
Seherde öten bülbüle ey
ipeklenmiş tüyllerine
Yanaktaki benlerine ley ley
Ağlarım ben kekliğime
Kaynak: Fahri Kayahan

Keklik Gibi Dağdan Dağa
Keklik gibi dağdan dağa konar idim ben
O bakışın arzusuna kurban olam ben
Çok yalvardım Allah'ıma dolmadı çilem
O bakışın arzusuna kurban olam ben
Ağlıyor gözlerim anam yaşlar durmuyor
Gözlerimden akan yaşı kimse silmiyor
Yalvardım yakardım anam kabul olmuyor
Mecnun gibi çölden çöle gezer idim ben

Öt benim ala kekliğim
Dilin varolsun kekliğim

Kaynak: Selahattin Sarıkaya

Kaynak: Cevri Altıntaş

Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim

Keklik Dağlarda Çağlar

Keklik gibi kanadımı süzmedim
Murad alıp doya doya gezmedim
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Sayfa 1844

Bu kara yazıyı kendim yazmadım
Alnıma yazılmış bu kara yazı
Kader böyle imiş ağlarım bazı

Düşmanlarım bacalarda gezdiler
Mehmud Beyin gittiğini sezdiler
Beş yavrumu bir sıraya dizdiler
Al kanlar içinde kaldım gel beyim

Geceleri uyku girmez gözüme
Zalım yastık diken oldu yüzüme
Uyma dedim uydun eller sözüne

Kaynak: Aşık Nihani

Alnıma yazılmış bu kara yazı
Kader böyle imiş ağlarım bazı
Şu gonca gülleri ben deremedim
Çifte bülbülleri konduramadım
Kadir kıymetimi bildiremedim
Alnıma yazılmış bu kara yazı
Kader böyle imiş ağlarım bazı
Kaynak: Salih Dündar

Keklik Gibi Kanadımı Üzmedim

Keklik İdim Alayımı Düzmedim
Keklik idim alayımı düzmedim
Ben yarimle kol kol olup gezmedim
Bu kara yazıyı kendim yazmadım
Yazıcı kolların yorulmadı mı
Dividin kalemin kırılmadı mı
A kekliğim gömleciğin gök m'üdü
Hiç göğsünde merhametin yok m'udu
Bu gençlikte ölüm bize hak m'ıdı
Yazıcı kolların yorulmadı mı
Dividin kalemin kırılmadı mı

Keklik gibi kanadımı üzmedim
Doya doya bu dünyada gezmedim
Beş yavrumun hiç birinden bezmedim
Al kanlar içinde kaldım gel beyim

Gökyüzüne ak mahrımam yazıldı
Altın tas içinde kınam ezildi
Kara yazı küçücükken yazıldı

Al kanlar içinde oldu bu yazı
Bunu eşidenler ağlasın bazı

Yazıcı kolların yorulmadı mı
Dividin kalemin kırılmadı mı

Akşam oldu makineye oturdum
Beş yavrumu yatağıma yatırdım
Beşini de kızıl kana batırdım
Al kanlar içinde kaldım beyim

Kaynak: Derya Azak

Aklıma düşende bu kara yazı
Bunu eşidenler ağlasın bazı
Penceremin perdeleri dürülmüş
Kanlı eller duvarlara surülmüş
Beş yavrumun kafaları yarlmış
Al kanlar içinde kaldım gel beyim
Aklıma düşende sızlar yüreğim
Nerelerde kaldın ah Mehmet Beyim
On örük saçımı elimle ördüm
Başıma geleni rüyamda gördüm
Mehmed Bey şehirden geliyor sandım
Al kanlar içinde kaldım gel beyim
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Keklik İdim Vurdular
Keklik idim vurdular
Kanadımı kırdılar
Daha ben ne idim ki
Anamdan ayırdılar
Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik
Keklik kumda eşinir
Eşinir de deşinir
Benim sevdiğim dilber
Nerelerde düşünür
Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
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Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik
Keklik kayalı yerde
Öter mayalı yerde
Sevdiğimin kavalı
Kaldı dayalı yerde
Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik
Kaynak: Aşık Veysel

Keklik Kondu Kesmeye

Sayfa 1845

Eşinirde eşinir
Gel dağlara kaçalım desem
Benim yarim düşünürde düşünür

Keklik Olsam Yuva Yapsam
Keklik olsam yuva yapsam
Ben de bağlere bağlere
Ben yarimi alsam çıksam
Yüce dağlere dağlere
Yüce dağ başında baboym
Kar mı yemeli yemeli
Olura olmaza baboym
Yar mı demeli demeli

Keklik kondu kesmeye
Sular indi çeşmeye
Çoktan gözden kestirdim
Kız seni alıpta kaçmayı

Yüce dağbaşının baboym
Karı ben olsam ben olsam
Yarim çiçek olsa baboym
Arı ben olsam ben olsam

Dağlarım aman
Çekirdeksiz bağlarım
Yarim asker
Onun için ağlarım

Kaynak: Ahmet Duman

Keklik kondu çalıya
Sular indi yalıya
Kız seni alıpta kaçarım
Günlerden salıya
Dağlarım aman
Çekirdeksiz bağlarım
Yarim asker
Onun için ağlarım
Kaynak: Mehmet Başaran

Keklik Kumda Eşinir
Keklik kondu kesmeye
Keklik kondu kesmeye
Ben çoktandır göz koymuştum
Kız seni alıp dağlara kaçmaya
Dağlarım aman
Yeşil yeşil dağlarım
Yarim asker
Onun için ağlarım
Keklik kumda eşinir
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Keklik Taşta Ne Gezer
Keklik taşta ne gezer
Kalem kaşta ne gezer
Gel gel yanıma di keklik
Gadan canıma di keklik
Ah o gınalı tetenlerin (pençelerin)
Gelü gelü gelü gelü
Batar ganıma di keklik
Gadan canıma di keklik
Kekliğin sürüsünü
Av ettim birisini
Gel gel yanıma di keklik
Gadan canıma di keklik
Ah o gınalı tetenlerin (pençelerin)
Gelü gelü gelü gelü
Batar ganıma di keklik
Gadan canıma di keklik
Kaynak: Bekir Ziyal

Keklik Taşta Ne Seker
Keklik taşta ne seker (Oy oy oy)
Akıl başta ne gezer
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Gel yanıma kız keklik
Kodun canıma keklik
Kınalı parmakların (Oy oy oy)
Batır kanıma kız keklik
(Bağlantı)
Kekliğim, kekliğim, gukguğum yar
Gerdanına güller ektiğim yar
Nedir elinden of çektiğim yar
Kekliğim özüyünen (Vay vay)
(Ah) Şirindir sözüyünen
Gel gel yanıma kız keklik
Kodun canıma vay keklik
O kınalı parmağın (Vay vay vay)
Batır kanıma kız keklik
Bağlantı
Keklik taşta el eyler (Ey ey ey)
(Ah) Eşine gel gel eyler
Di gel yanıma yar keklik
Kodun canıma kız keklik
(Ah) Kınalı parmakların (Ey ey ey)
Batır kanıma ye keklik

Sayfa 1846

İşini sağ ede bir söz
Söz ola kese savaşı
Söz ola bitire başı
Söz ola ağulu aşı
Bal ile yağ ede bir söz
Kelecilerin pişirgil
Yaramazını şeşirgil
Sözün us ile düşürgil
Demegil çağ ede bir söz
Gel ahi ey şehriyari
Sözümüzü dinle bari
Hezar gevher ü dinarı
Kara toprağ ede bir söz
Kişi bile söz demini
Demeye sözün kemini
Bu cihan cehennemini
Sekiz uçmağ ede bir söz
Yürü yürü yolun ile
Gafil olma bilün ile
Key sakın ki dilin ile
Canına dağ ede bir söz

Bağlantı

Keklik Vurdum Kalkmaz
Keklik vurdum kalkmaz
Kanı yere akmaz
Önceki sevdiğim yâr
Bu yıl bana bakmaz

Yunus imdi söz yatından
Söyle sözü gayetinden
Key sakın o şeh katından
Seni ırağ ede bir söz
Kaynak: Yunus Emre

Keleğim Yana Gider

Saçım uzun tararım
Var mı size zararım
Ben yârimi yitirdim
Uğrun uğrun ararım

Keleğim yana gider
Döner de Van'a gider
Felek evin yıkılsın
Yolum virana gider

Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Ayırdı zalim felek
Derde bağladı beni

Su gelir meste gider
Dolanır dosta gider
Keleğim daşa vurdu
Yüreğim hasta gider
Kaynak: Fevzi Leventoğlu

Keleci Bilen Kişinin
Keleci bilen kişinin
Yüzünü ağ ede bir söz
Sözü pişirip diyenin
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Kelep Kelep Olmuş Dostun Zülüfü
Kelep kelep olmuş dostun zülüfü
Mah yüzüne döker gider eğlenmez
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Sayfa 1847

Bilmem Hocabeyli bilmem Köşekli
Bir kız göçün çeker gider eğlenmez

Sevdiğin almayan yüzü güler mi
Dökülür göz yaşı sel olur gider

Yedeğine almış bir katar maya
Haline münasip bir kaşı kara
Sarı salta ile sıktırma saya
Hilal kaşın yıkar gider eğlenmez

Ey vafasız yeter çektiğim yeter
Bu ayrılık daha ne kadar sürer
Yar olmaya evde baca mı tüter
Kor olan ocağı söner de gider

Adını sorarsan Huri'dir Huri
Tığ-ı müstakimden uygun her yeri
Yüreğim başına bıraktı narı
Cayır cayır yakar gider eğlenmez

Kaynak: Yıldıray Tütüncü

Bir çift güzel gördüm salınıp gider
Cemalin şulesi beni del'eder
Kaşlar hilallanmış gözler el eder
Döner döner bakar gider eğlenmez
Veli'm eyder bu güzeller nereli
Ak gerdanda çifte benler sıralı
Uzak gitmez bu güzeller buralı
Kan bulanık akar gider eğlenmez
Kaynak: Aşık Veli

Kelepçe (Hep Mahkumum)

Kelli (Neyleyim Dünyada)
Neyleyim dünyada şanı zineti
Akibeti ölüm olduktan kelli
İsterse bahçemde bülbüller ötsün
Benim gonca gülüm solduktan kelli
Yıkıl yalan dünya yıkılsın yalan
Aldatıp sevdiğim elimden alan
Hinde sultan etsen istemem kalan
Gül yüzlümü eller aldıktan kelli
Benim olsa ben de hasret çekmezdim
Aşk oduna tatlı canım yakmazdım
Beri benzer olsan dönüp bakmazdım
Dost ağlayıp düşman güldükten kelli

Hem mahkumum şimdi sana
Hem de mahçup bir gardiyan
Sevdalar kodesimiz
Bahtımız hep kelepçe
Kelepçemin bir yanında
Senin elin olaydı

Said'im söylüyor sözün doğrusun
Takıyor başına çelen eğrisin
Gözleri sürmeli ceylan yavrusun
Ben ölüp ellere kaldıktan kelli

Gönül gözüm körmüş meğer
Sevdiğimi bilemedim
Sevdalar kodesimiz
Bahtımız hep kelepçe
Kelepçemin bir yanında
Senin elin olaydı

Kelo Gurban Söyleme

Kaynak: Servet Kocakaya

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

(Kadın)
Kelo gurban söyleme
Kelo hayran söyleme
Sene potin alıram
Kelo gurban söyleme

Kelkit çayı coşmuş köpürür gider
Niksardan aşağı dökülür gider
Ey vefasız seni gördüğüm zaman
Yüreğim içinden sökülür gider

(Erkek)
Ben kelem ben keçelem
Ben potini neylerem
Çıkar damda beklerem
Ağam gelse söylerem
Çıkar damda beklerem
Vallah billah söylerem

Kelkit çayı benim derdim biter mi
O vefasız gitti geri döner mi

(Kadın)
Kelo gurban söyleme

Kelkit Çayı Coşmuş Köpürür
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Kelo hayran söyleme
Sene çorap tokiram
Kelo gurban söyleme
(Erkek)
Ben kelem ben keçelem
Ben çorabı neylerem
Çıkar damda beklerem
Ağam gelse söylerem
Çıkar damda beklerem
Vallah billah söylerem
(Kadın)
Kelo gurban söyleme
Kelo hayran söyleme
Mendilim senin olsun
Kelo gurban söyleme
(Erkek)
Ben kelem ben keçelem
Ben mendili neylerem
Senin gönlün bendolsa
Ağam gelse söylemem
Senin gönlün bendolsa
Vallah billah söylemem
Kaynak: Mahmut Keleş

Keltepe'nin Taşları
Keltepe’nin taşlarını koyun mu sandın
Sevip sevip ayrılmayı oyun mu sandın
Şu Akkuş’un gürgenleri yıkılmadı mı
Yar üstüne yar sevmeye sıkılmadın mı
Coşkun sular gibi çağlatma beni
Yetimlikten büyüdüm ağlatma beni
Üç aşağı beş yukarı salla mendili
Öksüzlükten büyüdüm ağlatma beni
Şu Niksar’ın başında kar var duman yok
Şu gevurun kızında da din var iman yok
İçmem güzelim içmemde bir yudum içmem
Dünya dolu yar olsa da senden vazgeçmem
Kaynak: Mustafa Efil

Keman Yayı İnce Kaşın
Keman yayı ince kaşın (aman güzel oy oy)
İnci gibi güzel dişin (canım güzel oy oy)
Seni alıp dağa kaçam (aman güzel oy oy)
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Sayfa 1848

On sekize girdi yaşın (canım güzel oy oy)
Bir biçare sanma beni (aman güzel oy oy)
Hayaline salma beni (canım güzel oy oy)
Götür kuyumcuya göster (aman güzel oy oy)
Kalp çıkarsam alma beni (canım güzel oy oy)
Kaynak: İsmet Öztürk

Kemanımın Telleri
Kemanımın telleri
Gezdim gurbet elleri
Öyle yadıma düşmüş
Yarin tatlı dilleri
Aman yare di gelsin
Canım yare di gelsin
Sizin yar sizin olsun
Bizim yare di gelsin
Kekliğin gözü ela
Başıma açtı bela
Yiğit ona demişem
Sevdiğini tez ala
Aman yare di gelsin
Canım yare di gelsin
Sizin yar sizin olsun
Bizim yare di gelsin
Dağ başını gezerim
Tabağa gül ezerim
O yar elime geçse
Başın gözün ezerim
Aman yare git yalvar
Canım yare git yalvar
Sizin yar sizin olsun
Bizim yare git yalvar
Kaynak: İsmail Başaran

Kemençe Çala Çala
Kemençe çala çala
Çıktım bir ince dala
İnce dallar kırıldı
Kızlar bana vuruldu
Kemençemin telleri
Dülgaridir dülgari
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Kızdan ikbalim yoktur
Alacağım dul karı
Ben kemençe çalamam
Kollarımı alamam
Çok derine dalamam
Akılsız da kalamam
Ben kemençe çalamam
Dayım darılır dayım
Dayımın kızlarından
Yok mudur benim payım
Hey kemençeci dayı
Vurdun gözüne yayı
Güzellerin üstüne
Çevirsene kaydayı
Hey kemençe kemençe
Ne halt ettin dün gece
Gösterdin yari bana
Kaşları da ne ince

Kemençemin Telleri
Kemençemin telleri bağırsaktır bağırsak
Acep yar işitir mi ha buradan çağırsak

Sayfa 1849

Kemer aldım kırk para dolan dolan dolan yar
Yüreğim pare pare gurbet elde kalan yar
Eski yar gurbet elde dolan dolan dolan yar
Can kurban yeni yara gurbet elde kalan yar
Kemer aldım belime dolan dolan dolan yar
Kına yaktım elime gurbet elde kalan yar
yar gurbette kalınca dolan dolan dolan yar
Ataş düştü gülüme gurbet elde kalan yar
Gümüş kemer laftası dolan dolan dolan yar
Gelmez ayın haftası gurbet elde kalan yar
Gitsin başımdan gitsin dolan dolan dolan yar
Eski yarin sevdası gurbet elde kalan yar
Kaynak: Meheddin Akdoğan

Kemerim Yar Küpem Yar
Kemerim yar küpem yar
Eğil eğil öpem yar
Uzak yoldan gelmişsen
Soğuk sular dökem yar
Yiğidim nanay ben yandım
Güzelim sana ben yandım

Kemençemin tasarı eriktendir erikten
Yar ben nasıl ayrıldım senin gibi ferikten

Erzincan üstü bağdır
Yüreğim üstü dağdır
Yarim gitti gelmedi
Ne ölüdür ne sağdır

Kemençemin telini kim bağladı elimi
Hoca kitapta görmüş sevdalığın yerini

Yiğidim nanay ben yandım
Güzelim sana ben yandım

Kemençemin yayına süreceğim reçine
Yaz gelince sevdiğim benzersin güvercine

Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Beytullah Şanlıyurt

Kemer Ağır (Göle Ağırlaması)
Kemer ağır kalkmıyor dolan dolan dolan yar
Yar yüzüme bakmıyor gurbet elde kalan yar
Gözüm kapıda kaldı dolan dolan dolan yar
Yar dışarı çıkmıyor gurbet elde kalan yar
Kemerin laftaları dolan dolan dolan yar
Sayarım haftaları gurbet elde kalan yar
Bu haftada gelmezse dolan dolan dolan yar
Yıkarım postaları gurbet elde kalan yar
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Kemerin Altından Geçtim
Kemerin altından geçtim
Eğildim suyundan içtim
Güzeller içinden seçtim
Taşlayın beni taşlar ile
Gözlerim doldu yaşlar ile
Uçurun beni de kuşlar ile
Teh teh tenlim ince bellim
İnce bellim kip kemerlim
Kemerin altında pınar
El vurmayın yaram kanar
Bu yürek yar için yanar
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Taşlayın beni taşlar ile
Gözlerim doldu yaşlar ile
Uçurun beni de kuşlar ile
Teh teh tenlim ince bellim
İnce bellim kip kemerlim

Sayfa 1850

Hasır altı karınca
Karakola varınca
Elim ayağım tutmuyor
Gaz Amadı görünce
Aman da Gaz Amat ölmemeliydin sen
Dağlara şu Burdur’a inmemeliydin sen

Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Kemerini Takmış Beline
Kemerini takmış beline (Anası kurban olsun)
Gülüne de gülüne
Şalını giymiş çıkmış düze (Anası kurban olsun)
Bu kıze de bu kıze
Yatağını sermiş hasıre (Anası kurban olsun)
Yesire de yesire
Kaynak: Necla Eker

Bahçelerde gök yemiş
Müdür de rüşvet yemiş
Gaz Amadı görünce
Diz çökmüş selam vermiş
Aman da Gaz Amat ölmemeliydin sen
Dağlara şu Burdur’a inmemeliydin sen
Kemer’in kavakları
Dökülür yaprakları
Bana da Gaz Amat derler
Yıkarım konakları

Kemerli Gaz Amat

Aman da Gaz Amat ölmemeliydin sen
Dağlara şu Burdur’a inmemeliydin sen

Gaz Amat’da derler adıma
Çok düşen oldu ardıma
Beşyüz katar fişaklik kuşandım
Nazlı da yaren derdine
Aman da Gaz Amat olmayaydın sen

Kendi Düşen Ağlamaz

Gaz Amat’da burdan geçti mi
Tasdaki sudan içti mi
Arife hanımın yoluna
Çille de damına düştü mü
Aman da Gaz Amat olmayaydın sen

Ayıp derler kendi düşen ağlamaz
Ak üstüne kareleri bağlamaz

Gaz Amat’da daş’ta oturur
Candarmalar fermanını getirir
Kemer’in gelinleri
Gaz Amada gatmer götürür
Aman da Gaz Amat olmayaydın sen

Evlerinde bir ipekten halı var
Şeker yemiş dudağında balı var
Ben de bildim bir vefasız yarim var

Sepet aldım bağa girdim üzüme
Yollar ırak yar görünmez gözüme
Uyma dedim uydu eller sözüme
Ayıp derler kendi düşen ağlamaz
Ak üstüne kareleri bağlamaz
Kaynak: Yöre Ekibi

Kemerli Gaz Amat (Bucak)

Kendi Güzel Mevlam Kader Vermemiş

Gaz Amat dağdan inmiyor
Moda fesini giymiyor
Gaz Amat’da vurulmuş
Ben vuruldum demiyor

Yemin etmeyim de gelmem evine
Sığınç olamadım zalim köyüne
Yaslı durma kurban olam boyuna
Boyu güzel Mevlam kader vermemiş

Aman da Gaz Amat ölmemeliydin sen
Dağlara şu Burdur’a inmemeliydin sen

Helal et elinden içtiğim suyu
Çağırma bir daha bize gel deyi
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Yolum açık olsa terketsem köyü
Kendi güzel Mevlam kader vermemiş
Bir ilaç ver güzel bende ölmeyim
Olmaz deki hiç evine gelmeyim
Unutayım kız ismini anmayım
Kız gönlümü viraneye dönderdin
Unutayım yar ismini anmayım
Kendi güzel Mevlam kader vermemiş
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Kendi Kendime (Yine Benim)
Yine benim can bülbülüm
Lal oldu da ötmez oldu
Beş dakkada biten işim
Yıllar sürüp bitmez oldu
Bal yapmıyor benim arım
Yar yoluna feda varım
Zalim engel almış yarim
El ayağım tutmaz oldu
Bir ateş aldı gövdemi
Acep evdemim dağda mı
Soldamım sağda mı
Aklım bişeye yetmez oldu
Ayırdılar beni eşimden
Yanmışım küçük yaşımdan
Bir vakit için başımdan
Kara duman gitmez oldu
Ağa döğdüre döşünü
Kuzgun yiyesin leşini
Deli gönül kumaşını
Dünya için satmaz oldu
Ağalar gezer Arap atlı
Cambaz yoktur senin katlı
Ol konuşur deyin tatlı
Şimdi gönlüm gütmez oldu
Hafız Hoca'm der yürekten
Herhal ölücük meraktan
Ne ekmekten ne çörekten
Tatlı taam tatmaz oldu
Kaynak: Ceylanlılı Hafız Hoca
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Sayfa 1851

Kendi Noksanını Bil
Kendi noksanını bilip arif ol
Kimsenin ay'bını gözetme gönül
Yetmiş üç millete bir nazarla bak
Hak sevmiş yaratmış söz etme gönül
Sakın cahil olup lakırdı düzme
Kimsenin alemde gönlünü üzme
Düzelmiş bir işi varıp da bozma
Isınmış dilleri buz etme gönül
İlbami halini bir düşün şöyle
Dünyaya gelmekte fırsat ne böyle
Hakkın verdiğine bin şükür eyle
İhmale düşüp de az etme gönül
Kaynak: Aşık İlhami

Kendim Ettim Kendim Buldum
Kendim ettim kendim buldum
Dövüneyim taş ile aman
Yar sineme yare açtı
Bir çift kalem kaş ile
Çek efendim hançerini
Dayler taşlar areler aman
Gül gibi yarden ayrıldım
Ko giyeyim kareler
Yar oturmuş hançer ile
Sinesini yareler aman
Gül gibi yarden ayrıldım
Ko giyeyim kareler
Kaynak: Bedia Yaltırık

Kendim Ettim Kendim Buldum
Karadır bu bahtım kara
Sözüm kar etmiyor yara
Yaktı yüreğimi nara eyvah eyvah eyvah ey
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sarardım soldum eyvah eyvah ey
Bilmez yar gönlümü bilmez
Akar gözyaşımı silmez
Bir kere yüzüme gülmez eyvah eyvah eyvah ey
Kendim ettim kendim buldum
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Sayfa 1852

Gül gibi sarardım soldum eyvah eyvah ey

Vallahi görmedim böyle şebeği

Kaynak: Neşet Ertaş

Çok küstah, insanı küçümser durur
Suyuna gidersen göğe kaldırır
İçini yedikçe dışa saldırır
Billahi görmedim böyle güveyi

Kendini Beğenmiş Canlı
Kendini beğenmiş canlı
Neden böbürleniyorsun
Ölüm kaş göz arasında
Hala kibirleniyorsun
İnsanlıkta kalma yaya
Günlerini saya saya
Yavaş yavaş o dünyaya
Artık toparlanıyorsun
Kul Kevseri kıldı karar
Kalbi kırmak neye yarar
Acı sirke küpe zarar
Nadan aparlanıyorsun
Kaynak: Aşık Kevseri

Kendini Bilmeze (İnsan Sıfatı)
İnsan sıfatında sanki bir hayvan
Bedeni çöp gibi kalçası yayvan
Kendini beğenmiş kendine hayran
Vallahi görmedim böyle şebeği
Çok küstah, insanı küçümser durur
Suyuna gidersen göğe kaldırır
İçini yedikçe dışa saldırır
Billahi görmedim böyle güveyi
Erkek sinek görse kanı akıyor
Sevecen sempati tavır takıyor
Ağına düşenin canın yakıyor
Ömrümde görmedim böyle düveyi
Şahin doğru söyler Hakk’a aşikâr
El seyrine çıkmış kusura bakar
Hergün çerçi gibi takılar takar
Hayatta görmedim böyle deveyi
Kaynak: Şahini

Erkek sinek görse kanı akıyor
Sevecen sempati tavır takıyor
Ağına düşenin canın yakıyor
Ömrümde görmedim böyle düveyi
Şahini doğru söyler Hakk'a aşikâr
El seyrine çıkmış kusura bakar
Hergün çerçi gibi takılar takar
Hayatta görmedim böyle deveyi
Söz: Ozan Şahini

Kendinizi Şoför Mü Sandınız
Şoförüm diye direksiyona oturanlar
Sizi geçene karşı cinse caka satanlar
Acımadan yayaya çamur sıçratanlar
Böbürlenerek hatır gönül ezerek
Övünülmeyecek şartlarda ehliyet aldınız
Ehliyet aldınız da
Kendinizi şoför mü sandınız
Görgü yok tecrübe yok hissediş yok
Bir hataya razıydık hatasızı yok
Ne kötülük ararsanız çok ve çok
Böbürlenerek hatır gönül ezerek
Övünülmeyecek şartlarda ehliyet aldınız
Ehliyet aldınız da
Kendinizi şoför mü sandınız
Neler geldi neler geçti yollardan
Hatanın hesabını Allah sorar kullardan
Hiç hicap duymadınız mı kolsuz, bacaksızlardan
Böbürlenerek hatır gönül ezerek
Övünülmeyecek şartlarda ehliyet aldınız
Ehliyet aldınız da
Kendinizi şoför mü sandınız
Kaynak: Haşim Koç

Kendini Bilmeze (İnsan Sıfatı)

Kendisi Kahraman Eşeği Pişik

İnsan sıfatında sanki bir hayvan
Bedeni çöp gibi kalçası yayvan
Kendini beğenmiş kendine hayran

Kendisi kahraman eşeği pişik
Endaze kuyruğu dibinden kesik
Yükler bir sarçın dan üç arşın eksik
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Almış konturata ormanı fakir
Yolda bulur bir Horasan halısı
Üstüne toplanır üç beş yesiri
Ne kadar okusa rabbiyesiri
Bulamaz derdine dermanı fakir
Pek çok sevmez hanesine gitmeyi
Kimseye öğretmez bu keyf etmeği
Zaten keflendirir arpa ekmeği
Çalar ardı ile kemanı fakir
Evinde bulamaz eleği sacı
Durur yol üstünde ister yol pacı
Karşılar şahlan vermez haracı
Almış yok elinden fermam fakir
Duvarlar perdesi ipek usulü
Haslığından yere yapışır çulu
Açar kesesini mahurka dolu
Gürler her taraftan dumanı fakir
Küpünden kırılmış yoktur tavası
Helva pişirmeğe gelmez hevesi
Arpadan ketesi cadı yuhası
Kesmez ocağından dumanı fakir
Allah sen yetiştir bir aktaz şeker
Şekeri olmayan nice keyf çeker
Malsız kotan sürer tohumsuz eker
Düşünde tığ eder harmanı fakir
Bayramda pişirir evelik kabak
Arar ki doldura bulamaz tabak
Taze tencerenin vintisine bak
Zevk ile geçirmiş zamanı fakir
Hıfzı der fakirlik demirden yaydır
İndillahta zengin fakire taydır
Dünyada yoksuldur ahirette baydır
Şükretse kazanır imanı fakir
Kaynak: Recep Hıfzı

Kepçe Gelin Ne İster
Kepçe gelin ne ister
Kaşık kaşık yağ ister
Yağ olmasa bal olsun
Ağzı burnu su dolsun
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Sayfa 1853

Teknede hamur
Tarlada çamur
Ver Allahım ver
Sicim gibi yağmur
Kaynak: Yöre Ekibi

Kerbela (Biz Ezelden İkrar Verdik)
Biz ezelden ikrar verdik inandık
Yetmiş idi ahdu peyman kerbela
Şah Hüseynin kanı ile boyandık
Toprağındır derde derman kerbela
Ebu cehil muhammede düşmandı
Muaviyeden çeken şahi merdandı
Hhür şehitte hüseyinime kurbandı
Toprağında döküldü kan kerbela
La ilahe illallah
Haktır muhammede resullallah
Ali Mürşid güzel şah
Şah eyvallah eyvallah
Yetmiş bin kişi söz verdi döndüler
Döndü mervanı himara kandılar
Ok attılar sanmayın utandılar
Kavmi mervan kavmi süfyan kerbela
Şam eline haberciler saldılar
Yüzbin asker mevcuduna aldılar
Ehli beytin üzerine geldiler
Göğe çıktı zaru figan kerbela
La ilahe illallah
Haktır muhammede resullallah
Ali Mürşid güzel şah
Şah eyvallah eyvallah
Hazreti Hüseyin atından indi
Mübarek elini toprağa sürdü
Toprak şehitlerin kanıyla yundu
Oldu şehitlere kerbela
Hazreti Hüseyin'im dedi Ali Ekber
Bak etrafa bana getir bir haber
Leyla anamızda göz yaşı döker
Davut Sulari'den beyan kerbela
Kaynak: Davut Sulari
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Kerbela Ağıdı (Merhaba)
Kerbela'yı yalın ayak yürüdüm
Sana geldim can Hüseyin merhaba
Su içmedim yudum yudum kurudum
Sana geldim can Hüseyin merhaba
Ben düşmüşüm erenlerin derdine
Canım kurban Kerbela'nın merdine
Gözlerimle su getirdim yurduna
Sana geldim can Hüseyin merhaba
Ferman Baba yalvarıyor Allah'a
Giden canlar geri gelmez bir daha
Ben bilirim suçun yoktu vallaha
Sana geldim can Hüseyin merhaba

Sayfa 1854

Orda aktı mazlumların gözyaşı
Biri ileriye yürüttü başı
Biri bedenimin solunda kaldı
Biri karanlıktan çıktı bağırır
Biri canlı aydınlığa sevinir
Biri Yunus ile Hakkı çağırır
Biri Kaplaninin telinde kaldı
Kaynak: Hasan Kaplani

Kerem Desem Kerem Gelmez
Kerem desem kerem gelmez elime
Sallar yaptım ayrılığa ölüme
Kement atsam ata gelmez dilime
Eyi güzel geçirdiğim hoş günümü aman aman aman

Kaynak: Ferman Baba

Kerbela Destanı
Yüreğimi parça parça ayırdın
Biri Kerbelanın çölünde kaldı
Biri yola çıktı Şam diyarına
Biri Muaviye elinde kaldı
Biri gitti Hacı Bektaş yurduna
Takılyıp da erenlerin ardına
Biri Pir Sultanın düştü derdine
Biri Hızır paşa elinde kaldı
Biri Börklüceylen yanarken köze
Biri Bedrettinle vardı Sereze
Biri Nazımilen geldi gözgöze
Biri ozanların dilinde kaldı
Biri dalgasında Karadenizin
Biri ni Nesimi ardına yüzdü
Kan deryalarında birini ezip
Biri Kızıldere yolunda kaldı
Biri sır vermeyip serinden oldu
Biri çiçekidi Munzurda soldu
Biri yıldız gibi gözden kayboldu
Biri Nurhakların gönlünde kaldı
Biri dedi sayılmayız parmakla
Biri dedi tükenmeyiz kırmakla
Biri dedi ölürmüyüm vurmakla
Biri can ağacının dalında kaldı
Biri dedi unuttun Maraşı
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Anam beni yumurtadan büyüttü
Kanat verdi gökyüzünden yürüttü
Ben yapayım dedim Mevla'm çürüttü
Eyi güzel geçirdiğim hoş günümü aman aman aman
Kaynak: Türkan Yavuz

Kerem Et Mürüvet Eyle
Kerem et mürüvet eyle
Her nadana akma gönül
Beni sevmeyen ademin
Yüzüne gel bakma gönül
Bir adama kardaş deyip
Tutup tuzla ekmek yeyip
Zerrece ayıbın görüp
Tez başına kakma gönül
Mağrur olup yüksek uçma
Namerd ile konup göçme
Her nadana sırrın açma
Sırrını faş etme gönül
Kırat'ın boynuna düşüp
Koç Köroğlu dağlar aşıp
Olur olmaza baş koyup
Kendin yara atma gönül
Kaynak: Köroğlu

Kerem Et Sevdiğim
Kerem et sevdiğim bozma peymanı
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Gider de gelirim sunam gözleme
Kaldır kalbindeki eski gümanı
Soldurma elinde kınan gözleme
Ebrular mah yüzde katar diyorlar
Kirpikler hançeri atar diyorlar
Ölümden ayrılık beter diyorlar
Belki Kerem gibi yananı gözleme
Zalim düşman iş bozmaya çalışır
Rakipler de kol kol olup yılışır
Elbet ayrı düşen bir gün kavuşur
Bir bade vir içip kanam gözleme
Gurbette dolaşup bir gün gelirsem
Düşmanlardan intikamı alırsam
Kalbimdeki muradımı bulursam
Ruhsati'yim geri dönem gözleme

Sayfa 1855

Gel otur yanıma benim maşukum
Söyleyim derdimi yaz kerem eyle
Alem bilir ben de sana aşıkım
Eyleme bu denli naz kerem eyle
Beri gel beri gel yüzün göreyim
Ol ahu bakışlı gözün göreyim
Dokun tellerine sazın göreyim
Açma bir kimseye raz kerem eyle
Sen de dertli dertli ötme be hey saz
Değdikçe göğsüne yardan hub avaz
Yar beni de kulluk defterine yaz
Bari çok yazmazsan az kerem eyle
Bükme kulağını tanbur-ı aşkın
İnler gönlümüzce santur-ı aşkın
Olmuşum hüsnüne Mansur-ı aşkın
Tek zülfün teline as kerem eyle

Kaynak: Aşık Ruhsati

Kerem Eyle (Eylen Güzel)
Eylen güzel eylen haber alayım
Bir suvalim vardır dur kerem eyle
Seni dertlerime dermen dediler
Bu kadar hizmetim gör kerem eyle
Bir yenilmez sevda var idi bende
Ciğer yarasıdır onmaz teninde
Dediler derdimin dermanı sende
Etme bu cefayı yar kerem eyle
Suna boylum «heye» demez sözüme
Kaldırıp başını bakmaz yüzüme
Muhabbette oturuncu dizime
Kolların boynuma sar kerem eyle
Kara gözlüm gel ağlatma boşuna
Merhamet kıl gözlerimin yaşına
Ben ölünce mezarımın başına
Ağlayı ağlayı var kerem eyle
Said'im çekersin daima elem
Mümkün mü yar ile murada erem
Gitmeyem hasretlik yüzünü görem
Gelipte halimden sor kerem eyle
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Kerem Eyle (Gel Otur Yanıma)
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Efendim kapında derban olayım
Bakayım hüsnüne hayran olayım
Ayağın tozuna kurban olayım
Geçmezem yar senden vaz kerem eyle
Gel ey canan gayri gitme yanımdan
Bu hasretlik gitmez oldu canımdan
Agahi can kuşu uçar tenimden
Elinle mezarım kaz kerem eyle
Kaynak: Aşık Agahi

Kerem Eyle (Gel Yanıma)
Gel Yanıma Gel
Aman Aman Yavaş Yavaş
Ah Kerem Eyle, Kerem Eyle
Pek Naz Etme
Of, Canım Sıkma, Canım Sıkma
Ah İncitme
Ermenika Kaç Bana
Feda Olsun Can Sana
Gitme Cevahir Mısır'a
Aşık Oldum Ben Sana

Kerem Eyle Gülüm
Kıblem oldun yüzüm sana çevirdim
Kerem eyle gülüm seversen beni
Seni Kabe bilip secdeye vardım
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Kerem eyle gülüm seversen beni
Dikenli yollarda çıplak yürüdüm
Ardından ayağım kanlı sürüdüm
Bütün benliğimi senle bürüdüm
Kerem eyle gülüm seversen beni

Sayfa 1856

Gözlerim yarin muvafık ismi
Hüsnüne düşmüştür mutabık ismi
Ne zaman okunsa bir aşık ismi
Derler ki Emrah var idi gitti
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Harlı ateşlerde yandım aşkından
Bana yer var mı gönül köşkünden
Paylaşayım sevinç ile coşkundan
Kerem eyle gülüm seversen beni

Kerenfil (Seni Kimdir Seven)

Şu dünyanın içi sevgisiz boştur
İnsanın insana saygısı hoştur
Sen de Yiğit gibi birazcık koştur
Kerem eyle gülüm seversen beni

Seni gülşen ara aşüfte gördüm
Yekin bildim tutub sevda kerenfil

Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Kerem Eyle Leylim Leylim
Bu dünyada neyim varsa sermişim
Üç beş çaput neyin birde bohça dermişim
Bir tek seni sevdim yar bilesin
Gir gönlüme kerem öyle helalimsin
Kerem eyle leylim leylim
Kerem eyle
Bir tek seni sevdim durdum yarimsin
Çölde mecnun ettin beni çok zalimsin
Bunca derdi talan ettim gözümdesin
Bir tek seni sevdim yar bilesin
Gir gönlüme Kerem eyle helalimsin
Kerem eyle leylim leylim
Kerem eyle
Kaynak: Servet Kocakaya

Kerem Kıl Ey Saki (Gitti)
Kerem kıl ey saki yüz verme bana
Gönül o yüzlerden fariğdi gitti
Sevda illetinden açma söz bana
O illet bana bir nar idi gitti
Evvelden gül gübü olurdum handan
Şimdi bülbül gibi kalmışım giryan
Ya nice ağlayıp etmeyim efgan
Yarim sadakatli yar idi gitti

Seni kimdir seven bica kerenfil
Sene men aşik-i şeyda kerenfil

Kerenfil kerenfil kerenfil
Bele pejmürde hal ile durubsan
Düşer güller ara kovğa kerenfil
Üzünde perde-yi nazı kenar et
Unutma aşiki haşa kerenfil
Kaynak: Raid Behbudov

Kerez Çiçek Açıyor
Kerez çiçek açıyor
Aykırı dal üstüne (Can can can)
Aykırı dal üstüne (Şıp şıp şıp)
Alır seni kaçarım
Kollarımın üstüne
Bayırımın dibinde
Üzüm vurdu üzüme (Can can can)
Üzüm vurdu üzüme (Şıp şıp şıp)
İnkar etme sevduğum
Yüzün vurdu yüzüme
Olayım o gözlere
Onlar nasıl bakıyor (Can can can)
Onlar nasıl bakıyor (Şıp şıp şıp)
O gözlerin bakışı
Beni candan yakıyor
Çık kaçalum dağlara
Dağlar olsun evimiz (Can can can)
Dağlar olsun evimiz (Şıp şıp şıp)
Her gomardan bir yaprak
Olsun keremedimiz
Kaynak: Rizeli Sadık
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Kerim Aga
Ta dedemden sekiz dönüm kalmıştı
Kerim aga neden sürdün tarlamı
Hükümet vermişti, benim olmuştu
Kerim aga niçin sürdün tarlamı

Sayfa 1857

Gel gel aman Kerimem aynlamam
Sevdana doyalmam
Kaynak: Ali Naci Cafer

Kerimoğlu Zeybeği 1

Bu nasıl adalet nasıl terazi
Sürdüğün yer mezarlıktı birazı
Yetmez mi onbeş dönüm arazi
Kerim aga niye sürdün tarlamı

Of aman of aman of
Şu Muğla'nın damları da damları
Al kanlara boyanmış
Kerimoğlu'nun her yanı da her yanı

Merkebi ineği çift ettim koştum
Eliminen diken yoldum ot biçtim
Hendekler kazdırdım kuyular deştim
Kerim aga niçin sürdün tarlamı

Of aman of aman of
Şu Muğla'ynan Yerkesiğin arası
Yaktı da beni Kerimoğlu'nun
Kaşlarının karası

İki yorganımin birini sattım
Bir buçuk yatakta beş nufus yattım
Üç oğlumu bir tüfekle donattım
Kerim aga niye sürdün tarlamı

Kaynak: Karaosmanoğlu

Mahzuni der yok mu benim gururum
Yıllar yılı gurbet elde çürürüm
Yemin ettim artık seni vururum
Kerim aga niçin sürdün tarlamı
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kerimem (Taşavul'un Kuytusu)
Taşavul'un kuytusu
Kerimemin uykusu
Nerelerden geliyor
Şu yarimin kokusu
Kerimem aynlamam
Sevdana doyalmam
Samanlıkta gezen var
Kerimem seni gören var
İnkar etme Kerimem
Al yanağından öpen var
Kerimem ayrılamam
Sevdana doyalmam
Köprü altından geçtim
Sütlü kahveler içtim
Sevgilimi görünce (Kerimemi)
Nişanlımı vazgeçtim
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Kerimoğlu Zeybeği 2
Of aman da aman da
Kara Dağların sandalı da sandalı
Al kanlara boyanmış
Kerimoğlu' nun her yanı da her yanı
Of aman da aman da
Eyüpüm gitti bulunmaz
Elleme kör olası arap
Uykularda adam vurulmaz
Kaynak: Karaosmanoğlu

Kerimoğlu Zeybeği 3
Kerimoğlu şu dağları aşıyor
Oynıyıversin düşmanların yüreği
Oynıyıversin düşmanların yüreği
Kerimoğlu duvarlardan atladı
Kerimoğlu silahları topladı
Kerimoğlu silahları topladı
Kerimoğlu iner gelir inişten
Her yanları görünmüyor gümüşten
Her yanları görünmüyor gümüşten
Kaynak: Rüştü Gür

Kerimoğlu Zeybeği 4
Kerimoğlu duvarlardan atladı
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Silahların beşi birden patladı
Vur davulcu davulların inlesin
Ben gidiyom güzel Bodrum inlesin
Kerimoğlu eşkıyalık ediyor
Korkuversin zenginlerin yüreği
Vur davulcu davulların inlesin
Ben gidiyom güzel Bodrum inlesin
Kerimoğlu duvarlardan atladı
Selamoğlu silahları patladı
Vur davulcu davulların inlesin
Ben gidiyom güzel Bodrum inlesin
Kaynak: Rasim Eriş

Kerkük Benim Öz Yurdum
Kerkük benim öz yurdum
Boynu bükük bakıyor
Gel silelim kardaşım
Göz yaşları akıyor

Sayfa 1858

Katlime çıktı ferman
Di yar amman amman amman
Yar iki köynek giymiş
Gülüm amman amman amman
Biri derttir biri derman
Di yar amman amman amman
(Bağlantı)
Kerküğün kal'asıyam
Bu bağın lalasıyam
Nerede bir esmer görsem
Men onun kölesiyem
Toprağıma göz dikenin
Başının belasıyam
Kerkükten çıktım yola (gülüm ...)
Bakü'de (Bişkek'te) verdim mola (di yar ...)
Bana dert açan güzel (gülüm ...)
Hasretin kutlu ola (Di yar ...)
Bağlantı
Kaynak: Fatih Kısaparmak

Kerkük'e Düşti Yolım

Olmaz gözelim olmaz
Toprak kokusuz olmaz
Başka yurt cennet olsa
Yurdum tekin yurd olmaz

Kerkük'e düşti yolım
Yar çekme çıhar kolım
Kesildi gelip geden
Men seni kimnen sorım

Kerküküm gözel yurdum
Sene canım verseydim
Vallahi gem yemezdin
Seni bir hür görseydim

Ah nenni nenni vah nenni nenni
Yar nenni nenni
Bir yar sevdim Mardinni
Çekemedim derdini

Olmaz gözelim olmaz
Toprak kokusuz olmaz
Başka yurt cennet olsa
Yurdum tekin yurd olmaz

Kerkük'in altı Leylan
Yayılı kuzı ceyran
Konca gül arasında
Gözeller etsin seyran

Her gün çokalır derdim
Zulum zulma miniyor
Yetişte sar Anadolu
Yaralarım kanıyor

Ah nenni nenni vah nenni nenni
Yar nenni nenni
Bir yar sevdim Mardinni
Çekemedim derdini

Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Bu yol Kerkük (Koyra) yolıdı
Yağmur dögi dolıdı
Üstüme kölge geldi
Zannettim yar kolıdı

Kerkük Kal'ası
Kerkük'ün altı harman
Gülüm amman amman amman
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Sayfa 1859

Ah nenni nenni vah nenni nenni
Yar nenni nenni
Bir yar sevdim Mardinni
Çekemedim derdini

Oy Nazife Nazife
Yar Nazife Nazife
Nazife benim yarim
Nazife'den kime ne

Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Kerpiç kerpiç üstüne
Bu kerpicin aslı ne
O yar beni seviyor
Üç kumanın üstüne

Kerkük'ten Alma Aldım
Kerkük’ten alma aldım
Yarımı yola saldım
Yar gelene kadar
Ayva kimin saraldım
Kerkük’te hurmalıklar
Suda oynar balıklar
Ne bu sevda olaydı
Ne böyle ayrılıklar
Kerkük’ün al alması
Yemeğe bal alması
Bir derde men düşmüşem
Müşküldür sağalması
Kerkük bizim ilimiz
Türktür bilin dilimiz
Bizi uzak görmeyin
Kerkük’tedi gevlimiz
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Kerpiç Duvar Daşlıdır (Zeyno)
Kerpiç duvar daşlıdır (Zeyno Zeyno Zeyno babı)
Yarim kalem kaşlıdır (Zeyno Zeyno Zeyno babı)
Yarime bir söz demeyin (Zeyno Zeyno Zeyno babı)
Yarim sırma saçlıdır (Zeyno Zeyno Zeyno babı)
Kerpiç duvarda durdum (Zeyno Zeyno Zeyno babı)
Aynayı düze vurdum (Zeyno Zeyno Zeyno babı)
Şu gızların içinde (Zeyno Zeyno Zeyno babı)
Ben Zeyno'ya vuruldum (Zeyno Zeyno Zeyno babı)

Oy Nazife Nazife
Yar Nazife Nazife
Nazife benim yarim
Nazife'den kime ne
Kerpiç duvar ördürdüm
Duvar ustalarına
Acep ilaç olur mu
Gönül hastalarına
Oy Nazife Nazife
Yar Nazife Nazife
Nazife benim yarim
Nazife'den kime ne
Kaynak: Fikriye Meşhur

Kerpiç Kerpiç Üstüne
Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı
Binayı kurar iken gördüm Leyla'yı
Binayı kurar iken gördüm Leyla'yı
Binayı kurar iken gördüm Leyla'yı
Leyla başıma açtı türlü belayı
Leyla başıma açtı türlü belayı
Ah Leyla Leyla Leyla etme bu nazı
Gel barışalım baban kıysın nikahı
Gel barışalım baban kıysın nikahı

Kerpiç Duvar Yan Uçtu

Kerpiç kerpiç üstüne düzdüm bir sıra
Leylam'dan haber aldım gitmiş Mısır'a
Leylam'dan haber aldım gitmiş Mısır'a
Leylam'dan haber aldım gitmiş Mısır'a
Kuzu olup melesem arkası sıra
Kuzu olup melesem arkası sıra

Kerpiç duvar yan uçtu
Mendilim suya düştü
Eğildim mendil alam
Yarim aklıma düştü

Ah Leyla Leyla Leyla etme bu nazı
Gel barışalım baban kıysın nikahı
Gel barışalım baban kıysın nikahı

Kaynak: Fahri Taşkın
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Sayfa 1860

Kaynak: Yusuf Tapan

Kervan Geliyor Ucudan
Kervan geliyor ucudan
Duman tütüyor bacadan
Allah nazardan saklasın
Muskalar aldım hocadan
Nenni benim kuzum nenni
Nenni iki gözüm nenni
Nenni dinlersin yatınca
Derin uykuya batınca
Muradını versin Allah
Ömrün kemale yetince
Nenni benim kuzum nenni
Nenni iki gözüm nenni
Nennin deyirem yatasın
Al kızıl güle batasın
Büyyüp adam olunca
Ata sözünü tutasın
Nenni benim kuzum nenni
Nenni iki gözüm nenni

Yolunu sevenler yol için ağlar
Dostun kelamıyla kaynayıp coşar
Gönül dalga vursa ummanı boylar
Derin bir deryada yüzer efendim
Talibi'yim sözün kendine söyler
Arif olan insan bir kelam eyler
Cahilin sözleri kendine zarar
Arifin sözleri haktır efendim
Kaynak: Aşık Talibi

Kervanım Geçmiyor Kardan
Kervanım geçmiyor kardan
İçerim yanıyor nardan
Turnalar gelse diyardan
Haber getirseler yardan
İpek kanatlı turnalar
Yarim gurbet elde ağlar vay
Aşamadım şu dağları
Geçemedim ovaları
Tamam iki yıldan beri
Göremedim nazlı yari

Akşamınan güneş battı
Uykusuzluk cana yetti
Benim yavrumun babası
Uzak gurbetlere gitti

İpek kanatlı turnalar
Yarim gurbet elde ağlar vay

Nenni benim kuzum nenni
Nenni iki gözüm nenni

Kervanlar Alemi

Nenni deyim günde ben
Gölgede sen günde ben
Yılda bir kurban olur
Sana kurban günde ben
Nenni benim kuzum nenni
Nenni iki gözüm nenni
Kaynak: Ganime Kızılateş

Kervanı Dağılmış Garip Yolcunun
Kervanı dağılmış garip yolcunun
Dağılan kervanı gördüm efendim
Dostun dergahında gonca gülleri
Dökülmüş yaprağı gördüm efendim
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Kaynak: Zeki Duygulu

Dünya sanatıyla gösterir O’nu
Her şey gidicidir vardır bir sonu
Tefekkürle bakış bize ilk konu
Kalktı da gidiyor fikir kervanı
Canlı cansız alem tablo iç içe
Hikmetledir her şey gitmiyor hiçe
Kalp o dur ki görüp kendinden geçe
Coştu da koşuyor zikir kervanı
Elden uçunca güç bilinir değer
Varlığa şükreden boynunu eğer
Niyazlar yükselir ta arşa değer
Sonsuza uçuyor şükür kervanı
Gammazlıkta şeytan kıskandırırlar
Her şeyi nefsine yaslandırırlar
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Kendi kalplerini paslandırırlar
Yoruldu susuyor küfür kervanı
Hatalar gözetir yatırım yapar
Belki de dilinden kıyamet kopar
Özünü reddedip benliğe tapar
Kir ile pişiyor zifir kervanı
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Kerwane
Ee...Xewa sibe, xewa kur e
Bavo xer e, ev xişma ke ye, ax bavo!
Kerwane di re de
Dile min şewiti, ane
Serma xeribiye da me
Birina min kur e
Fistane baveje ser xwe pira min
Çiroken beje ane
Ji bo welate me u bo xeribiye
Beje bi ku ve ye riya me
Salan ji sala ye
Ey lo te ber çave min
Zaroki hevalen min
Şeva bi ster
Çivaye bani werg derin
Qedera vi zemani ye
Kerwane kerwane
Kerwane be xwedi
Çirokan texe paşila xwe
Kerwane li ser re ye
Diroka me dile me ye
Hevalo tu ne tene yi
Ka loriya piran
Ka gaziya hevalan
Ew cihe me ye
Stera xewna ye
Kaynak: Vedat Yıldırım

Kerwane (Türkçe)
(Kervan)
Sabahın uykusu derin uyku
Hayırdır baba,kimin hışmı üzerimizdeki
Kervan yolda,yüreğim yanıyor nine
Gurbetin soğuğu üzerimizdeki
Yaram derin
Haydi, fistanını giy üstüne
Masallar anlat
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Sayfa 1861

Yurdumuz ve gurbet üzerine
Söyle, yolumuz nereye bu yıl
Gözümün önüne gelir
Çocukluğum, arkadaşlarım
O yıldızlı gece
Dağlar öyle gidiyorlar
Zamanın kaderi bu
Kervan,sahipsiz kervan
Masalları koynunuza koyun
Yolda kervan
Tarihimiz, yüreğimiz
Yalnız değilsin arkadaş
Hani nerede yaşlıların ninnisi
Nerede arkadaşların şen gülüşü
Orası yuvamız bizim
Rüyalarımızın yıldızı
Kaynak: Vedat Yıldırım

Kesik Çayır Biçilir Mi
Kesik çayır biçilir mi
Sular soğuk içilir mi
Bana yardan geç diyorlar
Seven yardan geçilir mi
Ağam desinler desinler
Şeker yesinler
Şu kız şu oğlana
Vurgun desinler
Aman ben yandım
Yandım yandım yandım
Ellerin köyünde
Aldandım kaldım
Ağam desinler desinler
Şeker yesinler
Şu kız şu oğlana
Vurgun desinler
Ağam ben yandım
Yandım yandım yandım
Ellerin memleketinde
Aldandım kaldım
Ankara'nın tren yolu
Gahi eğri gahi doğru
Canım benim anadolu
Gideyim mi senden gayrı
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Ağam desinler desinler
Şeker yesinler
Şu kız şu oğlana
Vurgun desinler
Aman ben yandım
Yandım yandım yandım
Ellerin köyünde
Aldandım kaldım
Ağam desinler desinler
Şeker yesinler
Şu kız şu oğlana
Vurgun desinler
Aman ben yandım
Yandım yandım yandım
Ellerin köyünde
Aldandım kaldım
Kaynak: Neşet Ertaş

Sayfa 1862

Gönlüm gamda kaldı gözlerim yolda
Kederim kederime nasıl boyun eğeyim

Kesir Bağları
Kesir bağlarında bir top gülüm var
Hey Allah'tan gorkmas sana bana ölüm var
Ölüm deyil şu genşlikde zülüm var
Gel dur yanuma hallarımı söyleyim
Halimden bilmiyen ben u yari neyleyim
Kesir bağlarından gelsin geçilsin
Gurulsun sofralar rakı gonyak içilsin
Herkes sevdiyini alsın çekilsin
Açma pencereyi esmesin yeller
Sana yandığımı duymasın eller
Usul usul bas da gel tattalar oynamasın
Pencereden gaş da gel cazu annen duymasın
Kaynak: Ziya Satır

Kesik Hoyrat

Keskin'den Çıktım Mendil Salladım

Oh olsun, oh olsun
Kaş yay, kirpik oh olsun
Dostlar der yazık oldu
Düşmanlar der oh olsun

Keskinden çıktım mendil salladım
Kırıkkaleden de haber yolladım
Zalım düşmanları vurmaz belledim
Görmeden vurdular ona yanarım

Oh dalandı, oh dalandı
Oh dedi, oh dalandı
Yetiş kabrim üstüne
Örtüldü tahtalandı

Keskinden çıktığımı sezmişler
Tabancaya kurşunları dizmişler
Ahalıya mezarımı kazmışlar
Alınan vurdular ona yanarım

Kesin Şu Fırat'ı

Keskin çeşmesinden içtim suyumu
Bilemedim düşmanımın huyunu
Ben düşürdüm tabancamın yayını
Görmeden vurdular ona yanarım

Kesin şu Fırat’ı bu yıl akmasın
Etrafına taşıt yakıp yıkmasın
Talihsiz babamı alıp gitmesin
Biricik yavruları yetim etmesin
Oy aman Fırat, zalimsin Fırat
Hainsin Fırat,dertliyim Fırat
Talihsiz babamı suda yitirdim
Zalim Fırat, Bize ölüm getirdin
Taşındı Toprağımı Alıp götürdün
Biricik Yavrularımı Yetim Ettin
Yanar ataş oldun dert yüreğimde
Söyleyin siz bari dağlar ne deyim
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Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Kesme Kiraz Dalini
Kesme kiraz dalini
Fukaranun malini (da güzelum)
Hiç gelip de sordun mu
Bu uşağın halini (da güzelum)
Ben nasıl unutayım
Penceren pencereme (da güzelum)
Bu zamane kızları
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Kor adamı vereme (da güzelum)
Asmali karaağaçlar
İner belune saçlar (da güzelum)
Kuruttu beni yarim
Kuruyasın ağaçlar (da güzelum)
Akıl erduremedum
Asmanın gözyaşına (da güzelum)
Resmini çizeceğum
Kemençemin başına (da güzelum)

Sayfa 1863

Alamam saramam
Ay ışıktır odalara alamam
Kestaneci köyünün ufacık tefecik taşları
Aman İribam taşları
Halime de hanımın incecik kaşları
Aman İribam kaşları
Al beşlik ver beşlik
Her zaman da bulunmaz
Bu gençlik aman
İribam bu gençlik

Kaynak: İrfan Ruhi Eren
Kaynak: Bilinmiyor

Kesme Suyumu
Derya senin, deniz senin niçin kısarsın
Bırak aksın kesme benim suyumu
Kul kusursuz olmaz, neme kızarsın
Bırak aksın kesme benim suyumu
Kul kusursuz olmaz, neme kızarsın
Bırak aksın kesme benim suyumu
Suları kesilen balık yaşar mı
Leyla'sız Mecnun'lar çöle düşer mi
Rahmetin yağmazsa seller coşar mı
Bırak aksın kesme benim suyumu
Rahmetin olmazsa sullar coşar mı
Bırak aksın kesme benim suyumu
Çiftçi dostlar küstü seni aramaz
Kaderin elinden olduk yaramaz
Dökme sular ile gemi varamaz
Bırak aksın kesme benim suyumu

Kestanenin İrisi
Kestanenin irisi
(Yar yandım aman)
Geçti kızlar sürüsü
Sürüsünden fayda yok
(Tombul bilekli gelin)
Yaktı beni birisi
Mendilim benek benek
(Yar yandım aman)
Ortasında kelebek
Yazı beraber geçirdik
(Tombul bilekli gelin)
Kışın ayırdı felek
Mendilimin yeşili
(Yar yandım aman)
Kayıbettim eşimi
Eşim gitmiş gurbete
(Tombul bilekli gelin)
Bırakamam peşini

Dökme sular ile değirmen dönmez
Bırak aksın kesme benim suyumu

Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Söz: Mustafa Çiftçi
Kaynak: Mustafa Çiftçi

Kestaneyi Kavurdum

Kestaneci Köyü'nden
Kestaneci Köyü'nden Abalı da köyüne kaz uçtu
Aman İribam kaz uçtu
Halime de hanımın etekleri tutuştu
Aman İribam tutuştu
Al beni sar beni
Ay karanlık odalara al beni
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Kestaneyi kavurdum (bidenem)
Dumanını savurdum (bidenem)
Çıktım kapı önüne (bidenem)
Gülüm diye çağırdım (bidenem)
Mavi çorap giysene (bidenem)
Her gün bize gelsene (bidenem)
Senin için yandığım (bidenem)
Gözlerimden bilsene (bidenem)
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Entarisi filizi (bidenem)
Kim bilir halimizi (bidenem)
Yazanlar böyle yazmış (bidenem)
Ayırdı ikimizi (bidenem)
Kaynak: Şerafettin Civelek

Kestim Kaküllerini
Kestim kaküllerini
Yana değiyor yana
Yar senin bakışların
Cana değiyor cana
(Bağlantı)
Kız oynak oynak oynak
Olur mu yardan doymak
Yardan doydum diyenin
Caizdir boynun vurmak
Cebimden aynam düştü
Karıştı gazellere
Küçükten adetimdir
Bakarım güzellere

Sayfa 1864

Men sene tuş olaydım
Olmışam Nakışbendi (halıva hayran)
Kırıldı belim bendi (men sene kurban)
Ot yanar tütün çıhmaz
Yandı cigerim yandı (ay vay elinden)
Dervişem ac olmaram
Bacgirem bac almaram
İlde bir seni görsem
Ümrimde kocalmaram
Olmışam Nakışbendi (halıva hayran)
Kırıldı belim bendi (men sene kurban)
Ot yanar tütün çıhmaz
Yandı cigerim yandı (ay vay elinden)
Dervişem külahım var
Bilmem ne günahım var
Daşı daşı yandırı
Menim bele ahım var

Bağlantı

Olmışam Nakışbendi (halıva hayran)
Kırıldı belim bendi (men sene kurban)
Ot yanar tütün çıhmaz
Yandı cigerim yandı (ay vay elinden)

Derenin kıyısında
Yılanın kemikleri
Seldi de geri durdu
Gavurun enikleri

Dervişem gül bedestem
İçmişem şarab mestem
Menim şarabım sensen
Seni görende mestem

Bağlantı

Olmışam Nakışbendi (halıva hayran)
Kırıldı belim bendi (men sene kurban)
Ot yanar tütün çıhmaz
Yandı cigerim yandı (ay vay elinden)

Dere akıyor dere
Oda nafile yere
Al beni götür dere
Yarin olduğu yere
Bağlantı

Keşke Derviş Olaydım
Olmışam Nakışbendi (halıva hayran)
Kırıldı belim bendi (men sene kurban)
Ot yanar tütün çıhmaz
Yandı cigerim yandı (ay vay elinden)
Keşke derviş olaydım
Gezel bilmiş olaydım
İlde bir halvet yerde
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Kaynak: Osman Teplebaş

Keşke Gelmeseydim
Keşke gelmeseydim gamlı dünyaya
Hiç yok iken birden bire var oldum
Her neyi gördümse düştüm sevdaya
Geçliğimde ateş oldum nar oldum
Bir mevsimde baharlaştım yazlaştım
Bülbül oldum gonca güle nazlaştım
Aşık oldum çalgı çaldım sazlaştım
Devran benim sandım bahtiyar oldum
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Taktir neyi yazmış gördüm ezelden
Kurtulmadı kara bahtım gazelden
Zülali der geçtim yardan güzelden
Her işten el çekti ihtiyar oldum
Kaynak: Aşık Zülali

Keşkem Bu Ellere Gelmez Olaydım
Keşkem bu ellere gelmez olaydım
Seni bu hallerde görmez olaydım
Kırıla kollarım vurmaz olaydım
Ölene dek Mahmut diyem yar diyem
Öğleyinen ikindinin çağında
Bir gül bitmiş nazlı yarin bağında
Yıkılacak Karaman'ın dağında
Ölene dek Mahmut diyem yar diyem
Kaynak: Ağa Keskin

Keşkem Seni Görmeyeydim
Keşkem seni görmeyeydim
Aman görüp görüp sevmeyeydim
İnce de belden sarmayaydım
Sürmelim ey sebebim ey
Aman ne diyelim ağlayalım
Aman karaler mi bağlayalım
Sürmelim ey sebebim ey
Evlerinin önü haşhaş
Aman yar kokusu gelir birhoş
İçmiş gemi gemi de olmuş sarhoş
Evlerinin önü nane
Aman ben kül oldum yane yane
Ne deliyim ne divane
Kaynak: Saliha Abla

Keten Gömlek Filfili (Nineler)
Keten gömlek filfili nineler
Nerden aldın bu dili nineler
Aman aman nineler
İncelekten un eler
Nazlı yarini görmüş
Düz yollarda sendeler
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Sayfa 1865

Bu dil buranın değil nineler
İstanbul'un bülbülü nineler
Aman aman nineler
İncelekten un eler
Nazlı yarini görmüş
Düz yollarda sendeler
Keten gömlek murayı nineler
Satınm'aldın burayı nineler
Aman aman nineler
İncelekten un eler
Nazlı yarini görmüş
Düz yollarda sendeler
Çok salınma sevdiğim nineler
Sana vermem sarayı nineler
Aman aman nineler
İncelekten un eler
Nazlı yarini görmüş
Düz yollarda sendeler
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Keten Gömlek Geyer
Keten gömlek giyer (evlat aman)
Teninden nazik (aman yar aman)
Ak kolun sıkmış (be yarim)
Altun bilezik (aman aman)
Eşine düşmemiş (evlat aman)
Kıza pek yazık (aman yar aman)

Benim yarim hasbahçeye girmesin bari (aman aman)
Bahçemde açılan güller aldatır yari
Şu karşıda sırça da saray (aman)
Yedibin atlı (aman yar aman)
İçinden bir kız çıkıyor (ah)
Samur saçlı (aman aman)
Parmağında hatem yüzük (aman)
Cevahir taşlı (aman yar aman)

Benim yarim hasbahçeye girmesin bari (aman aman)
Bahçemde açılan güller aldatır yari
Kaynak: İhsan Köycü

Keten Gömlek Giymiş
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(aman) Keten gömlek giymiş de ayna dizinde
(aman) Çifte benleri de vardır yüzünde
(aman) Böyle güzel çıkar mı da Barak elinde
(aman) Almayın elimden Döne'mi
(valla) Gine Gaziantep Nizip alsın senin gadanı
Barak elleri de alsın senin gadanı
(aman) Gine Döne gelin elimle yaptırdım senin odanı
(aman) Barak elleri de alsın senin gadanı
(aman) Eller aldı da seni de gine sürüyor senin safanı
(aman) Almayın elimden Döne'mi
(valla) Gine Gaziantep Nizip alsın senin gadanı
Barak elleri de alsın senin gadanı
Kaynak: Halit Arapoğlu

Keten Göynek Geyme Dedim
Keten göynek geyme dedim de
Geymişsin de geymişsin
Yakasını oyma dedim de
Oymuşsun oymuşsun
El sözüne uyma dedim de
Uymuşsun uymuşsun
Ah bana sarma derler ay anam da
Can durmaz da can durmaz can durmaz
Efelerin bellerinde de
Şal durmaz da şal durmaz
Kötülerin bellerinde
Kın durmaz da kın durmaz
Keten göynek geymiş ay anam da
Ten nazik de ten nazik
Kollarını sıkmış bilezik
Sarmaya doyamam ay anam da
Pek nazik pek nazik
Kaynak: Süleyman Akyürek

Keten Könek Dizden Yar
Al ipek yeşil ipek kaytan ederler
Vay nene na-murad ölüm bühtan ederler
Keten könek dizden yar kaytan ederler
Hayam alduv yüzden yar bühtan ederler
Uyma eller sözüne kaytan ederler
Ayah kesme bizden yar bühtan ederler
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Sayfa 1866

Al ipek yeşil ipek kaytan ederler
Vay nene na-murad ölüm bühtan ederler
Keten könek dizuvdan
Gül yağın üzuvdan
Üzuv dönder bir öpüm
O sürmeli gözuvdan
Al ipek yeşil ipek kaytan ederler
Vay nene na-murad ölüm bühtan ederler
Keten könek beden olur
Meni koyup giden yar
Evvel böyle değilduv
Seni bir öğreten var
Al ipek yeşil ipek kaytan ederler
Vay nene na-murad ölüm bühtan ederler
Kaynak: Tahsin Kerkükoğlu

Keten Köynek Geyme Dedim

Keten köynek geyme dedim de geymişsin de geymiş
Yakasını oyma dedim de oymuşsun da oymuşsun
El sözüne uyma dedim de uymuşsun uymuşsun
Ah bana sarma derler ay anam da
Can durmaz da can durmaz can durmaz
Efelerin bellerinde de şal durmaz da şal durmaz
Kötülerin bellerinde kin durmaz da kin durmaz
Keten köynek geymiş ay anam da
Ten nazikte ten nazik
Kollarını sıkmış bilezik
Sarmaya doyamam ay anam da pek nazik pek nazik
Kaynak: Süleyman Akyürek

Ketenim Var Bezim Var
Ketenim var bezim var
Eğlen sana sözüm var
Utandım diyemedim
Şeftalinde gözüm var
Aman doryadan gel doryadan
Aman yollar çamur olmadan
Aman devriyeler basmadan
Aynam düştü yerlere
Karıştı gazellere
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Tabiatım kurusun
Bakarım gözellere
Aman doryadan gel doryadan
Aman yollar çamur olmadan
Aman devriyeler basmadan
Kaynak: Necmettin Palacı

Ketenim Var Üç Enden
Ketenim var üç enden
Nasıl da vazgeçem senden ah ah ah aman aman ey
Ayrılacağımı bilseydim
Çevremi alırdım senden ayle sürmelim ayle
Keten gömlek en olur
Uzun da boya yen olur ah ah ah aman aman ey
Uzun da boyun üstüne
Kavga da değil kan olur ayle sürmelim ayle
Ketenimi uçurdum
Yari de elden kaçırdım ah ah ah aman aman ey
Eller yarim dedikçe
Ben göğsümü geçirdim ayle sürmelim ayle
Kaynak: Ferhan Ünalan

Ketme Balam Ayıptır
(Anay kızına ayta)
Şaytan üyi canım kızım mektep degen egerek
Aslı canım kız balaga okuv-yazuv ne kerek
Kalemge katka yazık bir köpten köp tögerek
Özide tap Akmescit'te köyimizge bek erek
Bo yıl şonda ketme kızım anaycıgın cılatıp
Binlermen para masrap etip babannın cebin suvaltıp
Otır üyde kur keryannı ketenlerın agartıp
Aytkanımdan şıkma balam kalkka yüzüm kızartıp
Saga baksan sen okuvnı uşatasın söretke
Cimnastik diy saglamlık diy tırmaşasın terekke
Vazgeş balam küninni coytma bo kereksiz tilekke
Bizler seni nışanladık bek zengin bir erekke
Üstündeki kiygen urban bir marışke kaptanı
Söret yasap keşiresin aynı yılnı aptanı
(H)ak Tanrım bızıldı da kızlarımız erimiz
Yarın akret küni yoktır bizim catar cerimiz
(Kız anasına cevap bere)
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Sayfa 1867

Ah yesirlik devrinin kul kurbanı anayım
Senin işin cennemde otlarga men canayım
Yanlışasız aldanasız kucır laplar aytasız
Zemaneni anlamaysız yüz yıl artka kaytasız
Bezdiresiz sizler meni şo nışanlauv sözimen
Menligimni satacaksız üş beş nagış bezimen
Eş biriniz karamaysız maga süygi közimen
Ketme kızım deb aytasız aslı kimnın yüzimen
Men ketermen ayt babamga pötigim yok o alsın
Bonday eski bilgilerni cıyıp cebine salsın
Zemaneni babam endi anlamalı bilmeli
Siz anaylar nafle agızgan köz yaşların silmeli
Bilesiz mi anay biz ne künnerde yaşaymız
Aksız yerge kul etile nafle kötek aşaymız
Curtımıznın ötmeginden el ecnebi tok bola
Bizlerdeki cigitlikler bir sebepsiz cok bola
Ömürimnin son künneşik okıycakman anayım
Men ketenni mektebimde tokıycakman anayım
Bolsa menim nışan toyım mektep işinde bolsın
Bo turışım gür genşligim bilgi ogrında solsın
Okuv üşin beş kıtanı cayav cürüp şıgarman
Cayillikni aksızlıknı temelinden cıgarman
Anayşıgım okımaga ketecekmen ketecek
Bo Kırım'nı bir top şeşek etecekmen etecek
Kaynak: Hamdi Giray

Kevengin Yollarında
Kevengin yollarında
Çimeydim göllerinde (He Anom he)
İlik düğme olaydım
O yarin kollarında (He Anom he)
O yandan yandan yandan
Severem seni candan (He Anom he)
Üç gün oldu seveli
Ne tez usandın benden (He Anom he)
Dama vurdum çatmayı
Seslen gelsin Fatmayı (He Anom he)
Fatmam nerden öğrenmiş
Çarşaftan kol atmayı (He Anom he)
O yandan yandan yandan
Severem seni candan (He Anom he)
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Üç gün oldu seveli
Ne tez usandın benden (He Anom he)
Kevengin yazıları
Meliyor kuzuları (He Anom he)
Ben buraya gelmezdim
Alnımın yazıları (He Anom he)
O yandan yandan yandan
Severem seni candan (He Anom he)
Üç gün oldu seveli
Ne tez usandın benden (He Anom he)

Sayfa 1868

Köprüler yaptırdık yarısı delik
Elimizde yoktur iki metelik
Kefen olsun diye birkaç metrelik
Bez verdi de Keyfo Ağam gelmedi
Bağlantı
Der Mahzuni adam küsmez dostuna
Çok girenler oldu kuzu postuna
Melhem diye yaramızın üstüne
Tuz verdi de Keyfo Ağam gelmedi
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Kaynak: Bilinmiyor

Kevser Irmağında Saki Olan Yar
Kevser ırmağında saki olan yar
Bir bardak dem ikram etmez mi ola
Sıratın yolunu iyi bilen yar
Benim de elimden tutmaz mı ola
Aman medet duy sesimi dardayım
Sorma hallerimi gayet zordayım
Cehennemden daha beter kordayım
Yanarım yandığım yetmez mi ola
Her yanımı harlı ateş çevirdi
Vücut sarayımı yaktı kavurdu
Yaptım mamur ettim, geri çevirdi
Viranemde güller bitmez mi ola
Zindanda kalsam da gam yemem gene
Sefil Selimi’yle dursan yan yana
Olmak istiyorum dostla can cana
Muradımca bülbül ötmez mi ola
Kaynak: Sefil Selimi

Keyfo Ağam Gelecek
Dört yılda bizim köyden gideli
Söz verdi de Keyfo Ağam gelmedi
Bizim ile fotoraflar çektirdi
Poz verdi de Keyfo Ağam gelmedi
Bağlantı
Keyfo Ağam gelecek
Keyfo Ağam gelecek
Yıllar yılı kovalar
Keyfo Ağam gelecek
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Kezban Gelin
Sessiz dağlarında ıssız başları
Niye garip olur büyük mevlanın işleri
Kezban'ın kaderi oldu, Deveci'nin düşleri
Zehir olsun Deveci dağların suyu
Yavruyu sır eyledi zenginim deyi
Kezban gelin olur dağın başında
Tezak toplar yavru, daha kaç yaşında
Altın akla gelmez, ilik yok döşünde,
Zehir olsun deveci dağların suyu
Kezban sana hayal, düş oldu Dalakçı Köyü
Sömen mi oldu sana kurt ile kuşlar
Daha o yavru, ne hayal eder, ne de düşler
Kezban'ın gözünde sel oldu yaşlar
Zehir olsun Deveci dağların suyu
Acep inler mi yavru, Dalakçı deyi
Dağın başına kurulmuş, düğün ile dernek
Zor geliyo kezban'ı Hayal düş etmek
Yavrunun sırtında yamalı gömlek
Zehir olsun Deveci dağların suyu
Aldı gitti yavruyu gelin deyi
Annenle Baban orda mıydı
Bir baba nasıl dayanır zordamıydı
Anan saçlarını yolup dardamıydı
Zehir olsun Deveci dağların suyu
Bu nasıl mazidir Dalakçı Köyü
Taranmamış saçların belik belik oldu mu
Ela göze siyah sürme sürüldü mü
Gonu gomşu halayına durdu mu
Zehir olsun Deveci dağların suyu
Mazinde böyle şeyler var mı Dalakçı Köyü
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Tezek topluyo ufacık elin
Böyle yavru nasıl oluyor gelin
Söyle yavrum, bağır, çağır varsa dilin
Zehir olsun Deveci dağların suyu
Nasıl minasıp ettşn kendine ufacık yavruyu

Sayfa 1869

Yenge yenge Kezban yenge
Çicek mi açtın Kezban yenge
Yenge yenge Kezban yenge
Alev saçtın Kezban yenge
Kaynak: Kadir Turan

Türbe yaparlar sağa sola medet ummaya
Eğer ihtiyacın varsa örnek almaya
Çok gelir keybanın hali hem ağlamaya hem gülmeye
Zehir olsun Deveci dağların suyu
Sıçrar mı yavru uykuda anam babam deyi
Ozan değilim içimden geliyo
Kader kime güldü ki kezban!a gülüyo
Kezban yaşıyorsa Ramazan mutluluklar diliyo
Zehir olsun Deveci dağların suyu
Hizmetine koydun mu yavruyu gelin deyi
Kaynak: Ramazan Erbaş

Kezban Yenge
Penceresi dilmeden
İnip gelir inmeden
Geldi geçti gülmeden
Muhtar mı oldun Kezban yenge
Hasır sepet elinde
Gümüş kemer belinde
Cümle alem dilinde
Muhtar mı oldun Kezban yenge
Balta vurdum meşeye
Rakı koydum meşeye
Sarılalım yatalım
İkimiz bir köşeye
(Bağlantı)
Yenge yenge Kezban yenge
Muhtar moldun Kezban yenge
Yenge yenge Kezban yenge
Aza m'oldun Kezban yenge
Şu curamın telleri
Alevdendir gülleri
Açıldımı Kezbanın
Elindeki gülleri
(Son bağlantı)
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Keziban'ın Alt Odası Sekili
Keziban'ın alt odası sekili
Sekisinde gül karanfil ekili
Kimler olsun Keziban'ın vekili
Biri lale biri sümbül Keziban
Keziban'ın gerdanlığı mercandan
Sen doldurda ben içeyim fincandan
Çek hançeri kurtulayım bu candan
Biri lale biri sümbül Keziban
Keziban'ın gerdanlığı sadeften
Sen doldur da ben içeyim kadehten
Vur hançeri kurtulayım bu dertten
Biri lale biri sümbül Keziban
Kaynak: Rasim Gözübüyük

Kıbrıs Şarabın İçmişler
Kıbrıs şarabın içmişler
Can ile serden geçmişler
Bugün oradan göçmüşler
Bir er yırtar söker gelir
Hırlaşırlar arı gibi
Kopuşurlar sürü gibi
Beş ayının seli gibi
Derelerden akar gelir
Bellidir yiğit yapısı
Şimdi toplanır hepisi
Açıldı Çamlı kapısı
Birbirini teper gelir
Köroğlu'm besler mertleri
Yumuşak ederler sertleri
Çamlıbel'in aç kurtları
Birbirini kapar gelir
Kaynak: Köroğlu

Kıbrıscık (Terk Edilmiş Bir Dağım)
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Terk edilmiş bir dağım
Tepeyim
Küçücük bir ilçeyim
Küskünlüğüm var insanlara
Sebebini sorarsanız
Beni yalnız bıraktılar
Işıl ışıl sularımla
Mis havamla
Ben Köroğlunun hikayesini yaratanım
Köyleriyle
Yaylalarıyla ve masallarıyla
Öğün Köroğlu öğün
İnsanlar masallarını
Hikayelerini daha pek çok şeyini
Duyuncaya kadar öğün
Kaynak: Kıbrıscık Kaymakamlığı

Kıcılar Kavak Kıcılar
(Kadın)
Kıcıları kavak da gıcılar
Kına getirir hacılar
Gelmez olsun da kınacılar
Var evimiz var şen kızımız
Şen anam hey
(Koro)
Kızın anası (hey) melul anası (hey)
Kız sana misafir
Bugün akşamlık yarın öğlenlik
(Kadın)
Atladı geçti ırmaktan
Yüzüğü düştü parmaktan
El oğluna yalvarmaktan
Var evimiz var şen kızımız
Şen anam hey
(Erkek)
Atladı geçti eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Gelin evler yakışığı
Var evimiz var şen kızımız
Şen anam hey
Kaynak: Şakir Güleroğlu

Kılıç Kaşlar
Kılıç kaşlarını çekme üstüme
Kız gözlerin can almaya kast eder
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Sayfa 1870

Zalım kipriklerin düşmüş kastıma
Her hücümda beni sana dost eder
Hançer gamzelerin kesti yolumu
Saçın büklüm büklüm büktü belimi
Volkan dudakların dağlar dilimi
Öldürüyor olsa yine mest eder
Buluttan sıyrılmış ey dolunayım
Yayla gerdanında kadehim meyim
Böyle sere serpe pervasız huyun
Sarhoş yürüyüşün beni deleyler
Hüdai'yim sana döndüm yönümü
Alev alev tutuşturdun kanımı
Yüzündeki o nur alır canımı
Asar yüzer ayağına post eder
Söz: Aşık Hüdai

Kılıçlı Maya
(Ya) Bülbül güle kon dikene konma
(Ya) Eski dost düşman olur sanma aman
(Ya) Göğsün açıp hare inanma
Harı var pençeyi kanatır bülbül
A bülbül şeyda bülbül
Dünya baki değil fanidir bülbül
A bülbül şeyda bülbül bülbül aman
(Ya) Mustafam ağzından gevherin saçar
(Ya) Güzeller boyuna libaslar biçer
(Ya) Geçer bu hubluğun eyyamı geçer
Harı var pençeyi kanatır bülbül
A bülbül şeyda bülbül
Dünya baki değil fanidir bülbül
A bülbül şeyda bülbül bülbül aman
Geldi geçti ruzi kasım bülbül ağlar
Haniya gül şeyda bülbül bülbül aman
Dünya baki değil fanidir bülbül
A bülbül şeyda bülbül bülbül aman
Harı var pençeyi kanatır bülbül
A bülbül şeyda bülbül
Dünya baki değil fanidir bülbül
A bülbül şeyda bülbül bülbül aman
Kaynak: Mahmut Güzelgöz
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Kımılo (Urfalılar Hep Ağlar)
Urfalılar hep ağlar
Buğdasına bel bağlar
Şu kımıl yürek dağlar
Havar kımıl lo kımılo
Ekinimiz kavurdu
Gök yüzüne savurdu
İslam değil gavurdu
Havar kımıl lo kımılo
Ekinimiz ekmişiz
Boşuna beklemişiz
Kımıldan çok çekmişiz
Havar kımıl lo kımılo
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Kına Alayım Kına
Kına alayım kına
Fincanın doluncusi
Yak elleren elleren
Golların boyuncusi
Kahve Yemen'den gelir
Bülbül güllerden gelir
Seyrana çıkan gızlar
Bezenir sonra gelir
Gahve Yemen neylesin
Gül bülbüle söylesin
Güzel olmayan gızlar
Bezenmeyi neylesin

Sayfa 1871

Kurban şirin dilleren
Yak elleren elleren
Kına aldım kal gibi (yak elleren elleren)
Yarin boyu dal gibi (yak elleren elleren)
Ellerin yari bilmem (yak elleren elleren)
Benim yarim bal gibi (yak elleren elleren)
Kurban şirin dilleren
Yak elleren elleren
Kaynak: Şinasi Hatunoğlu

Kına Mı Yaktın Eline (Emine)
Kına mı yaktın eline
(Emine ah Emine)
Geldin gelinlik çağına
(Emine ah Emine)
İşte sana düğün dernek
(Emine ah Emine)
Vursun davul çalsın zurna
(Emine ah Emine)
İşte seni seven benim
(Emine ah Emine)
Senin aşkınla ölenim
(Emine ah Emine)
Etme bana gel kölenim
(Emine ah Emine)
Vursun davul çalsın zurna
(Emine ah Emine)
Kaynak: Neşet Ertaş

Kaynak: Remzi Dane

Kına Türküsü

Kına Alim Ben Sene

Gelin ağlar yaşın yaşın
Getmem diye salar başın
Şimdi gelir bey gardaşın
Ağlama gelin ağlama
El oğludur bel ağlama

Kına alim ben sene (yak elleren elleren)
İşmar ettim gelsene (yak elleren elleren)
Bu yıl da kavuşmadık (yak elleren elleren)
İnşallah gelen sene (yak elleren elleren)
Kurban şirin dilleren
Yak elleren elleren
Kınayı kavururlar (yak elleren elleren)
Döğmeden savururlar (yak elleren elleren)
Bu ne zalim köy imiş (yak elleren elleren)
Sevmeden ayırırlar (yak elleren elleren)
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Gelinin giydiği atlas
Atlasa iğneler batmaz
Gelin güveyisiz yatmaz
Geline tel duvağ olsun
Hemen güveği sağ olsun
Gelin oturur tahtında
Bülbüller öter vahtında
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Kızlar gelinlik bahtında
Beri gel gelin beri gel
Saçların yerde sürü gel
Gelinin giydiği yeşil
Duvağın başından aşır
Serhoşum dilim dolaşır
Ağlama gelin ağlama
Yeter yüreğim dağlama
Sofrada koydum kaşığı
Atladım geçtim eşiği
Babamdır gözüm ışığı
Şen olsun şen babam evi
Benzer olma yaban evi
Kaynak: Adnan Çilesiz

Kına Türküsü (He Anam He Bacım)
Çağrın gelsin gelin kızın anası
Eyvanlarda sıra mumlar yanası
Siniyi getirsin kız kaynanası
He anam he bacım kınam kutlu olsun
Hem orda hem burda dilim tatlı olsun
Yeşil kınam bakır tasta durulsun
Benim elim ak mendile sarılsın
Güleç yüzüm tatlı dilim sorulsun
He anam he bacım kınam kutlu olsun
Hem orda hem burda dilim tatlı olsun

Sayfa 1872

He anam he bacım kınam kutlu olsun
Hem orda hem burda dilim tatlı olsun
Bayburt benim meskenimdir ilimdir
Yar konağı gideceğim yolumdur
Kınalara yanan benim elimdir
He anam he bacım kınam kutlu olsun
Hem orda hem burda dilim tatlı olsun
Kaynak: Güllü Nene

Kına Yolladım Sana
Kına yolladım sana
Kınalan da gel bana
Hangi bağın gülüsün
Vurulacağım sana
(Bağlantı)
Olmaz güzelim olmaz
Kış olmadan yaz olmaz
Gönül kimi severse
İşte bunda naz olmaz
Alçak devir dalları
Sıva beyaz kolları
Yar nereden geleyim
Hep sarmışlar yolları
Bağlantı
Kaynak: Ayhan Çakır

Atladım atladım çıktım eşiği
Görülsün görülsün kızlar beşiği
Kaldırın sofradan kızın kaşığı
He anam he bacım kınam kutlu olsun
Hem orda hem burda dilim tatlı olsun
Altın tas içinde kınam ezilsin
Anam bacım başucuma dizilsin
Babam gelsin çeyizlerim yazılsın
He anam he bacım kınam kutlu olsun
Hem orda hem burda dilim tatlı olsun
Merdivenden basa basa inmişem
Al duvakla doru taya binmişem
İki damla göz yaşına kanmışam
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Kınalı Kar
Kınalı Kar,Kınalı Kar
Sende büyük bir ahım var
Gelinlerin güveylerin
Kavuşmaz mı yüce dağlar
Ötelerde bak bir köy var
Güneşi az eksik bahar
Ayırmışlar seni beni
Unuttun mu köyünü yar?
Göğe doğru avcum kanar
Duam sana alma nazar
Sensiz geçen günlerime
Hasret ektim azar azar
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Kınalı Kar,Kınalı Kar
Sende büyük bir ahım var
Gelinlerin güveylerin
Kavuşmaz mı yüce dağlar
Nar çiçeğim,masal yüzlüm
Teni gonca kömür gözlüm
Kınam karda bitecekse
Varsın alsın beni ölüm
Göğe doğru avcum kanar
Duam sana alma nazar
Sensiz geçen günlerime
Hasret ektim azar azar
Kaynak: Gamze Özer

Kınalı Kekliğim İndi Pınara
Kınalı kekliğim indi pınara
Kırıldı sapanım kaldım avara
Benim olsan seni vermem onlara
Gelin senin cemalini görmeli
Pınara varıp elin yuğmalı
Levent alıp taşlarını kırmalı
Pınar senin güzellerin çok olur
Meri keklik gibi gözü kınalı

Sayfa 1873

Parmağımda yüzüğüm
Pey vereyim ah ah
Ön dizine yaslanıp
Can vereyim ah ah
Kaynak: Kırım Türkleri

Kınamayın Aklım Yitirdiğimi
Kınamayın aklım yitirdiğimi
Maşuk aşıkını del eyler imiş
Mahitap gözlerin ateşi közü
Yakar bu beldeyi kül eyler imiş
Söylen baksın ateşime közüme
Âşık kalmaz maşukunun sözüne
Pîrim geldi baktı geçti yüzüme
Basar her dem her dem yol eyler imiş
Hublar göçü uğradı da yol etti
Kimse bilmez elif kaddim dal etti
Çeşm-i mesti didelerim sel etti
Beğenir bir güzel göl eyler imiş
Sular gibi akıp akıp durulan
Meğer aşk atına binmez yorulan
Yusuf gibi Zelha'sına sarılan
Satar kend'özünü kul eyler imiş

Kaynak: Kemal Çığrık

Kınalı Parmak Cez Tırnak
Kınalı parmak cez tırnak
Altın oymak ah ah
Senin tatlı diline
Olur mu doymak ah ah
Pencereme kün vurmay
Meyvalıktan ah ah
Hem sarardım hem soldum
Sevdalıktan ah ah
Altun çekken terazi
Darasından ah ah
Aylanayım gözünün
Karasından ah ah
Altun çekken terazi
Darası yok ah ah
Kız alacak yiğidin
Parası yok ah ah
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Veli'm eyder yare kullar olurum
Yar el katmaz ise dertten ölürüm
Çektiğim çileyi ondan bilirim
N'eylerse aleme ol eyler imiş
Kaynak: Aşık Veli

Kınamayın Aklım Yitirdiğimi
Kınamayın aklım yitirdiğimi
Maşuk aşığını del'eyler imiş
Mahitap gözlerin ateşi közü
Yakar bu bendeyi kül eyler imiş
Söyle baksın ateşime közüme
Aşık kanmaz maşukunun sözüne
Pirim geldi baktı geçti yüzüme
Basar her dem her dem yol eyler imiş
Hublar göçü uğradı da yol etti
Kimse bilmez elif kaddim dal etti
Çeşm-i mesti didelerim sel etti
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Beğenir bir güzel göl eyler imiş
Sular gibi akıp akıp durulan
Meğer aşk atına binmez yorulan
Yusuf gibi Zelhasına sarılan
Satar kend'özünü kul eyler imiş
Veli'm eydür yare kullar olurum
Yar el katmaz ise dertten ölürüm
Çektiğim çileyi ondan bilirim
Neylerse ademe ol eyler imiş
Kaynak: Aşık Veli

Kınamayın Beni Hakkı Sevenler
Kınamayın beni hakkı sevenler
Rüzgar esmeyince dal uyanır mı
Külli boş değildir aşka düşenler
Katre düşmeyince sel uyanır mı
Bütün kainatın perverdigarı
Mevla her kuluna vermez bu karı
Gün be gün artıyor bülbülün zarı
Goncasız gülşene gül yamanır mı
Buldu Celali'yi kırklar yerinden
Öğretip erkanı hizmet verdiler
Haşre dek bu çarkı çevir dediler
Sormadım ki buna kul dayanır mı
Kaynak: Celali

Kınası Karılır Tasta
Kınası karılır tasta
Oğlan evi pek heveste
Kız anası kara yasta
Yarenim kınan kutlu olsun
Orda dirliğin tatlı olsun
Tuz kabını tuzsuz koyan
Koca evi ıssız koyan
Anasını kızsız koyan
Yarenim kınan kutlu olsun
Orda dirliğin tatlı olsun
Ana hamama vardın mı
Yunduğum yeri gördün mü
Şimdi kıymetim bildin mi
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Sayfa 1874

Yarenim kınan kutlu olsun
Orda dirliğin tatlı olsun
Atlayıp geçer eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Gelin evlerin ışığı
Yarenim kınan kutlu olsun
Orda dirliğin tatlı olsun
Kaya dibi karıncalı
Yanı çifte görümceli
Hem dayılı hem amcalı
Yarenim kınan kutlu olsun
Orda dirliğin tatlı olsun
Kaynak: Abdullah Uluçelik

Kınası Karılır Tasta
Entarinin önü nazik
Kolunda altın bilezik
Ağlatmayın gelini yazık
Sevdiceğim allar giymiş
...gürcü halayına dönmüş
Onlar birbirlerini bulmuş
Ellerin sözü geride kalmış
İstanbul’dan gelir tası
Konaklarda düğün yası
Ağlasun gelinlerinin hası
Tepsiye koyarlar tuzu
Üstüne örterler bezi
Anasının a nazik kızı
Kaynak: Yöre Ekibi

Kınaya Gel Kınaya
Kınaya gel kınaya
Ak ellerin kınaya
Annesi gelmeyince
Ver yavrum demeyince
Vermez elin kınaya
Vermez elin kınaya
Kınaya gel kınaya
Ak ellerin kınaya
Babası gelmeyince
Ver yavrum demeyince
Vermez elin kınaya
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Sayfa 1875

Vermez elin kınaya
Haydi kızım eyliğinen gidesin
Sağ ola da muradına eresin

Elekler ay elekler
Kınalansın bilekler
Gelin kızın ağzından
Kabul olsun dilekler

Kaynak: Burhan Tarlabaşı

Kınayı Ezerler Taşda
Kınayı ezerler taşda
Oğlan evi ne havasda
Gız anası kara yasda
Yahdi beni bu ellerin güzeli
Duz gabı duzsuz olur mu
Mehleler gızsız olur mi
Ortalık sözsüz olur mi
Yahdi beni bu ellerin güzeli
Duz galıbında duz galmadı
Mehlelerde gız galmadı
Ortalıhda söz galmadı
Yahdi beni bu ellerin güzeli
Duz gabını duzsuz goymuş
Goca evi ıssız goymuş
Anasını gızsız goymuş
Yahdi beni bu ellerin güzeli

Kuşlar kanat üstünde
Çeyiz on at üstünde
Ana gurban ağlama
Kızın murat üstünde
Analar döner ağlar
Ciğerden yanar ağlar
Kız ananın yavrusu
Üstüne konar ağlar
Kaynak: İnayet Avcı

Kınayı Getir Aney
Kınayı getir aney
Parmağın batır aney
Bu gece misafirem
Koynunda yatır aney
Kalada var çeperler
Çepere su seperler
Irak yoldan geleni
Terli terli öperler

Kaynak: Seyfettin Sığmaz

Kınayı Getir Anam
Kınayı getir anam
Parmağın batır anam
Bu gece misafirem
Yanında yatır anam
Yazmamı alma anam
Yerlere salma anam
Her kız misafir doğar
Hayale dalma anam
Ay anam gözüm anam
Kurbanım özüm anam
Ağ ele mor kınayla
Bismillah yazam anam
Su akar bende değer
Kekil kemende değer
Kızın değeri ney ki
Ana bin kende değer
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Sivik uci kuş burni
Oldum yarin düşküni
Baş açık yalın ayak
Yola düştüm kış güni
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Kır Ata Vurdum Kınayı
Kır ata vurdum kınayı
Atladım geçtim Tunayı
Ağlatma garib anayı
Haydindi haydı haydı more
Gömüş gerdano
Tunada çırpar bezini
Kim sevmez bulgar kızını
Öpeydim ela gözünü
Dimyano haydı haydı more
Beyaz gerdano
Tunanın köprüsü taştan
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Sen çıkardın beni baştan
Ayırdın eşten yoldaştan
Haydindi haydı haydı more
Altun gerdano
Tunada bülbül yuvası
Yıkılup viran kalası
Yürekte hicran yarası
Dimyano haydı haydı more
Elmas gerdano
Kır ata vurdum haşayı
Kim sevmez böyle paşayı
Ağlatma garib babayı
Haydindi haydı haydı more
Benli gerdano
Kaynak: Osman Pehlivan

Kır Beygirim Anlatalım
Kır beygirim anlatalım
Pin taligaya anlatalım
Otuz iki kasnak yükledelim
Kırın belini kütledelim
(Bağlantı)
Vay nenni nenni Kır nenni
Gitti ya bizim güzeli
Şeker çuvalından çulcağzı
Mercimek alavı ister cancağzı
Kör olasının malcağzı
Çıktı ya gitti cancağzı

Sayfa 1876

Kıralın Kızı
Erkek : Kıralın kızı aman aman
Kız : Buyur efendim aman aman
Erkek : Kaldır nikabını alayım
Kız : Kaldırınca nikabı neylersin beni aman aman
Semadaki mahı gördüğün yok mu
Hiç te kıral kızı sevdiğin yok mu
Erkek : Kıralın kızı aman aman
Kız : Buyur efendim aman aman
Erkek : Göster gaşlarını alayım seni,göreyim seni
Kız : Gaşlarımı görünce neylersin beni aman aman
Çarşılarda kalem gördüğün yok mu
Hiç te kıral kızı sevdiğin yok mu
Erkek : Kıralın kızı aman aman
Kız : Buyur efendim aman aman
Erkek : Göster gözlerini alayım seni,göreyim seni
Kız : Gözlerimi görünce neylersin beni aman aman
Çarşılarda üzüm gördüğün yok mu
Hiç te kıral kızı sevdiğin yok mu
Kaynak: Yöre Ekibi

Kırat Demiş Cümlenizin Başıyım
Kırat demiş cümlenizin başıyım
Elde gezdirirler gönül kuşuyum
Dar günlerde baş kurtaran kişiyim
Üstüme bir yiğit bindikten geri

Bağlantı

Al demiş ki ne düştünüz kastıma
Donatırlar beni aslan postuna
Kapıcılar başı biner üstüme
Beyler divanına vardıktan geri

Köprü altına hay ettim
Köpeklere pay ettim
Kara köpek çeker leşini
Saksanlar kuvar peşini

Yağız demiş hepinize nazırım
Alayların üst yanında gezerim
Bir girişte üç taburu bozarım
Yiğit kılıcını çaldıktan geri

Bağlantı

Kula demiş anamızdan donumuz
Aslımızdan çatal olur dilimiz
Dar günlerde hep dirilir ölümüz
Köroğlum üstümde durduktan geri

İlika ipinden payvantı
Sattırdı ya bana sayvantı
Bir topalacık hayvandı
Eh yaktı ya canımı birader
Kaynak: Ahmet Cumalıev

Kaynak: Köroğlu

Kırat Gemin Almış
Kırat gemin almış da yol mu dayanır
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Nazlı yar uykudan uyur uyanır
Benim döndüm de gelin olmuş gidiyor
Aman allah buna can mı dayanır

Sayfa 1877

Deli boran gibi coştuğu zaman
Köpüğü sağrıdan seçmeli bugün
Geçit

Harmanında düvenine diş olsam
Parmağında yüzügüne kaş olsam
Şu yalan dünyada sana eş olsam
Ahretinde sorgusu yok döndümün aslanım

Kırat da gidiyor başı dumanlı
Hele kaldır gönlümdeki gümanı
Seherden sonraki kuşluk zamanı
Dostun ellerine düşmeli bugün

Kaynak: Ali Ercan

Kırat Gerekli (Zincirimi Kırdın)
Zincirimi kırdın Koç Demirci'oğlu
Yiğide binmeye Kırat gerekli
Elinde kılıcı başı ak tuğlu
Meydana inmeye Kırat gerekli
Kanatlanır düşmanları görünce
Yerler titrer meydanları dövünce
Göklere şahlanıp alay durunca
Sınar düşman bana Kırat gerekli
Üstüne binince salar kuyruğu
Uçanı kaçanı kavrar soluğu
Düzdür ona dağlar dere oyuğu
Şimdi bize burda Kırat gerekli
Taylıktan büyüttüm bilirim onu
Beni her beladan koruduğunu
Onunla bozarım bütün oyunu
Burda yol almaya Kırat gerekli
Uğurludur dostlar görsün yüzünü
Muştuluk vermiştir babam gözünü
Köroğlu söyledi en son baba sözünü
Şimdi bize bunda Kırat gerekli
Kaynak: Köroğlu

Kırat Semahı
Yine kırcalandı dağların başı ömrüm ömrüm
Durmadan akıyor gözümün yaşı
Ne yaman firkatlı kıratın işi
Kırat bu dağları aşmalı bugün
Nenni de nenni dost nenni nenni
Nenni de nenni has nenni nenni
Kırat da gidiyor estiği zaman ömrüm ömrüm
Dizgini boynunda aştığı zaman
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Hayı hay, hayı hay, ... dost
Derviş Muhammmed`im Pirim bir ise
Yar ile ahtı aman bir ise
Kırat sende küheylanlık var ise
Pirin dergahına düşmeli bugün ...

Kırat'ım Meydan Yerinde
Kırat'ım meydan yerinde
Gezer horlayı horlayı
Bir kötü az bin kavgadan
Kaçar zorlayı zorlayı
Kırat'a yakışır bunlar
Yiğit giyer demir donlar
Ak gövdeden kızıl kanlar
Akar şorlayı şorlayı
Köroğlu der al kanları
Yere sere çok canları
Eğri kılıç düşmanları
Kırar parlayı parlayı
Kaynak: Köroğlu

Kırat'ın (İnce Uzun Boylu)
İnce uzun boylu kalem kulaklı
Terazi tabanlı göğsü yelekli
Bir geyik misali hatun bilekli
Kalkana benziyor döşü Kırat'ın
Dizgini toplasam yerler yırtılır
Kuyruğu sallasa sağrı örtülür
Kırat'ın önünden can mı kurtulur
Göğsü benek benek benli Kırat'ın
Yokuşa yukarı keklik sekişli
İnişe aşağı tavşan büküşlü
Düşmanı görünce şahin bakışlı
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Kuğuya benziyor boynu Kırat'ın
Kırat'ımı sekişinden bilmişler
Şu gelen de Köroğlu'dur demişler
Muhanetler hep ününü duymuşlar
Cihana yayıldı ünü Kırat'ın

Sayfa 1878

Atımın boynu kara
Diloy loy diloy loy diloy malım
Binem gidem sefere
Ya gelem ya gelmerem
Kara gözlere kurban
Kalırsan bahtı kare
Kara gözlere kurban

Kaynak: Köroğlu
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Kırat'ın Değerin Sorarsın Kaça
Kırat'ın değerin sorarsın kaça
Seksen bin tümene hele de vermem
Seksen bin ak kuzu kıvrımlı koça
Seksen bin hazine pula da vermem
Seksen bin yiğide seksen bin ata
Seksen bin ülkeden gelen berata
Seksen bin sabana seksen bin çifte
Seksen bin koşumluk mala da vermem
Köroğlu sözünü duyursun size
Seksen bin ahırdan gelen öküze
Seksen bin geline seksen bin kıza
Seksen bin boşanmış dula da vermem

Kırçiçeğim (Kısahasanlı)
Anavarza eteğinde yer alan
Gizlenipte bir vadide sır olan
Gün geçtikçe kalbimizde pir olan
Ísmini içime yazayım Kısahasanlı
Aşağıçiyanlı' nın batı yanında
Güzelsin Çukurova 'nın bağrında
Bütün güzelliğin Sumbas suyunda
Kır çiçeğin koklayayım Kısahasanlı
Ínce Memet destanlaşır senin ovanda
Yaşar Kemal' inin ünü yedi düvelde
Tarlaların Torosların geçer romanda
Hasretinden yanayım Kısahasanlı

Kaynak: Köroğlu

Kırata Vurdum Kaşayı
Kırata vurdum (da) kaşayı
Dinlemez (of) beyi beyi paşayı
Kim sevmez küçücük anşayı
Elmasım (of) gidi sabah olmasın
Kırata vurdum (da) kamayı
Ağlattım (of) garip anayı
Neyleyim yarsız dünyayı
Elmasım (of) gidi sabah olmasın

Özlüyor Togam hasretle seni
Kalmadı içimde kötülük feri
Dikkatli okuyan anlıyor beni
Ayrılanlar bilir halin Kısahasanlı
Kaynak: Mustafa Toga

Kırda Vurulanların Türküsü
Telef olduk kır içinde
Hançer idik kına döndük
Tane iken nar içinde
Kuru otta cana döndük hey

Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Kıratım
Atım atım kıratım
Diloy loy diloy loy diloy malım
Geliyor adım adım
Kara gözlere kurban
Çıt kaşın arasında
Kaldı benim muradım
Kara gözlere kurban

Bes Allah'a kullar idik
Toprak bizim beller idik
Ne biliriz eller idik
O toprak da sona döndük
Felek kırdı cümlemizi
Kilitledi sılamızı
Kurar iken kalemizi
Yıkılası hana döndük
Ecel sefa geldi dedik
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Yası umut ile yuduk
Ölür iken on beş idik
Şimdi on beş bine döndük

Sayfa 1879

Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma toyalmadım
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım
Kaynak: Savaş Demiral

Kaynak: Ülkü Tamer

Kırıkhan'ın Methi
Bir dağ kenarında çiçek gibisin
Baharda açılır gülü Kırıkhan'ın
Dağlarını lale sümbül bürümüş
Burcu Burcu kokar eli Kırıkhan'ın
Daha yeni açılmış lale gülleri
Gayat de güzeldir çamlı belleri
Deniz olmuş akar çayı gölleri
Karasu'ya akar çayı Kırıkhan'ın

Kırım'dan Gelirim
Kırım’dan gelirim gelirim
Adım da Sinan’dır hey aman
Kılıncımın suyu yar suyu
Kandır da dumandır hey aman
Kırım’dan gelirim gelirim
Atım da araptır hey aman
Gizlenme nemçelu nemçelu
Halin de haraptır hey aman
Kaynak: Kemal Altınkaya

Ne kadar güzeldir Kırıkhan Yaylası
Çok serin esiyor hoştur havası
Belan Yaylası'nın yoktur ovası
Ne kadar güzeldir eli Kırıkhan'ın
Gördüm çarşısını gayat de düzgün
Aslan gibi kükrer dağları azgın
Açılır gülleri bağları bozgun
Cennete benziyor yeri Kırıkhan'ın
Aşık Mehmet der ki bu kadar yeter
Kırıkhan'dan ayrıldım burnumda tüter
Senin yerini dünya mı tutar
Toprağında çan bitiyor Kırıkhan'ın
Kaynak: Aşık Mehmet Sönmez

Kırım Halk Jırı
Aluştadan esken yeller yüzüme vurdu
Balalıktan ösken evge köz yaşım düştü
Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma toyalmadım
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım
Bahçelerin meyvaları bal ile şerbet
Sularını içe içe toyalmadım men
Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma toyalmadım
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım
Bala çağa vatanım dep köz yaşın döker
Kartlarımız emenç yayıp dualar eder

Kırk Sekizin Taburu
Kırk sekizin taburu de nenni nenni nenni
Sevk kağıdım dağıldı de garip gönlüm hani
Göremedim Abur’u de nenni nenni nenni
Asker sevk yığıldı de garip gönlüm hani
Kars’ın suyu gün akar de nenni nenni nenni
Kaleden asker bakar de garip gönlüm hani
Düşmanlar tuzak kurmuş de nenni nenne nenni
Her tarafta kan kokar de garip gönlüm hani
Merekte sarı saman de nenni nenni nenni
Kars’ı sarmış bir duman de garip gönlüm hani
Nice civan vurulmuş de nenni nenni nenni
Analar eder figan de garip gönlüm hani
Mazmanof ata binmiş de nenni nenni nenni
Kafir pusuya sinmiş de garip gönlüm hani
Nişanlımı vurmuşlar de nenni nenni nenni
Ak gerdana kan inmiş de garip gönlüm hani
Şose boyu cesetler de nenni nenni nenni
Güneşle kokmuş etler de garip gönlüm hani
Türk askeri gelince de nenni nenni nenni
Kayboldu çakal itler de garap gönlüm hani
Erler süngü yağlıyor de nenni nenni nenni
Kazım Paşa ağlıyor de garip gönlüm hani
Ana evladın atmış de nenni nenni nenni
Çoluk çocuk ağlıyor de garip gönlüm hani
Asker gelir talimden de nenni nenni nenni
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Kimse bilmez halimden de garip gönlüm hani
Kuşlar tüyünü dökmüş de nenni nenni nenni
Gördükleri zulümden de garip gönlüm hani
Kaynak: Umut Sucu

Kırk Üç Yıldır Bu Sevdaya Düşeli
Kırk üç yıldır bu sevdaya düşeli
Ya Allah ya Seddar diyer gezerim
Üç tek derviş gördüm aşkı neşeli
Onlar ne derlerse yazar gezerim
Arabi kıbleye çevirdim yüzü
Yar ateşi yaktı kavurdu bizi
Şehir-i Afgan'da Emirhan kızı
Mihriban yarimi sorar gezerim
Kimse bilmez ne hayale vuruldum
Emsali yak bir cemale vuruldum
İki mim, bir ha, bir dal'a vuruldum
Bunun için diyar diyar gezerim
Bizler derd ehliyiz Yezdan aşkına
Gökleri direksiz tutan aşkına
Medine şehrinde yatan aşkına
Yüzümü yerlere sürer gezerim
Ben almışam bu badenin tadını
Duymayan kalmadı bu feryadımı
Ahmet Mehmed Muhammed'in adını
Yaralara merhem sürer gezerim

Sayfa 1880

TRT çıktı aya
Yayınlar kaldı yaya
Çok TiVi icat oldu
Lüzum yok utanmaya
Hiledir o, hiledir o, hiledir, hiledir, hiledir o
Hiledir o yar, bundan sonra beledir...
İki aşık maaş aldi
Yüz aşık sefil kaldi
Bravo bakan beye
Kafadan madde buldi
Hiledir o, hiledir o, hiledir, hiledir, hiledir o
Hiledir o yar, bundan sonra beledir...
İflasa girdi cüzdan
Reyhani kimde vicdan
Çark-ı felek dönüyor
Parasi cebimizden...
Hiledir o, hiledir o, hiledir, hiledir, hiledir o
Hiledir o yar, bundan sonra beledir
Kaynak: Aşık Reyhani

Kırklar Dağının Düzü
Kırklar Dağı'nın düzü
Karanlık bastı bizi
Kör olasan zalım Suzan
Ziyaret çarptı bizi

Kaynak: Aşık Nihani

Kırk Yıldır Saz Çalirem
Kırk yıldır saz çalirem
Şaşırırem, kalirem
Bakan bizi unuttu
Vallahi bunalirem...
Hiledir o, hiledir o, hiledir, hiledir, hiledir o
Hiledir o yar, bundan sonra beledir...
Yeşil kart vadettiler
Çekildiler gittiler
Bir başta iki gövde
Tükendiler bittiler...
Hiledir o, hiledir o, hiledir, hiledir, hiledir o
Hiledir o yar, bundan sonra beledir...
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Köprü altı kapkara
Ana gel beni ara
Saçlarıma kumlar doldu
Tarağ getir de tara
Gazi köşkü serindir
Dicle suyun derindir
Ağlama sen garip anam
Kadir mevlam karimdir
Kaynak: Bedri Ayseli

Kırklar Semahı
Kırklar girdi meydana
İllallahsın dediler
Ondan iki cihana
Ali Şah'tır dediler
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Gitti Cebrail nere
Gül açtı sevenlere
Şu aleme Muhammed
Padişahtır dediler
Sanma ki gülü koydu
Birinden kırkı duydu
Sorupta Muhammedi
Peşinde Ali duydu
Kapıya bir can geldi
Mürşidiniz kim dedi
Kirvem boynunu eğdi
Bir birini gösterdi
Şu dediğin Pir Ahmet
Şah'lar sahi Muhammed
Birlikte bir bey oldu
Geldi Allah'ı Salman
Kör olmuş kul Mahzuni
Görmemiş erenleri
Kiblegah eylemişim
Serini verenleri
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kırlangıçlar Yüksek Yapar
Kırlangıçlar yüksek yapar yuvayı
İner düz ovaya sürer sefayı
Var git oğlan var git sana yar olmam
Anandan babandan intizar almam
Arabaya taş koydum
Ben bu yola baş koydum
Bir kötünün yüzünden
Adımı sarhoş koydum
Kırlangıçlar yüksek uçar havada
Yavruları yem bekliyor yuvada
Var git oğlan var git sana yar olmam
Anandan babandan intizar almam
Arabaya taş koydum
Ben bu yola baş koydum
Bir kötünün yüzünden
Adımı sarhoş koydum
Kaynak: Yahya Beyoğlu

Sayfa 1881

Kırma Beni (Aziz Dostum)
Aziz dostum mektup ile
Arayıp da sorma beni
Artık böyle bile bile
Hatırımdan kırma beni
Dinlemem bin söz etsen de
Anlamam kaş göz etsen de
Kılıç vurup düz etsen de
Bir kefene sarma beni
Muhabbetin sana kalsın
Benim için kuru dalsın
Yüzlerine lanet olsun
Yeter artık yorma beni
Mahzuninin dertleri var
Umurumda değil yalvar
Dünyadan ahrete kadar
Sen sen ol da sorma beni
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kırma Gönül Şişesini
Kırma gönül şişesini
Yapan bulunmaz bulunmaz
Yıkma hakkın binasını
Ören bulunmaz bulunmaz
Güzel şah nerden gelir salını salını
Gelir Hüsey'n'in göçü dolanı dolanı
Aşk perişandır şaşkına
Hak yardım etsin düşküne
Kerem gibi yar aşkına
Yanan bulunmaz bulunmaz
Güzel şah nerden gelir salını salını
Gelir Hüsey'n'in göçü dolanı dolanı
Kaynak: Ali Ekber Çiçek

Kırma Hatırımı Gül Yüzlüm
Kırma hatırımı gül yüzlüm benim
Gül olsan da gün gelir ki solarsın
Kara toprak olur gider bedenin
Saçlarını yolum yolum yolarsın
Sen benim kaderim alınyazımsın
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Hakkın huzurunda bana lazımsın
Sevda çöllerinde em'li kuzumsun
Ardımsıra dertli dertli melersin
Ben bir Mahzuni'yim yollu yolunca
İniler gezerim halli halince
Gurbet elde mezar olup kalınca
Seher yeli ile haber salarsın
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kırma Taşın Kenarı
Halaylım leylanı da
Kırma taşın kenarı
Ahlele kurbanım
Dibinde yedik narı
Halaylım leylanı da
Küstürdük yola vurduk
Ah lele kurbanım
Uzun boylu da yarı
Taşa serdim üzümü
Taş ayırdı dizimi
Seni zalımın kızı
Hiç tutmadın sözümü
Tarlaya attım kürek
Yine ah çekti yürek
Bilmezdim tanımazdım
Alnıma yazdı felek
Kaynak: Selahattin Alpay

Kırmızı Buğday
Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden
Mevlam mevlam versin güzelleri gencinden
Kim ayrılmış ben ayrılam yarimden
Yürü yürü dilber salma saçın sürünsün
Açıver açıver cepkeni
Elmas gerdan görünsün
Yol üstüne kura da koymuş ilyeni
Ben istemem istemem mavi şalvar giyeni
Ben isterim setre pantol giyeni
Yürü yürü dilber salma saçın sürünsün
Açıver açıver cepkeni
Elmas gerdan görünsün
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Sayfa 1882
Kaynak: Haydar Bayçın

Kırmızı Gül Demet Demet
Kırmızı gül demet demet
Sevda değil bir alamet
Gitti gelmez o muhannet
Şol revanda balam kaldı
Kırmızı gül her dem olsa
Yaralara merhem olsa
Ol tabipten derman gelse
Şol revanda balam kaldı
Kırmızı gülün hazanı
Ağaçlar döker gazeli
Kara yağızın güzeli
Şol revanda balam kaldı
Kaynak: Muharrem Akkuş

Kırmızı Gül Goncasını Bağlarlar
Kırmızı gül goncasını bağlarlar deste
Ben senin aşkından anam olmuşum hasta
Bir mektup yazdırdım o zalim dosta
Acep ela gözlü yarim uyur mu şimdi
Gidip uyandırsam anam olur mu şimdi
Oh altın dişlim sırma saçlım
Kara gözlüm uyur mu şimdi
Kırmızı gül goncasını bağlarlar sarı
Ben senin derdinden anam olmuşum zarı
Gündüz gelmiyorsun anam gece gel bari
Acep ela gözlü yarim uyur mu şimdi
Gidip uyandırsam anam olur mu şimdi
Oh altın dişlim sırma saçlım
Kara gözlüm uyur mu şimdi
Kaynak: Nejat Batıgün

Kırmızı Gül Her Dem Olsa
Kırmızı gül her dem olsa
Her dertlere derman olsa
Gülüm olsa yarim olsa
Padişahtan ferman olsa
Herkes sevdiğini alsa
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Kırmızı gülün goncası
Ben severim yar incesi
Garip gönlüm eğlencesi
Dağlar sizde neyim kaldı
Yavrum kaldı yarim kaldı
Kaynak: Remziye Ataman

Kırmızı Gülden Dal Kestim
Kırmızı gülden dal kestim
Haniya da benim eğri feslim
A gülüm aman
Evveli de hergün gelirdin
Şimdi de selamı kestin
A kostak yarim
Kırmızı gülüm var benim
Ne de çok sabrım var benim
A gülüm aman
Ölmek var ayrılmak yok
Böyle de kavilim var benim
A kostak yarim
Kırmızı gül olacaksın
Sararıp da solacaksın
A gülüm aman
Aylar geçse yıllar geçse
Sen benim olacaksın
A kostak yarim
Kaynak: Saffet Uysal

Sayfa 1883

Kırmızı Gülü Budarlar
Kırmızı gülü budarlar
Altına meclis kurarlar
Güzel oğlanı sararlar
Gönül sabr et de hamd eyle
Şükr eyle
Kırmızı gülün budağı
Geçmedi gönül firakı
Emebilsem bal dudağı
Gönül sabr et de hamd eyle
Şükr eyle
Kırmızı gülün dalı var
Büyün benim efkarım var
Her gün ağlasam yeri var
Gönül sabr et de hamd eyle
Şükr eyle
Kaynak: Osman Pehlivan

Kırmızı Gülün Ali Var
Kırmızı gülün ali var
Her gün ağlasam yeri var
Bugün benim efkarım var aman aman
Ah bu gönül arz eder seni seni yar seni
Kırmızı gülün pürçeği
Yar önünde oynar köçeği
Neyleyim yarsız döşeği aman aman
Ah bu gönül arz eder seni seni yar seni

Kırmızı Güllerin Sarı Tohumu

Kaynak: Aşık Ali Tamburacı

Kırmızı güllerin sarı tohumu
Yayla yüksek alamadım uykumu
Eğer gurbet ele gider gelmezsem
Bühtan edip alman benim uykumu

Kırmızı Gülün Harmanı

Kırmızı gül yar elinde kurumaz
Alem güzel olsa yare uyamaz
Ben derdimi dağa taşa söylesem
Derdim çoktur dağlar taşlar dayanmaz
Kulak asmam iftiraya yalana
Canım kurban olsun haldan bilene
Yari benden beni yardan edenler
Torba taka güz ayları dilene
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Kırmızı gülün harmanı
Türlü türlüdür dermanı
Aslını sordum Ermeni
Ben bir yiğide rastladım
Atı var ağzını açar
Ön vermez Kırat'ı geçer
Meydanda yel gibi uçar
Ben bir yiğide rastladım
Acı poyraz gibi esti
Yiğitleri çaya bastı
Köroğlu amanım kesti
Ben bir yiğide rastladım
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Kaynak: Köroğlu

Kırmızı Gülün Hindası
Erzurum’un dağlarında
Ben bir yiğide rastladım
Kara Oltu bağlarında
Ben bir yiğide rastladım
Bir atı var dağlar rengi
O da o yiğidin dengi
Ayakta altın üzengi
Ben bir yiğide rastladım

Sayfa 1884

Yavrum da sana
Melez köynek alayım
Bağlantı
Yavrum da sana
Kalic potin alayım
Bağlantı
Kaynak: Mukim Tahir

Kırmızılım (Düz Ayak)

Kırmızı gülün harmanı
Güldür dertlerin dermanı
Aslını sordum Ermeni
Ben bir yiğide rastladım

Kırmızı gül her dem olsa
Her dertlere derman olsa
İl beyinden ferman olsa
Herkes sevdiğini alsa

Bir atı var ağzın açar
Ön vermez Kırat'ı geçer
Meydanda yel gibi uçar
Ben bir yiğide rastladım

Kırmızılım kırmızılım
Al yanaklı kırmızılım
Bal dudaklı kırmızılım
Çekip giden kırmızılım

Kırmızı gülün hindası
Yiğit yiğidin duldası
Otuz batmanmış cıdası
Ben bir yiğide rastladım

Kırmızıyı giyme dedim
El sözüne uyma dedim
Naneleri ben yedim
El oğluna ben ne dedim

Acı poyraz gibi esti
Yiğitleri çaya bastı
Köroğlu amanım kesti
Ben bir yiğide rastladım

Kırmızılım kırmızılım
Al yanaklı kırmızılım
Bal dudaklı kırmızılım
Sekip giden kırmızılım

Kaynak: Sofu Emmi

Kırmızı başındadır
On üç on dört yaşındadır
Sevgilisi peşindedir
Bak nişanı başındadır

Kırmızı Kurdele
Kırmızı kurdele
Kör olasın Emine
(Bağlantı)
Endim derelerine
Bilmem nerelerine
Canım kurban olsun
Candan sevenlerine
Yavrum da sana
İpek mendil alayım

Kırmızılım kırmızılım
Al yanaklı kırmızılım
Bal dudaklı kırmızılım
Çekip giden kırmızılım

Kırmızılım Kırmızılım
Kırmızılım kırmızılım
Akıp giden kırmızılım
Sekip giden kırmızılım

Bağlantı
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Sayfa 1885

Kırmızısı başındadır
On üç on dört yaşındadır
Aşıkları peşindedir

Al yeşil bahçeli Kaman görünür
Firkat geldi ah eyledim ağladım
Kılıçözü çayır çimen görünür

Kırmızılım kırmızılım
Akıp giden kırmızılım
Sekip giden kırmızılım

Biter Kırşehir'in gülleri biter
Çırpınır dalında bülbüller öter
Çok olur güzeli hep yeni yeter
Kaşının üstünde keman görünür

Kırmızısı baştan başa
Keklik seker taştan taşa
Keklik seker taştan taşa
Kırmızılım kırmızılım
Akıp giden kırmızılım
Sekip giden kırmızılım
Kaynak: Ahmet Özkan

Kırmızılım Tutam Tutam
Kırmızılım tutam tutam
Arasına güller katam
O yar ile ben de gidem
Kırmızılım kırmızılım
Aşıp giden kırmızılım
Coşup giden kırmızılım
Sekip giden kırmızılım

Gün begün artırdım ah ile zarı
Elimden aldırdım gül yüzlü yarı
Arzum sende kaldı koca Kayseri
Erciyas başında duman görünür
Said'im çekersin her zaman keder
Gurbetlik daima benimle gider
Bu aşkm elinden çektiğim yeter
Sevdiğim yolların yaman görünür
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Kıskanırım (Gel Dilberim)
Gel dilberim kan eyleme
Seni kandan kıskanırım
Doğan aydan esen yelden
Seni günden kıskanırım

Kırmızısı başındadır
Onüç ondört yaşındadır
Aşıkları peşindedir

Tabibim hışmınan bakma
Ben kulun odlara yakma
Yanağına güller sokma
Seni gülden kıskanırım

Kırmızılım kırmızılım
Aşıp giden kırmızılım
Coşup giden kırmızılım
Sekip giden kırmızılım

Halden bilür haldaşım var
Yola gider yoldaşım var
Üç yaşında gardaşım var
Seni ondan kıskanırım

Kırmızısı baştan başa
Keklik seker taştan taşa
Kavuşmamız kaldı kışa

Ömer'im der ben de geldim
Tazelendi eski derdim
Sen bir kuzu ben bir kurdum
Seni benden kıskanırım

Kırmızılım kırmızılım
Aşıp giden kırmızılım
Coşup giden kırmızılım
Sekip giden kırmızılım
Kaynak: Muhsin Tercan

Kırşehir Türküsü

Kaynak: Aşık Ömer

Kısmet Kalktı (Dostum)
Kısmet kalktı bu illerde durulmaz
Gel beni yolumdan eyleme dostum
Böyle bir firkatla gönül eğlenmez
Sil gözün yaşını ağlama dostum

Çıktım yükseğine seyran eyledim
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Kader götü geldi paham kem gitmez
Ağladıkça ela gözden nem gitmez
İllere düğündür bizden gam gitmez
Gam çekip yaslara bağlanma dostum
Gezerdi Said'im gurbet illeri
Tercüman yollardı esen yelleri
Gerdana dökülmüş zilfin telleri
Topla zilifleri ağlama dostum
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Sayfa 1886

Kış Gelince Kar Düşer
Kış gelince kar düşer
Yürek yanar kor düşer
Sevda denilen ateş
İki kalbe bir düşer
Yarin ismi Ulviye
Boyu benzer selviye
Bir can bir canı sevmiş
Doyulur mu cilveye

Kısmet olsa varsam yarin yanına
Hem taş ile toprağından bus etsem
Varsam yedi yerde kılıp temenna
Sekizinci ayağından bus etsem

Bahar gelir dal düşer
Yaprak açar gül düşer
Sevda denilen ateş
İki kalbe bir düşer
Sevenler sevdiğine
Dünya da zor düşer

Sevdiğim ahdında vereydi vefa
Gireydim koynuna süreydim sefa
Bu hasta gönlüme kılaydı şifa
Dilin emip dudağından bus etsem

Yarin ismi Ulviye
Boyu benzer selviye
Bir can bir canı sevmiş
Doyulur mu cilveye

Korku geçmez aşıkların aynına
Kısmet olsa gire idim koynuna
Der Şamili kol aşırıp boynuna
Beyaz gerdan buhağından bus etsem

Kaynak: Necmettin Palacı

Kısmet Olsa Varsam Yarin Yanına

Kaynak: Aşık Şamili

Kış Demedim Yaz Demedim

Kış Yaşadım
Kış Yaşadım Yaza Ayan
Dulda Geçti Ömrüm Benim
Bülbül İdim Gül Arayan
Dalda Geçti Ömrüm Benim

Kış demedim yaz demedim eğlendim
Aşık olmak neme lazım söylendim
Gelir diye yollarını bekledim
En sonunda bir zalime katlandım

Sevgi Dedim Kin Verdiler
Yaralandım Tuz Bastılar
Hem Övdüler Hem Dövdüler
Dilde Geçti Ömrüm Benim

(Bağlantı)
Ağzım yandı artık benden sevda pas
Çekilir mi bunca elem bunca naz
Bu sözümü kalbinin üstüne yaz
Zira dünya eski hamam eski tas

Divan Durdum Ağa Beye
Bunca Ömrüm Gitti Zaya
Mecnun Oldum Bir Leylaya
Çölde Geçti Ömrüm Benim

Kız demedim dul demedim evlendim
Rakı içtim şarap içtim sallandım
Yarim ayrı diye artık inandım
En sonunda bir kötüye bağlandım

Ayhaninin Kırık Beli
Tutmaz Oldu Eli Kolu
Çamur Çaylak Engel Dolu
Yolda Geçti Ömrüm Benim
Kaynak: Aşık Ayhani

Bağlantı

Kışı Bitmez Şu Ömrümün Dağına

Kaynak: Kazancı Bedii
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Kışı bitmez şu ömrümün dağına
Bir gün bahar gelecekmiş ne zaman
Benim diyen insan dayanmaz buna
Hayat bana gülecekmiş ne zaman zalım zalım
Savruldu yellere kalmadı külüm
Kocaman gövdeyim hani ya dalım
Beni bir başıma koyan o zalım
Gözyaşımı silecekmiş ne zaman zalım zalım
Vallahi zorumuş gönül yarası
Gitmiyor başımdan derdi belası
Bilmem neyi arar bizim Akarsu
Maksudunu bulacakmış ne zaman zalım zalım
Kaynak: Muhlis Akarsu

Kışlada Bahar
Kara gözlüm, efkarlanma gül gayri!
İbibikler, öter ötmez ordayım.
Mektubunda diyorsun ki: 'Gel Gayri!'
Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım.

Sayfa 1887

Kışlalar Doldu Bugün
Kışlalar doldu bugün
Doldu boşaldı bugün
Gel kardaş görüşelim
Ayrılık oldu bugün
Naçar elinden vah vah yar yar yar
Geceler yarim oldu
Ağlamak karım oldu
Her dertten yıkılmazdım
Sebebim zalım oldu
Garib elinden vah vah yar yar yar
Yaralandım yatmadım
Yaram açıp bakmadım
Kaldı hasretimiz kıyamete
Güzel boynuna el atmadım
Hayın elinden vah vah yar yar yar
Kaynak: Hamza Şenses

Kıyamadığım (Hey Bir Zaman)

Ah çekerim resmine her bakışta!
Bir mahzunluk var o boyun büküşte.
Emin ol ki, her sigara yakışta,
Sanki, duman tüter tütmez ordayım...

Hey bir zaman bakıp bakıp
Seyrine doyamadığım
Şimdi gurbette bırakıp
Sesini duyamadığım

Mor dağlara, karargahlar kurulur;
Eteğinde bölük bölük durulur...
On dakika istirahat verilir;
Tüfekleri çatar çatmaz ordayım!..

Evde kapanıp kaldın mı
Seyrana çıkıp güldün mü
Başkalarının oldun mu
Benimsin diyemediğim

Dağlar taşlar bu hasretlik derdinde;
Sabır, sebat etmez gönül yurdunda!
Akşam olur, tepelerin ardında,
Daha güneş batar batmaz ordayım...

Akıtıp gözüm yaşını
Hatırlarım gülüşünü
Kıvırcık saçlı başını
Göğsüme koyamadiğım

Aramıza dağlar girmiş koskoca!
Meraklanma, gönlüm dağlardan yüce...
Bir gün değil, beş gün değil, her gece,
Yatağıma yatar yatmaz ordayım...

Dik yamaçların selisin
Sen benden daha delisin
Şimdi kimlerin kulusun
Başını eğemediğim

Bahar geldi; koyun, kuzu koklaştı,
İki aşık, senelerdir bekleşti...
Kara gözlum, düğün dernek yaklaştı;
Vatan borcu biter bitmez ordayım!.

Nasıl vurgunum bilirdin
Niçin benden yüz çevirdin
Kimlerin koynuna girdin
Öpmeğe kıyamadığım

Kaynak: Bekir Sıtkı Erdoğan

Kaynak: Sabahattin Ali

Kıyamet Kopuyor Deseler Bile
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Kıyamet kopuyor deseler bile
Mahşer yerlerinde ararım dost dost
Tenimi kabire koysalar bile
Sorgu sualciden sorarım dost dost
Geceden gündüzden zamandan andan
Seni seviyorum bedende candan
Dünya ikimize olsa da zindan
Aşkınla bir çadır kurarım dost dost

Sayfa 1888

Eşim aman dostum aman
Bu can sana kurban olsun aman
Kıyığın yolları üçtür aman
Sevip ayrılması güçtür
Eşim aman dostum aman
Bu can sana kurban olsun aman
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Umulmadık anda çevirse ölüm
Sırat köprüsüne uğrasa yolum
Halatla zincirle bağlansa kolum
Sesini duyarsam kırarım dost dost
Yıldırımlar çarpsa dahi serime
Ateşler koyulup yansa derime
Başka birisini sevsen yerime
Sefil Selimi’yi vururum dost dost
Kaynak: Sefil Selimi

Kıydık Ondandır (Bize Layık Bize)
Bize layik bize her türlü bela
Biz bize kıyana uyduk ondandır
Hırsızı koruduk azgını sevdik
Nerde yiğit varsa kıydık ondandır
Kırk yaşlımız bilmem dedi huylaştı
Bebekler huylandı kötü toylaştı
Yerdeki toprağı aldı paylaştı
Şükür dedik hatır saydık ondandır

Kıyma Felek (Şu Dağlara Çıkam)
Şu dağlara çıkam idarem için
Bir tabip getirin yaremi açın
Yaram çok derinde kefenim biçin
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Yareli sinemi anam bağlasın
Kıyma felek kıyma bir dal çınara
Evde yalınızdır anam biçare
Yıkılmış hanesi fukara bendi
Suyumu döküyor dedem efendi
Cenazemi yıkar Turabi kendi
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Yareli sinemi anam bağlasın
Kıyma felek kıyma bir dal çınara
Evde yalınızdır anam biçare
Kaynak: Aşık Turabi

Mahzuni Şerif'im paylaşmak güzel
Söylerim sözümü çalmam hiç gazel
Korku kalkar birleşirse bir çok el
Ayrı gayrı dedik baktık ondandır
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kıyıktan Çıkdım Yoruldum
Kıyıktan çıkdım yoruldum aman
Ben bir güzele vuruldum
Eşim aman dostum aman
Bu can sana kurban olsun aman
Kıyığın yolları iki aman
Kaldı kunduramın teki
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Kıymet 1
Sabah kalktım er getdim
Gök köyünü de yer ettim
Hasan da çavuş utanmazda
Ben Kıymetide yar ettim
Hopba ninna ninnanay, ninnanay, ninnanay
Hop nina ninanay, ninnanay, ninnanay
Hop nina ninnanayyar kıymet de
Güzeller içinde de bir kıymet
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Kıymet 2
Kiraz koydum sepete de
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Yar oynuyor tepede
Kıymet kızın gözleri de
Şan verdi memlekete

Sayfa 1889

Kız bahçende üç çeşme var akıyor
Biri şeker biri şerbet biri bal
Şeker şerbet bal senin olsun yar benim
Binip kır atına dağları dolaşan yar benim

Kaynak: Muzaffer Sarısözen
Kaynak: Alaaddin Seçgel

Kıymet Mi Biçilir Cevher Taşına
Kıymet mi biçilir cevher taşına
Kamilce bir sarraf karışmayınca
Kimse üstat olmaz kendi başına
Bulup erbabını danışmayınca

Kız Bahçeye Girdin Mi
Kız bahçeye girdin mi de
Sevdiğimi gördün mü
Sevdiğimi görünce de
Saçlarını ördün mü

Sevda dedikleri çakır dikeni
Mahveder vücudu çürütür teni
Her nereye varsam söyletir beni
Bu aşkın asarı savuşmayınca

Yar yar yar yar
Yar yar yar yar
Yandım yar

Affeyle Nuri'nin bu isyanını
Ağlatıp dideden dökme kanını
Kimsenin gurbette alma canını
Varıp hasretine kavuşmayınca

Ver kınayı gidelim de
Hacıya selam edelim
Hacının kızını kurt yemiş de
Yolda bayram edelim

Kaynak: Tokatlı Nuri

Kız Bahçende Gül Var Mı

Yar yar yar yar
Yar yar yar yar
Yandım yar

Kız bahçende gül var mı
Dalında bülbül var mı
Bu akşam geleceğim
Tenhalarda yer var mı

Su akar millendirir de
Çayırı çimlendirir
O sendeki güzellik de
Dilsizi dillendirir

Haydindi saray çeşmesine
Ben yandım badem ezmesine

Yar yar yar yar
Yar yar yar yar
Yandım yar

Kız bahçende mor meni
Verem ettin sen beni
Nasıl verem olmayım
Eller sarıyor seni

Kaynak: Bilinmiyor

Kız Belin İncedir

Haydindi saray çeşmesine
Ben yandım badem ezmesine

Kız belin incedir ince
Zatikan incedir ince

Kaynak: Yılmaz Arsoy

Kız saçın kumraldır kumral
Anadan kumraldır kumral

Kız Bahçende Üç Çiçek Var
Kız bahçende üç çiçek var açıyor
Biri lale biri sümbül biri gül
Lale sümbül gül senin olsun yar benim
Binip atına dağları dolaşan yar benim
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Kız gözün eladır ela
Babadan eladır ela
Kız dişin incidir inci
Ezelden incidir inci
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Kız adın Fatma mı Fatma
Yok hayır Ayşe'dir Ayşe
Kız beni seven mi seven
Tabi ki severim sever
Kaynak: Murat Coşkun

Kız Çocuğu (Hiroşima)
Kapıları Çalan Benim
Kapıları Birer Birer
Gözünüze Görünemem
Göze Görünmez Ölüler
Hiroşimada Öleli
Oluyor Bir On Yıl Kadar
Yedi Yaşında Bir Kızım
Büyümez Ölü Çocuklar
Saçlarım Tutuştu Önce
Gözlerim Yandı Kavruldu
Bir Avuç Kül Oluverdim
Külüm Havaya Savruldu
Çalıyorum Kapınızı
Teyze Amca Bir İmza Ver
Çocuklar Öldürülmesin
Şekerde Yiyebilsinler
Kaynak: Zülfü Livaneli

Kız Demedim Dul Demedim
Kız demedim dul demedim eylendim
Rakı içtim şarap içtim sallandım
A canım sallandım
Yarım ayrı diye artık ben yandım
Som zamanda bir kötüye bağlandım
A canım bağlandım
Ağzım yandı artık benden sevda pas
Çekilir mi bunca eda bunca naz
A canım bunca naz
Bu sözümü kalbinin üstüne yaz
Zira dünya (Urfa) eski hamam eski tas
A canım eski tas
Kaynak: Bedih Yoluk
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Sayfa 1890

Kız Emine Aşkın Beni Yandırır
Kız Emine aşkın beni yandırır
Bülbül öter gül dalına kondurur
Bu dert ifla etmez beni öldürür
Kız Eminem böyle böyle n'olacak
Çakı bende çevre sende kalacak
(Bağlantı)
Kız Emine ayvada ne gezersin
Kadrinin aklını baştan üzersin
Hayranım ben hayranım kız Emine
Olmuşum derdinle deli divane
Kurban olam ayağının mestine
Al kolumu koy göbeğin üstüne
Nasıl kıydın şirin canın kastına
Bağlantı
Kaynak: Osman Pehlivan

Kız Entarin Var Mıdır
Kız entarin var mıdır
Giy bakalım dar mıdır
Elim sığacak kadar
Memelerin var mıdır
Entarinin sarısı
Çık gel gece yarısı
Komşular yatsın da gel
Duyar emim karısı
Entarisi poturlu
Benim yarim hatırlı
Karanlıkta gölge var
Durur eli satırlı
Entarisi kırmalı
Yan tarafı sürmeli
Ben bahçıvan sen bir gül
Zamanında dermeli
Kaynak: Umut Sucu

Kız Evladı (Tez Yetişir)
Tez yetişir durmaz evde
Göçer gider kız evladı
Yük olmaz baba yurduna
Çeker gider kız evladı
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Sayfa 1891

Mahvettin beni a canım öldürdün beni
Sevdasıdır dünya malı
Örer kilim örer halı
Kanatsız bir kuş misalı
Uçar gider kız evladı
Elvan elvan çeyiz tutar
Güzelliği göze batar
Elçilere çalım satar
Güler gider kız evladı
Kurulur düğün alayı
Güzeller çeker halayı
İki eline kınayı
Yakar gider kız evladı
Anası babası ağlar
Kardaşı belini bağlar
Komşular çeyizini toplar
Alar gider kız evladı
Severler koçak gelini
Mevlam soldurmaz gülünü
El kapısına el külünü
Döker gider kız evladı
Ozan Ergün kızların var
Bu sözleri duyan kızlar
Ergün size mutluluklar diler
Diler gider kız evladı
Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Kız Gülbeden
Kız Gülbeden Gülbeden bala
Ne sen güldün ne de ben
Hani ayrılmam derdin bala
Bu ayrılışın neden
Kaşı kara gözü ela yandırdın beni
Saçı sümbül dili bülbül kandırdın beni
Mahvettin beni a canım öldürdün beni
Kız Zemişan Zemişan canım
Mendilim sana nişan
Aldın gittin aklımı canım
Koydun beni perişan
Kaşı kara gözü ela yandırdın beni
Saçı sümbül dili bülbül kandırdın beni
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Kız civelek civelek canım
Kendin güzel bir melek
Kışı birlikte geçirdik canım
Yazın ayırdı felek
Kaşı kara gözü ela yandırdın beni
Saçı sümbül dili bülbül kandırdın beni
Mahvettin beni a canım öldürdün beni
Kaynak: Hasan Çıtak

Kız Kara Kız Kara Kız
Kız kara kız kara kız
Otur zülfün tara kız
Ben şamamı (şaşamı) yitirdim
Hele koynun ara kız
Kız kara kız kara kız
Gel gir bizim bara kız
Sen vefasız ben arsız
Derdin kime yara kız (yanarsız)
Kaynak: Cevdet Aslan

Kız Ne Güzel Olmuşsan
Kız ne güzel olmuşsan
Aklım başımdan gitti
Gülüm seni isterem oy
Askerliğimde bitti
Bakkaldan pirinç aldım
Taşlı diyorlar taşlı
Askerden gelenlere oy
Yaşlı diyorlar yaşlı
Pınardan suyun içtim
Bayıldım yere düştüm
Ben daha küçücüğem
Sen otuzunu geçtin

Kız Neredeydin Neredeydin

Kız neredeydin neredeydin (hanım nayna nımı nayna
Bahçedeydim bahçede (hanım nayna nımı nayna)
Bahçede gördüm seni (hanım nayna nımı nayna)
Ellere vermem seni (hanım nayna nımı nayna)
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Kendime aldım seni (hanım nayna nımı nayna)
Kız neredeydin neredeydin (hanım nayna nımı nayna)
Çeşmedeydim çeşmede (hanım nayna nımı nayna)

Sayfa 1892

Ala gözlerini uyku bürümüş
Alem sana gözlük gözüne takın
Bu Yeşil Göle de yarine bakın
Kaynak: Ayhan Kızılateş

Çeşmede gördüm seni (hanım nayna nımı nayna)
Ellere vermem seni (hanım nayna nımı nayna)
Kendime aldım seni (hanım nayna nımı nayna)
Kaynak: Selahattin Aldırmaz

Kız Niye Heyran Niye
Giderim burdan artık
Baş açık yaka yırtık
İsterem gamsız gezem
Gam gelir gamdan artık
Kız niye heyran niye kız niye heyran niye niye
Öldüm yar diye diye
Geceler gel yanıma
Türkü söyleyem siye hoyrat söyleyem siye

Kız Pınar Başında
Kız pınar başında yatmış uyumuş
Ela gözlerini uyku bürümüş
Herkes sevdiğini almış yürümüş
(Bağlantı)
Elmalar yolladım çevreler salladım
Eğlensin diye sallansın diye
Kız pınar başında testi doldurur
Testinin kulpuna şahin kondurur
Kız senin bakışın adam öldürür
Bağlantı
Kaynak: Mehmet İbiş

Giderem bende bende
Bir arzum kaldı sende
Ayva gibi sarardım
Din iman yok mu sende
Kız niye heyran niye kız niye heyran niye niye
Öldüm yar diye diye
Geceler gel yanıma
Türkü söyleyem siye hoyrat söyleyem siye

Kız Pınar Başında
Kız pınar başında testi doldurur
Testinin üstüne güller kondurur
Kız sen kimin kızı kaşların kara
Verem altın tarak saçların tara
Kız sen bu testiyi dolduramazsın
Testiye gülleri konduramazsın
Alem gümüş kemer beline bağla
Alem altın sahat koluna bağla
Kız sana pınarda kal demedim mi
Yolcudan haberim al demedim mi
Alem fındık fıstık dişine göre
Alem sürme rastık kaşına göre

Kız Pınar Başında Testi De Doldurur
Kız pınar başında testi de doldurur
Testinin kulpuna
(Höngül de höngül höngül höngül höngül de)
Şahin kondurur
Kız senin yan bakışın insanı öldürür
Lengo lengo lengo
(Höngül de höngül höngül höngül höngül de)
Dayanamıyom gayrı
Geceleri yalınız
(Höngül de höngül höngül höngül höngül de)
Yatamıyorum gayrı
Kız pınar başında harmanın mı var
Sırmanın telinden
(Höngül de höngül höngül höngül höngül de)
Yorganın mı var
Beni öldürmeye fermanın mı var
Lengo lengo lengo
(Höngül de höngül höngül höngül höngül de)
Dayanamıyom gayrı
Geceleri yalınız
(Höngül de höngül höngül höngül höngül de)
Yatamıyorum gayrı

Kız pınar başında yatmış uyumuş
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Sayfa 1893

Kaynak: Mustafa Saçlı
Kaynak: Osman Pehlivan

Kız Saçların Taralı
Kız saçların taralı
Benim gönlüm yaralı
Seni seven yiğid
Vallahi Ankara'lı
Kaleden indim düze
Yar ile geldim göz göze
Kız ben seni alacam
Dünürcü gönderdim size
Çıktım kale taşına
Kalem olam kaşına
Seni seven yiğid
Ölmez boşu boşuna
Kaleden indim düze
Yar ile geldim göz göze
Kız ben seni alacam
Dünürcü gönderdim size
Sırtındadır cepkeni
Ayağında yemeni
Seni seven yiğid
Ankara'nın seğmeni
Kaynak: Necmettin Palacı

Kız Satıcıdan Aldım Be
Kız satıcıdan aldım be
Morla bir top alaca
Altımızda yaydık be
Morla kazmir ferace
Belde sokuluca kaldı
Bir çifte tabanca
(Bağlantı)
Ben sana yandım, ele verme beni
Boyum fidan olsun, dile verme beni
Kız satıcıdan aldı ya
Morla bir çeki inci
Kolumda bilezik var
Boynumda zincir
Sallandıkça her yanım
Morla incidir
Bağlantı
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Kız Senin Derdinden Derbeder Oldum
Kız senin derdinden derbeder oldum
Derdi derunumu sor da öyle git
Hasretinden Mecnun misali oldum
Ne hale düşmüşüm gör de öyle git
Maşuk olan aşığına küser mi
Gül yerinde kara çalı biter mi
Aslan yatağında tilki yatar mı
Gözle on ikiden vur da öyle git
Ağır Göl Dağı'ndan Gâhnut Yaylası
Hangi gün inersin hoştur havası
Gel ey sürgünüm gel çektirme yası
Sulari kuluna er de sonra git
Söz: Davut Sulari

Kız Suya Gider Bir İncecik Yolu Var
Kız suya gider bir incecik yolu var
Kemere sıktırmış ince beli var
O yarımın benden gayrı kimi var
Çayırlık çimenlik olmasın dağlar
Kızların yanına varmasın eller
Kız suya gider su destisi doldurur
Eve gelir gül benzini soldurur
Bu dert beni eyi gomaz öldürür
Çayırlık çimenlik olmasın dağlar
Kızların yanına varmasın eller
Kaynak: Raif Sarı

Kız Yazo Yazo Yazo
Kayalar gölgelendi
Güzeller suya endi
Her güzelden bir öpüş
Gene can tazelendi
Kız Yazo Yazo Yazo
Kız sen yasemen misin
Öz yarini bırakıp
Beni kıskanır mısın
Harman yeri yaş yeri
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Sayfa 1894

Kız yavaş yavaş yeri
Ergen kızın yanağı
Otuz iki diş yeri

Kız zülüflerin (de) taramazsın
Ah beni arar (da) bulamazsın
Küçüceksin (de) yaramazsın

Kız Yazo Yazo Yazo
Kız sen yasemen misin
Öz yarini bırakıp
Beni kıskanır mısın

Aman şimdi (de) yaman şimdi
Dağlar başı (da) duman şimdi
Kömür gözlüm (de) ağlar şimdi
Kaynak: Mehmet Karaaslan

Kayalarda kayarım
Bulamadım ayarım
Ben bu dertten ölürsem
Kaderime sayarım
Kız Yazo Yazo Yazo
kız sen yasemen misin
Öz yarini bırakıp
Beni kıskanır mısın
Tut ağacı tut verir
Dallarını kıt verir
Oğlan güzel kız güzel
sarıldıkça tat verir
Kız Yazo Yazo Yazo
Kız sen yasemen misin
Öz yarini bırakıp
Beni kıskanır mısın
Odun koy odun yansın
Çınar koy dadın yansın
Gidin Zeynel'e deyin
Vefasız adın yasın
Kız Yazo Yazo Yazo
Kız sen yasemen misin
Öz yarini bırakıp
Beni kıskanır mısın
Kaynak: Aşık Zeynel Çınar

Kız Zülüflerin Perde Perde
Kız zülüflerin (de) perde perde
Ah sen uğrattın (da) beni derde
Al tavanlı (da) yüksek evde
Aman şimdi (de) yaman şimdi
Dağlar başı (da) duman şimdi
Kömür gözlüm (de) ağlar şimdi
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Kızardı Kayalar (Doldur Pınar)
Kızardı kayalar al giydi dağlar
Yeşil yaprak ile bezendi bağlar
Anadan ayrılan ah eder ağlar
Doldur pınar doldur ben gider oldum
Doldur pınar doldur ben gider oldum
Anamı babamı terkeder oldum
Altın tas içinde kınam ezildi
Gümüş tarak ile zülfüm çizildi
Benim yazım yad ellere yazıldı
Doldur pınar doldur ben gider oldum
Doldur pınar doldur ben gider oldum
Anamı babamı terkeder oldum
Kınalayın hanım kızın başını
Al verin eline sil yaşını
Hanım annesinin can yoldaşını
Doldur pınar doldur ben gider oldum
Doldur pınar doldur ben gider oldum
Anamı babamı terkeder oldum
Kaynak: Refik Aktan

Kızdın Bana
Tatlı dilli güler yüzlüm
Ne yaptım ki kızdın bana
Kara kaşlım siyah gözlüm
Ne yaptım ki kızdın bana
Senin için her yerdeyim
Kalbine vur ben ordayım
Bilmiyorum çok zordayım
Ne yaptım ki kızdın bana
Sırrı seni hep hisseder
Yüz vermezsen çeker gider
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Bize yazılmış bu kader
Ne yaptım ki kızdın bana

Sayfa 1895

Geçmiş günlerini arar
Köyü seven Kızıklılar
Dostlarından haber sorar

Kaynak: Sırrı Arpaç

Kızhanım (Nice Bir Çekeyim)
Nice bir çekeyim firkati nazı
Kareyledi şirin cana Kızhanım
Alma bu düşkünün ah u zannı
Nice yalvarayım sana Kızhanım
Batum Livaneli vasfın neylesin
Kars ile Erzurum saçını örsün
Alay Gürcistanlı selamın dursun
Gene azdır ol ilvana Kızhanım
Bülbüller zar eder güllere karşı
Gel beni ağlatma ellere karşı
Gönderme Mahcubi çöllere karşı
İnsaf edip gel imana Kızhanım
Kaynak: Aşık Mahcubi

Kızıklılar (Bu Topraklar)
Bu topraklar Anadolu
Kızıklının kutsal yurdu
Oğuzların Kızık boyu
Özgürlüğü orda buldu
Seben dağı Aladağlar
Kızıklıya kucak açar
Umut dolu bu insanlar
Mutluluğu paylaşırlar
Karla kaplı yüce dağlar
Yolumuza ışık tutar
Özgür olan Kızıklılar
Doğa ile kaynaşırlar
Köyümüze giden yollar
Seben dağlarını aşar
Kışın yollara çıkanlar
Karlar ile savaşırlar
Kızık köyü insanları
Yaşam için çok uğraştı
Soğuk geçen kış ayları
Halkımızı yıldırmadı
Kaştan köye bakan canlar
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Olukludan sular kaynar
Bir yudum içenler doyar
Eski güzel hatıralar
Kızıklıyı köye bağlar
Yayla düğün alayları
Her tarafta iz bıraktı
Köprübaşı bayramları
Dostluklara kapı açtı
Uzun yıllar çabuk geçti
Halkımız çok çile çekti
Kadın erkek yaşlı genci
Çoğu köye emek verdi
Köyümüzden göç edenler
Bize selam göndersinler
Köyü seven uygar gençler
Gerçekleri öğrensinler
Kaynak: Mustafa Hitit

Kızıl Ağaç Yaprağı
Kızıl ağaç yaprağı düşer dibine kalır
Verin şalvarı geri seni kim olsa alır
Öyle dema öyle dema öyle dersan ölecesun
Ezrail başucuna nasıl can verecesun
Oy terende terende ustalar vurur rende
Akluna gelur muyum çayluklara inenede
Öyle dema öyle dema öyle dersan ölecesun
Beklerum seni yarum ne zaman gelecesun
Belundeki kayişi sarsana iki kere
Çok ta güzel değulsun sevdum seni bir kere
Öyle dema öyle dema öyle dersan ölecesun
Sen benum hallarumdan hayır görmeyecesun
Kaynak: İrfan Ruhi Eren

Kızıl Irmak Yeşil Irmak
Kızıl ırmak yeşil ırmak
Sen nerdesin ben nerdeyim
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Eriyorum yumak yumak
Sen nerdesin ben nerdeyim
Dalaman çayı durağı
Karasu dadaş merağı
Yüzdüğüm seyhan ırmağı
Sen nerdesin ben nerdeyim
Gedizin ırmağı varya
Aras Kars elinde furya
Ayağa kalkan Sakarya
Sen nerdesin ben nerdeyim
Harabe yıkık duvarlar
Şahballı’yı onlar anlar
Aksuda pullu balıklar
Sen nerdesin ben nerdeyim

Sayfa 1896

Selelere doldu mu hey
Gönderdiğim çoraplar
Ayağına oldu mu
Mendili eline
Mendil verdim geline
Kara kına yollamış
Yar benim ellerime
Kızılcıklar kırmızı
Alamadım su kızı hey
Gerdanında beni var
Sandım seher yıldızı
Mendili eline
Mendil verdim geline
Kara kına yollamış
Yar benim ellerime

Kaynak: Hilmi Şahballı

Kızılbaş (İster Sövün İster Asın)
İster sövün ister asın
Hak'ka şükür kızılbaşım
Sevmem ikilik dünyasın
Hak'ka şükür kızılbaşım
İkrar verdim dönmem geri
Bundandır adım serseri
İnsan olduğumdan beri
Hak'ka şükür kızılbaşım
Benden yakın Allah bana
Her sözü bismillah bana
Kem düşünmek günah bana
Hak'ka şükür kızılbaşım
Başta kızılbaş Ali'dir
Ali'nin yolu uludur
Biri de Bektaş Veli'dir
Hak'ka şükür kızılbaşım
Mahzuni aktim çağladım
Hak'ka vardım adım adım
Başıma kızıl bağladım
Hak'ka şükür kızılbaşım
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kızılcıklar Oldu Mu
Kızılcıklar oldu mu
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Tabakası aynalı
Su oğlana varmalı hey
Oğlan çok güzel ama
Anası olmamalı
Mendili eline
Mendil verdim geline
Kara kına yollamış
Yar benim ellerime
(<i>TRT'de yer alan dörtlük</i>)
Yaylı gelir taşlıktan
Dingil çıktı başlıktan
Şu köyün oğlanları
Evlenemez başlıktan
Kaynak: Bilinmiyor

Kızıldere
Oy dere kızıldere
Böyle akışın neden
Biz de hal mı bıraktın
San can vere vere oy oy
Dere bizim evimiz
Suyu alın terimiz
Söyle nedendir dere
Vurulur gençlerimiz oy oy
Dere böyle durulmaz
Gence kurşun vurulmaz
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Sanma zalım olandan
Birgün hesap sorulmaz oy oy
Kaynak: Selda Bağcan

Kızılırmak (Bağlar Issız Kaldı)
Bağlar ıssız kaldı bülbül ötmeye
Evler viran kaldı figan etmeye
Kızlar azık aldı üç gün gitmeye
Zilfiyi Sorguna çal Kızılırmak
Kızılırmak ne belalı başın var
Hakka yaramadık senin işin var
Nuri Yavrucuğum üç kardeşi var
Al gitme Nuri'mi dur Kızılırmak
Ala ördek olsam uçmam kıyından
Zaten hoşlanmazdım senin huyundan
abı zemzem olsa içmem suyundan
Suyunu böğrüme çal Kızılırmak
Kanlı Kızılırmak pek coşkun akar
Ayrılık ateşi ciğerim yakar
Gözleyin Nuri'mi nereden çıkar
Nuri'mi kenara vur Kızılırmak
Kızılırmak etrafın hep dağ mıdır
Dört tarafın lale sünbül bağ mıdır
Haber ver nerede Nurim sağ mıdır
Ciğerin acısı zor Kızılırmak
Kızılırmak talkın verir kuşları
Akar durmaz gözümüzün yaşları
Nittin adadaki kanlı leşleri
Hasret kefenine sar Kızılırmak
Gark olup gemimiz deryaya daldı
Gelin kız kalmadı yüzüne ağdı
Zilfi hanımdan bir haber gelmedi
Zilfiyi Sorguna sür Kızılırmak
Bahar gelir senin suyun çoğalır
Eser poyraz düz ovaya dağılır
Pek zor etme Nuri'm suda bunalır
Nuri'mi kenara çal Kızılırmak
Nuri'min bahçesi bülbülün yurdu
Çıkar tan yüzüne feryad ederdi
Bahçesinde elvan güller biterdi
Nice canlar yedim der Kızılırmak
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Sayfa 1897

Der Said'im arşa çıktı figanım
Elimden uçurdum bir çift doğanım
Biri yiğenimdi biri ciğerim
Mahşerde davacın var Kızılırmak
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Kızılırmak (Kara Koyun)
Kızılırmak parça parça olasın
Her parçanı bir diyara salaydın
Sen de benim gibi yarsız kalaydın
Kızılırmak nettin allı gelini
Gerdanı püskürtme benli gelini
Köprüye vardık da köprü yıkıldı
Beşyüz atlı birden suya döküldü
Koç yiğidin evde beli büküldü
Kızılırmak nettin allı gelini
Gerdanı püskürtme benli gelini
Elinin kınasın bozuldi m'ola
Gözünün sürmesi süzüldü m'ola
Dünyalar ben gibi üzüldü m'ola
Kızılırmak nettin allı gelini
Gerdanı püskürtme benli gelini
Usta gelsin şu köprüyü kuralım
Dalgıç bulsun bahşişini verelim
Güveye de kara haber verelim
Kızılırmak nettin allı gelini
Gerdanı püskürtme benli gelini
Yüksek olur Arap atın altağı
Issız kaldı koç yiğidin yatağı
Özengide kalmış simli eteği
Kızılırmak nettin allı gelini
Gerdanı püskürtme benli gelini
Dadal'ım gelin başımın tacı
Ayrılık şerbeti zehirden acı
Vallah bu derdin yoktur ilacı
Kızılırmak nettin allı gelini
Gerdanı püskürtme benli gelini
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Kaynak: Dadaloğlu

Kızılırmak Boylarında
Adını andıkça dilim takılır
Sanki yüreğime bir şey çakılır
Orda semah dönen nara yakılır
Kızılırmak boylarında bir şehir
Aydınlığa karanlıklar yağdırdı
Ruhsatiyi hanesinden kovdurdu
Pir Sultanı hınzırlara boğdurdu
Kızılırmak boylarında bir şehir
Can alıcı kuşlar oraya doldu
Güneş utancından sararıp soldu
Otuz yedi gülü dalından yoldu
Kızılırmak boylarında bir şehir
Güvercinler gide baykuşlar öte
Ne kışın azala ne çilen bite
Hafikten bu yana Banazdan öte
Kızılırmak boylarında bir şehir
Kaynak: İhsan Güvercin

Kızılırmak Can İncitme
Kızılırmak can incitme sen bugün
Mübarek günlerdir sel bayram eder
Kitabın kavlince dağlar al giymiş
Karışmış nergisi çöl bayram eder
Bülbülünen saka ötüşen kuşlar
Geçen üç aylarda hivana başlar
Eser yel eğilir dallar ağaçlar
Eğilmiş secdeye dal bayram eder
Yavru şahin bir kekliği soraklar
Dövünce çıkası göksü yelekler
Cennette huriler gökte melekler
Mahlukat sevinir kul bayram eder
Günüm gitti artık görünmez yolum
Mevlanın aşkına kıbledir yönüm
Daim ağlamaktır şu benim karım
Said ağlamakta el bayram eder
Kaynak: Neşet Ertaş

Kızılırmak Parça Parça Olaydın
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Sayfa 1898

Kızılırmak parça parça olaydın (olaydın olaydın)
Her parçası bir diyarda kalaydın (annem kalaydın)
Sen de benim gibi yarsız olaydın (olaydın olaydın)
Yedin Kızılırmak allı gelini (gelini)
Balıklar mı yedi datlı dilini (annem dilini)
Avcı gelsin şu gartalı vuralım (vuralım vuralım)
Dalgıç gelsin şu gelini bulalım (annem bulalım)
Güveyiye kara haber salalım (salalım salalım)
Yedin Kızılırmak allı gelini (gelini)
Balıklar mı yedi datlı dilini (annem dilini)
Kaynak: Mustafa Özaşık

Kızılırmak Seni Seni
Bahar gelir gudurursun
Kızılırmak seni seni
Ne uyursun ne durursun
Kızılırmak seni seni
Gelin yedin gızı yedin
Nice Ela gözler yedin
Seksen doksan Yüz de yedin
Kızılırmak seni seni
Genç de yersin goca yersin
Gündüz yersin gece yersin
Hakim benden sormaz dersin
Kızılırmak seni seni
Yakını var ırağı var
Zemherirde bir çağın var
Bir de gızgın tuzağın var
Kızılırmak seni seni
Atı sürdü Mehmet Özbey
Yüzü tuttu sandık özbeg
Az galdı ki ola helak
Kızılırmak seni seni
Parça parça etsem seni
Fabrikaya tıksan seni
Deniz olsan yutsam seni
Kızılırmak seni seni
Söyle Veysel sözü sana
Yılda kıyar üç beş cana
Selleri ev yandi hani
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Sayfa 1899

Kızılırmak seni seni
Kaynak: Aşık Veysel

Kızım Be Kızım Naciye Kızım

Kızılırmak Türküsü

Kızım be kızım Naciye kızım
Seni aray bir çoban vereyim mi ona

Köprüye varınca köprü yıkıldı
Üç yüz atlı birden suya döküldü
Nice yiğitlerin beli büküldü

Baba be baba ben varmam ona
Onun vardır koyunları sağdırır bana

Nettin Kızılırmak allı gelini
Gelini gelini benim yarimi

Kızım be kızım Naciye kızım
Seni aray bir sarraf vereyim mi ona

Tüfek getirin de şu kartalı vuralım
Dalgıç getirin de allı gelini bulalım
Biz gelinsiz nasıl köye varalım

Baba be baba ben varmam ona
Onun vardır paraları saydırır bana

Nettin Kızılırmak allı gelini
Gelini gelini benim yarimi
Elinin kınası soldu mu ola
Gözünün sürmesi soldu mu ola
Evde kaynatası duydu mu ola
Nettin Kızılırmak allı gelini
Gelini gelini benim yarimi
Kızılırmak parça parça olaydın
Her bir parçan bir yerlerde kalaydın
Sen de benim gib yarsız kalaydın
Nettin Kızılırmak allı gelini
Gelini gelini benim yarimi
Altı kardeş idik bindirdik ata
Hürü'yü yolladık üç köyden öte
Kızılırmağa varınca oldu bir hata
Nettin Kızılırmak allı gelini
Gelini gelini benim yarimi
Evde kaynanası evi bezedir
Yolda kaynatası yolu gözedir
Gelinsiz haneyi kim bezedir
Nettin Kızılırmak allı gelini
Gelini gelini benim yarimi
Atlılar da Kapaltı'nı dolaşır
Yengeler de kuzu gibi meleşir
Kara haber güveyiye ulaşır
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Kızım be kızım Naciye kızım
Seni aray bir kitapçı vereyim mi ona
Baba be baba ben varmam ona
Onun vardır kitapları okutur bana
Kızım be kızım Naciye kızım
Seni aray bir sarhoş vereyim mi ona
Baba be baba ben varmam ona
Rakı içer sarhoş gelir sarılır bana
Kaynak: Ziya Şişko

Kızım Sana Fistan Aldım
Kızım sana fistan aldım
Vardım'ola oy oy
Kim göndermiş onu
Ben gönderdim onu
Ben almadım onu
Beşikleri çamdan
Yuvarlandı damdan
Seni zalımın oğlu
Vazgeçmedin benden
Kızım sana terlik aldım
Vardım'ola oy oy
Kim göndermiş onu
Ben gönderdim onu
Ben almadım onu
Beşikleri çamdan
Yuvarlandı damdan
Seni zalımın oğlu
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Vazgeçmedin benden
Kızım sana rastık aldım
Vardım'ola oy oy
Kim göndermiş onu
Ben gönderdim onu
Ben almadım onu
Beşikleri çamdan
Yuvarlandı damdan
Seni zalımın oğlu
Vazgeçmedin benden
Kaynak: Yağcıoğlu Fehmi Efe

Kızım Sana Fistan Aldım
Kızım sana fistan aldım
Fistan sana pek yakışır gey gey bize gel
Dudu dilli yar
İnce belli yar
Kalem kaşlı yar
Sırma saçlı yar
Kızım sana fotin aldım
Fotin sana pek yakışır gey gey bize gel
Dudu dilli yar
İnce belli yar
Kalem kaşlı yar
Sırma saçlı yar
Kızım seni kaçırırlar
Karlı dağdan aşırırlar kaç kaç bize gel
Dudu dilli yar
İnce belli yar
Kalem kaşlı yar
Sırma saçlı yar

Sayfa 1900

Ciğerine ağlayana deli demişler
Ağlamasam derdi kalbime işler
Kaynak: Hüseyin Çimrin

Kızıma Altın Öğütler
Dinle kızım gençlik insanda cila
Öğüt dinle tamah etme her kula
Öğür olma bir musibet bin bela
Dost görünen nice düşman var kızım
Tatlı söze bel bağlama pek sakın
Oku öğren yavan kalmasın çıkın
Bilgi demek en iyi dosttan yakın
Kağıt kalem al yaranı sar kızım
Nicesi var çarkın döndürür gider
Kimisi var ocak söndürür gider
Vaat verir seni kandırır gider
Bilgin varsa çözülür bu sır kızım
Hizmet et toprağa döşüren olma
Saadet aşını taşıran olma
Kendini alçaltıp düşüren olma
Hâl bilmezin dil yarası zor kızım
Giden zaman dönmez geri çağırsan
Duymaz seni avaz avaz bağırsan
Huzur gelmez vicdanına sağırsan
Doğrulara doğru aklın yor kızım
Hatır kırma onu yapmak güç olur
Hatalardan dönmek bazen geç olur
Gönül boşsa insan gözü aç olur
Bilmediğin bir bilene sor kızım
Kültürün al hep sevesin vatanı
Zorda koma canın anan atanı
Cehaletin girdabına batanı
Çıkaramaz okumayan kör kızım

Kaynak: Selahattin Erdal

Kızım Seni Götürmeye Gelmişler
Kızım seni götürmeye gelmişler
Ya benim gönlümü kimler eğlesin
Gül tenin topraklar yediği zaman
Benim dertli gönlüm nasıl dayansın
Kızlar oturmuş da işini işler
Başlarında altın tezkep gümüşler
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Der İlhami can yoldaşın erine
Hiçbir şeyi koyma onun yerine
Sakın ola gitme gönül körüne
Eteğini bir kamile ser kızım
Cahillerin dağarcığı dar kızım
Kaynak: İlhami Arslantaş

Kızın Adı Hanife (Hele Hello Can)
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Kızın adı Hanife hele hello hello can
Etek ister kadife hele hello hello can
Nerden bulup alayım hele hello hello can
Bir metresi beşyüze hele hello hello can
Anam yoktur he demem
Ben sennen evlenmem
Gidin deyin babama
Ben bu yaşta evlenmem
Anası gider eve hele hello hello can
Oğlunu evermeye hele hello hello can
Evlenip de ne yapsın hele hello hello can
Yar sevmek olmuş moda hele hello hello can
Anam yoktur he demem
Ben sennen evlenmem
Gidin deyin babama
Ben bu yaşta evlenmem
Kaynak: Necati Coşkun

Kızlar (Yolum Düştü)
Yolum düştü sizin ele
Bulağ üste duran kızlar
Kına yakmış kara tele
Zülfü tel tel buran kızlar
Seyrim düştü ala göze
Şeker şerbet şirin söze
Bir maşraba su ver bize
Aşığını yoran kızlar
Seher geldim size sarı
Üzdürme gönlümü bari
Leyli yol etmiş pınarı
Yurdum oldu aran kızlar
Ağlar iken güldürürsüz
Gözyaşımı sildirirsiz
Ahır beni öldürürsüz
Yay okunu kuran kızlar
Mailim yarin kaşına
Olaydım onla aşına
Karacaoğlan başına
Yağdırdınız boran kızlar
Kaynak: Karacaoğlan

Sayfa 1901

Kızlar Toplandı Mezara
Kızlar toplandı mezara
Ahmet uğradı nazara
Haber verin babasına
Posta geliyor pazara
Yazlar geldi yazlar geldi
Katar katar kazlar geldi
Yekin sürmeli oğlum yekin
Top top oldu kızlar geldi
Kanı civil civil akar
Yaylanın sümbülü kokar
Zalim imiş zalim düşman
Sol böğründen kama sokar
Kaynak: Ferda Ereren

Kızma Bana (Gurbet Elde)
Gurbet elde sefa sürsen
Birde bizim ele gelsen
Yaylasında ayran içsen
Değişmezsin meşrubata
Değişmezsin süt tozuna
Durmadan gezersin orda
Bide dön gel bizim yurda
Bir bak külekte yoğurda
Değişmezsin meşrubata
Değişmezsin süt tozuna
Doğru sözü yazar kalem
Bunu bilir cümle alem
Burnumda tütüyor sılam
Değişmezsin meşrubata
Değişmezsin süt tozuna
İzin al gel vatanına
Mihnet karım toprağına
Kemal Yıldız yazdı sana
Değişmezsin meşrubata
Değişmezsin süt tozuna
Kaynak: Kemal Yıldız

Kızma Birader (Futbol)
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Altmış dakika koştun nefessiz kaldın
Olmayan topları hep tac'a attın
Kornerler olunca takıldın kaldın
Topsuz çimenleri yolma birader
Aut çizgisini siyah çizdirdin
Santrayı dünyaya küre bildirdin
Altı pasta yaya çember mi dedin
Fileyi portakal doldur birader

Sayfa 1902

Kibar kıza deste deste gül gider
Kibar kızı ben severim el ni'der
Geliver geliver geliver
Kibar yarim geliver
Kaynak: Neşet Ertaş

Kibarım (Elinde Maşrabası)

Bilmezsin demiştik futbol zor iştir
Başlığı öğrendin güzel giriştir
Seneye oynarsın bu bir yarıştır
Sahalar boşaldı tur at birader

Elinde maşrabası
Terlemiş kaş arası
Göz gördü gönül sevdi
Sızlar gönül yarası

Topsuz alanda top oynuyorsun
Dönüp bize sizi yendik diyorsun
Dakikada bir gol soruyorsun
Seninki top değil kızma birader

(Bağlantı)
Gel kibarım kibarım
Saçları kehribarım
Uğruna talan olsun
Servetim külli varım

Kaynak: Özer Akgöz

Ki Zava (Ne Kötü Zamanda)
Ne kötü zamanda çekip gittin
Yiğidim dostum yalnızlıktan sustun
Bir sen vardın bir de sazım
Yere batsın alın yazım
Çalmadım duvarlara
Ben sazımı astım dostum
Yalnızlıktan sustum
Ki Zava diyemedi anan baban
Ki Zava diyemedi eşin dostun
Yiğidim dostum yalnızlıktan sustum

Elinde puşan kurban
Kirpiğen kaşan kurban
Yalınız sana değil
Eşen yoldaşan kurban
Bağlantı
Bahar gelir gül işler
Elde gergef gül işler
İnsanı deli eder
Sendeki bu gülüşler
Bağlantı
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Boy verirken ta güneşe
Yağmur oldun yiğidim dostum
Yalnızlıktan sustum
Kaynak: Servet Kocakaya

Kibar Kızın Saçları Sallanıyor
Kibar kızın saçları sallanıyor
Şeker yemiş dudakları ballanıyor
Kibar kızın güzelliği dilleniyor
Geliver geliver geliver
Kibar yarim geliver
O bahçadan o bahçaya yol gider
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Kibirliye Olma Yakın
Kibirliye olma yakın
Yüzün dola yüzünden kaç
Anın mayası bozuktur
Selam verüp sözünden kaç
Hicap eylemez insandan
Utanmaz gani rahmandan
Berbattır mekri şeytandan
Basma sakın izinden kaç
Düşmandır okur yazara
Tez günde gitsin mezara
Seni oğradır nazara
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Sayfa 1903

Görünme hiç gözünden kaç

Aldın aklı mı da beni buralarda delettin

Kibrin aslı piç olur
Yumşamaz bağrı tunç olur
Selam virmesi güç olur
Alma sakın kızından kaç

Kaynak: Asım Kuzuluk

Gel güzelim sana yazıktır
Yanaşma südünü bozuktur
Sana altın bileziktir
(Ruhsat) almayandan kaç
Kaynak: Aşık Ruhsati

Kilim

Kim Bilir (Katra İdim)
Katra idim ummanlara karıştım
Kaç bulandım kaç duruldum kim bilir
Devre edip alemleri dolaştım
Bir sanata kaç sarıldım kim bilir
Bulut olup ağdığımı bilirim
Boran ile yağdıgımı bilirim
Alt'anadan doğduğumu bilirim
Kaç ebeden kaç soruldum kim bilir

Sevdiğine Sözü Olan Bir Kilim Dokur
Kilimin Dilinden Ancak Anlayan Okur
Sırlarımı Verdim Sana Sevgimi Verdim
Şu Gönlümü Kilim Yaptım Yoluna Serdim

Kaç kez gani oldum kaç kere fakir
Kaç kez altın oldum kaç kere bakır
Bilmem ki kaç katip ismimi okur
Kaç defterde kaç dürüldüm kim bilir

Ayıptır Günahtır Diye Kilit Vurdular Dilime
Aşkı Dokudum Kilime Anlıyor Musun
Yetinmedim Türkü Yaptım
Gayri Bu Canımdan Bıktım
Hani Senin Olacaktım Dinliyor Musun

Bazı nebat oldum toprakta sürdüm
Bilmem kaç atanın sulbünde durdum
Kaç defa Cennet-i alaya girdim
Cehenneme kaç sürüldüm kim bilir

Kilim Kalbin Aynasıdır Gönül Sesidir
Her Nakışı Bir Duygunun ifadesidir
Kilim Sevgiliye Çağrı Aşka Davettir
Kimi Renkler Şikayettir Kimi Hasrettir
Ben Şu Gönül Tezgahında Kilim Dokudum
Erenlerin Dergahında Aşkı Okudum
Töremizde Kilim Demek ilim Demek
Kilim Sevdadır Özlemdir Derttir istektir
Kaynak: Fatih Kısaparmak

Kilisli Kız (Benim Yarim)
Benim yarim de güle güle de yanaşır
Örtmüş zülüfünü de birbirine dolaşır
Adını söylesin de üç yıldızlı mübaşir
Nedmeli de Kilisli kız seninle nedmeli
Seni alıp da üç beş sene maphuslarda yatmalı
Derildi dertlerim de dinlemez aman
Severidim seni de bilirsin aman
Salacam ucundan gelip tutmazsın
Mezarım başımda ağla bir zaman
Aman ne ettin de Kilisli kız ne ettin
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Kaç kez alet oldum elde bakıldım
Semadan kaç kere indim çekildim
Balçık olup kerpiç kerpiç döküldüm
Kaç bozuldum kaç kuruldum kim bilir
Dünyayı dolaştım hep kara batak
Görmedim bir karar bilmedim durak
Üstümü kaç örttü bu kara toprak
Kaç serildim kaç dirildim kim bilir
Güfrani'yim tarikatım boş değil
İyi bil ki kara bağrım taş degil
Felek ile hiç hatırım hoş değil
Kaç barıştım kaç darıldım kim bilir
Kaynak: Karamanlı Güfrani

Kim Gelir (Ol Benim Şahımı)
Ol benim şahımı
Görmeye kim gelir
Zevk ile sefasın
Sürmeye kim gelir
İncidir dişleri
Kalemdir kaşları
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Can için başları
Vermeye kim gelir
Asası elinde
Kemeri belinde
Pirimin yolunda
Ölmeye kim gelir
Pir Sultan illeri
Uzaktır yolları
Bahçede gülleri
Dermeye kim gelir

Sayfa 1904

Ilıdıp suyunu öne koyunca
İbresiz kefeni dikti boyunca
Mağripteki cenazeye uyunca
Acep ta maşrikten duyan kim idi
Der Said'im her sözlerim nazara
Herkes mataını döksün pazara
Taaccüp kılalım sünnet üzere
Alnını secdeye koyan kim idi
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Kim İdi (Uçan Kuşlar)

Kim Gezdirir (Gel Seninle)

Uçan kuşlar sizden haber sorayım
Bu bağda salınıp gezen kim idi
Anasın yitirmiş yolun şaşırmış
Körpe meral kimi tezen kim idi

Gel seninle el çekelim bugün fani dünyadan
Hem sekiz cennet cemalin bağını kim gezdirir
İnci zümrütten açılmış türlü olmuş laleler
Bir yüce dağa yazılmış dağını kim gezdirir
Kimler idi ol Resulün ipti kesti tüyünü
Kelime-i tevhit dalında kimler bastı mührünü
Değişinice dünyasını eylediler suyunu
Suyunun vardığı yerde ağını kim gezdirir
Kaynari Mustafa der ki daldım yere göğlere
Hak iman yoldaş edince kim düşecek öğlere
Onda el bağlamak yoktur daha atabeğlere
Kuruldu mahşerde divan sağını kim gezdirir
Kaynak: Kaynari Mustafa

Kim Görmüştür Güzellerin Vefasın
Kim görmüştür güzellerin vefasın
Arif olan sürer dünya sefasın kara gözlüm sefasın
Koyun beni yükseklere yatayım
Yatayım da yar yoluna bakayım kara gözlüm bakayım
Yar sefada ben cefasın çekeyim
Çeke çeke yüreğime kan doldu kara gözlüm kan doldu
Aramızda yemin oldu and oldu kara gözlüm and oldu
Kaynak: Kemal Altınkaya

Kim İdi (Hazreti Adem)
Hazreti Adem vefat edincek
Buna fimalillah diyen kim idi
Ol vakit üstüne kim oldu nazır
Sığayıp kolları yuyan kim idi
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Bezendi şevkinden bağların başı
Götürdü gönlümü kirpiği kaşı
Nazik ellerinde muhabbet taşı
Vurup da bağrımı ezen kim idi
Açıl bağlar açıl boyun göreyim
Gezdiğin yerlere yüzün süreyim
Ağaçlar dil bilmez kimden sorayım
Saçı sümbül zülfü düzen kim idi
Kamerden şevk almış seheri kevkep
Bahtı siyahımı kıldı mürekkep
Her kaşı bir kalem haddi hoş edep
Derdimi yellere yazan kim idi
Hıfzı der bu gülün bülbülü gerek
Elbet her bülbülün bir gülü gerek
Bir bağın sümbülü süseni gerek
Yazık kızıl gülü üzen kim idi
Kaynak: Recep Hıfzı

Kim Ne Bilür
Kim ne bilür bizi nice soydanuz
Ne zerre ottan ne hod sudanuz
Bizim meftunumuz marifet söyler
Biz Horasan mülkündeki baydanuz
Yedi deniz bizim keşkülümüzde
Hacem umman ise biz de göldenüz
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Hızır İlyas bizim yoldaşımızdır
Ne zerrece Günden ne de Aydanuz
Yedi tamu bize nevbehar oldu
Sekiz uçmak içindeki köydenüz
Bizim zahmımıza merhem bulunmaz
Biz kudret okuna gizli yaydanuz
Turda Musa durup münacat eyler
Neslimizi sorarsanız Hoy'danuz
Ali geldi adım bahane
Güvercin donunda kondum cihana
Abdal Musa oldum geldim zemana
Arif anlar bizi nice sırdanuz
Kaynak: Abdal Musa

Kim Ne Bilür
Kim ne bilür bizi nice soydanız
Ne zerrece oddan ne sudanız
Bizim meftunumuz ma'rifet söyler
Biz Horasan mülkünde ki boydanuz
Yedi deniz bizim keçkülümüzdür
Hacım umman ise biz de güldenüz
Hızr-ü İlyas bizim yoldaşımızdur
Ne zerrece günden ne hod aydanuz
Yedi tamu bize nevbahar oldu
Sekiz uçmak içinde ki köydenüz
Bizim zahmımıza merhem bulunmaz
Biz kader okunda gizli yaydanuz
Tur'da Musa durup münacat eyler
Neslimizi sorar isen Hoy'danuz
Abdal Musa oldum geldim cihana
Arif anlar bizi nice sırdanuz
Kaynak: Abdal Musa

Kimbilir Ne Zaman Kimbilir Nerde
Kimbilir ne zaman kimbilir nerde
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Sayfa 1905

Dünya döne döne durur belki de
Mavi mavi güvendiğin denizler
Kesilir suları kurur belki de
Geçer gider her sarayın ricali
Çünkü ecel ona vermez mecali
İki gözden uzak bizim Haceli
Atar on ikiden vurur belki de
Dost Mahzuni kendi kendin oyalar
Anlaşamaz yağmur ile boyalar
Milyarca senedir yatan kayalar
Birgün kanatlanıp yürür belki de
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kimde Var (Divan)
Ey felek senin elinden bu sitare kimde var
Meni kimi sine-dağlı bahtı-kara kimde var
İki cihan-Serveri bir Mustafa’nın aşkına
Bulam dolanam başına derde çare kimde var
Her kişinin bir derdi var benimkinden beş-beter
Bir canan su ısıdarken birisi tas-tas töker
Birisi ağlar sızlar birisi yanar tüter
Tabib gelmez melhem almaz böyle yara kimde var
Hasta Hasan d e r bu sözüm konuşma namerdinen
Çok çalış ki dost olasın bir eli comardınan
Neçe aşık yandı nara illah Kerem derdinen
Böyle ataş böyle yanğun böyle çıra kimde var
Kaynak: Aşık Murat Çobanoğlu

Kimdir (Adam Var)
Adam var dünyayı tarumar goyar
Adam var can veren Lokman kimidir
Adam var nur seper ışık yandırar
Adam var fitnekar şeytan kimidir
Adam var yanına alim diziler
Adam var emrinde başlar üzüler
Adam var dilinden mercan süzüler
Adam var zehirli yılan kimidir
Adam var vurgundu bir hakikate
Adam var "ders" diyer bin ihanete
Adam var so koyur her felakete
Adam var dehşetli tufan kimidir
Adam var adamda sadakat gezer
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Adam var yüzünde bin sufat gezer
Adam var Azaflı marifet gezer
Adam var yırtıcı hayvan kimidir
Kaynak: Mikayil Azaflı

Kimdir (Ey Ağalar)
Ey ağalar sizden xeber sorayım
Derdime derd qatan burada kimdir
Siz Allah gösterin onu göreyim
Qelbimi saxlayan qarada kimdir
İkimiz danışaq siz qulaq asın
Görün zehmetimi eşqin belasın
Alıban başına yarın sövdasın
Nahaq bednam olan arada kimdir
Yüz derman tapıldı çaremden qeyri
Yüz derdler sağaldı yaramdan qeyri
Ferhad ile Mecnun Kerem den qeyri
Cuma tek yetmeyen murada kimdir

Sayfa 1906
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Kime Kin Ettin De Giydin Alları
Kime kin ettin de giydin alları
Yakın iken ırak ettin yolları
Mihnet ile yetirdiğim gülleri
Vardın gittin bir kötüye yoldurdun
Sen beni sevseydin arar bulurdun
Zülfünün telinden bağlar dururdun
Madem ayrılıkmış senin muradın
Niçin beni ateşine yandırdın
Sen seni topla da kuşağın kuşan
Ayrılır mı senin sevdana düşen
Sefa geldin diye sarıp sarmadan
Niçin benden muhabbeti kaldırdın
Hicrani'yem der ki bakın halına
Dağlar dayanmıyor ahu zarına
Elim ermez oldu kispi karıma
Çünkü gül yüzlümü elden aldırdım

Kaynak: Aşık Molla Cuma

Kaynak: İbrahim Erdem

Kime Gidim (Valla Yar Yar)

Kime Kin Ettin De Giydin Alları

Kime gidim
(Valla) Kimim var kime gidim (Yar yar)
Bu derdi senden aldım
(Valla) Dermana kime gidim
Naçar elinden garip elinden (Yar yar)

Kime kin ettin de giydin alları
Yakın iken uzak ettin yolları
Çok mihnetle yetirdiğin gülleri
Vardın gittin bir soysuza yoldurdun

Kime Kahredelim Böyle

Sen seni topla da kuşağın kuşan
Ayrılır mı senin sevdana düşen
Sefa geldin diye sarıp sarmaşan
Niçin benden muhabbeti kaldırdın

Kime kahredelim böyle solmuş cemalin
Halkalanmış güneş yüzüne dilber
Hasta ceylan gibi canım kesik mecalin
İnciler dökülmüş kara gözüne dilber

Senin gönlün olsa beni arardın
Zülüflerin tel tel eder tarardın
Eğer gene ayrılmaksa muradın
Niçin beni ateşlere yandırdın

Yavaş yavaş karlar yağmış dağına
Sarı bülbül veda etmiş bağına
Mor menekşe düşmüş hazan çağına
Mevsimler inanmaz olmuş sözüne dilber

Karacaoğlan der ki bakın halime
Değirmenler döner çeşmim seline
Hiç inanmam yarin yalan diline
Bu gönlümü savsalaya bildirdim

Kaynak: Mehmet Nacak

Esilmiş de gamzelerin esilmiş
Dökülmüş kakülün, soyu kesilmiş
Haykırıp inleyen sesin kısılmış
Sarılır Mahzuni Şerif sazına dilber

Kaynak: Karacaoğlan

Kime Yalvarayım
Ey habibim senden başka
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Yar ben kime yalvarayım
Yunus gibi düştüm aşka
Dost ben kime yalvarayım
Yar ben kime yalvarayım
Başka kime yalvarayım
Gökte bulut oynayanda
Başta beyin kaynayanda
Senden imdat olmayanda
Dost ben kime yalvarayım
Yar ben kime yalvarayım
Başka kime yalvarayım
Ali Dede benim canım
Yaş yerine akar kanım
Sensin efendim sultanım
Dost ben kime yalvarayım
Yar ben kime yalvarayım
Başka kime yalvarayım
Kaynak: Ali Dede

Kime Yanam
Değirmenim terse döndü bu sene
Bulgura mı yanam una mı yanam
Emeklerim zaya gitti vay yine
Geceye mi yanam güne mi yanam
Altın idim eskiciye sattılar
Bozdular bağımı talan ettiler
Doğruyu söyledim taşa tuttular
Canana mı yanam cana mı yanam
Hikmeti der böyle garip hallerde
Bir mecnun misali kızgın çöllerde
Yar sıla da bense gurbet ellerde
Kendime mi yanam ona mı yanam
Kaynak: Aşık Hikmeti

Kimin Ağrıyır Canı
Kimin ağrıyır canı
Okşayıptı mercanı
Her bir derdin dermanı çay çay çay
Armudu istikanda çay
Üregimiz yananda çay
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Sayfa 1907

Aranlısan dağlısan çay çay çay
Etirlisan dağlısan çay çay çay
Herkese gelse gonah
Lazım değil soruşmah
Gelsin yemehten gabah çay çay çay
Gışın garlı savunda
Yayda gırda bayırda
Gezir ne sorağında çay çay çay
Armudu istikanda çay
Üregimiz yananda çay
Aranlısan dağlısan çay çay çay
Etirlisan dağlısan çay çay çay
A gülüm ey
Alın gelin elleri
Kimin yohtur heberi
Okşayıptı mehmeri çay çay çay
Armudu istikanda çay
Üregimiz yananda çay
Aranlısan dağlısan çay çay çay
Etirlisan dağlısan çay çay çay
Üregim çay çay çay
Etirim çay çay çay
Mehmerim çay çay çay
Kaynak: İbrahim Yıldırım

Kimin Eli Kimin Cebinde
Selam bile vermeyenler görünür
Kosdak kosdak meydanlara yürünür
Koltuk için renkten renge bürünür
Kimin eli acep kimin cebinde
Peş peşine sıralanır sözleri
Oy isterken fıldır fıldır gözleri
Yalanlara kızarmıyor yüzleri
Kimin eli acep kimin cebinde
Kimlik alıp Alman bile olsak da
Yabancıyız yine burda kalsak da
Seçmek için hakkımızı alsak da
Kimin eli acep kimin cebinde
Kaç paradır acep bizim oyumuz
Duygusalız değişmiyor huyumuz
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Günden güne kesiliyor suyumuz
Kimin eli acep kimin cebinde
Başımızda kene ile bitinin
Oyuncağı olduk artık batının
İyisini arayalım kötünün
Kimin eli acep kimin cebinde
Ey Yiğit'im karışma ha beylere
Beyler insin şehir bucak köylere
Çıkarcılar köle oldu oylara
Kimin eli acep kimin cebinde

Sayfa 1908

Keremi inkara kalktı aslımız
Üç kıtaya hakim olan neslimiz
Gavurun elinde alaya kaldı
Yolum şaştı benliğimi yitirdim
Çaresiz kalınca çöktüm oturdum
Genç ömrümü yadellerde bitirdim
Hastalıklı halim sılaya kaldı
Şahballı’yım sual olmaz hikmete
Af et mevlam uzak kaldık rahmete
Bin bir umutlarla geldik gurbete
Sonunda başımız belaya kaldı

Kaynak: Ozan Harun Yiğit
Kaynak: Hilmi Şahballı

Kimse Bana Yaran Olmaz
Kimse bana yar olmaz yaran olmaz
Mertlik hırkasını giydim giyeli
Dünya bomboş olsa bana yer kalmaz
İnsana muhabbet duydum duyalı
Bu kızılbaş oldu yunmaz dediler
Kapıya bacaya konmaz dediler
Kestiği haramdır yenmez dediler
İmam Hüseyin'e uydum uyalı
Ardımdan vuranlar yüzüme güler
Ne bir hatır sorar gözyaşım siler
Dostlar kılıcını boynumda biler
Başımı meydana koydum koyalı
İmanım hükümdar benliğim esir
Ehli Beyt'i sevdim dediler kusur
Kimi korkak dedi kimi de cesur
Kurt ile kuzuyu yaydım yayalı
Kimi benden kağıt hüccet arıyor
Hal bilmeyen dib dedemi soruyor
Dostlar ölümüme karar veriyor
Sefil Selimi'yim dedim diyeli
Kaynak: Sefil Selimi

Kimse Bilmez Bağrımdaki Yarayı
Kimse bilmez bağrımdaki yarayı
Derdimin ilacı mevlaya kaldı
Çölü mesken etti feleğin yayı
Mejnuna kurtuluş mevlaya kaldı

Kimse Bilmez Yüreğimin Derdini
Kimse bilmez yüreğimin derdini
Derdimin dermanın bilen Allah'tır
Kan revan eyledim çeşmim yaşını
Sefil ağlatıp güldüren Allah'tır
Ağlatmayınca vermedin safa ah
Hacetimi yazıp veren güzel Şah
Hacenin hacesi Ali'dir billah
Aşıklara üstat olan Allah'tır
Kimin esir eder kul deyü satar
Kiminin derdine dermanlar katar
Herkesin nasibin bir yana atar
Rızkın ardı sıra salan Allah'tır
Muhammet Ali de kelamı bulmaz
Bu derde giriftar olmayan bilmez
Veli'm der ki dünya kimseye kalmaz
Bu dünyada baki kalan Allah'tır
Kaynak: Aşık Veli

Kimse Bilmez Yürekteki Yarayı
Kimse bilmez yürekteki yarayı
Gönül arzediyo gayrı sılayı
Yarimden selam var geri gel deyi
Gelmek istesemde gelemiyorum
Eller güler oynar bense gülemem
Komutanım izin vermez gelemem
Cananımı çok özledim göremem
Görmek istesemde göremiyorum

Gün geçtikçe bozuluyor aslımız
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Zalim felek attı beni sılamdan
Hasret bıraktı bir çift selamdan
Hiç haber gelmiyo mutlu yuvamdan
Sormak istesemde soramıyorum
Abalıoğlu derki çektiğim çile
Kalemle yazmakla gelir mi dile
Sevgili cananım dostları birde
Görmek istesemde göremiyorum
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Kimselere Asla Kin Bağlamam
Kimselere asla kin bağlamam
Gönüller evinin dervişiyim ben
Cahilin çamuruyla bina yapamam
Hakikat bağının bağbanıyım ben
Riya meclisine varıp oturmam
Mürşidi kamilden asla ayrılmam
Sahtekarı babam olsa kayırmam
Erler ordusunun neferiyim ben

Sayfa 1909

Dünyası yok ahreti yok
Hiçbir yerde kısmeti yok
Yüreğinde dertleri çok
Kimsesi yok garip garip
Kaynak: Muhlis Akarsu

Kimseye Bakmaz Gözlerim
Kimseye bakmaz gözlerim
Umut vermez yüreğin
Seni seven şu kalbimle
Avuç açmış beklerim
Sensin benim tek dileğim
İlk göz ağrım sevgilim
Baş ucumda cansız resmin
Senin gelmeni beklerim
Kaynak: Ramazan Gökkaya

Kimseye Kalmaz (Kahpe Felek)

Ehli dil olanla gönül bağım var
Güneş yüzlü yare ahuzarım var
Şu alemde dosttan gayrı neyim var
Sevgi bahçesi'nin çiçeğiyim ben

Kahpe felek bir ok attın sineme
Hele ben ölürsem sana da kalmaz
Kavim kardeş emmim dayım var deme
Gün be gün eksilir çağa da kalmaz

Hor görmem kimseyi düşmem gaflete
Hal bilmez biriyle girmem sohbete
Rabbim muhtaç etmesin bizi namerte
Cömert sofrası'nın biberiyim ben

İnsanı balçıktan yarattı Bari
Asi kullar için halketti nari
Yarın mahşer günü meydan misali
Yerler teptil olur göğe de kalmaz

Ozan Güner kul da kusur aranmaz
Kusursuz kul mümkün değil bulunmaz
Birinin günahı diğerinden sorulmaz
Edep erkan yolunun bekçisiyim ben

El pençede divanına çıkılan
Türlü yemeklere sumak ekilen
Kaplan postlarıyla yedek çekilen
Padişaha ferman tuğa da kalmaz

Kaynak: Güner Kaymak

Kimsesi Yok Garip
Ölse kimin umurunda
Kimsesi yok garip garip
Aynı benim durumumda
Kimsesi yok garip garip
Yüzünde yaş izleri var
Hayal dolu yüzleri var
Ne karanlık gözleri var
Kimsesi yok garip garip
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Bir gün olur kabrini de eşerler
Issız kalır yine dört bir köşeler
Samur kürk giyen o beyler paşalar
Altı arap atlı beye de kalmaz
Said'im der ki ben olmuşam esir
Verici mevlada olur mu kusur
Atar bir gün dağları Hallaç Mansur
Yerler dümdüz olur dağa da kalmaz
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Kimsin Anlat Bana
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Hey davranma yiğit eğlen beri gel
Kimsin anlat bana bu çalımın ne
Altındaki al at değişecek el
Kimsin anlat bana bu çalımın ne

Sayfa 1910

Kaynak: Hamit Yalçın

Kiraz Aldım Dikmeden (Halimem)

Bindiğin hayvanı teslim et çabuk
Sana layık değil o at be çocuk
Nazik gerdanına takayım boncuk
Kimsin anlat bana bu çalımın ne

Kiraz aldım dikmeden
Halimem dallarını bükmeden
Bir armağan ver bana
Halimem ben gurbete gitmeden

Haracı vermeden geçmek yasaktır
Karaya ak desen elbette aktır
Aldığı bac onun kesen kes haktır
Kimsin anlat bana bu çalımın ne

Tombulacık Halimem yar başına gel
Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel

Köroğlu buranın ezelden şahı
Ağa bey de benim dinlemen ahı
İnanmıyan varsa çeker günahı
Kimsin anlat bana bu çalımın ne
Kaynak: Köroğlu

Kiraz Aldım Çarşıdan
Kiraz aldım çarşıdan
A benim nazlı yarim
Geliyor yar karşıdan
Neylerim bilmem (Ah!)
Urfa'dan kız alınmaz
A benim nazlı yarim
Geçilmez başlığından
Neylerim bilmem (Ah!)
Aman başlık yaman başlık
A benim nazlı yarim
Kalmadı cepte harçlık
Neylerim bilmem (Ah!)
Çarşıya kiraz geldi
A benim nazlı yarim
Çok istedim az geldi
Neylerim bilmem (Ah!)
Şu Urfa'nın kızları
A benim nazlı yarim
Başlığa ne çok geldi
Neylerim bilmem (Ah!)
Aman başlık yaman başlık
A benim nazlı yarim
Kalmadı cepte harçlık
Neylerim bilmem (Ah!)
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Ocak başında kaldım
Halimem ince fikire daldım
Kapılar açılırken
Halimem seni geliyor sandım
Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi
Sen bu işin sonunu düşünmedin mi
Tütün aldım Hendek'ten
Halimem hekim gelir Devrek'ten
Hekim buna neylesin
Halimem yangınımız yürekten
Algın mısın Halimem baygın mısın gel
Hiç haberin gelmiyor dargın mısın gel
Kaynak: Emin Barın

Kiraz Çiçek Açayi 1
Kiraz çiçek açayi
Aykiri dal üstüne
Can can can aykiri dal üstüne
Alır seni kaçarım
Kollarımın üstüne
Çık kaçalım dağlara
Dağlar olsun evimiz
Can can can aykiri dal üstüne
Her gamardan bir yaprak
Olsun kerametimiz
Bayırının dibinde
Üzüm vurdu üzüme
Can can can aykiri dal üstüne
İnkar etme sevdiğim
Yüzün vurdu yüzüme
Kaynak: Rizeli Sadık
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Kiraz Çiçek Açayi 2
Kiraz çiçek açayi
Aykıri dal istine can can can
Aykıri dal istine
Alır kaçarım seni da kollarımın istine
Kama çekerum kama
Bir kız verın arkama can can can
Bir kız verın arkama
Bir da dul gari verın da götüreyum babama
Gel çıkalım dağlara
Dağalr olsun evumuz can can can
Dağlar olsun evumuz
Et komardan bir yaprak da olsun kiremitumuz
Kaynak: Rizeli Sadık

Kiraz Da Dalda Dört Olur
Kiraz da dalda dört olur
İçinde dolu kurt olur
Annesi şöyle dursun baygın Emine'm
Kızı da bana dert olur
Kirazı da daldan devşir
Altında kahve pişir
Her kahve içtikçe baygın Emine'm
Beni de aklına düşür
Kiraz da dalı eğmeli
Dallerinden yemeli
Karşıda güzel dururken baygın Emine'm
Kimlere gönül vermeli

Sayfa 1911

Kız ben seni alırım (Nazmiyem)
Başım askere bağlı
(Başım gurbete bağlı)
Kaynak: Bilinmiyor

Kiraz'ın Ağıtı (Kapımızın Önü)
Kapımızın önü
Söğütlü bağlar
Nettin Fadimemi
Dumanlı dağlar
Ben durmaz giderim
Kiraz'ım ağlar
Dumanlı dumanlı
Oy bizim eller
Göğçe bele çıktım
Tebdilim şaştı
Kaynım Mehmet büyük
Yüceden aştı
Karalı haberim
Köye ulaştı
Dumanlı dumanlı
Oy bizim eller
Kaynak: Bahar Alkaya

Kiremidin Tozuyum
Kiremidin tozuyum
Ben kurbanlık kuzuyum
Beni neden almazlar
Ben muhtarın kızıyım

Kiraz Dalı Eymeli

Eymeli de Hamide'm eymeli
Fistan da yere deymeli
Genç kızlar da durur iken
Kimlere boyun eymeli

Kiraz dalı eymeli
Meyvesini yemeli
Oturmuş kazak öğrer (Nazmiyem)
Bekliyor sürüleri

Kiremitten su damlar
Bir kız verin adamlar
Beni neden almazlar
Bu köydeki adamlar

Süt koydum tencereye
Yar geldi pencereye
Yar Allah'ın seversen (Nazmiyem)
Al beni içeriye

Eymeli de Hamide'm eymeli
Fistan da yere deymeli
Genç kızlar da durur iken
Kimlere boyun eymeli

Kaynak: Havva Toygun

Tabancam karadağlı
Kır atım ona bağlı
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Kaynak: Hüseyin Hançer
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Kiremit Bacaları
Kiremit bacaları canım
Geydim alacaları canım
Sevmeyin gelinleri canım
Darılır kocaları canım
Bahçeyi belliyorlar canım
Gülünü elliyorlar canım
Bu ne şirin şehirdir canım
Sevmeden söylüyorlar canım
Kereviz bitmezindi canım
Postamız gitmezindi canım
Daha çok söylerindi canım
Vaktimiz yetmezindi canım

Sayfa 1912

Bu fena sevdalıktan da
Yandı yürek tutuşti
Bir sene gördüm seni de
Sen benden ayrı düştin
Bir daha görsem seni de
Yaşamak bana düşti
Kaynak: Hasan Sözeri

Kiremitte Buz Musun
Kiremitte buz musun
Gelin misin kız mısın
Yarim size varacam
Evde de yalınız mısın
Yan Osmanım yan

Kaynak: Ömer Altuğ

Kiremit Bacaları (Le Le)
Kiremit bacaları (Le le)
Geydik alacaları
Severiz gelinleri (Le le)
Darılır bacıları
Uzun havlu çift sandık (Le le)
Sanki biz murad aldık
Bir evde üç bacıydık (Le le)
Üçümüz de dul kaldık
Tüfeğim omuzumda (Le le)
Gezerim bacaları
Severiz gelinleri (Le le)
Darılır bacıları
Kaynak: Yöre Ekibi

Kiremite Su Düşti
Kiremite su düşti de
Eminem evden uçti
Zavallı annesinin de
Etekleri tutuşti
Ya gidin bakın oni de
Belkim çöllere düşti
Hep kızlar pay pay oldi da
Bana Emine düşti
Emine bir kuş muydi da
Asti boynuni düşdi
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Deniz üstünde biber
Kayıklar gelir gider
Ne mektup var ne haber
Yüreğim yanar gider
Yan Osmanım yan
Şu binanın üst yanı
Altı da berber dükkanı
Teskereli geliyor
Hacıların Osmanı
Yan Osmanım yan
Kaynak: Selçuk Erim

Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman
Kirpiğin kaşına değdiği zaman
Bekleme sevdiğim vur beni beni
Sevdanın şafağı söktüğü zaman
Diyardan diyara sal beni beni
Saçların rüzgarı tel tel biçende
Dudağın dilinden şerbet içende
Gönlünde duygular ateş saçanda
Alevden gömleğe sar beni beni
Hasreti bırakıp özlem getiren
Güllerin yerine diken bitiren
Gönlümde yarayı açan o tren
Ötünce hatırla yar beni beni
Kaynak: Nadir Şener

Kirpikler Mevali Kaşlar Yay Gibi
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Kirpikler mevali kaşlar yay gibi
Ben bugün pirimi gördüm vallahi
Onbeşinde bedirlenmiş ay gibi
Görünce salavat verdim vallah
La feta illa Ali özünde
La seyfe illa Zülfikar gözünde
Ayetin benleri çoktur yüzünde
Ayet ezberimdir virdim vallahi
Ayet benleri de yüzünde çoktur
Hüseyin üstünde okunacaktır
Efendime layık hediyem yoktur
Bir canım isterse verdim vallahi
Kur'an'a yakışır bu şirin sözler
Mahitap hüsnünde baharlar yazlar
Bahçede açılan güller nergizler
Hakk'ın emri ile derdim vallahi
Veli'm eyder dosta kurban varımız
Bülbül öter gül içinde harımız
Güzel sevmek bizim kisb ü karımız
Şükür maksuduma erdim vallahi
Kaynak: Aşık Veli

Kirpiklerin Ok Mudur
Kirpiklerin ok mudur oy oy
Kalbime batıyor di yar Mardin güzeli
Gözlerin güneş midir oy oy
Beni de yakıyor di yar Mardin güzeli
Güllere bak güzelim oy oy
Bülbül kıskanıyor di yar Mardin güzeli
Güzel yüzüne değil oy oy
Kalbim çok seviyor di yar Mardin güzeli
Kaynak: Nezih Şenses

Kirpiklerin Ok Ok Eyle
Kirpiklerin ok ok eyle
Vur sineme öldür beni
Bıktım dünyanın kahrından
Vur sineme öldür beni
Yoktur aleme mihnetim
İndinde var mı kıymetim
Eğer satmaksa niyetin
Vur sineme öldür beni
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Sayfa 1913

Bülbülden öğrenmiş gülü
Garibim beklerim yolu
İncitme Beyhani kulu
Vur sineme öldür beni
Kaynak: Aşık Beyhani

Kirpiklerini Ok Eyle
Kirpiklerini ok eyle
Vur sineme öldür beni
Bıktım dünyanın tadından
Vur sineme öldür beni
Öldür beni öldür beni öldür beni
Varsa yanında kıymetim
Yoktur aleme minnetim
Eğer satmaksa niyetin
Vur sineme öldür beni
Öldür beni öldür beni öldür beni
Kaynak: Aşık Beyhani

Kirvem (Sana Gelen Yollarımı)
Sana gelen yollarımı
Uzanan dost ellerimi
Sen bilirsin hallerimi
Kirvem daha ne söyleyim
Kızıl açan güllerimi
Gel budama dallarımı
Bağlama şu kollarımı
Kirvem daha ne söyleyim
Yolda koyma gözlerimi
Kara etme yüzlerimi
İyi dinle sözlerimi
Kirvem daha ne söyleyim
Yiğit yanan közlerimi
Yel almadan tozlarımı
Yokuş etme düzlerimi
Kirvem daha ne söyleyim
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Kirvem Bu Yıl Bu Dağlarda
Kirvem bu yıl bu dağlarda
Sensiz yazın tadı m'olur
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Selamın niye kesildi
Bir selamın adı m'olur
Kirvem aman
Ne çabuk tükendi zaman
Aman aman ey
Can içinde can içinde
Can erir zaman içinde
Böyle kader olmaz olsun
Hüseyin'im kan içinde
Kirvem aman
Ne çabuk tükendi zaman
Aman aman ey
Varsam gitsem Erzincan'a
Hüseyin’im gelmiş m'ola
Der Mahzuni şu ovada
Böyle yiğit ölmüş m'ola
Kirvem aman
Ne çabuk tükendi zaman
Aman aman ey
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kişi Ol (Alçak Olma)

Sayfa 1914

Hem ağlasın hem bohcami bağlasın
Kişne kırat kişne abim ağlasın
Hem ağlasın hem bohcami bağlasın
Kaynak: Yöre Ekibi

Kitaba Sığmaz (Masmavi Göklerin)
Masmavi göklerin hırçın kartalı
Senin bu ettiğin kitaba sığmaz
Bak koca dünyanın vahşi şapşalı
Senin bu ettiğin kitaba sığmaz
İnsana saygı duy olduğun yerde
Sonra başın girer onulmaz derde
Şahin küçük ama hükmü her yerde
Senin bu ettiğin kitaba sığmaz
Yel esiyor ince ince dağlarda
Sarı bülbül yuva yapar bağlarda
Ölen öldü benim ahtım sağlarda
Senin bu ettiğin kitaba sığmaz
Temiz olam diye el eli yıkar
Sular her deminde Hu deyip akar
Kuş su içer döner Allah'a bakar
Senin bu ettiğin kitaba sığmaz

Alçak olma bu beş günlük dünyada
Nesimi dek soyulsan da kişi ol
Babek kimi doğrasalar etini
Öz ganınan yıkansanda kişi ol

Ferman Baba böyle bir şey görmedi
İzinsiz bağların gülün dermedi
Şahin küçük kuştur avın vermedi
Senin bu ettiğin kitaba sığmaz

Arkalanma vazifeyi sen haşa
İlişende başın değer bin taşa
İnsanlığı satma pula taş kaşa
Hak yolunda soyulsan da kişi ol

Kaynak: Ferman Baba

Ay Azaflı yahşı tanı namerdi
Dad ayakta olmaz onun hemderdi
Çekirsense vatan derdi el derdi
Lap mezara konulsan da kişi ol
Kaynak: Mikayil Azaflı

Kişne Kırat Kişne
Kişne kırat kişne anem ağlasın
Hem ağlasın hem bohcami bağlasın

Kiziroğlu (Bir Hışımnan Geldi Geçti)
Bir hışımnan geldi geçti
Kiziroğlu Mustafa Bey
Hışmı dağı deldi geçti
Kiziroğlu Mustafa Bey
Ağam kim canım kim Neğar kim
Kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey
Vay ben ona eş olaydım
Anadan on beş olaydım
Keşke onla kardaş olaydım
Kiziroğlu Mustafa Bey
Ağam kim canım kim Neğar kim
Kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey

Kişne kırat kişne babam ağlasın
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Sayfa 1915

Bir at biner ala paça
Mecel vermez kırat kaça
Az kalsın ortamdan biçe
Kiziroğlu Mustafa Bey
Ağam kim canım kim Neğar kim
Kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey

Kobak Köyünden Geçtim

Hay edende haya teper
Huy edende huya teper
Köroğlu'nu çaya teper
Kiziroğlu Mustafa Bey
Ağam kim canım kim Neğar kim
Kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey

Oy milli milli milli
Yaşasın hanım Güllü

Kaynak: Aşık Cevlani

Kiziroğlu (Bir Hışmınan Geldi Geçti)

Kobak köyünden geçtim
Soğuk suyundan içtim
Güzel güzel kızlara
Selam vermeden geçtim

Duman dere yukarı
Girdi taşın altına
Kız yastığın yok ise
Kolum başın altına
Oy milli milli milli
Yaşasın hanım Güllü

Bir hışmınan geldi geçti
Kiziroğlu Mustafa Bey
Hışmı dağı deldi geçti
Kiziroğlu Mustafa Bey

Duman dere yukarı
Bir yayılması vardır
Kız oğlanı gören de
Bir bayılması vardır

Ağam kim canım kim Nigar kim
Kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey

Oy milli milli milli
Yaşasın hanım Güllü

Vay ben ona eş olaydım
Anadan on beş olaydım
Keşke onla kardaş olaydım
Kiziroğlu Mustafa Bey

Kaynak: Bekir Karadeniz

Ağam kim canım kim Nigar kim
Kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey
Bir at biner ala paça
Mecal vermez kırat kaça
Az kalsın ortamdan biçe
Kiziroğlu Mustafa Bey
Ağam kim canım kim Nigar kim
Kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey
Hay edende haya teper
Huy edende huya teper
Köroğlu'nu çaya teper
Kiziroğlu Mustafa Bey
Ağam kim canım kim Nigar kim
Kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey
Kaynak: Köroğlu
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Koca Çamın Gürlemesi
Koca çamın gürlemesi dal ilen
Goç yiğidin eğlencesi yar ilen
Amanın netmeli nerelere gitmeli
Sarılıp öpmeli ilimon yar
Koca çamı yıkamadım budaktan
Çok istedim öpemedim yanaktan
Amanın netmeli nerelere gitmeli
Sarılıp öpmeli ilimon yar
Koca çamın çıralıca özü var
Sevdiğimin kömür gibi gözü var
Amanın netmeli nerelere gitmeli
Sarılıp öpmeli ilimon yar

Koca Dağ Yıkıldı Altında Kaldım
Koca dağ yıkıldı altında kaldım
Ulu çam yıkıldı gölgesiz kaldım
Ben de gurbet elde kimsesiz kaldım
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Esvap serdim sicime
Güvenme sevdicene
Yar üstüne yar sevmiş
O gidiyor gücüme
Yol üstünde sarayım
Yari kime sorayım
Yarsiz geçen ömrümü
Ömürden mi sayayım

Sayfa 1916

Kul Gibi Kararttın Beni
Bütün Deli Rüzgarını
Savur Gelsin Bana Doğru
Görmemişim Devranını
Geleceğim Sana Doğru

Kaynak: Havana Ayhan

Seni Seni Güzel Seni
Çok Ağlattın Sen De Beni
Gündüzümdün Gecem Oldun
Kul Gibi Kararttın Beni

Koca Dağa Kurşun Attım

Kaynak: Serdar Yıldız

Koca dağa kurşun attım geçmedi
Aslanın kızına kendir verdim içmedi
Al sandım mor sandım
El kızını ben kendime yar sandım
Hayrandı da deli gönül hayran da
Çirkin kızlar güzel olur bayramda

Koca Kavak Yarıldı

Kaynak: Kadir Turan

Vardım baktım evlerine
Bulamadım evinde
Kolum sarılamadı
O incecik beline

Koca Dünya Dar Mı Geldi
Koca dünya dar mı geldi ne oldu
Küstürdüm yarimi barışamadım
Ne beni güldürdü ne kendi güldü
Bir türlü sırrına erişemedim
Ne söylesem diken oldu sözlerim
Yaralıyım oldum için sızlarım
Derdim çoktur soranlardan gizlerim
Dert ehli bulup da konuşamadım
Akarsu bir ömür verdiler bana
Talihim yok imiş o yardan yana
Hangi can dayanır sevdiğim buna
Bir türlü ellere karışamadım
Kaynak: Muhlis Akarsu

Koca Dünya Sana Sözüm
Koca Dünya Sana Sözüm
Sensin Benim İki Gözüm
Esim Dostum Bir Tek Sazım
Bu Mu Benim Alın Yazım
Seni Seni Güzel Seni
Çok Ağlattın Sen De Beni
Gündüzümdün Gecem Oldun
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Koca kavak yarıldı
Sabısı bize darıldı
Darılırsa darılsın
Nazile'ye sarılsın

Bahçelerde muşmula
Muşmulayı taşlama
Kız ben seni almdan
Ağlamaya başlama
Vardım baktım evlerine
Bulamadım evinde
Kolum sarılamadı
O incecik beline
Ak üzüm asmasıyım
Nazilli basmasıyım
Ana doktor istemem
Ben güzel hastasıyım
Vardım baktım evlerine
Bulamadım evinde
Kolum sarılamadı
O incecik beline
Kaynak: Şerafettin Civelek

Koca Kuşun Yüksektedir Oyunu
Koca kuşun yüksektedir oyunu (Aman oyunu)
Deyme bir şahine vermez payını (Aman payını)
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Yarim senin nerelerin vay vay
Harabolmuş gül gibi tenin
Allı şalvar aman
Petekte bal var aman
Gelirse al gel aman
Gelmezse dön gine yalvar aman
Eğmelendir yarimi
Düğmelendir yarimi
Sürmelendir yarimi al gel aman
Koca kuşun kanadını eğerler (Aman eğerler)
Güzellerin hatırına değerler (Aman değerler)
Yarim senin nerelerin vay vay
Harabolmuş gül gibi tenin
Allı şalvar aman
Petekte bal var aman
Gelirse al gel aman
Gelmezse dön gine yalvar aman
Eğmelendir yarimi
Düğmelendir yarimi
Sürmelendir yarimi al gel aman
Kaynak: Arif Eren

Koca Mustafa Türküleri 1
Virandır bahçenin gülleri viran
Ölür mü dünyada dengini bulan
Önünü koyup da sonunu sayan
Ölür de bir murada eremez
Beyler aman gidelim
Keklik öter yükseğinde kayanın
Gelin gider gölgesinde mayanın
Bu dünyada sevdiğini saranın
Gündüzü arife gecesi bayram
Beyler aman gidelim
Atımın başında püsküllü koza
Kanlarım karıştı toprağa toza
Elin nişanlısı yar m'olur bize
Ver elini kömür gözlüm gidelim
Beyler aman gidelim
Er sabahtan mavzerler takladı
Berberoğlu cenazemi bekledi
Mayser gelin kır atımı örkledi
Verin benim filintamı sırata
Beyler aman gidelim
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Sayfa 1917

Erenlerin türbesini taşladım
Bilmem sevap bilmem günah işledim
Öpim derken al yanaktan dişledim
Affetsinler benim suçumu
Beyler aman gidelim
Kır atıma bindim Çerkeş'ten geçtim
Kayalar dağında al kanlar saçtım
Elimde mavzer Dinar'ı bastım
Duymadın mı Kaymakam bey şanımı
Beyler aman gidelim
Kaynak: Nedret Gürcan

Koca Mustafa Türküleri 2
Bohurcular bölük bölük geldiler
Ciğerimi delik delik deldiler
Mustafa'yı şu çimene serdiler
Malı yağma ırzı beylik dediler
Sular akmayınca durulmazimiş
Gönül gezmeyince yorulmazimiş
Kocalıkta demler sürülmezimiş
Gençlik elde iken sürem demleri
Kahbe felek değirmenin döndü mü
Bağın bahçen sular ile doldu mu
Ben yaparım sen yıkarsın bendimi
Döne döne nöbet bile geldi mi
Çıkaydım Kumalar'ın düzüne
Martinimi alaydım yüzüme
Onbeş sene az geliyor gözüme
Yandım Allah müfrezeler elinden
Burçak verin kır atıma kişnesin
Fitil salın yarelerim işlesin
Ben ölürsem nazlı yarim n'işlesin
Kalk gidelim ela gözlüm dağlara
Kır ata bindim de Macıl'dan geçtim
Kumalar dağ'ına al kanlar saçtım
Onbeş atlıynan Dinarı bastım
Duymadın mı Kaymakam bey ünümü
Kaynak: Nedret Gürcan

Koca Mustafa Türküleri 3
Koca Mustafa da al kanlar kustu
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Jandarmalar dumanından duramaz
Mustafa der bu dağ bize yaramaz
Belki müfrezeler vururlar bizi
Zindan boğazını müfreze bastı
Koca Mustafa da al kanlar kustu
Bunu gören İnce Memed koydu da kaçtı
Şahinin yuvadan kaçtığı gibi
Haydarlı üzeri çifte değirmen
Ankara'dan geldi vur emri ferman
İnce Memed der ki ben burda durmam
Bugün müfrezeler basarlar bizi
Yörüklerin keçileri alabaş
Mustafa'nın varacağı Karataş
Aman İnce Memed yanıla ulaş
Şimdi Bohurcular vururlar bizi
Müfrezeler bölük bölük geldiler
Ak göğsümü delik delik deldiler
Hükümet önünde resmim aldılar
Ak kağıt üstünde görün siz beni
Kaynak: Nedret Gürcan

Koca Mustafa Türküleri 4
Kırklar'a vardım emme gezmedim
Galem alıp gözelleri yazmadım
Bu gara yazıyı gemdim yazmadım
Yazan katip galemin gırılmadı mı

Sayfa 1918

Yüzbir sene az geliyor gözüme
Goca Mustafa gaktı gayalara dayandı
Keten göynek al gannara boyandı
İnce Memed buna can mı dayandı
Gak gidelim Karataşlım buradan
Goca dağ başında bir ulu gavak
Dibinde açılmış gül tabak tabak
Gözelin goynunda tez olan sabah
Çirkinlere var ömrünü yoğetti
Kaynak: Nedret Gürcan

Koca Mustafa Türküleri 6
Buhurcular atar atar vuramaz da
İnce Memed dumanından duramaz
Kalk gidelim bu el bize yaramaz
Şimdi müfrezeler basarlar bizi
Yörüklerin keçileri alabaş da
Mustafa'nın varacağı Karataş
Aman İnce Memed imdada ulaş
Şimdi müfrezeler basarlar bizi
Buhurcular bölük bölük geldiler de
Ak bağrımı delik delik deldiler
Şu Dinar'da resmini aldılar
Ak kağıt üstünde görsünler bizi
Kaynak: Nedret Gürcan

Kırıklar'ın sıra sıra söğüdü
Ben giderken yapracığı göğüdü
Tükendi mi Kırklar'ın yiğidi
Gak gidelim İnce Memed dağlara

Koca Öküz

Müfrezeler bölük bölük geldiler
Akbağırımı delik delik deldiler
Goca Mustafa'nın öldüğünü bildirdiler
Gak gidelim Karataşlım buradan

Aman aman aşıdın beni
Yoldan şaşırdın beni
Aşka düşürdün beni
Hop hop aynaya bakarsın
Süs püs cilve yaparsın
Yoldan yoldan saparsın

Goca Mustafa da atar atar vuramaz
Buhurcular dumanından duramaz
İnce Memed bu iş bize yaramaz
Gak gidelim Karataşlım buradan
Çadır gurdum Kumalar'ın düzüne
Aynalı martinimi aldım yüzüme
O gız vermiş gül memesini ağzıma
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Goc'öküzün dizindedir dermanı dermanı
Ölmede goc'öküz bu yılda kaldır harmanı

Goc'öküzü suya saldım içmiyor içmiyor
Amanda goc'öküz bu yıl da vakit geçmiyor
Aman aman aşıdın beni
Yoldan şaşırdın beni
Aşka düşürdün beni
Hop hop aynaya bakarsın
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Süs püs cilve yaparsın
Yoldan yoldan saparsın
Arabacı arabanı düze çek düze çek
Üstündeki güzelleri bize çek
Aman aman aşıdın beni
Yoldan şaşırdın beni
Aşka düşürdün beni
Hop hop aynaya bakarsın
Süs püs cilve yaparsın
Yoldan yoldan saparsın

Sayfa 1919

Ne gelin yarasını tuzlar
Ayağında kısmet gözler
Döner baykuşa kocalık
Kalksa yoluna gidemez
Etrafa seyran edemez
Değirmeni un edemez
Döner kör taşa kocalık
Sabahınan erken kalkar
Sidik bacağından akar
Mucuk gözüne çokar
Çırğınır döşe kocalık

Kaynak: Satılmış Kılıç

Kocaldım Ayvaz Pir Oldum
Kocadım belim büküldü
Gözümün nuru döküldü
Damarım bendi söküldü
Kocaldım Ayvaz pir oldum
Feleğin n'olduğun bildim
Kahice kahice güldüm
Ben her şeyden arzum aldım
Kocaldım Ayvaz pir oldum
Güzele bade içirdim
Hasmı meydandan kaçırdım
Yedi naldan ol geçirdim
Kocaldım Ayvaz pir oldum
Köroğlu der yarim gelmez
Akan gözüm yaşın silmez
Eski gençlik ele girmez
Kocaldım Ayvaz pir oldum
Kaynak: Köroğlu

Kocalık (Hayır Ameli Çoğusa)

Okuyup karadan seçmez
Kuş olup havada uçmaz
Fes püskül eline geçmez
Börk giyer başa kocalık
Aşık Meryem eder destan
Nakledeyim her nefesten
Yeğiti çok Arabistan
Olasın paşa kocalık
Kaynak: Aşık Meryem

Kocaman Dağların Başı
Kocaman da dağların başı kocaman olur
Etekleri de eğrim eğrim yol olur
Bir yiğit de ne kadar kahraman olursa olsun
O da varır gurbetin ellerine kul olur
Bir yiğit de ne kadar kahraman olursa olsun
O da düşer de bir el kızına kul olur
Çingir çingir çingirler de şu yaylanın taşları
Garip garip öter de şu sılanın kuşları
Kendi sılasında gülmeyen şu fakirin başları
Gider de gurbet ellerinde güler mi sandın

Hayır ameli çoğusa
Mevlaya yüzü ağısa
Eğer günahı yoğusa
Yanmaz ateşe kocalık

Babasının evinde gülmeyen şu kızın başları
Gider de gurbet ellerinde güler mi sandın

Kocalığın müşkil işi
Dökülür kirpiği kaşı
Sallanır titrer başı
Döner sarhoşa kocalık

Kocayaylam

Kaynak: Şinasi Uslu

Kocayayla'ya çıkarız Uludağ'ına bakarız
Adına şölen yaparız vefalısın Kocayaylam
Etrafında ormanları düzlüğünde harmanları

Ne yanına gelir kızlar
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Hastalara dermanları şifalısın Kocayaylam
Osmanlıda günümüze ün kattın ünümüze
Hoş geldiniz şenliğimize ne güzelsin Kocayaylam

Sayfa 1920

Düz ovaya inilir mi
Ölüm yıldı sanılır mı
Düşman sinmiş yolun gözler
Bile bile yanılır mı

Kaynak: Necati Ekşi

Koç Kırat'a Binip İnem Sazan'a
Koç Kırat'a binip inem Sazan'a
Bir düzen vereyim yoldan azana
Yüzbin öveç ısmarladım Hozan'a
Yesin yiğitlerini ta ben gelende
Koç Kırat'a binip gidem yabana
Belki kar yağar da yollar kapana
Yüzbin öveç yaydırırım çobana
Yesin yiğitlerim ta ben gelende
Tokat kervanından aldım bakırı
İncitmeyin fukarayı fakırı
Tuna seli gibi verin çakırı
İçsin yiğitlerim ta ben gelende
Bu meydana derler Çamlıbel dağı
Kiralandı bize Besni'nin bağı
Tulum tulum gelsin Helete yağı
Yesin yiğitlerim ta ben gelende
Koç Kırat'a binip ineyim çaya
Bir göz gezdireyim yoksula baya
Som sırmadan urba sıktırma saya
Giysin yiğitlerim ta ben gelende
Yüce dağlar koç yiğidin arkası
Emlik kuzu koç koyunun körpesi
Gelsin yüz bin kile kıraç arpası
Yesin yavuz atlar ta ben gelende
Kaynak: Köroğlu

Koçaklama (Çıktım Dağın Başına)
Çıktım dağın başına da
Adım kazdım taşına
Ölüm namert belalımdır
Bakmaz gözüm yaşına
Bu dağların rüzgarından
Hoştur aman benim başım hey
Ölüm düşme peşime
Gençtir daha benim yaşım
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Günü gelince onar yüzer
Biner biner ölürüz
Vuruşmaktır aslımız bizim
Döner döner ölürüz
Kaynak: İsmail Uyaroğlu

Koçari (Kız Tazeciksin Çok Taze)
Kız tazeciksin çok taze
Sanki lahana filizi
Sırtıma alayım seni
İster ağır ol ister hafif
Mısırın ikinci çapasını
Bıraktım senin için
Çok sevinçliyim ben
Havalara atıyorum şapkamı
Seni istemediler diye
Terk ettim anamı babamı
Güzelliğin karşısında
Yitirdim ben aklımı
Sözüne kanıp başkalarının
Niçin ihanet ettin bana
Söz kesen kimmiş
Kimmiş o söyle bana
Kaynak: Fadime Tandilava

Koçarken Meyanını Gülseydin
Koçarken meyanını gülseydin hıkır hıkır
Hasedinden münkirler boğulsun fıkır fıkır
Bir kez dünya gözüyle reftarını göreydim
Altın nalınlar ile gelişin tıkır tıkır
Otursam ben yanında raksa etsen sen şürü
Came-i gül-gün ile oynasan şıkır şıkır
Dertli-i dil-teşneye güzel camı sunaydın
Alaydım ben elinden içeydim lıkır lıkır
Kaynak: Şair Dertli
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Koççeri (Yatma Yeşil Çimene)
Yatma yeşil çimene
Oy nenni Koççeri
Uyur uyanamaz mısın
Haydi haydi Koççeri
Verme beni ellere
Oy nenni Koççeri
Görür dayanmaz mısın
Haydi haydi Koççeri
Koççeri benim yarim
Oy nenni Koççeri
Koççeri'den kime ne
Haydi haydi Koççeri
Yayladan gel yayladan
Oy nenni Koççeri
Yollar çamur olmadan
Haydi haydi Koççeri
Eğil eğil öpeyim
Oy nenni Koççeri
Gül sineler solmadan
Haydi haydi Koççeri
Koççeri benim yarim
Oy nenni Koççeri
Koççeri'den kime ne
Haydi haydi Koççeri
Yaylanın çimeninde
Oy nenni Koççeri
Kuzu kestim yediler
Haydi haydi Koççeri
Gönderdim elçileri
Nişanlıdır dediler
Oy nenni Koççeri
Haydi haydi Koççeri
Koççeri benim yarim
Oy nenni Koççeri
Koççeri'den kime ne
Haydi haydi Koççeri
Kaynak: Nurettin Demir

Koçları Vurdum Deriye
Koçları vurdum deriye
Öldüm arıya arıya
Mintan yara dar geliyor
Terzi kolların kuruya
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Vay vay vay vay karlı dağlar
Ben gidende anam ağlar
Keşke anam olmasaydı
Dertlerime yanmasaydı
Çitim çalılarda kaldı
Çemberimi eller aldı
Küçücükten bir yar sevdim
O da gurbetlerde kaldı
Vay vay vay vay karlı dağlar
Ben gidende anam ağlar
Keşke anam olmasaydı
Dertlerime yanmasaydı
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Kokladığın Güller Olam
Kokladığın güller olam yar senin yar senin
Yürüdüğün yollar olam yar senin yar senin
Ağzındaki diller olam yar senin yar senin
Sevdiğini söyler misin, yar beni yar beni
Ah yar beni, diyar beni, yar beni
Al hançeri vur sineme yar beni yar beni
Sen gün isen, beni de ay eyle ay eyle
Selvi isen yanına dal eyle dal eyle
Sultan isen, köle eyle kul eyle
Razı olup sever misin yar beni yar beni
Ah yar beni, diyar beni, yar beni
Al hançeri vur sineme yar beni yar beni

Koklamaya Kıyamam Ki
Bu gün canan geldi bize
Dudak sanki diller meze
Yarim tazelerden taze
Koklamaya kıyamam ki
Benim yarim güle benzer
Ovada sümbüle benzer
Şakıyan bülbüle benzer
Sohbetine doyamam ki
Yıldız gibi muallakta
Doğarken gördüm şafakta
Gerdanında nokta nokta
Benlerini sayamam ki
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Sayfa 1922

Hadi gülüm yandan yandan yandan
Bozucuya dahil miyim
Uyur gezer gafil miyim
Madem Aşık Daimi'yim
Ben cahile uyamam ki
Kaynak: Aşık Daimi

Koklaya Koklaya (Gel Yarim)
Gel yarim yeter bekledim
Gülü koklaya koklaya
Gözlerime yaş ekledim
Seli koklaya koklaya
Bir derdime bin ekledim
Aşkın boynuma yükledim
Seherde haber bekledim
Yeli koklaya koklaya
Gurbet gezdim adım adım
Asla olmadı muradım
Sırma saçın hatırladım
Teli koklaya koklaya
Reyhani'yim bak zamana
Kara bağrım yana yana
Kerem oldum Aslı Hana
Külü koklaya koklaya
Kaynak: Aşık Reyhani

Kol Bastı
Dere boyu kavaklar
Açtı yesil yapraklar
Ben yare doyamadım
Ben o yare doyamadım
Doysun kara topraklar
Asmadan gel asmadan
Fistan giymiş basmadan
Kalk gidelim sevdiğim
Devriyeler basmadan
Acem kızı çeçen kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım şu dağın başına
Sen gül topla ben nergisi
Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
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Oy kul ancak
Bu işler nasıl olacak
Erkeklerin Günahı
Biz Erkeklerin Günahı
Kız sizlerden sorulacak
Acem kızı çeçen kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım şu dağın başına
Sen gül topla ben nergisi
Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
Hadi gülüm yandan yandan yandan
Kaynak: Murat Kayıkçı

Kolay Değil Destan Olmak
Kolay değil destan olmak dillere
Kurban olam da göğsündeki güllere
Salını salını gideceğin ellere
Uzanıp önünde yol olacağım
Yol olacağım
Aşkından olmuşum vallahi deli
Dünyaya değer zülüfün teli ah
Ne olur dostlarım kınaman beni
Varıp kapısına kul olacağım
Kul olacağım
Kaynak: Arif Delen

Kolay Değildir
Yıkma gönül sarayını
Örmesi kolay değildir
Kalbe iman kalayını
Sürmesi kolay değildir
Bir etmezsek lütfü kahrı
Bal edemek acı zehri
Kapısızdır sevgi şehri
Girmesi kolay değildir
Feymani kul hak mirası
Yüze vurulmaz karası
Derin olur dil yarası
Sarması kolay değildir
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Kaynak: Aşık Osman Feymani

Kolay Değildir (Güzelin Özünde)
Güzelin özünde çirkin yatarken
Güzelliğe ermek kolay değildir
Kötüyü iyinin içinde ara
iyiliğe varmak kolay değildir
Tat vermezse eğer her gün yediğin
Sende olmayandır iyi dediğin
Yürekten inanıp gönül verdiğin
Sevdiğini sarmak kolay değildir
Bir gün bozmak için içme andını
Sel olup yıkama Yiğit bendini
Özünle bir olup kendi kendini
Yüzleştirip sormak kolay değildir
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Kollarıma Alsam Seni
Kollarıma alsam seni
Sarsam sıkıca bedenini
Gül bahçenden gül derlesem
Söyle sever misin beni
Hayaldeki kadın başka
Kollardaki olunca başka
Ne yaparsın kader dersin
Herkes şaşar bu aşka
Kaynak: Mustafa Emirler

Kolum Çekip Elim Bağlamasınlar
Bize de Banaz'da Pir Sultan derler
Bizi kem kişi de bellemesinler
Paşa huddamına tenbih eylesin
Kolum çekip elim bağlamasınlar
Hüseyn Gazi binse gelse atına
Dayanılmaz çerh-i felek zatına
Benden selam olsun ev külfetine
Çıkıp ele karşı ağlamasınlar
Ala gözlüm zülfün kelep eylesi
Döksün mah yüzüne nikap eylesin
Ali Baba Hak'tan dilek dilesin
Bizi dar dibinde eğlemesinler
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Sayfa 1923

Eğer Ali Baba söze uyarsa
Ferman büyük yerden beyler kıyarsa
Ala gözlü yavrularım duyarsa
Al'ım çözüp kara bağlamasınlar
Surrum işlemedi kaddim büküldü
Beyaz vücudumun bendi söküldü
Önüm sıra kırklar Şah'a çekildi
Daha beyler bizi dilemesinler
Pir Sultan Abdal'ım çoşkun akarım
Akar akar dost yoluna bakarım
Pirim aldım seyrangaha çıkarım
Yıldızdağı seni yaylamasınlar
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Kolum Nerden Aldın
Ademden mi geldin Nuhtan mı kaldın
Kolum nerden aldın sen bu zinciri
Bende bir adamdım kahpe dünyada
Kolum nerden aldın sen bu zinciri
Kimler yazdı bu yazıyı yazanı
Gönül arzetmiyor böyle düzeni
Dövülür mü memleketin ozanı
Kolum nerden aldın sen bu zenciri
Körpe yaşta layık oldum ölüme
Gücüm yetmez zalim oğlu zalime
Uyansa Atatürk Ağlar halime
Kolum nerden aldın sen bu zinciri
Ben bir ceylan idim dostluk dağında
Ben bir sümbül idim bizlik bağında
Gavur'un Merihe gitme çağında
Kolum nerden aldın sen bu zinciri
Mahzuni Şerifim başım belada
Benim gözüm yoktur cennet-i alada
Bunun için m'öldük Çanakkale de
Kolum nerden aldın sen bu zinciri
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kolumda Bilezikler
Kolumda bilezikler
İnceciktir incecik
Anne ver sevdiğime
Öleceğim gencecik
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Yaş nane kuru nane
Neden kuruttun anne
Sevdiğime vermeyecektin
Neden büyüttün anne
Kaynak: Yöre Ekibi

Kolumu Salladım Toplar Oynadı
Kolumu salladım toplar oynadı
Kara taş içinde çete kaynadı
Yaşasın Urfalılar teslim olmadı
Di yeri yeri kumandanlar yeri
Çetelerim gidiyor dönmüyor geri
Tılfındır hastahane karşıma karşı
Zalım Fransızın bonba atışı
Urfa çetelerinin süngü takışı
Dı yeri yeri Bozanbegim yeri
Çetelerim gidiyor dönmüyor geri
Tılfındır tepesinde tabya kuruldu
Ermeniler Fransıza asker yazıldı
Şebekede Fransıza mezar kazıldı
Dı yeri yeri Bozanbegim yeri
Çetelerim gidiyor dönmüyor geri
Çekerim çekerim gitmez kadana
Fransızın kurşunu değmez adama
Dönmezsem haber verin anama
Dı yeri yeri kumandanlar yeri
Çetelerim gidiyor dönmüyor geri
Şişkonun damından atlaladım geldim
Cabırhaman döküldü topladım geldim
Hayın düşmanları pakladım geldim
Dı yeri yeri kumandanlar yeri
Çetelerim gidiyor dönmüyor geri
Fransızın başında kırmızı fesler
Atılıyor bombalar gelmiyor sesler
Ruhları çekilmiş kalmış kafesler
Dı yeri yeri kumandanlar yeri
Çetelerim gidiyor dönmüyor geri
Kaynak: Cemil Cankat

Kon Gülüne Konma Elin Harına
Kon gülüne konma elin harına
Aldanman kapılman körü körüne
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Sayfa 1924

Adem evsin kurmuş evlek yerine
Siz uzaktan dolansanız fayda yok
Merd olan sırrını ele verir mi
Parasını zayıf mala verir mi
Kerkes harmanını sele verir mi
Yalvar yakar dilenseniz fayda yok
Aslan yatar ama ipi dolaşmaz
Baş pehlivan birdenbire güreşmez
Bir zerresi sırtınıza bulaşmaz
Kuma toza belenseniz fayda yok
Telli Osman der kapanan göz görür mü
Alet olmayınca maden erir mi
Yapraksız ağaçlar meyve verir mi
Akşam sabah sulansanız fayda yok
Kaynak: Aşık Telli Osman

Konma Bülbül Konma
Konma bülbül konma nergis dalına
Öldürürler aman bir yar yoluna
Ben de kurban olam fidan boyuna
Demeyin demeyin aman aman aman
Yarim vuruldu kanı duruldu köye duyuldu
Eleşkirt'ten çıktım yüküm eriktir
Açmayın yaramı delik deliktir
Benim sevdiğim taze feriktir
Demeyin demeyin aman aman aman
Yarim vuruldu kanı duruldu köye duyuldu
Kaynak: Hüseyin Yazılı

Konuşanlar Kokuşanlar
Fikirler tartışır hakikat çıkar
Fikrini yazandan ne zarar gelir
Niyet gizlenirse anarşi çıkar
Heceler dizenden ne zarar gelir
Fol da mı yaşarız horozlanırsın
Farklı bir görüşe marazlanırsın
Fert iradesiyle çerezlenirsin
Ezberi bozandan ne zarar gelir
Akıl baliğ halka ayıptır vasi
Göndermiş vekilin meclistir sesi
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Demokrasi hukuk vitrinin süsü
Haykırıp kızandan ne zarar gelir
Bu sistem içinde millet nerede
Kaynak sağlam su kalmadı derede
Size göre halk yok şu yer kürede
Halk ile gezenden ne zarar gelir
Ne giyeceğini seçen halk ise
Vekilini seçmiş batan ne size
Hep kışta yaşarız çıkılmaz güze
Baskıdan bezenden ne zarar gelir
Beğenmez isek de meclis milletin
Mühür elindedir devir zilletin
Köhne fikrinizi ipte sallatın
Seçimle çözenden ne zarar gelir
Ticaret yapmasın siyaset yapma
Dinin se dogmadır sakın ha tapma
Ağaç gibi yaşa kökünden kopma
Kaderin çizenden ne zarar gelir
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Konuşuyor (Ağzı Olan Değil)
Ağzı olan değil niye
Parası olan konuşuyor
Kendini aklasın diye
Karası olan konuşuyor
Fakir yatar hasırlıkta
Tasası geçim dirlikte
Biti ile Susurluk'da
Piresi olan konuşuyor
Vur davulcu tokmak için
Karanlığı yıkmak için
Emekçiyi yakmak için
Çırası olan konuşuyor
Canani'yim bağrım ezik
Kalmadı heybede azık
Terazinin dengi bozuk
Darası olan konuşuyor

Sayfa 1925

Ol sebepten badı cennettir hevası Konya'nın
Hicrine mahtubunu kılmış muhayyer aşıki
Davet etmiş dostuna olmuş hevası Konya'nın
Hor gezer ademleri amma veli irfan olur
Hafızı gayet ceri alimleri umman olur
Hasılı bir katre abın nuş eden aslan olur
Galiba toprağının bu iktizası Konya'nın
Bülbül elhan eylemez bu beldede vaktü seher
Zikri mevlanaya mani olmuş ol murgameyer
Heft kişverde hezarı aşıkları ya hu çeker
Zümreyi nadan degildir müptelası Konya'nın
Evliyasın eyleyim dersek bir bir hisap
Eylesem icmali tafsilini olurdu bin cilt kitap
Durma sende eyle kutbu Mevlanaya intisap
Ordadır aşıkların açık livası Konya'nın
Kaynak: Mazhar Sakman

Konya Yemek Destanı
Evvela yürüttük baştan çorbayı
Sarımsakla terbiye olmuş paçayı
Domatesle pişirmeli bamyayı
Midemizi açsın hoş misal olsun
Yekte yavrum yekte
Pastırmalar denkte
Ne olursa olsun
Delikanlılıkta
Elhamdülillah hiçbir şeyi taşlamam
Yağ içinde yumurtadan hoşlanmam
Taze somun olmayınca başlamam
Yiyen ahbaplara afiyet olsun
Yekte yavrum yekte
Pastırmalar denkte
Ne olursa olsun
Delikanlılıkta
Mısırgayı bir hal edin öldürün
İçine de fındık fıstık doldurun
Lokmaları üçer beşer kaldırın
Yiyen ahbaplara afiyet olsun

Kaynak: Ozan Ata Canani

Konya Divan Ayağı
Aşku şevk-i ile kurulmuştur binası Konya'nın
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Yekte yavrum yekte
Pastırmalar denkte
Ne olursa olsun
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Delikanlılıkta
Muhallebi ilen sütlü gelsin araya
Kifayeler dursun hep bir sıraya
İki tatlı bir tuzlu gelsin sofraya
Gaymak güllaç ile şeker hal olsun
Yekte yavrum yekte
Pastırmalar denkte
Ne olursa olsun
Delikanlılıkta
Yiyenler nimetin şükrün bilirse
Vücut kuvvet bulup halin alırsa
Bu yemekler bize her gün gelirse
İsterse altı ay oruç hal olsun
Yekte yavrum yekte
Pastırmalar denkte
Ne olursa olsun
Delikanlılıkta
Kadifin teli kırmak gülü
Üzeri kokulu amberi gülü
Pilavın üstüne getirin sütlüyü
Yiyelim bizlere can cemal olsun
Yekte yavrum yekte
Pastırmalar denkte
Ne olursa olsun
Delikanlılıkta
Bihamdülillah yedik nimet ile nanı
Bizlerin zamanı bolluk zamanı
1314'te yazdık bu destanı
Okunsun dillerde pür misal olsun
Kaynak: Yöre Ekibi

Konya Yemek Destanı (Yekte)
Evvela yürüttük baştan çorbayı
Sarımsakla terbiye olmuş paçayı
Domatesle pişirmeli bamyayı
Midemizi açsın hoş misal olsun
Bihamdülillah hiç bir şeyi taşlamam
Yağ içinde yumurtadan hoşlanmam
Taze somun olmayınca başlamam
Yiyen ahbaplara afiyet olsun
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Sayfa 1926

Katmeri ince aç yağın sakınma
Sakın ama haş haş yağı koma
İnce etten olur hemde çullama
Tavada pişmiş bir kızıl hal olsun
Enginar kereviz ıspanak
Karnıbaharla semiz otu bir tabak
Patata tomata böğrülce kabak
Onlarda içinde hoş misal olsun
Köfte yaprak birde lahana dolması
Sarı erik zerdali nohut yahnisi
Zülbiye pancar turp salatası
Onlarda içinde pür kemal olsun
Yiyenler nimetin şükrün bilirse
Vücut kuvvet bulup halin alırsa
Bu yemekler bize hergün gelirse
İsterse altı ay oruç hal olsun
Hak verir dostuna yarınki günü
Çorbada yemeklerin önüdür önü
Yemeklerin bastırmak için üstünü
Kahve ile tütün on çuval olsun
Palize ile muhallebi araya
Kifayeler dursun hep bir sıraya
İki tatlı bir tuzlu gelsin sofraya
Kaymak güllaçla şeker hal olsun
Canım böğrülce baklada ister
Yıldız kökü çayır bağında biter
Patlıcan ortanın gayretin güder
Karpuz üzüm divlek üç misal olsun
Kadifin teli kırmak gülü
Üzeri kokulu amberi gülü
Pilavın üstüne getir sütlü
Yiyelim bizlere can cemal olsun
Bihamdülillah yedik nimet ve nanı
Bizlerin zamanı bolluk zamanı
1304’te yazdık bu destanı
Okunsun dillerde pür misal olsun
Kaynak: Bülbül Hoca

Konyalı Kız (Yeşil Olur)
Yeşil olur Konya'nın Meram'ı
Konyalı kız depreştirdi yaramı
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Sayfa 1927

Ayrılığın oku girdi bağrıma aman
Bağlantı
Karlı dağlar yarla açtı aramı
Yüce dağlar yarla açtı aramı
Konyalı kız edalı kız
Yaktın beni belalı kız
Var git çoban var git halimi bildir
Sensiz sona erdi Konya'da bıldır
Ya gel ya beni yanına aldır
Karlı dağlar yarla açtı aramı
Yüce dağlar yarla açtı aramı
Konyalı kız edalı kız
Yaktın beni belalı kız
Kaynak: Bilinmiyor

Konyalım (Hani Benim Elli Dirhem)
Hani benim elli dirhem kestanem
Konyalıdan başkasını istemem
(Bağlantı)
Yürü yavrum yürü
Saçlarını sürü
Şimdi burdan geçti
Konyalının biri
Hani benim elli dirhem bulgurum
Konyalının kaşlarına vurgunum
Bağlantı
Hani benim elli dirhem şekerim
Sen sarhoş ol ben kahrını çekerim
Bağlantı
Hani benim elli dirhem eriştem
Konyalıdan olsun benim eniştem
Bağlantı
Hani benim elli dirhem ırakım
İçer içmez geçmez benim merakım
Bağlantı
Hani benim elli dirhem pırasam
Mumlar yaksam Konyalıyı arasam
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Kaynak: Yöre Ekibi

Kor Bir Ateştir Yüreğim
Kor bir ateştir yüreğim
Coşku büyüttüm koynumda
Oğul (kızım) gitme demedim
Omuz verdim kavgasına
Bulutlar ağlar dağlardan akar
Savrulur zindanlara
Zinciri kırar duvarı yıkar
Kavuşuruz meydanlarda
Boy veriyor karanfilim
Özgür günün müjdesiyle
Kızım (oğul) gitme demedim
Soluklar verdim sesine
Boran ayırdı elimi
Onun sıcak ellerinden
Baş eğmez kar çiçeği
Onurla yanındayım ben
Kaynak: Grup Yorum

Korkarım
Gençliğimi kimse bilmez
Sakallarımdan çocuk kokusu
Ağzımdan ayışığı fışkırır benim
Ceketimi yağmurlara astığımdan beri
Tehlikeli şiir okur
Dünyaya sataşırım
Güzüm baharlara
Yüzüm yağmurlara
Hüznüm dağlara küs
Gözüm sabahlara
Ömrüm topraklara
Hüznüm dağlara küs
Geceden karanlık sebebim
Geceden mülteci kederim
Korkarım dönmez yüreğim
Korkarım güzelim korkarım
Beni vuracaklar
Beni bulacaklar
Beni yoracaklar yar
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Beni tutacaklar
Beni yakacaklar
Bana kıyacaklar yar
Sorulur karanlık sebebim
Vurulur mülteci kederim
Korkarım dönmez yüreğim
Korkarım güzelim korkarım
Kaynak: Ahmet Kaya

Korkarım (Acı Söze)
Acı söze sitem adı takmışlar
Manayı bilmeyen dilden korkarım
İşte böyle nice hatır yıkmışlar
Kendini beğenmiş kuldan korkarım
Toplumda sözünü bilmezse kişi
Arifin gözünde diner mi yaşı
Bin batmandan fazla koca bir taşı
Alıp da götüren selden korkarım
Haşimi'yim hayat geçti boşuna
Gözyaşını katık etmiş aşına
Hile katmamalı insan işine
Harama uzanan elden korkarım
Kaynak: Aşık Haşimi

Korkarım Gideceksin
Korkarım gideceksin
Aklım baştan gidecek
Eşgalime hüküm koyup gideceksin

Sayfa 1928

Kaynak: Bülent Kaya

Korkirem Bala Korkirem
Ay balam tek başına çıkıram ben
Dağlara balam dağlara
Yangınlı volkan görürem
Cin görürem, can görürem
Bin türlü tufan görürem
Mezerde hortlak görürem
Gül gibi yaban görürem
Korkmiram bala korkmiram
Ay balam şafak vakti
Düşürem bala çöllere
Kan yiyen sırlan görürem
Kükremiş aslan görürem
Dalgalı umman görürem
Bin türlü tufan görürem
Mezerde hortlak görürem
Gül gibi yaban görürem
Korkmiram bala korkmiram
Bu korkmamazlığım ile
Vallahi bala, billahi bala
Harda bir yobaz görürem
Harda bir softa görürem
Harda bir molla görürem
Korkirem bala korkirem

Korkuyorum (Ta Küçücük)

Gözümü açıp sana uyandığımı
Senle kördüğüm olup
Sana yandığımı
Unutup gideceksin

Ta küçücük yaştan beri
Yılanlardan korkuyorum
Ne ileri ne de geri
Yalanlardan korkuyorum

Korkarım ardından bakamam
Dönüşü imkansız yolun
Gidişi içimi yakar dayanamam

Bizler gördük çoklarını
Açlar ile toklarını
İnsanların haklarını
Çalanlardan korkuyorum

Gideceksin kirpiklerim
Şahit olacak gecelere
Susacak kalem sensiz hecelere
Korkarım artık seherleri sana sormaya
Paramparça kıldığın yüreğimi sarmaya
Yalnızım yazık gideceksin
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Elinde yok hürriyeti
Bilinmiyor zürriyeti
Sonradan bir variyeti
Bulanlardan korkuyorum
Kevseri der bu ahvalim
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Sayfa 1929

Özde cahil sözde alim
Merhametsiz gaddar zalim
Olanlardan korkuyorum

Güzelim birdanem sevdiğim haydi
Aldım haberini de garip çobandan
Sevdiğim bidanem yeri

Kaynak: Aşık Kevseri

Amman yeri yeri
Kostak yeri yeri
Çapraz yeri yeri
Yeri yeri yeri

Korunun Annacı Kumalar Dağı 1
Korunun annacı Kumalar Dağı
Eridi kalmadı yüreğin yağı
Seni dolu vursun Kınık'ın bağı
Yarime gülleri kıyamadın mı
Bakarım bakarım köyde göremem
Al kadifeler giymiş yari bilemem
Orta boylarına kurban olduğum
Del'oldum yoluna köye giremem
Kaynak: Saffet Uysal

Korunun Annacı Kumalar Dağı 2
Korunun annacı Kumalar dağı
Eridi galmadı yüreğim yağı
Seni dolu vursun Kınık'ın bağı
Yarime gülleri kıyamadın mı
Karşı ki dağlara kar yine düştü
Bugün gidemedim yar bana küstü
Şimdi ki ahbaplar iyi gün dostu
Kötü günde halim soran kalmamış
İnci midir mercan mıdır dişlerin
Kudretten kara mıdır kaşların
Bir omuzdan bir omuza saçların
Yel vurdukça döğer ince belini
Sabahın seherinde suya mı geldin
Ötme bülbül bağrımı deldin
Sen de bencileyin yardan ayrıldın
Yarinden ayrılan gelsin yanıma
Pancar tarlasında yorulmadın mı
Şu gelen güzele vurulmadın mı
Yemin etme yeminlere düşersin
Kız iken sen bana sarılmadın mı
Kaynak: Nedret Gürcan

Kostak Yeri (Yörü Yörü)
Yabandan gel kara gözlüm yabandan
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kız pınar başına yatmış uyumuş
Güzelim sevdiğim birdanem gel gel
Ela gözlerini de uyku bürümüş
Sevdiğim bidanem yeri
Amman yeri yeri
Kostak yeri yeri
Çapraz yeri yeri
Yeri yeri yeri
Kız pınar başında desti doldurur
Güzelim birdanem sevdiğim haydi
Destinin kulpuna da şahin kondurur
Sevdiğim bidanem yeri
Amman yeri yeri
Kostak yeri yeri
Çapraz yeri yeri
Yeri yeri yeri
Kaynak: Rıfat Çavuş

Koşar Telden Tele Dökülür Saza
Koşar telden tele dökülür saza
Ben beni söylerim türkülerimde
Özlem çağıl çağıl aşık yığın yığın
Ben beni söylerim türkülerimde
Gâh Emrah olurum dert ile dolan
Gâh bir Köroğlu'yum dağlarda kalan
Seyrani Sümmani Karacaoğlan
Ben beni söylerim türkülerimde
Kaynak: Halil Soyuer

Kotana Bak Kotana
Hop yarim aman kotana bak kotana
Hop yarim aman kotanda maç tutana
Hop yarim aman çok yazığım geliyor
Hop yarim aman yorgan sarıp yatana
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Hop yarim amankotan altında çayır
Hop yarim aman gülü dikenden ayır
Hop yarim aman çok dualar ederim
Hop yarim aman mevlam yarımı kayır

Sayfa 1930

Şogin Deresi'nden indi sürüsü
Sürüden ayrılmış onun birisi
Avcular post etmiş nazik derisi
Kaç kuzulu ceylan yad avcu geldi

Kova Kova Endirdiler Yazıya

Zalim avcu düşmüş gelir izine
Al kanın akıtmış iki dizine
Mor sinekler konmuş ela gözüne
Kaç kuzulu ceylan yad avcu geldi

Kova kova endirdiler yazıya
Tut ettiler al kınalı tazıya
İş başa düşünce bakma kuzuya
Kaç kuzulu ceylan yad avcı geldi

Böyle'molur avcıların töresi
Koltuğundan vurmuş sızlar yarası
Hekime göstermiş yoktur çaresi
Kaç kuzulu ceylan yad avcu geldi

Avcı düşmüş şu ceylanın peşine
Al kanları akmış iki dizine
Mor sinekler konmuş ala gözüne
Kaç kuzulu ceylan yad avcı geldi

Kova kova indirdiler yazıya
Tut ettiler al kanatlı tazıya
İş başa düşünce bakmaz kuzuya
Kaç kuzulu ceylan yad avcu geldi

Süre süre endirdiler dağlardan
Mor sümbüllü bahçelerden bağlardan
Kerem der ki şu geçtiğim yollardan
Kaç kuzulu ceylan yad avcı geldi

Süre süre indirdiler dağlardan
Mor sümbüllü bahçalardan bağlardan
Kerem eder şu geçtiğim yollardan
Kaç kuzulu ceylan yad avcu geldi

Kaynak: Mehmet Bülbül

Kaynak: Fazıl Muhsinoğlu

Kaynak: Aşık Kerem

Kova Kova İndirdiler Yazıya 1

Kova Kova İndirdiler Yazıya 3

Kova kova indirdiler yazıya
Dul ettiler al kınalı tazıya
İş başa düşünce bakmaz kuzuya

Kova kova indirdiler yazıya
Tut ettiler al kınalı yazıya
İş başa düşünce bakma kuzuya
Kaç kuzulu ceylan kaç avcı geldi

Kaç kuzulu ceylan kaç avcı geldi
Avcılar elinde kaç kuzun kaldı
Zalim avcı düşmüş gelir izine
Al kanlar akıtmış iki dizine
Mor sinekler konmuş ah o gözüne
Kaç kuzulu ceylan kaç avcı geldi
Avcılar elinde kaç kuzun kaldı
Kaynak: Neşet Ertaş

Kova Kova İndirdiler Yazıya 2
Sürü sürü avcu dağdan indirmiş
Kaç kuzulu ceylan kaç avcu geldi
Zalim avcu vurmuş seni sindirmiş
Kaç kuzulu ceylan yad avcu geldi
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Neyin düştü şu ceylanın izine
Kurşun değmiş al kan saçar gözüne
Mor sinekler konmuş ela gözüne
Kaç kuzulu ceylan kaç avcı geldi
Ceylanların ardında olur kuzusu
Koç yiğidin altından olur yazısı
Meme mi ister hey ananın kuzusu
Kaç kuzulu ceylan kaç avcı geldi
Kaynak: Darul Elhan

Koy Ateşe Kazanı
Koy ateşe kazanı
Kaynasun kaynamasun
Kız alacağum seni
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Yüreğin oynamasın
Allah'a yalvar yavrum
Şu dağları aşalum
Sen yağmur ol ben dolu
Yağarken buluşalım
Bu yalancı dünyada
Alamadum ahumi
Kız ananınan baban
Çeksinler günahumi
Kar yağar dizi dizi
Annesi vermez kızi
İkimiz de sevdali
Allah kavuştur bizi

Sayfa 1931

Milli gelir uçtu gitti faize
Bütün dünya güldü el alem bize
Politika döndü palavra söze
Dizdiler adını kıriz koydular
Vatandaşı kötü yola ittiler
Çalışmayıp hep yan gelip yattılar
Gazinoda şampanya patlattılar
Sızdılar adını kıriz koydular
Bazısı doldurdu çoktan destini
Kimisi korudu eşin dostunu
Koyun gibi vatandaşın postunu
Yüzdüler adını kıriz koydular
Kaynak: Umut Sucu

Kaynak: Ahmet Altıntaş

Koymazam (Yola Düşmek Makamı)

Koydular (Kıriz Destanı)

Yığılsa mahlukat mahşer gurulsa
İsrafil surunu çala koymazam
Çekerem kılıcı kavga kurulsa
Uçurduram burda kala koymazam

Rahatlık kudurttu deli eyledi
Azdılar adını kıriz koydular
Kimi Yalan kimi yanlış söyledi
Bezdiler adını kıriz koydular
Halkın arasına nifak soktular
Soyguna bir modern isim taktılar
Halkı yüzde yetmiş aç bıraktılar
Ezdiler adını kıriz kaydular
Kimisi oynadı kızla karıyla
Kimisi kudurdu devlet malıyla
Özel uçaklarla dolar kuruyla
Gezdiler adını kıriz koydular
Değerleri bir köşeye attılar
Ortak Pazar diye bir yol tuttular
Ortalığı birbirine kattılar
Tozdular adını kıriz koydular
Düşünmezler bu gidişin sonunu
Amerika'ya dönderdiler yönünü
Şiringayla vatandaşın kanını
Süzdüler adını kıriz koydular
Milletin malını çar çur ettiler
Servetine nice servet kattılar
Meclis makamında yumruk attılar
Kızdılar adını kıriz koydular
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Haber olsun Beyazid’in iline
İl düşmesin ben delinin eline
Hoy deyip binerem kır-At beline
Bu meydanı Rüstem Zal’a koymazam
Bir yiğit ki atasından var ola
Tülek Terlan gurbet elde sar ola
Beyazid’de neçe güzel var ola
Getirirsem birin bile koymazam
Badeler içmişem hele sarhoşam
Gork o gümüde ki kaynayam coşam
Tülekler saldırtan bir terlan kuşam
Dönüp konsun diye dala koymazam
Kırarım kayaları yıkarım dağı
Hanlar zehir içer sultanlar ağı
Çenlibel dir Koç Köroğlu otağı
Şah da gelse Çenlibele koymazam
Kaynak: Ferman Baba

Koynunda (Koca Kartal)
Koca kartal ne gezirsen
Dağlar koynunda koynunda
Bala gördüm anasının
Ağlar koynunda koynunda
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Niye kelbin karalıpdır
Gül üstünü xar alepder
Şamamalar saralıbdır
Tağlar koynunda koynunda
Azaflı yaz dile gelmez
Uçdu bülbül güle gelmez
Geçcen geçdi ele gelmez
Çaglar koynunda koynunda
Kaynak: Mikayil Azaflı

Koyun Gelir Yata Yata
Koyun gelir yata yata
Çamurlara bata bata
Gelin Ayşe'm sele gitmiş
Yosunları tuta tuta

Sayfa 1932

Getirdim de ağ kuzuna yetirdim
Mor menevşe sarı çiğdem bitirdim
Yayamadım yüreğime dert oldu
Koyun seni salamadım çayıra
Ayakların değmez oldu bayıra
Meğer Allah beni senden ayıra
Sağamadım yüreğime dert oldu
Dağların başını bir duman aldı
Bu dağlar başımı dertlere saldı
Kara koyunlarım ellere kaldı
Yayamadım yüreğime dert oldu
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Koyun Sürdüm Yamaca

Aman Ayşe'm yaman Ayşe'm
Dağlar başı duman Ayşe'm

Koyun sürdüm yamaca
Oğlan gel dolamaca
Şimdi kızlar pek ucuz
Bir soğan bir bulamaca

Uzat Ayşe'm kollarını
Ver ağzıma dillerini
Nöbet nöbet bekliyoruz
Hanım Ayşe'm yollarını

Ak tarla kara tarla
Parla metelik parla
Sevdiğim geliyorum
Alnına tura bağla

Aman Ayşe'm yaman Ayşe'm
Dağlar başı duman Ayşe'm

Kaynak: Süleyman Ercan

Koyun gelir seke seke
Kulağında elmas küpe
Ben yarimden ayrılmazdım
Ayırdılar çeke çeke
Aman Ayşe'm yaman Ayşe'm
Dağlar başı duman Ayşe'm
Koyun gelir kuzuyunan
Ayağının tozuyunan
Gelin Ayşe'm sele gitmiş
Yanı çifte kuzuyunan
Aman Ayşe'm yaman Ayşe'm
Dağlar başı duman Ayşe'm
Kaynak: Hasan Küpeli

Kozak Dağı'nın Çamları

Kozak Dağı'nın çamları (Aman yale yale yale yalelel
Yere değer dalları (Aman yale yale yale yalelel)
Bizim için yapılmış (Aman yale yale yale yalelel)
Şu Kemer konakları (Aman yale yale yale yalelel)

Bağyüzü üzümleri (Aman yale yale yale yalelel)
Pekmezliktir pekmezlik (Aman yale yale yale yalelel
Bana yavuklu yarim (Aman yale yale yale yalelel)
Pek naziktir pek nazi (Aman yale yale yale yalelel)
Hacıbozlar Bağları (Aman yale yale yale yalelel)
Bize yeter sağları (Aman yale yale yale yalelel)
Bizim için yapılmış (Aman yale yale yale yalelel)
Şu Kemer'in damları (Aman yale yale yale yalelel)
Kaynak: Mahir Avcı

Koyun Seni Güde Güde

Kozan Dağı Çatal Matal

Koyun seni güde güde getirdim

Kozandağı çatal matal
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Arasında aslan yatar
Bir yiğide bir gelin yeter
İki ananın derdi artar
(Bağlantı)
Amman Alim Alim
Pek güzel yarim
Ben dayanamam
Sen el oğlusun
Ben güvenemem
Çıktım Kozanın dağına
Karı dizleyi dizleyi
Yar ellerin göz göz oldu
Cerrah gözleyi gözleyi
Bağlantı
Kaynak: Asaf Güven

Kozandağı

Sayfa 1933

Kozanoğlu 1
Çıktım Kozan'ın dağına
Karı dizleyi dizleyi
Yaralarım göz göz oldu
Cerrah gözleyi gözleyi
Kozan Dağı karlı buzlu
İçi dolu gelin kızlı
Öldürürler beyim seni
O kafirler dünden sözlü
Çıktım Kozan'ın dağına
Kurşun attım dost bağına
Aşiretten imdat olmaz
Kaçalım Kozan Dağına
Kara çadırın karası
Karıştı Kozan arası
Ben öpmeye kıyamazdım
Ak göğsü süngü yarası

Çıktım Kozandağı'na
Remil attım dost bağına
Aşiretten imdat olmaz
Kaç kurtul Kozandağı'na

Kara çadır eğmeyinen
Ucu sırma düğmeyinen
Ne kaçarsın Kozanoğlu
Beş bin atlı gelmeyinen

(Bağlantı)
Aman Alim Alim
Serbest serbest yarim
Sen el oğlusun
Ben dayanamam

Kozanoğlu avdan gelir
Avını ilinden alır
Buna Kozanoğlu derler
Yiğit ölür namı kalır

Olur mu beyler olur mu
Evlat babayı vurur mu
Kozandağı zalimleri
Bu dünya size kalır mı

Kıratım örkten boşandı
Üzengi yere döşendi
Ne yatarsın Kozanoğlu
Kılıncın eller kuşandı
Kaynak: Kozanoğlu

Kuşlar kuşlar ulu kuşlar
Kuşlar yuvasında kışlar
Ünü büyük Kozanoğlu
At verir silah bağışlar
(<i>Bağlantı Nakaratı</i>)
Alim Alim daylak yarim
Şimdiki kızlar oynak yarim
Alıverin tabancamı atayım
Senin için mapuslarda yatayım
Kaynak: Yöre Ekibi

Kozanoğlu 2
Kozan’a iller Kozan’a
Akıl ermez bu düzene
Öldürmüşler beyimizi
Yasak kabrini gezene
Kara çadır eğme ilen
Ucu yere değme ilen
Ne kaçarsın Kozanoğlu
Üç beş atlı gelme ilen
Kozan Dağı karlı buzlu
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İçi dolu gelin kızlı
Öldürürler beyim seni
O kafirler dünden sözlü
Çıktık Kozan'ın dağına
Düştük düşman tuzağına
Tek dileğim imdat gelsin
Kozanoğlu otağına

Sayfa 1934

Nerde bunun okuntusu aman
Kozanoğlu düğün tutmuş
Beyler aman aman ben yandım
Hani bunun okuntusu yörü
Kaynak: Ahmet Hulusi

Kozanoğlu Destanı

Kara çadırın karası
Kapandı dağlar arası
Derman eyle Avşar kızı
Ak göğsü süngü yarası

N'olaydı da Kozanoğlu n'olaydı
Sen ölmeden bana ecel geleydi
Bir çıkımlık canımı da alaydı
Böyle rüsva olmasaydık cihanda

Kıratın örkten boşandı
Üzengi yere döşendi
Ne yatarsın Kozanoğlu
Kılıncın eller kuşandı

N'eyledik de hakka büyük söyledik
Ne akılla kahpeleri dinledik
Cahil idik n'ettiğimiz bilmedik
Aciz çıktı bak adımız her yanda

Şu Feke’nin hanımları
Talim bilmez alimler
Kör ola Derviş paşa
Hep dul koydun gelinleri

Beyim gelir arkasından bin atlı
Cümlesi de sanki kuştur kanatlı
Ölürsek derdimiz olur bin katlı
Yar yetimi kalır mıydı meydanda

Kara çadır is mi tutar
Altın tabak pas mı tutar
Kozanoğlu öldü diye
Avşar kızı yas mı tutar

Derviş Paşa gayrı kına yakınsın
Böbür böbür dört bir yana bakınsın
Amma bizden gece gündüz sakınsın
Öç alırız ilk fırsatı bulanda

Dadaloğlu gider gelir
Zalim ettiğini bulur
Gel ağlama Avşar kızı
Yiğit ölür namı kalır

Dadaloğlu söyler size adını
Şimden yok bilsin hasım kendini
Bağlasalar parçalarım bendimi
Yatacağım bilsem bile zindanda

Kaynak: Dadaloğlu

Kaynak: Dadaloğlu

Kozanoğlu Avdan Gelir

Köğengin Ellerinde

Kozanoğlu avdan gelir aman
Avını elinden alır oy oy
Buna Kozanoğlu derler
Aman aman ben yandım aman
Yiğit ölür namı kalır aman
Buna Kozan beyi derler
Aman aman ben yandım aman
Yiğit ölür namı kalır aman

Köğengin ellerinde
Çimeydim göllerinde
İlik düğme olaydım
O yarin kollarında

Kaba kavak yıkıntısı aman
Dallarının döküntüsü oy oy
Kozanoğlu düğün tutmuş
Aman aman ben yandım aman
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Köğengin yazıları
Otluyor kuzuları
Ben buraya gelmezdim
Alnımın yazıları
Köğenk yolu bu mudur
Testi dolu su mudur
Gittin ki tez gelesin
Tez geldiğin bu mudur
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Sayfa 1935

Köğengin Ellerinde

Aşık bilir aşıkların suçunu
Cennet sandım kız koynunun içini
Taramış zülfünü dökmüş saçını
Yüzünün üstüne tel kömür gözlüm

Köğengin ellerinde
Çimeydim göllerinde (He anom he)
İlik düğme olaydım
O yarin kollarında (He anom he)

Aşık bilir aşıkların alasın
Kömür sandım kaşlarının karasın
Sevdiğim kapına kul mu ararsın
İşte ben kapında kul kömür gözlüm

Kögengin yazıları
Otluyor kuzuları (He anom he)
Ben buraya gelmezdim
Alnımın yazıları (He anom he)

Yol üstünde biter bir toprak örün
Yar sen yüreğime vurdun bir düğüm
Ağ yarime hasta diyorlar bugün
Hastanın üstünde kal kömür gözlüm

Köğenk yolu bu mudur
Testi dolu su mudur (He anom he)
Gittin ki tez gelesin
Tez geldiğin bu mudur (He anom he)

Karac'oğlan tepen duman karaymış
Yardan ayrılalı hayli zamanmış
Göğsünün üstüne misk mi sürünmüş
Yanağın çevresi bal kömür gözlüm

Kaynak: Vasfi Akyol

Kaynak: Vasfi Akyol

Kaynak: Karacaoğlan

Kömür (Yörü Bostan)

Kömür Gözlüm (Gideyim)

Yörü Bostan bizim kömüre gidek
Birisi vuruldu taman kardeşim
Dedim ikisini birden yakalım
Elini çabuk tut aman kardeşim

Kömür gözlüm bana dertlerin çoktur
Çık bir yol salın ki andan gideyim
Hayli demdir seni gördüğüm yoktur
Çık bir yol salın ki andan gideyim

Ağaçların yaprakları saraldı
Akşam mı oluyor vakit daraldı
Yağmur mu yağacak hava karaldı
Yine çöktü kara duman kardeşim

Çıkıp çıkıp bu yolları bağlama
Ciğerciğim aşk oduna dağlama
Gidi kömür gözlüm beni eğleme
Çık bir yol salın ki andan gideyim

Salim söz dinlemez yandağa gider
Böyesi adamı kim ortak eder
Yağmur yağar yanar sabaha kadar
Çıkıyor sırtından duman kardeşim

Gideceğim yollar kıştır borandır
Gidiyorum geleceğim gümandır
Yardan ayrılmışım hayli zamandır
Çık bir yol salın ki andan gideyim

Hayınan çalıştık öğle olmadan
Vurup yaktık kömürleri bilmeden
Hava kararıyor yağmur gelmeden
Şunu da toplayak hemen kardeşim

Gideceğim yollar yollu yokuşlu
Ak gerdana çifte benler nakışlı
Üsküfün eğdirmiş şahin bakışlı
Çık bir yol salın ki andan gideyim

Kemal Can talihim yoktur kömürden
Yoklamağa gidilmiyor yağmurdan
Hayvanlar işlemez oldu çamurdan
Kömürün gelmesi güman kardeşim

Budala'm da eydür ömrümün varı
Canımın cananı gözümün nuru
Ben gidenden sonra var salın yarı
Çık bir yol salın ki andan gideyim

Kaynak: Aşık Kemal Can

Kaynak: Aşık Budala

Kömür Gözlüm (Aşık Bilir)
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Kömür Gözlüm (Niçin Böyle)
Niçin böyle melil melil gezersin
Şad ü hürrem olup gül kömür gözlüm
Arzu eder gönlüm gurbet elleri
İşte gidiyorum kal kömür gözlüm
Ben seni severim can u gönülden
Kalktı kısmetimiz ne gelir elden
Yanağın çevresi tomurcuk gülden
Bezemiş gerdanın hal kömür gözlüm
Vazgelemem sen ahdında durursan
Yüz verme engeli mahfi görürsen
Varıp bir kötüye meyil verirsen
Dilerim mevladan bul kömür gözlüm
Karac'oğlan söyle sözü utanma
Varıp yad ellerin narına yanma
Gitti gurbet ele yar gelir sanma
Ahd-ı aman edip gel kömür gözlüm
Kaynak: Karacaoğlan

Kömür Gözlüm (Suna Boylum)
Ah ne bakarsın kömür gözlüm kapıdan
Sensin beni doğru da yoldan sapıdan
(Hey suna boylum hey)
Ah yeğin at yoruldu gönül yorulmaz
El kızı bulunur da kardeş bulunmaz
(Hey suna boylum hey)
Ah yeğin atın iyisine binerler
Binerler de subaşına inerler
(Hey suna boylum hey)
Kaynak: Cemal Karaelmas

Kömür Gözlüm Ateşine Düşeli
Kömür gözlüm ateşine düşeli
Didem gam yaş döker dil imdat eyler
Diyar-ı gurbette sefil sergerdan
Bana senden başka kim imdat eyler
Ezelden olmuşum gamlar düşkünü
Ben feleğe mihnet etmem müşkülü
Canan ne beklersin elin köşkünü
Felek bir gün vurur ya barbat eyler
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Sayfa 1936

Yine rengin aldı dağın lalesi
Yıkılmış yapılmaz gönlün galesi
Emrah’ın çektiği aşkın belası
Ne alır canımı ne azat eyler
Kaynak: Aşık Reyhani

Kömür Gözlüm Ben Bu Yerden
Kömür gözlüm ben bu yerden gidersem
Gülen oynan yaran ile eş ile
Aralıkta kem haberin duyarsam
Delen bu sinemi kara taş ile
Hey ağalar ben bir hata işledim
Gamı koydum kasavete başladım
Elma diye al yanağı dişledim
İncitmişim dökülesi diş ile
Ememedim leblerinden yarimi
Kim ağlatmış benim nazlı yavrumu
Veremedim has bahçemden narımı
Kan doldurmuş gözlerini yaş ile
Karac'oğlan bu sevdaya doyamam
Ak gerdanda çifte benler sayamam
Can tatlıdır tatlı cana kıyamam
Meğer ağu yedireler aş ile
Kaynak: Karacaoğlan

Kömür Gözlüm Geçti Günüm
Kömür gözlüm geçti günüm zar ilen
Haçan yari görsem engellerinen
Engelin gördüğü yari neyleyim
Ölüyom gel yanıyom gel aman aman
Katipler yazıdan gayriye bakmaz
Kişi sevdiğini dilden bırakmaz
Seni iki dinli Allahtan korkmaz
Ölüyom gel yanıyom gel aman aman
Kaynak: Ahmet Altuner

Kömür Gözlüm Ne Gezersen
Kömür gözlüm ne gezersen bu bağda
Bu bağ bizim maralların bağıdır
Ahlan uyup yuva kurma bu bağda
Felek vurur çerin çöpün dağıtır
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Kömür gözlüm bakışından doyamam
Halların çok birer birer sayamam
Sen benimsen yad ellere kıyamam
Nasıl kıyam hallarında can gezir

Sayfa 1937

Gadaların alayım kölelerin olayım
Yari nerde bulayım oy
Gadaların alayım kölelerin olayım
Yari seni nerde bulayım oy

Kaynak: Fehmi Uğraş
Kaynak: Kadir Üstündağ

Kömür Gözlümsün Benim
Güzelimsin sen
Kara gözlümsün benim
Güzelimsin sen
Kömür gözlümsün benim

Könlüm (Yene Çağlayıb Daşırsan)
Yene çağlayıb daşırsan
Ay menim havalı könlüm
Zirveler keçib aşırsan
Yoh sebri-gerarın könlüm

(Bağlantı)
Nasıl senden vazgeçeyim
Ah ah ah meleyim
Neçin senden vazgeçeyim
Ah ah ah meleyim

Yanırsan kürül-kürül sen
Gahdan ağlayıb gülürsen
De nece çeke bilirsen
Bu geder melalı könlüm

Seni gördükçe
Titiriyor yüreğim
Nasıl senden vazgeçeyim
Ah ah ah meleyim

Bu ne eşgdir hevesdir
Bir nefes der yavrum besdir
Sebrin sonsuz tükenmezdir
Dözümden galalı könlüm

Bağlantı

Uzun dövrlerdi her gün
Seninle başlayır ömrüm
Gah aydın gah tutgun çiskin
Gah da müemmalı könlüm

Sevgilimsin sen
Keman kaşlı dilberim
Ben aşkından öleceyim
Ah ah ah meleyim
Bağlantı

Nece nefesim var sağam
Seninle bir olacağam
Sen duranda duracağam
Hamıdan vefalı könlüm

Kaynak: Ahmet Cumalıev
Kaynak: Cabir Novruz

Kömürlük Dağı
Kömürlük dağına da yavrum
Yağıyor yağmur yağıyor yağmur
Gelemem yanına da yavrum
Yollar pek çamur yollar pek çamur
Gadaların alayım kölelerin olayım
Yari nerde bulayım oy
Gadaların alayım kölelerin olayım
Yari seni nerde bulayım oy
Kömürlük dağına da yavrum
Kurdular tuzak kurdular tuzak
Gelemem yanına da yavrum
Yollar pek uzak yollar pek uzak
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Köprü De Altında Miller
Köprü de altında miller
Kafeste keklik ünler
Benim de aklım da sensin
Senin aman kalbinde kimler
Uyan aman sürmelim uyan
Uyan aman kekliğim uyan
Ayvalar çiçeklendi
Yaprağı pürçeklendi
Hiç ağlama sevdiğim
Ayrılık gerçeklendi
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Uyan aman sürmelim uyan
Uyan aman kekliğim uyan
Kaynak: Hüsnü Yılgöl

Köprüden Geçer İken
Köprüden geçer iken
Köprü salladı beni (Eminem de)
Elin oğlu değil mi
Düşman belledi beni (Eminem de)
Ay Eminem Eminem
Gel duvarın dibine (Eminem de)
Beş bin liralık kemer
Dar geliyor beline (Eminem de)
Giderim yırak yırak
Elimde altın orak (Eminem de)
Başındaki çemberi
Baya hediye bırak (Eminem de)
Ay Eminem Eminem
Gel duvarın dibine (Eminem de)
Beş bin liralık kemer
Dar geliyor beline (Eminem de)

Sayfa 1938

Ay Eminem Eminem
Gel duvarın dibine (Eminem de)
Beş bin liralık kemer
Dar geliyor beline (Eminem de)
Kaynak: Fatma Zengin

Köprüden Geçti Gelin
Köprüden geçti gelin
Saç bağın düştü gelin
Eğil bir yol öpeyim
Emeğim geçti gelin
Hovardalı Fadime'm
Ben de sensiz edemem
Afiyon'un damları
Şıngır mıngır camları
Geleceksen gel gayrı
Satın mı aldın damları
Hovardalı Fadime'm
Ben de sensiz edemem
Kaynak: Hasan Özlü

Ben bir keklik olsaydım
Kaya dibi eşerdim (Eminem de)
Bende talih olsaydı
Ben yarime düşerdim (Eminem de)
Ay Eminem Eminem
Gel duvarın dibine (Eminem de)
Beş bin liralık kemer
Dar geliyor beline (Eminem de)
A benim benli yarim
Bülbülden dilli yarim
Yedi güzele bakar
Ayran gönüllü yarim
Ay Eminem Eminem
Gel duvarın dibine (Eminem de)
Beş bin liralık kemer
Dar geliyor beline (Eminem de)
Ah etti ya derinden
Dağ oynatır yerinden
Ne deyip te oynayım
Yarim gitti elimden
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Köprüden Geçti Gelin
Köprüden geçti gelin
Saç bağın düştü gelin
Haldan bilmez di loy loy
Söz anlamaz ne çare
Eğil bir yol öpeyim
Gençliğim geçti gelin
Köprüden geçemiyom
Az doldur içemiyom
Haldan bilmez di loy loy
Söz anlamaz ne çare
Eğil bir yol öpeyim
Gençliğim geçti gelin
Kaynak: Neşet Ertaş

Köprünün Altı Diken
Köprünün altı diken
(Zöhrem) Yaktın beni gül iken
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Allah da seni yaksın
(Zöhrem) Üç günlük gelin iken
Mest ettin de hanım Zöhre'm mest ettin
El oğlunu sen kendine dost ettin

Sayfa 1939

(Uy uy uy uy) Köprüden geçeriken
(Uy uy uy uy) Köprü salladı beni
(Uy uy uy uy) Yine zalimin gızı
(Uy uy uy uy) İpsiz bağladı beni
Kaynak: Mehmet Ali Şimşek

Köprünün altı desti
(Zöhrem) Kemer belimi kesti
Gurbetteki sevdiğim
(Zöhrem) Şimdi aklımdan geçti
Merdanedir hanım Zöhre'm merdana
Bal mı yaydın ağ gerdane gerdane
Kaynak: Recep Kırıcı

Köprünün Altı Diken
Köprünün altı diken
Yaktı beni gül iken
Allah da seni yaksın
Üç yıllık gelin iken
Oy annem vay annem
Ben nasıl dayanam
Böyle kaş böyle göz
Arasam da bulamam

Köprünün Altı Diken
Köprünün altı diken (Uy aman nazlı yar)
Yaktın beni güliken (Hele hele nazlı yar)
Allah da seni yaksın (Uy aman nazlı yar)
Üç günlük gelin iken (Hele hele nazlı yar)
Köprünün altı desti (Uy aman nazlı yar)
Kemer belimi kesti (Hele hele nazlı yar)
Sıladaki sevdiğim (Uy aman nazlı yar)
Şimdi aklıma düştü (Hele hele nazlı yar)
Bu dağın oylumuna (Uy aman nazlı yar)
Kuş konar yaylımına (Hele hele nazlı yar)
Eğil eğil bir öpem (Uy aman nazlı yar)
Geldik yol ayrımına (Hele hele nazlı yar)
Kaynak: Halis Günaydın

Köprünün Altı Diken

Köprünün altı desti
Kemer belimi kesti
Sıladaki sevdiğim
Şimdi aklıma düştü

Köprünün altı diken (Le le le le le le le le Türkmen'o
Yaktın beni gül iken emmoğlu
Allah'ta seni yaksın (Le le le le le le le le Türkmen'o)
Üç günlük gelin iken emmoğlu

Oy annem vay annem
Ben nasıl dayanam
Böyle kaş böyle göz
Arasam da bulamam

Üşüdüm koltuğumdan (Le le le le le le le le Türkmen
Gömleksiz olduğumdan
Bana kız vermiyorlar (Le le le le le le le le Türkmen'
Ben öksüz olduğumdan

Kaynak: Ahmet Yamacı

Köprünün Altı Diken
(Uy uy uy uy) Köprünün altı diken
(Uy uy uy uy) Yahma beni gül iken
(Uy uy uy uy) Allah ta (Mevlam da) seni yahsın
(Uy uy uy uy) Üç günlük gelin iken
(Uy uy uy uy) Pencereden bakıver
(Uy uy uy uy) Bir gadeh ırakı ver
(Uy uy uy uy) Sinendeki gülleri
(Uy uy uy uy) Elime (yüzüme) bırakıver
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Köprünün altı testi (Le le le le le le le le Türkmen'o)
Kemer belimi kesti
Sıladaki sevdiğim (Le le le le le le le le Türkmen'o)
Şimdi aklıma düştü
Kaynak: Abdullah Erol

Köprünün Altı Testi
Köprünün altı testi
İpekli şalvar esti
Şalvarlının yanında
Beni bir uyku bastı
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Aman aman şalvarlım
Orta da boylu ilvanlım
Kaşları gözleri sürmeli
Önü de çapraz düğmeli

Sayfa 1940

Ben murat üstündeyim
Hanım eylen eylen eylen
Canım eylen bende gelim
Kaynak: Mükerrem Kemertaş

Aman Fatma'm canım gülüm Fatmam
Ben rakıya su katmam
Sen katarsan ben içmem
Ben Fatmamdan vazgeçmem
Köprünün altı diken
Yaktın beni gül iken
Allah ta seni yaksın
Üç günlük gelin iken
Köprüden indim düze
Atı saldım nergise
Acep ben neler etsem
Şu kıvrak belli kıza
Köprünün altı çarşı
Evi çarşıya karşı
Ahdettim yemin ettim
Uğruna koydum başı
Kaynak: Mehmet Başaran

Köprünün Başlarında
Köprünün başlarında
Hanım eylen eylen eylen
Canım eylen bende gelim
Otursam taşlarında
Hanım eylen eylen eylen
Canım eylen bende gelim
Benim sevdiğim güzel
Hanım eylen eylen eylen
Canım eylen bende gelim
On sekiz yaşlarında
Hanım eylen eylen eylen
Canım eylen bende gelim
Köprünün başındayım
Hanım eylen eylen eylen
Canım eylen bende gelim
On sekiz yaşındayım
Hanım eylen eylen eylen
Canım eylen bende gelim
Kınamayın ahbaplar
Hanım eylen eylen eylen
Canım eylen bende gelim
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Köprünün Başlarında (Kamber)
Köprünün başlarında
Hanım eğlen eğlen eğlen
Canım eğlen ben de gelem
Otur kal taşlarında
Hanım eğlen eğlen eğlen
Canım eğlen ben de gelem
Heç insafın yok mudur
Hanım eğlen eğlen eğlen
Canım eğlen ben de gelem
Yoruldum peşlerinde
Hanım eğlen eğlen eğlen
Canım eğlen ben de gelem
Köprünün başındasın
Hanım eğlen eğlen eğlen
Canım eğlen ben de gelem
Bak nişan taşındasın
Hanım eğlen eğlen eğlen
Canım eğlen ben de gelem
Ben senin peşindeyken
Hanım eğlen eğlen eğlen
Canım eğlen ben de gelem
Sen kimin peşindesin
Hanım eğlen eğlen eğlen
Canım eğlen ben de gelem
Köprünün gülü solmaz
Hanım eğlen eğlen eğlen
Canım eğlen ben de gelem
Dünya kimseye kalmaz
Hanım eğlen eğlen eğlen
Canım eğlen ben de gelem
El bilsin alem bilsin
Hanım eğlen eğelen eğlen
Canım eğlen ben de gelem
Kamber'siz düğün olmaz
Hanım eğlen eğlen eğlen
Canım ben de gelem
Kaynak: Ferman Baba

Köprüyü Dolanma
Köprüyü dolanma anam köprü yıkıktır
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Gelin olan gızın da a canım bağrı yanıktır
Eyvah eyvah hem anamdan ayrıldım
Hem babamdan hem sılamdan ayrıldım
Uzağa gız verme anam gaybolur gider
Ayrılık hasreti de a canım bağrımı deler
Anamın ekmeği anam gözümde tüter
Ayrılık hasreti de a canım boynumu büker

Sayfa 1941

Seni mihman edem cennet bağında
Hanlar ovasında Kür kırağında
Bizi çekemeyen gözler kör olsun
Felek rahat koymaz değme insanı
Bizi mesut eden Mevlayı tanı
Hakkın bahşışı bil Sürmeli canı
Bizi çekemeyen gözler kör olsun
Kaynak: Ferman Baba

Eyvah eyvah hem anamdan ayrıldım
Hem babamdan hem sılamdan ayrıldım
Kaynak: Fehim Canal

Kör Olası Gözlerim
Doğar doğmaz bu dünyanın çamuru
Niye gördün kör olası gözlerim
Doluya çevrilmiş bahar yağmurun
Niye gördün kör olası gözlerim
Katil kulakların yardımcı sana
Bakarsın güzelden kötüden yana
Aslanın elinde kalmış ceylana
Niye baktın kör olası gözlerim
Şu yıldızdır bu güneştir deriken
Çok çekerim bende bu göz var iken
Bir balina bir ton balık yer iken
Niye gördün kör olası gözlerim
Mahzuni dünyaya doysan olmuyor
Yalanı doğruya koysan olmuyor
Seni elim ile oysam olmuyor
Niye gördün kör olası gözlerim

Kör Yılan (Gurbet Bana)
Gurbet bana köyüm sana
Ara ki bulasın beni
Artık yaşatan arama
Ara ki bulasın beni
(Bağlantı)
Beni beni hayın seni
Kör yılanlar soksun seni
Halden hale koydun beni
Kör yılanlar soksun seni
Dumanlı dağlar aşarım
Ya ölürüm ya yaşarım
Ben bağrıma taş basarım
Ara ki bulasın beni
Bağlantı
Gah ağlarım gah gülerim
Sanma bir daha dönerim
Duyarsın birgün ölürüm
Ara ki bulasın beni

Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Bağlantı

Kör Olsun (Sürmeli Bey)

Kaynak: Ali Baştuğ

Yürü dilber yürü yalan dünyada
Bizi çekemeyen gözler kör olsun
Aşkımız başladı gece rüyada
Bizi çekemeyen gözler kör olsun

Kördüğüm (Gözlerin Ufkumda)

Kaygıyı tasayı fırlattım attım
Hasret kapısını sağlam kapattım
Aşıkmız hakikat dileğim tuttum
Bizi çekemeyen gözler kör olsun
Benim yayla gülüm gönül dağında
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Gözlerin ufkumda bir nur inan ki
En umutsuz karanlık gecelerde
Seninle kördüğüm gibiyim sanki
Çözülmek bilmeyen bilmecelerde
Seni sevip de unutmak mümkün mü
Kalbime vurulan mühür gibisin
Ben deli divane hayat küskünü
Sen daha taptaze ömür gibisin
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Sen bir Leyla isen bende mecnunum
Bir sana yangınım bir sana vurgunum
Sensiz yaşayamam anlıyor musun
Hava gibi su gibi sana mecburum
Sensin içli sevdam nazlı çiçeğim
Benim tatlı hülyam haklı gerçeğim
Bu can bu bedende var oldukça
Seni ölümüm gibi bekleyeceğim

Sayfa 1942

Merhamet etmeyin oyun bozana
Yetmiş batman pirinç küçük kazana
Yedirin beylere ben gelene dek
Ben bir Köroğlu'yum dağda gezerim
Esen rüzgarlardan hile sezerim
Demir kürüng ilen kafaz ezerim
İlişmen fakıra ben gelene dek
Kaynak: Köroğlu

Kaynak: Nuri Can

Körlenme Ey İnsanoğlu
Körlenme ey insanoğlu ölmemeye çare mi var
Her açan insan bir güldür solmamaya çare mi var
Hani ecdat hani ata hakka karşı etme hata
Tabut derler ağaç ata binmemeye çare mi var
Lütfi hey der ölüm kader gelmiş ecel beni bekler
Buraya gelenler gider gitmemeye çare mi var
Kaynak: Alvarlı Mehmet Lütfi

Körler Tanrı Arıyorlar
Körler Tanrı arıyorlar
Tabiat tanrıyla dolu
Boşa kendin yoruyorlar
Tabiat tanrıyla dolu
Her mevsim bir dünya bana
Hiç mi görünmüyor sana
Cennet arar yana yana
Tabiat tanrıyla dolu

Köroğlu Dediğin Delinin Biri
Köroğlu dediğin delinin biri
Kellesi büyüktür gövdesi iri
Depretir Kırat'ı bastığı yeri
Paşam inan ben Köroğlu değilim
Köroğlu'nun bir atı var delidir
Yarım okka ayağının nalıdır
İnan beyim adım Ruşen Ali'dir
Paşam inan ben Köroğlu değilim
Köroğlu'nun dünya kadar ünü var
Dağlarında çayır çimen gülü var
Senin benim gibi nice kulu var
Paşam inan ben Köroğlu değilim
Köroğlu'nun bir atı var koşandır
Her adımı Erdebil'dir Keşan'dır
İnan beyim adım Ali Ruşen'dir
Paşam inan ben Köroğlu değilim
Kaynak: Köroğlu

Köroğlu'nun Kör Bıçağı

Yazıcı oğlu hoşum ben
Bazen olur bomboşum ben
Tabiatla sarhoşum ben
Tabiat tanrıyla dolu

Köroğlu'nun kör bıçağı
Ayvaz yiğitler koçağı
Ayvaz'ın gümüş bıçağı
Yerde sürünür saçağı

Kaynak: Muharrem Yazıcıoğlu

Kır Ayvaz'ım kır
Vur Ayvaz'ım vur

Köroğlu (Tokat Ellerinden)
Tokat ellerinden aldım bakırı
İncitmeyin fukarayı fakiri
Boz bulanık seller gibi rakıyı
İçirin beylere ben gelene dek
Atımı bağladım ben bir hozana
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Derya kenarında biter kamışlar
Uzanır uzanır vermez yemişler
Sarı lira ile beyaz kuruşlar
Say Ayvaz'ım say
Ver Ayvaz'ım ver
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Köstence'nin İçi Pazar
Köstence'nin içi pazar
Jandarmalar jurnal açar
İki abiyim kabrim kazar
Yemenim kana boyandı (aman aman)
Sevdiğim ellere kaldı
Gitme dedim pazara
Uğratırlar kazaya
Dinlemedin sözümü
Kendin düştün mezara
Yemenim kana boyandı (aman aman)
Sevdiğim ellere kaldı
Kaynak: Müçteba Ali

Köstüklü Osman Efe Türküsü
Akşehir'den çıktım saat beş idi
Kır atımla martin bana eş idi
Öldürdüğüm hain yüzonbeş idi
Süpürün damları Osman geliyor
Kır atına binmiş arslan geliyor
Gece ile gündüz benim kararım
Yoktur din kardeşe benim zararım
Elimde martinim düşman ararım
Düştüm bir ırmağa ağlar giderim
Kızılırmak gibi çağlar giderim
Yüce dağ başında mangal kömürü
Konya Valisinden aldım emri
Arkadaşlar Allah size versin ömürü
Kefenim koynumda der Osman Efe
Kaçamak yolların bul Osman Efe
Konya damlarına attım postumu
Bilemedim düşmanımı, dostumu
Selam söylen anam bana küstü mü
Okundu fermanım üç günüm kaldı
Nişanlımın koynunda müşkülüm kaldı
Konya damlarını yardım da çıktım
Katillik fermanın aldım da çıktım
Kefenin koynuma sardım da çıktım
Kefenin koynumdadır Osman Efe
Kaçamak yolların bu Osman Efe
Osman'ın bindiği yaldızlı eğer
Her gelen kurşunlar Osman'a değer
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 1943

Osman'ın anası boynunu eğer
Açıl kördumanlı dağlar kaygılardayız
Garip bülbül gibi ahuzardayız
Yüce dağ başında bir ulu leylek
Leyleğin ağzında bir kanlı değnek
Osman dedikleri bir civan zeybek
Ellerim kelepçek, dal boynum lale
Lalenin yerleri pek güzel ala

Köşe Başı Beklerem
Köşe Başı Beklerem
Çökerem Emeklerem
Eğer Cemal Gelmezse
Bahçeda Pineklerem
Günüme Gün Eklerem
Cemalimi Beklerem
Başka Yari Sevemem
Keserem Bileklerem
Köşeden Cemal Geçti
Hanemden Şerbet içti
Diyarbekir içinde
Cemalim Beni Seçti
Kaynak: Muhittin Önder

Köşküm Var Deryaya Karşı
Köşküm var deryaya karşı
Durmaz akar gözüm yaşı
Sevdadır her işin başı
Var gönlüm var git seyreyle
Aman aman gel bana söyle
Elmayı nazik soyarlar
Çini tabağa koyarlar
Güzeli candan severler
Var gönlüm var git seyreyle
Aman aman gel bana söyle
Bir ağanın ikiz kızı
İkisi de besli kuzu
En küçüğü sevdi bizi
Var gönlüm var git seyreyle
Aman aman gel bana söyle
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(<i>TRT Arşivindeki hali</i>)
Köşküm var deryaya karşı
Durmaz akar gözüm yaşı
Ah sevdadır her işin başı
Var gönül var git seyreyle (aman)
Gel bana söyle
Elmayı tabağa koyarlar
Çini tabağa koyarlar
Ah el ariftir duyarlar
Var gönül var git seyreyle (aman)
Gel bana söyle
Kaynak: Kemal Altınkaya

Köşküm Vardır Aya Karşı
Köşküm vardır aya karşı
Durma akar gözüm yaşı
İlk sevdadır yeşil başlı
Var gönül yare seyr eyle
Kız gel bana halın söyle
Küçücükten büyültmüştür
Ak sinede uyutmuştur
O yar beni unutmuştur
Var gönül yare seyr eyle
Kız gel bana halın söyle
Elmayı nazik soyarlar
Çin tabağına koyarlar
El arifdir tez duyarlar
Var gönül seyr eyle
Kız gel bana halın söyle

Sayfa 1944

Sen bir gül olsan ben de bir hoyrat
Koparsam dalından seni kötü mü olur
Sen bir gelin olsan ben de bir damat
Benimle bir yuva kursan kötü mü olur
Ben bir çiçek olsan ben de bir arı
Özünde bal arasam kötü mü olur
Sen bir ağaç olsan ben de bir kartal
Daldan dala konsam kötü mü olur
Sen bir hasta olsan ben de bir doktor
Derdine çare olsam kötü mü olur
Sen bir çıban olsan ben de bir melhem
Deşsem yaranı ben kötü mü olur
Sen bir öğrenci olsan ben de öğretmen
Oku yaz öğren desem kötü mü olur
Sen bir işçi olsan ben de işveren
Boş durma çalış desem kötü mü olur
Sen bir koyun olsan ben de bir çoban
Beslesem seni ben kötü mü olur
Sen benim bir eşim olsan ben de bir kocan
Sevince iyi de dövsem kötü mü olur
Sen bir güneş olsan ben de bir bulut
Eriyip yağmur olsam kötü mü olur
Sen bir çilem olsan ben de bir umut
Kasım der sevsem seni kötü mü olur
Kaynak: Kasım Karşı

Köy Çocukları
Bir ses geldi daha karşı tepeden
Benzettim herhalde küçük Ayşe'den
Koyun mu yitirdi bilmem ki neden
Bir yanıt bekliyor Ayşe evinden

Kaynak: Kemal Altınkaya

Kötü Mü Olur
Sen bir keklik olsan ben de bir avcı
Vursam yaralasam seni kötü mü olur
Sen bir pınar olsan ben de bir yolcu
Bir yudum su içsem kötü mü olur
Sen bir güzel olsan ben de bir çirkin
Acep seni sevsem kötü mü olur
Sen bir zengin olsan ben de bir fakir
Benimle evlenirsen kötü mü olur
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Cof cof dedi yukardan onun anası
Bu çobanın koyunları çağırması
Geliyor uzaktan bir kuzu sesi
Üzülme Ayşecik bulundu yiten
Ayşecik dahacık neler yaşadı
Ekinler olduysa buğday hasadı
Aşşa'dır köyün dilinde adı
Ayşe'nin yaptığı bunca iş neden
Ayşe gibi daha nice çocuk var
Yaşam için küçükten savaşım yapar
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Dağda gezer ayağına çöp batar
Yine yılmaz köy çocuğu işinden
Becerikli-usludur her işten anlar
Ceeccoo hobicihoo sözleri damlar
Çeşitli sözlerle küçük çobanlar
Getirir sürüyü kendi peşinden
Köy kızları ekmek açar evlerde
Ne gizler yatıyor küçük ellerde
Bazıları destan olur dillerde
Yarını yaparlar onlar bugünden
Yalnızca kızlar mı erkekte öyle
Övünmek gerekir köylüyle-köyle
Sen de köylü gibi gerçeği söyle
Korkma köylümüzün alın terinden
Yoğrulmuştur köy çocuğu doğada
İster yolda olsun isterse dağda
Belki evindedir belki de bağda
Her iş gelir çünkü onun elinden
Bütün bunlar köy çocuğun öyküsü
Her gün buna benzer bin bir türlüsü
Hey heydir cof coftur onun türküsü
Çilesiz durur mu hiç davar güden
Kulağını aç da iyice dinle
Birlik ol her zaman her an köyünle
Mutlu olsun köylülerin seninle
Koparma kendini sakın köyünden
Ozan Arif köye sevgi besledi
Köy özlemi yüreğine işledi
Bunu bizden Atamız da istedi
Yaklaş uzaklaşma dostum köyünden
Kaynak: Arif Gölge

Köy Düğünü
Beş gündür davul zurna kaynattı koca köy
Kız evinde çalgıyla dikiliyor yorganlar
Gençler coşarak okur neş'eli bir türküyü
Böyle geçip gidiyor heyecan dolu anlar
Davulun nağmesiyle çiz taşınır bir bir
Ağla gelin, yan gelin yüreğin pare pare
Oğlan anası evde döğme serde pişirir
Varın gidin bir haber götürün nazlı yare
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Sayfa 1945

Kızlar hep çevre olmuş hep akşam güneşinde
Gelin döner başında sırmalı al duvağı
Kadınlar testi kırar kapının eşiğinde
Sözler uğur getirsin kopmasın gönül bağı
Çalınır sabahlara kadar kına gecesi
Şakır şakır oynayan iki oyuncu kadın
Bir köyü eğlendirir defin debleğin sesi
Gelin niye ağlarsın kırık gibi kanadın
Parlıyor alınlarda şimdi gümüş silinler
Bir uğultu duyulur şimdi halk arasında
Bu coşan fasılları gönül ta içten dinler
Gelin kına yakınır tam gece yarısında
Ötede köy kahvesi, coştu akşamdan beri
Bu ne mes'ut gecedir dem vuruyor ağalar
Yanık yanık gazeller, oynak köy türküleri
Güvey mes'ut kalbinde sonsuz bir heyecan var
Beyaz duvaklı gelin merdivenlerden iner
Şakır şakır saçılır ortalığa paralar
Ellerinde buhurdan tütsü verir nineler
Ağlama nazlı gelin arkandan ağlayan var
Bu düğün heyecanı söylenecek yarin da
İşte gelinle güvey artık elele verdi
İki hasretli mes'ut sıcak yuvalarında
Böylece düğün bitti onlar murada erdi
Kaynak: Urkiye Mine Balman

Köy Güzeli Gül Hanım
Köy güzeli Gül Hanım
Köyü sardı figanım
Baba gözün kör olsun
Tutmaz oldu her yanım
Gidin söyleyin babama
Girmez olsun odama
Felek gözün kör olsun
Tutmaz oldu her yanım
Köyün altında dere
Çağırın doktor gele
Baba gözün kör olsun
Ne oturun mindere
Gidin söylen babama
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Girmez olsun odama
Felek gözün kör olsun
Tutmaz oldu her yanım
Kaynak: Zaralı Halil

Köy Kızı Oturmuş Dokuyor Halı 1
Köy kızı oturmuş dokuyor halı
Önüne almıştır kaymağı balı
Seni seven oy yiğit ner dünya malı
Çık dağlar başına köyün maralı
Edalı gelin belalı gelin sevdalı gelin
Tutaydım elin saraydım belin ne güzel gelin
Köy kızı oturmuş kendini öğer
Altın saç bağları topuğu döğer
Bin altın vermişem bin daha değer
Çık dağlar başına köyün maralı
Edalı gelin belalı gelin sevdalı gelin
Tutaydım elin saraydım belin ne güzel gelin
Kaynak: Cazim Demir

Köy Kızı Oturmuş Dokuyor Halı 2
Köy kızı oturmuş dokuyor halı
Önüne almıştır kaymağı balı
Seni saran yiğit ner dünya malı
Çık dağlarda sallan köyün güzeli (maralı)
(Bağlantı)
Edalı gelin belalı gelin sevdalı gelin
Tutaydım elin saraydım belin Türkmen güzeli
Köy kızı oturmuş hükmin yetirir
Günde onbeş somarlık tarla bitirir
Çıkar yücelerden yonca döşürür
İner çadırına kahve pişirir
Seni gören yiğit aklın şaşırır
Bağlantı
Kaynak: Cazim Demir

Köyden Köye Gezerim
Köyden köye gezerim
İnci boncuk dizerim
Geçme güzel buradan
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Sayfa 1946

Ben kendimi üzerim
Fındık fıstık kırarım
Kenarından kırarım
Güzelin kızı sorarım
Vallah billah sorarım
Bu gün ayın ondördü
Kız saçını kim ördü
Ördüyse yarim ördü
Ay karanlık kim gördü
Fındık fıstık kırarım
Kenarından kırarım
Güzelin kızı sorarım
Vallah billah sorarım
Kaynak: Kadir Turan

Köye Gel (Akar Suya Karışır)
Akar suya karışır
Terlemeye köye gel
Koyun kuzu meleşir
Dinlemeye köye gel
Mis menekşe sümbülden
Kokla gülü gönülden
Şu daldaki bülbülden
Ders almaya köye gel
Tüm bizlerin merağı
Hergi çifti orağı
Kokar gülü toprağı
Koklamaya köye gel
Sessiz akar çayları
Zümrüt gibi bağları
Aratmıyor dağları
Yeşertmeye köye gel
Es rüzgar kıpır kıpır
Yaz kalem satır satır
Boz kalmış Alan Kepir
Sürdürmeye köye gel
İnce ince dizilir
Gazetede yazılır
Dudakları büzülür
Güldürmeye köye gel
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Sizler Çorum Ankara
Akdeniz'den Antalya
Avrupa'dan Almanya
Dertleşmeye köye gel
Özlemiştik sizlerle
Sizi gördüm bizlerle
Nici nice kimlerle
Söyleşmeye köye gel
Kutlanan bayramlara
Savrulan harmanlara
Cem'lere Musalara
Katılmaya köye gel
Şu köyün hamuru
Vardır bunca sorunu
İşçisiyle memuru
Halletmeyle köye gel
Ağustos epey var
Söylenecek çok şey var
Köyümüzde şenlik var
Dinlemeye köye gel
Arap Gül'ün tembihi
Bilen varsa tarihi
Kötü giden talihi
Düzeltmeye köye gel
Kaynak: Arap Gül

Köylerim (Dağların Başına)
Dağların başına bahar çökünce
Ne hoş olur ovalarım köylerim
Kardelen sevinçle çiçek açınca
Ne hoş olur ovalarım köylerim
Ekinler boy verip sümbül tutunca
Konu komşu yaylalara göçünce
Koru başı guşgaları dikince
Ne hoş olur ovalarım köylerim
Yaylalarda peynir kaymak olunca
Katmer ile ırgatlara gelince
Hele birde kete gavrek olunca
Ne hoş olur ovalarım köylerim
Harman ayı gelir saplar çekilir
Döğen geme çifte atlar koşulur
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Sayfa 1947

Öğlen sonu yoğur ekmek gelince
Ne hoş olur ovalarım köylerim
Son güz olur kapıları kar basar
Konu komşu toptan kazları keser
Kaz etine bulgur pilavın basar
Ne hoş olur ovalarım köylerim
Kemal sen köyünden ayrı kalınca
O köy yaşamını seyre dalınca
Bir sancı duyarsın inceden ince
Ne hoş olur ovalarım köylerim
Kaynak: Kemal Yıldız

Köylü Gızı Çayda Gezer
Köylü kızı çayda gezer
(Vay le le le köylü kızı)
Hem geziyor hem oynuyor
(Vay le le le köylü kızı)
Köylü kızı un eliyor
(Vay le le le köylü kızı)
Hem eliyor hem oynuyor
(Vay le le le köylü kızı)
Köylü kızı süt pişirir
(Vay le le le köylü kızı)
Hem pişirip hem oynuyor
(Vay le le le köylü kızı)
Köylü kızı inek sağar
(Vay le le le köylü kızı)
Hem sağıyor hem oynuyor
(Vay le le le köylü kızı)
Kaynak: Yöre Ekibi

Köylü Kızı
Dağınık saçlı köylü kızı
İçerime koydun sızı
Ceylan gibi kara gözlü
Yaktın beni ateşine
Elbise giymesin bilmez
Utanmaktan yüzün gülmez
Nasıl sevdiğimi bilmez
yaktın beni ateşine
Ayağına giyer çarık
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Topukları yarık yarık
Yazık köylü kızı yazık
Yaktın beni ateşine

Köylü Kızı (Doğunun İncisi)
Doğunun incisi tabiatın özü
Elleri kınalı o köylü kızı
Edebi erkanı işliyor özü
Gözleri sürmeli o köylü kızı
Sabahtan uyanır işine bakar
Yoğurur hamuru tandırı yakar
Çardağın altından gün gibi doğar
Elleri kınalı o köylü kızı
Sevdası sadıktı sevgisi gerçek
Ninniyle besliyer soldurmaz çiçek
Başına örtüyor oyalı leçek
Elleri kınalı o köylü kızı
Ergünün türküsü ezber dilinde
Halayın başında mendil elinde
Metahı söylenir Karsın elinde
Elleri kınalı o köylü kızı

Sayfa 1948

Baharı andırır kızın her yanı
Ne kadar da sıcak doğrusu kanı
Bir başka oluyor köylü kızları
Arif köylü kızlara sevi saçıyor
Onların sevgisi içim açıyor
Seviş söyleş elemlerin kaçıyor
Bir başka oluyor köylü kızları
Kaynak: Arif Gölge

Köylük Yerden Köşk Gider
Köylük yerden köşk gider
Payton gelir boş gider
Seni de bana verseler
Allah'a da hoş gelir
(Bağlantı)
Hop şekerim şekerim
Evli de değil bekarım
Hop şekerim şekerim
Evli de değil bekarım

Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Bahçalarda gül gonca
Biçerim gonca gonca
Sevdiğini almayan
Yanar ömrü boyunca

Köylü Kızları

Bağlantı

Kimisi dururken saçın savurur
Kimisi yürürken belin kıvırır
Hepsi de insanı yakar kavurur
Bir başka oluyor köylü kızları
Kimi inek sağar nazik ellerle
Kimi türkü söyler tatlı dillerle
Her yerin donatır taze güllerle
Bir başka oluyor köylü kızları
Kimi ekin biçer elinde orak
Kimi saçın tarar parmaklar tarak
Nazlı bakışlara dayanmaz yürek
Bir başka oluyor köylü kızları
Tomurcuk güllere benzer gülüşü
Yavru ceylan gibi onun gelişi
Bakışıyla yüreğimi delişi
Bir başka oluyor köylü kızları
Kaçamazsın ondan çeker insanı
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: Zafer Acar

Köylüler
Mutluluk rüzgarı eser havada
Bulgur pilavı pişer tavada
Öküzü tarlada suyu kovada
Geceyi gündüze katar köylüler
Bir türkü tutturur dağın başında
Sorumluluk biner çocuk yaşında
Baharda yazında karakışında
Tohumu tarlaya atar köylüler
Dedesi ebesi gelini kızı
Kaynana görümce kayın baldızı
Kalkarlar doğunca çoban yıldızı
Sabahtan akşama koşar köylüler
Akşamları bir araya gelirler
Ocağın başına hep çömelirler
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Çırayı üfleyip de ölçerirler
Sıcacık yuvada yatar köylüler
Yorgun-argın uzanırlar yatağa
Sabah çıkacaklar çünkü atağa
Topraktan evleri benzer otağa
Neşeyi neşeye katar köylüler
Bugünün işini koymaz yarına
Yoksulu da ortak eder varına
Aldırmaz dağların beyaz karına
Doğada hep nöbet tutar köylüler
Biri açken diğeri tok yatamaz
Bir lokmayı bile yalnız yutamaz
Bir çiftçi sözüne yalan katamaz
Doğruyu ortaya atar köylüler
Ozan Arif sever tüm köylüleri
Köyünde geçirdi tatlı günleri
Yaktı beni köylü kızın gülleri
İçimde gül gibi açar köylüler

Sayfa 1949

Köyümü görmeye geldim
Yetiştin büyüttün beni
Dostları görmeye geldim
Bakın Ayı deresinde
Yalan bunun neresinde
Muho nun üst köprüsünde
Buradan geçmeye geldim
Arazi bol düz ovası
Pek hoştur güzel havası
İki aylık var yaylası
Bura da kalmaya geldim
Ne sağında ne solunda
Yeni yapılmış yolunda
Senin güzel okulunda
Görevim yapmaya geldim
Yazın çok var sinekleri
Atları var binekleri
O kırmızı inekleri
Sütünü içmeye geldim

Kaynak: Arif Gölge

Köyüm (Acın Tatlın Sıra Sıra)
Acın tatlın sıra sıra dizeyim
Bana çok cefalar çektirdin köyüm
Söyle bana seni nasıl yazayım
Beni uzaklardan baktırdın köyüm
Sende çok çalıştım ter kana battım
Yolculuğu yaptım meyvayı sattım
Cecimin altında dağlarda yattım
Tatlı hayatımdan bıktırdın köyüm
Arzumanım kaldı doğduğum yerde
Perişan Bursa'da gönlüm hep orda
Sırtıma yük aldım kırda bayırda
Canımı dişime taktırdın köyüm
Derdim doksan dokuz idi yüzledim
Geçmişini yüreğimde gizledim
Çok çektirdin amma yine özledim
Perişan bağrımı yaktırdın köyüm
Kaynak: Aşık Perişan

Köyüm (Çok Özledim)
Çok özledim köyüm seni
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Top tepenin bayırında
Kızılpegin nehirinde
Hoş çimenli çayırında
Otunu biçmeye geldim
Eşerler yaparlar kuyu
Çok sevindim bunların huyu
Hazaza nın güzel suyu
Bir yudum içmeye geldim
Yazın yağmur kışın kar var
Köyü çevirmiş hep dağlar
Ne de güzel bir halkı var
Sizinle gülmeye geldim
Kimi amca kimi dayı
Birlikte kullanır oyu
Ekerler arpa buğdayı
Harmanın sürmeye geldim
Ne ağadır ne de beydir
Ne mezradır ne şehirdir
Bu Göle'nin bir köyüdür
Bura da kalmaya geldim
Halkımın da nazarın da
Sırrı meydan pazarında
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Poladik'in mezarında
Burada ölmeye geldim

Sayfa 1950

Güzel ananeye olurduk hayran
Ozan Ezgini’ yle eğlerdin seyran
Aşık meclisinde cem yeşil tepe

Kaynak: Sırrı Arpaç
Kaynak: Ozan Ezgini

Köyüm (Kucağını Açtın Bana)
Kucağını açtın bana
Sevmeyi öğrettin bana
Hayır dualarım sana
Köyüm köyüm İnay köyüm
Sen kimlere göğüs gerdin
Ruma bile sevgi verdin
Bize nice nimet verdin
Köyüm köyüm İnay köyüm
Hasret kaldım sana
O güzelim bağlarına
Üç dağlar arasında
Köyüm köyüm İnay köyüm
Herkes susmuş onları dinler
Inay türküsünü söyler
Yeni yetişen bebeler
Köyüm köyüm İnay köyüm

Köyüm Benim Mekanımdır
Divriği’ye giderim yolum yokuştur
Kara tren beni köye kavuştur
Beni bu ellerden gayrı savuştur
Köyüm benim mekanımdır mekanım
Kuşları var cıvıl cıvıl ötüşür
Çiçekleri çeşit çeşit kokuşur
Dağları var birbirine bakışır
Köyüm benim mekanımdır mekanım
Kimsem yoktur şu Ödeğin içinde
Kalmamıştır gayrı köyde geçimde
Soğuk suyu çağlar ağlar biçimde
Köyüm benim mekanımdır mekanım
Evleri var farelere yurt olmuş
Bahçesi var gülleriyle hep solmuş
Kasım’ın gözleri yaş ile dolmuş
Köyüm benim mekanımdır mekanım

Kaynak: Yaşar Sert
Kaynak: Kasım Karşı

Köyüm (Senden Ayrılalı)
Senden ayrılalı kara bağlarım
Bıraktın feryatta sen yeşil tepe
Her gün için için gizli ağlarım
Eksilmez gözümden nem yeşil tepe
Gayet hoş olurdu baharla yazın
Tepede otlardı koyunla kuzun
Al yeşil fistanlı gelinin kızın
Bizlere olmasın kem yeşil tepe
Akşam oldu bacaların tüttü mü
Bacalarda garip kuşlar öttü mü
Ağ yenişte mor menekşe bitti mi
Etmesin bizleri men yeşil tepe
Bir adın karnağaz bir yeşil tepe
Gel gidelim dostum biz memlekete
Hasret kaldık burada sıcak sohbete
Burada süremedik dem yeşil tepe

Köyüm Köyüm Yiğit Köyüm
Ne uzaktır su Maraş'a
Aman köyüm dertli köyüm
Yol bitmiyor koşa koşa
Aman köyüm yiğit köyüm
Ocakları tezek dolu
Gözlerime gider külü
Çamurdan çıkılmaz yolu
Eyvah köyüm yiğit köyüm
Avukat yer parasını
Muhtar eker merasını
Kimse sarmaz yarasını
Aman köyüm dertli köyüm
Savaş gelince köy köydür
Seçim gelince köy köydür
Ondan başka hiç bir şeydir
Aman köyüm yiğit köyüm

Bir düğün gününde gelince bayram
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Aslan yoktur kürkü yoktur
Suyu yoktur parkı yoktur
Bir esirden farkı yoktur
Aman köyüm yiğit köyüm
İstanbul'un soşesi var
Gizli gizli köşesi var
Şehirlerin neşesi var
Eyvah köyüm canım köyüm
Üç candarma bir karakol
Yumurtası tavuğu bol
Ne okulu var ne düzgün yol
Eyvah köyüm yiğit köyüm
Hocaları takke bilir
Şam'ı mekke bilir
Doktor bilmez tekke bilir
Köyüm köyüm nazlı köyüm
Sırtına abalar giyer
Haklarını başkası yer
Tarhanaya şekerdir der
Köyüm köyüm yiğit köyüm
Mahzuni köye giderim
Kör oldu ağlar pederim
Elbet bir gün Allah kerim
Üzülme sen benim köyüm
Köyüm köyüm aslan köyüm
Üzülme sen yiğit köyüm
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Köyümde Yaşamak İsterim
Yine doğdu bende köyün özlemi
Duygular doldurdu nice yüzlemi
Sonuç verdi bunca günün gözlemi
Köyümde yaşamak isterim dostlar
Anamı babamı göresim geldi
Kardeşler köylüler buna eklendi
Anınca köyümün havası geldi
Köyümde yaşamak isterim dostlar
Var mı ki dünyada bir daha eşi
Daha parlak görürüm orda güneşi
Yükselir yamaçta çoban ateşi
Köyümde yaşamak isterim dostlar
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Sayfa 1951

Ufuklar aydınlık bak gökyüzüne
Bir direnç veriyor bakmak özüne
Anınca da yaşlar dolar gözüme
Köyümde yaşamak isterim dostlar
Pınarın suları kar gibi akar
Eğilmiş söğütler sulara bakar
Havasında türlü çiçekler kokar
Köyümde yaşamak isterim dostlar
Sırayla dizilmiş dağda ağaçlar
Dalların ucunda tazecik uçlar
Bir yanda konmuş da ötüyor kuşlar
Köyümde yaşamak isterim dostlar
Çiftçisi çobanı ne hoş köyümün
Görmek gerek doğa ile uyumun
Akışına bakmak yeter suyunun
Köyümde yaşamak isterim dostlar
Ozan Arif köyüm der de direnir
Yayla yaşamını gören imrenir
Yaşlılar gençleşir yorgun dinlenir
Köyümde yaşamak isterim dostlar
Kaynak: Arif Gölge

Köyümden Başladım Söze
Köyümden başladım söze
Gözemi geldi acep göze
Anlatayım tek tek size
Ne hale gelmiş benim köyüm
Uzunpınar diye adı vardı
O güzelliği orda kaldı
Kavunuyla pekmezi vardı
Ne hale gelmiş benim köyüm
Köy iken bundan iyiydi
Köyler içinde şirindi
Sporuyla hep birinciydi
Ne hale gelmiş benim köyüm
Tütündür gelir kaynağı
Yılda bir yenir kaymağı
Çabuk başlar borç sağnağı
Ne hale gelmiş benim köyüm
Gençleri bir hal almış
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Çokları kumarbaz olmuş
Kafaları fikren solmuş
Ne hale gelmiş benim köyüm
Bir asırlık kıraathane
Şimdi olmuş kumarhane
İşsizlik tam bahane
Ne hale gelmiş benim köyüm
Kara kışlar olmaz olmuş
Eski karlar yağmaz olmuş
Bel bereket kalmaz olmuş
Ne hale gelmiş benim köyüm
Davul zurna saz çalardık
Bütün köylü coşardık
Düğün dernek koşardık
Ne hale gelmiş benim köyüm
Kahveler dolup taşıyor
Bir misafir gelse kaçıyor
Nuri bu hale şaşıyor
Ne hale gelmiş benim köyüm
Kaynak: Nuri Otaklı

Köyümün Kızı
Daha dün yakarken kına eline
Bu gün permalanmış köyümün kızı
O da kapılmış zaman seline
Köyünü unutmuş köyümün kızı
Köyümün kızı köyümün kızı
Köyü unutmuş köyümün kızı
Dalında asılı rugan çantası
Parmağında parlar tırnak cilası
Ta göbekten kesik kesik hırkası
Göbeği boncuklu köyümün kızı

Sayfa 1952

Kaynak: Kerim Bülbül

Köyümün Ne Sağlam Havası Vardır
Yaz gelir şenlenir pınar başları
Deresinde parlar çakıl taşları
Cıvıl cıvıl öter tarla kuşları
Köyümün ne sağlam havası vardır
Kırlarda oynaşır koyun kuzular
Aklıma düştükçe içim sızılar
Deli gönül o günleri arzular
Köyümün ne derdi ne yası vardır
Yaz gelir açılır bütün çiçekler
Yorgun anne yavrusunu kucaklar
Aleme devadır eller ocaklar
Köyümün her derde devası vardir
Şükür olsun mevlaya yaratmış güzel
Soğuk su pınarlar yapılmış güzel
Bu köyün meyvası agacı güzel
Her agaçta bir kuş yuvası vardır
Doguşunda iğdiş dağı yaylası
Batışında büyük küçük tarlası
Burada yetişir mahsulün hası
Sofrası serili ağası vardır
Arı peteği güzeldir balı
Şirin evlerine sermişler halı
Ne istersen bulun iyidir hali
Köyümde her şeyin alası vardır
Mahmut'un da olsa dikili taşı
Acep kurtulur mu çileli başı
Kalmasa bu köyde eşi yoldaşı
Ne bir tenceresi tavası vardır
Kaynak: Mahmut Ünal

Köyümün kızı köyümün kızı
Köyü unutmuş köyümün kızı
Alt da mini etek hemide deri
Dolaşıyor bir bir diskotekleri
Saydım tek tek küpe ve yüzükleri
Yirmiyi bulmuş köyümün kızı
Köyümün kızı köyümün kızı
Köyü unutmuş köyümün kızı
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Köyün Bacaları Duman Tüterdi
Köyün bacaları duman tüterdi
Göç göç olmuş viran kalmış köyümüz
Hayin eller zalim eller eller
Bülbüller ötüşür düğün ederdi
Göç göç olmuş viran kalmış köyümüz
Hayin eller zalim eller eller
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Sayfa 1953

Hayin eller zalim eller eller
Gavur eller eller gurbet eller

Olan oldu akşam geldi beriye
Hapı yuttu bizim köyün çobanı

Baba ocağına baykuşlar konmuş
Bağımız bahçemiz sararmış solmuş
Hayin eller zalim eller eller

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Köyün Develeri Çekilir Dağa

Çoban pınarının suyu kurumuş
Göç göç olmuş viran kalmış köyümüz
Hayin eller zalim eller eller

Köyün develeri çekilir dağa
Anası hatundur babası ağa
Anam babam beni attı uzağa

Hayin eller zalim eller eller
Gavur eller eller gurbet eller

(Bağlantı)
Zalım babam beni köyde bıraktı
Derde çare dermansız yerde bıraktı

Akşam olur nahır köye dönerdi
Koyun Kuzusunu Arar Melerdi
Hayin eller zalim eller eller

Köyün develeri gider geç gelir
Haftadan haftaya karnım aç kalır
Köyde kalması da bana güç gelir

Köyün güzelleri suya giderdi
Göç göç olmuş viran kalmış köyümüz
Hayin eller zalim eller eller

Bağlantı

Hayin eller zalim eller eller
Gavur eller eller gurbet eller

Köyün Muhtarı Cemal'e

Kaynak: İzzet Altınmeşe

Köyün Çobanı (Kaybetti Sürüyü)
Kaybetti sürüyü dağda uyurken
Derde düştü bizim köyün çobanı
Bu dağlar ovalar bizimdir derken
Derde düştü bizim köyün çobanı
Koç geldi tosladı vurdu devirdi
Kurt daldı sürüye büktü kıvırdı
Beş parmakla keçesini çevirdi
Derde düştü bizim köyün çobanı
Çoban uyandi ki sürü dağılmış
Mor koyunlar gizli gizli sağılmış
Sürü'nün köpeği suda boğulmuş
Derde düştü bizim köyün çobanı
Niyeti yok dönüp köye gitmeye
Yüzü tutmaz dağda nara atmaya
Yemin ettim diyor davar gütmeye
Derde düştü bizim köyün çobanı
Mahzuni der yazık oldu sürüye
Bizim çoban dönmez oldu geriye
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Kaynak: Nafi Budak

Sarac’ın bir muhtarı var
Muhtar demeye bize ar
Nefes boruları pek dar
Döşünü yelpik bürümüş
Duvarın dibinde yatar
Tükrüğüne balgam katar
Bu da birgün mühür atar
Dizini sızı bürümüş
Muhtar yola gidemiyor
Görevini bilemiyor
El yüzüne diyemiyor
Gözünü cibik bürümüş
Muhtarın dişleri gedik
Sırtı kambur omzu düşük
Kafa geniş ağzı büyük
Burnunu sümük bürümüş
Adı Cemal lakabı Gedik
Siz buna oy vermen dedik
Başımıza bela sardık
Ağzını kimek bürümüş
Bari heyeti iyi olsa
Topal Nuri mührü alsa
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Mustafa ordan nenni çalsa
Onu da tembellik bürümüş
Aza olmaz Ali Tuna’dan
Hüseyin Kılıç çıksın aradan
Başımız kurtulmaz belâdan
Dilini sövmelik bürümüş
Bakın ne der Yeter Ana
Ünü yayılmış her yana
Sizi de çök severim ama
Köyümü sevmelik bürümüş
Kaynak: Yeter Ana

Kucağı Kundaklı Ağlar Bir Gelin

Sayfa 1954

Kuko Daldan Aşağı
Kuko daldan aşağı
Geluyi ağır ağır
Gel da eskisi gibi
Bizim kapıda bağır
Kapisinun önünde
Merek var idi merek
Bi dedum evleneyum
Bi dedum ne gerek
Sigaramun dumani
Keseyi nefesumi
Bağurdum iki ağız
Tanıdun mi sesumi

Eşimi vurulmuş karalar giymiş
Kundağı kucakta ağlar bir gelin
Ceylan bakışını yerlere eğmiş oy oy
Kucağı kundaklıda ağlar bir gelin

Gece geldim duydun mi
Güzelum uyudun mi
Bağurdum kapılarda
Sesumi tanıdun mi

Antep'in üstünde baş pınar bağlar
Girdi aramıza da sıralı dağlar
Sarmış yavrusunu da nenniler çalar oy oy
Kundağı kucakta ağlar bir gelin

Kemençemun kapağı
Sarı tekedendur
Ellere güneş alur
Bize yağmur nedendur

Mahzuni Şerif'im ağlar bu deme
Zalım felek artık ömrümü yeme
Adını sordum da adı Fadime
Kundağı kucakta ağlar bir gelin

Kaleden düşti bi taş
Düşti da vurdi bana
Felek sana ne ettum
Sen da eyledun bana

Söz: Aşık Mahzuni Şerif
Kaynak: Oykan Keleş

Kuğular Kışlaları Annem
Kuğular kışlaları annem taş değil tahta
Radif (redif) askerleri annem kalkıyor bu hafta
Alıver anneciğim alıver çantamı asayım koluma
Babam bana bedeller tutmadı gideyim yoluma
Sesle annem sesle annem Yemen'i sesle
Yemen'den yolladığım üzümle Emine'mi besle
Aşağki mahalleden yukarki mahalleye kavaklar yellenir
Varın sorun o nazlı Emine'me kimlere tellenir

Kul Başına Gelen

Efendim yahu kul başına gelen
Alemde hüküm kaderdir (yahu)
O hükmü kader bizlere miras pederdir (yahu)
(Efendim yahu)
Ben hayırsızı hayırsız beni görmek nice mümkün (ya
Ben vafasızı vefasız beni görmek nice mümkün (yah
Görmez göze duymaz kulağa sor ne haberdir (yahu)
(Efendim yahu)
Ben kapımı kitler yatarım il neme lazım
(Ben kapımı kitler yatarım il neme lazım)
Çok il şuli zevkime gayetle kederdir (yahu)

Çalınsın davullar çalınsın yaylada çalınsın
İki kardeş düğün yapalım ölünce anılsın

Kaynak: Necmettin Palacı

Kaynak: Bilinmiyor

Kul Kusursuz Olmaz İmiş Efendim
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Kul kusursuz olmaz imiş efendim
Düşürme elin diline dost beni
Ölürsem de dost kapında öleyim
Koyma zalimin eline dost beni
Aşam gelem ovalardan yazıdan
Bal alayım peteğinden özünden
Koyun ayrılır mı körpe kuzudan
Kurban et senin yoluna dost beni
Akarsu'yum yağmurumsun yaşımsın
Acıkırsam ekmeğimsin aşımsın
Ben ölürsem mezarımsın taşımsın
Toz et karıştır külüne dost beni
Kaynak: Muhlis Akarsu

Kul Olayım Kalem Tutan Ellere
Kul olayım kalem tutan ellere
Katip arzuhalim şaha böyle yaz
Şekerler ezeyim şirin dillere
Katip arzuhalim şaha böyle yaz
Güzelim ey güzelim ey güzellim ey
Allahın seversen katip böyle yaz
Dünü gün ol şaha eylerim niyaz
Umarım yıkılsın şu kanlı Sivas
Katip arzuhalim şaha böyle yaz
Güzelim ey güzelim ey güzellim ey
Sivas ellerinde zilim çalınır
Çamlı beller bölük bölük bölünür
Dosttan ayrılmışım bağrım delinir
Katip arzuhalim şaha böyle yaz
Güzelim ey güzelim ey güzellim ey
Münafığın her dediği oluyor
Gül benzimiz sararıp da soluyor
Gidi Mervan şad olup da gülüyor
Katip arzuhalim şaha böyle yaz
Güzelim ey güzelim ey güzellim ey
Pir Sultan Abdal'ım ey Hızır Paşa
Gör ki neler gelir sağ olan başa
Hasret koydun bizi kavim kardaşa
Katip arzuhalim şaha böyle yaz
Güzelim ey güzelim ey güzellim ey
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Sayfa 1955

Kul Olmaya Geldim Sana
Behey ela gözlü canım
Kul olmaya geldim sana
Gönül tahtında sultanım
Kul olmaya geldim sana
Ne yerdeyiz ne gökteyiz
Dün ü günü firkatteyiz
Elim ermez hasretteyiz
Kul olmaya geldim sana
Evlerinin önü yoldur
Kerem kıl aşığın güldür
Gerek ağlat gerek güldür
Kul olmaya geldim sana
Koynunda turuncu gizli
Tatlı dilli şirin sözlü
Şahin gibi kara gözlü
Kul olmaya geldim sana
Kerem eyle benden gitme
Sakın yadlar ile yatma
Gamzen okun bana atma
Kul olmaya geldim sana
Kul Mehmet eydür kulunum
Başı açık bir delinim
Ta ezelden muhibbinim
Kul olmaya geldim sana
Kaynak: Kul Mehmet

Kul Yanmasın (Sefil Selimi'ye)
Kul yanmasın diye diye
Sen mi yandın ey Selimi
Bizi böyle öksüz niye
Sözden caydın ey Selimi
Ustamızdın pirimizdin
Ozanlardan er'imizdin
Ölümüzdün dirimizdin
Birden kaydın ey Selimi
Otururduk halleşirdik
Dilden dile dilleşirdik
Bülbül gibi gülleşirdik
Bize kıydın ey Selimi
Sensiz ben Sivas iline
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Gurbanım tatlı diline
Çoban Mehmed'in seline
Sen de doydun ey Selimi
Sesini sesime kattım
Sohbetine doydum tattım
Son defa evinde yattım
Bizi saydın ey Selimi
Ne yazayım kalem yetmez
Seni anlatmakla bitmez
İnce'yim dumanım tütmez
Nara koydun ey Selimi
Kaynak: Sabit İnce

Kula Kulluk Yakışır Mı
Gel gardaşım ayrı gezme
Kula kulluk yakışır mı
Zalıma boynunu eğme
Kula kulluk yakışır mı (dost)
Fırsat sizde bile bile
Dura dura döndük sele
Yirminci asırda hele
Kula kulluk yakışır mı (dost)
Akarsu darda kalsa da
Dünya halkı hep ölse de
Bunun sonu ip olsa da
Kula kulluk yakışır mı (dost)
Kaynak: Muhlis Akarsu

Kulak Ver Sözüme Dinle Vatandaş
Kulak ver sözüme dinle vatandaş
Uyma laklak edip gülüşenlere
Meşgul eder seni işinden eyler
Karışırsın tembel perişanlara
Adım at ileri geriye bakma
Bir sağlam iş tut da elinden bırakma
Saçmasapan sözler hep delip takma
Allah'ın yardımı hep çalışanlara
İleriyi gören geriye bakmaz
İnsanlık yolundan dışarı çıkmaz
Allah cömert amma ekmek bırakmaz
Oturup geçmişi konuşanlara
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Sayfa 1956

Maziye karışmış yıllar da ay da
Geçmişi konuşmak getirmez fayda
Gören göze ibret vardır her şeyde
Seyret gökyüzünde yarışanlara
Veysel der kafanı nafile yorma
Dünya fani değil çöküp oturma
Adım at ileri avara durma
Yoldaş ol refaha kavuşanlara
Kaynak: Aşık Veysel

Kulak Verdim Dört Köşeyi Dinledim
Kulak verdim dört köşeyi dinledim
Ardımızdan gıybet eden çoğumuş
Ben dünyayı sonsuza dek bellerdim
Meğer dünya dört sultanlık yerimiş
Karşıda uzanır yapraklı dağlar
Hastanın derdini bilemez sağlar
Her nere vardıysam dertliler ağlar
Gezdim şu alemi dertsiz yoğumuş
Karac'oğlan der ki dosta sarılam
Su değilem bulanıp da durulam
Bu dünyada sevdiğine sarılan
Ahirette sorgu sual yoğumuş
Kaynak: Karacaoğlan

Kulak Verdim Dört Köşeyi Dinledim
Kulak Verdim Dört Köşeyi Dinledim
Ardımızdan Gaybet Eden Çok imiş
Ben Dünyayı Sonsuza dek Belledim
Meğer Dünya Dört Sultanlık Yer İmiş
Karşıdan Uzanır Yapraklı Dağlar, Vay Dağlar
Hastanın Derdini Bilemez Sağlar, Vay Sağlar
Her Nere Vardıysam Dertliler Ağlar, Dost
Gezdim Şu Alemi Dertsiz Yok İmiş
Karacaoğlan Derki Dosta Sarılan
Su Değilim Bulanıpta Durulam
Bu Dünyada Sevdiğine Sarılan, Dost
Ahirette Sorgu Sual Yok İmiş
Söz: Karacaoğlan

Kulaksızda Kuyu Var
Kulaksızda kuyu var
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Sayfa 1957

Güzellerin toyu var
Eller gülüp oynuyor
Benim ah u zarım var

Kaynak: Musa Eroğlu

Ergezen'de minare
El ettim eski yare
Ne kolum ne kanadım
Nasıl gidem o yare

Kuloğluyam ben de kendi halimde vay vay vay
Yalın kılıç düşmez idi elimde
Aman aman aman elimden vayvay

Kaynak: Hüsamettin Subaşı

Kulaları Gece Çeteler Bastılar
Kulaları aman efem gece çeteler bastılar
Armıt dallarına mamizerleri astılar
Üseyn efeyi aman aman sahat beşte kestiler
Aman da Sıdıkam aman elleri koynunda ağlama
Ağlayıp da efem beni yolumdan eyleme
Alıverin aman aman kır atımın gemini
Ulu yola çıkın dakın atımın yemini
Ben sürmedim aman aman Recep hoca sürsün demini
Aman da dostlar dostlar ben dünyama doymadım
Doydum amma efem yar koynuna girmedim
Alıverin aman aman martinimi dolduram
Dolduram da efem düşmanlarımı öldürem
Öldürem de aman aman ben kendimi bildirem
Yandım dostlar yandım kabir bana dar geldi
Bu gençlikte efem ölüm bana zor geldi
Kaynak: Cemil Özcan

Kullar Olam Seni Doğuran Anaya
Kullar olam haydi seni doğuran anaya anaya vay vay
Süt vermişler haydi senin gibi sunaya aman
Ah aman aman ben dayanamam
Çokcada içdim kafalarım duman
Altın bağlar aman başındaki yazmaya yazmaya vay vay
Kalk gidelim aman usul boylu gezmeye aman
Ah aman aman ben dayanamam
Çokcada içdim kafalarım duman
Ben bilemem aman karanlıkta geleni geleni vay vay
Dost mu sandın aman her yüze güleni aman
Ah aman aman ben dayanamam
Çokcada içdim kafalarım duman
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Kuloğluyam Ben De

Yiğitlerin diyarı Urfa elinde vay vay vay
Bir yar sevdim düşmez elin dilinden
Aman aman aman dilinden vayvay
Kaynak: Yöre Ekibi

Kulum Ben Kapında Ölene Kadar
Ey sevdiğim benim dileğim budur
Kulum ben kapında ölene kadar
Hu fakir gönlümün dileği budur
Kulum ben kapında ölene kadar
Ey dost aldım resmin gönlüm içine
Göndersinler beni Çin'e Maçin'e
Asla mümkün değil ayrılık yine
Kulum ben kapında ölene kadar
Yazsalar fermanım etseler berdar
Bilirim ki o gün oldum bahtiyar
Uğrunda ölmektir bana iftihar
Kulum ben kapında ölene kadar
Latife sözümden dönen değilem
Dünyayı verseler kana değilem
Senden gayrısına yanan değilem
Kulum ben kapında ölene kadar
Kaynak: Seho Dede

Kulundan Utan
Şu kullar sultanın kulu diyorlar
Utan tanrı kendi kulundan utan
Etli sütlü yiyip atlas giyorlar
Utan tanrı kendi kulundan utan
İşin az aşın az biraz düşün az
Yutkunmak için mi yarattın boğaz
Yalvardık bağırdık kalmadı avaz
Utan tanrı kendi kulundan utan
Fakire cehennenm zengine cennet
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Beşerin başına sarmışsın cinnet
Kula kul olanda sana ne minnet
Utan tanrı kendi kulundan utan
Bu sözü burada Ademi söyler
Sanmaki seninle yarenlik eyler
Dünyayı bölüşmüş ağalar beyler
Utan tanrı kendi kulundan utan

Sayfa 1958

Katardan ayrılmış turnalar öter
Bize bu ayrılık ölümden beter
Ölüyorum gel de gel
Yanıyorum gel de gel
Ataş da yanan yerde gök çimen bitmez
Eser de bad-ı saba yangınım gitmez
Yanar da yüreğimin dumanı tütmez

Kaynak: Aşık Ademi

Kum Gibi
Martılar ağlardı çöplüklerde
Biz seninle gülüşürdük
Şehirlere bombalar yağardi her gece
Biz durmadan sevişirdik
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi dün gibi çekip gitme
Bırakta sarılayim ayaklarına
Kum gibi kum gibi ezip geçme
Sonbahar damlarda damlarımıza
Biz seninle sararırdık
Aydınlansın diye şu kirli yüzler
Biz durmadan savaşırdık
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi dün gibi çekip gitme
Bırakta sarılayım ayaklarına
Kum gibi kum gibi ezip geçme
Kaynak: Ahmet Kaya

Kumalar Dağı 1
Kumalar dağından kervanlar geçer
Kervancı kervanın başını çeker
Bir garip hancı yolcuyu bekler
Yolcuyla kervanın Han davası var
Kul Mehmetim burda kaldım kisili
Yaylalarda sürülerim besili
O yar benim ile niye küsülü
Sanki aramızda kan davası var

Ölüyorum gel de gel
Yanıyorum gel de gel
Yollara bakarım diz çöke çöke
Boynumu bükerim yaş döke döke
Ömrümü tükettim ah çeke çeke
Ölüyorum gel de gel
Yanıyorum gel de gel
Kaynak: Galip Coşkun

Kumalı'ya Vara Gele
Kumalı'ya vara gele yol sandım
Ayağıma diken battı gül sandım
Eloğlunu ben kendime yar sandım
Ört anam yazmayı boylu boyunca
Ben saramadım eller sarsın doyunca
Uzun olur Kumalı'nın çamları
Sel gibi aktı Kel Kamil'in kanları
O beklesin Kumalılı Ahmet damları
Ört anam yazmayı boylu boyunca
Ben saramadım eller sarsın doyunca
Kumalı'ya ine çıka yoruldum
Kurşun yedim sol böğrümden vuruldum
Vuruldum da el aleme kuruldum
Aman aman avcı avın da olayım vur beni
Efendimsin terkedemem ben seni
Kaynak: Kemal Elmas

Kaynak: Mehmet Özkaraca

Kumarı'ya Vara Gele Yol Sandım

Kumalar Dağı 2

Kumarı'ya vara gele yol sandım
Ayağıma diken battı gül sandım
El kızını ben kendime yar sandım

Kumalar dağında göç katar katar
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(Bağlantı)
Amman aman avcı avın olam vur beni
Efendimsin terkedemem ben seni
Bir taş attım pencereye tık dedi
Çocuk çıktı kiraz evde yok dedi
İnanmazsan çık yukarı bak dedi
Bağlantı
Kütahya'nın hamamları köşeli
Ah içi mermer dışı halı döşeli
Üç gün oldum ben bu derde düşeli
Bağlantı
Kaynak: Aziz Baltak

Kumaşım Var Bezim Var
Kumaşım var bezim var
Sana bir çift sözüm var
Kaçma süryani kızı
Belki sende gözüm var
Çarşıhından giden yar
Yüzün eğri neden yar
Sen bunu bilmezdin
Sana bir öğreten var
Kaynak: Yöre Ekibi

Kumkapı'nın Ah Kilidiye
Kumkapı'nın ah kilidiye
Dün gece gelen ah kimidiye
Eli elime ah alayım yar
Kolu boynuma ah sarayım yar
Aşalım dağlar aşalım
Gel güzel bayramlaşalım
Kumkapı'nın ah üstüyem ben
Allar giyenin ah dostuyum ben
Eli elime ah alayım yar
Kolu boynuma ah sarayım yar
Aşalım dağlar aşalım
Gel güzel bayramlaşalım
Kaynak: İsmail Diri
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Sayfa 1959

Kundurama Kum Doldu
Kundurama kum doldu
Atmaya kürek gerek
Nazlı yarin yanında
Yatmaya yürek gerek
Aman başım nanay
Ağrıdı dişim nanay
Çok içmişim nanay
Nanay canım nanay
Nanay malım nanay
Duvarda elek m'olur
El kızı melek m'olur
Kör olası kaynana
Kapıda henek m'olur
Aman başım nanay
Ağrıdı dişim nanay
Çok içmişim nanay
Nanay canım nanay
Nanay malım nanay
Duvara mıh çakarım
Sen sallan ben bakayım
Mendilin kirlendikçe
Sen gönder ben yıkarım
Aman başım nanay
Ağrıdı dişim nanay
Çok içmişim nanay
Nanay canım nanay
Nanay malım nanay
Kaynak: Bilinmiyor

Kur'an Dile Geldi Ayet Seslendi
Kur’an dile geldi, ayet seslendi
Yer gök tasdik etti bir Muhammed’i
Ruhlar bedenleşti fertler hislendi
Güneş tavaf etti nur Muhammed’i
Buraklar emrine oldular hazır
Melekler onula buldular huzur
Her iki cihanda emsalsiz nazır
İlan etti Cibril pir Muhammed’i
Aşkı ariflere bitmez sermaye
İmkan ara cemalini görmeye
Sefil Selimi razı canı vermeye
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Açtır kalp gözünü gör Muhammed’i
Kaynak: Sefil Selimi

Kurban (Küçüğüm Güzelim)
Küçüğüm güzelim hasretim benim
Kuşlar gibi öten diline kurban
Dünyada biricik meleğim benim
Her siyah saçının teline kurban
Ağlama bebeğim ağlama canım
Yeryüzünde canlı benim ilk kanım
Dola kollarını bana sultanım
Ellerimden tutan eline kurban
Benden uzaklaşıp hasret çektirme
Gariban bırakıp boyun büktürme
Gözyaşımı el içinde döktürme
Yanağının gonca gülüne kurban
Tombul tombul yumuşacık yüzlerin
Konuşursun anlaşılmaz sözlerin
Kız ne kadar tatlı bakar gözlerin
Damla damla akan seline kurban
Ekmeğim yemeğim aşım gibisin
Benim göz üstünde kaşım gibisin
Ekberi'yem gönül kuşum gibisin
İnce kemer sıkan beline kurban
Kaynak: Aşık Ekberi

Kurban Olam Ben O Kaşı Karaya
Kurban olam ben o kaşı karaya
İnce uzun yollar girdi araya
Ben deyemem kendi gelsin buraya
Deyip deyip elden ele kaçan yar
Bayram olsun kına yakam destine
Yüzün göster yar eline dostuna
Gelme tabip sen yaramın üstüne
Gelsin bana bu yarayı açan yar
Yeter oldu dolandırdın sen beni
Demesinler sana yalan dolan yar
Kaş göz ettin dolandırdın sen beni
Gitme güzel bu gönlümü çalan yar
Kaynak: İzzet Altınmeşe
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Sayfa 1960

Kurban Olam Gözlerinin Mestine
Kurban olam gözlerinin mestine
Kalk gidah çayır çimen üstüne
Tut elimi al destim destine
Ölmüş iken cesedime can gelsin
Bülbül idim felek dilim lal etti
Kadir Mevlam bir kötüye kul etti
Benim ahım çoklarını kül etti
Yaklaşmayın ataşıma yanarsız
(Siz düşmeyin ataşıma yanarsız)
Kaynak: Mehmet Özbek

Kurban Olam Kalem Tutan Ellere
Kurban olam kalem tutan ellere
(Efendim efendim)
Katip arzuhalim yaz yare doğru
(Yaz doğru yaz doğru yaz doğru)
Şekerler ezeyim şirin dillere
(Efendim efendim)
Katip arzuhalim yaz yare doğru
Aşamazsan telli durnam dön geri
Sivas ellerinde sazım çalındı
(Efendim efendim)
Çamlı bellerde bölük bölündü
Yardan ayrılalı sinam delindi
(Efendim efendim)
Katip arzuhalim yaz yare doğru
Aşamazsan telli durnam dön geri
Kaynak: Mehmet Özdemir

Kurban Olduğum
Sebebine yandım sevda narında
Yandıkça can buldum kurban olduğum
Herşeyi unuttum o gül yüzünde
Unuttum kendimi yar yar
Gurban olduğumda da leyli
Ömür verdiğim de leyli
Yarim bildigim
Ben bende diğilim değilim gülüm
Ilgıt ılgıt eser sana bu gönlüm
Ne gelirse senden gülüm gelsin kabulüm
Derdin ilacımdır benim
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Sayfa 1961

Kurban oldugumda leyli
Ömür verdiğimde leyli
Yarim bildiğim

Ahal kanan cavanlığın
Hayalına kurban olum

Söz: Kıvırıcık Ali

Harda varsa e'tibarın
Temiz eşkin namus arın
Vefası düz olan yarın
Meyalına kurban olum

Kurban Olduğum
Gittim Akarçay'ı seyran eyledim
Kuru topraklarına kurban olduğum
Tokat'ın yaylası Almus'un özü
Yeşil yaprağına kurban olduğum
Cennetten sızarak bir göl serilmiş
Etrafına bin güzellik verilmiş
Sanki Kul Himmet'im kalkmış dirilmiş
Ala şafağına kurban olduğum
Düğün olur pehlivanlar derilir
Elele güzeller halay kurulur
Yeşil düzlüğünde çapa vurulur
Bostanı bağına kurban olduğum

Harda varsa kananların
Aşikiyem o canların
Veten üçün yananların
Melalına kurban olum
Harda varsa hakka hörmet
Odur mürvet odur kiymet
Azaflı'yam semimiyyet
Amelina kurban olum
Kaynak: Mikayil Azaflı

Kurban Olurum (Anadolum Yurdum)

Der Mahzuni şerif tokat diyarı
Toprağı bal olmuş insanı arı
Bir daha göreydim akar çayları
Taşına dağına kurban olduğum

Anadolum yurdum vatanım benim
Dağına taşına kurban olurum
Hasreti bağrımda yatanım benim
Asırlık yaşına kurban olurum

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Gurbetin havası yandırmaz beni
Yağmuru güneşi kandırmaz beni
Dört mevsimin dördü andırmaz seni
Yazına kışına kurban olurum

Kurban Olduğum (Naz ü Eda)
Naz ü eda ile gezme
Boynuna kurban olduğum
Gezdikçe bağrımı ezme
Soyuna kurban olduğum
Yüzüm sürem ayağına
Baş koysam göğsün ağına
Eşiğine otağına
Köyüne kurban olduğum
Huzuri derde bırakmış
Kirpiği canına takmış
Ak ellere kına yakmış
Toyuna kurban olduğum
Kaynak: Huzuri Baba

Kurban Olum (Harda Varsa)
Harda varsa insanlığın
Kamalına kurban olum
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Gönül tuvalinden baktım resmine
Sayfalarca şiir yazdım ismine
Yerdeki gökteki binbir cismine
Kurduna kuşuna kurban olurum
Nice evliyalar bağrında yatar
Sinen Allah Allah diyerek atar
Sensizlik ölümden inan ki beter
Başına döşüne kurban olurum
Destanların dolu tarihe sığmaz
Yazmaya kalkışsam kitaplar almaz
Toprağın ugruna söyle kim ölmez
Deline coşuna kurban olurum
Bağında bahçende koşup yorulsam
Güneşin altında kalıp kavrulsam
Harmanında hasat olup savrulsam
Tarla da işine kurban olurum
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Gurbet ellerine ayamıyorum
Ne yesem ne içsem doyamıyorum
Sofrasında ayak yayamıyorum
Ocağın aşına kurban olurum
Binbir derde deva ırmaklar özler
Pınarın başında gelinler kızlar
Ay gibi parlıyor cemaller yüzler
Kirpiğin kaşına kurban olurum
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Kurban Olurum Mezeriyin Taşına
Kurban olurum da kuzum mezeriyin taşına
Ulu kuşlarda yuva yaptı başına
Merhamet etmedin de kuzum gözlerimin yaşına
Gülüm goncayken soldurdu felek
Merhamet etmedin de kuzum gözlerimin yaşına
Güllerin toprakta soldu neyleyim
Kadir Mevlamda gel insaf eyle
Kuzumu gördün mü hey dağlar söyle
Her ana yandımı acep böyle
Kaderimde de bir okunmaz yazı var
Merhamet etmedinde gülüm gözlerimin yaşına
Güllerin toprakta soldu neyleyim
Kaynak: Elif Ekici

Kurbanım Aman
Cephelerde maphuslarda aslanım aman
Kıtlıklarda kıyımlarda kurbanım aman
Seçimlerde sayımlarda ben varım aman
Şenliklerde şölenlerde ben yokum aman

Sayfa 1962

Ağıtlar düzeyim çektiklerime
Yürekler sunayım yiğitlerime
Kelepçeler vurulsa da bileklerime
Kaynak: Hasan Hüseyin

Kurbanın Olaram Yar
Kurban gerekmey Bayram'a
Ben kurbanın olaram yar
Sana kem gözle bakana
Dalam dalam dalaram yar
Canım içi yüreğimsin
Yarınlara ereğimsin
Tomurcuk gül bebeğimsin
Seni bağa salaram yar
Şiar Gül' e gül dererem
Sensiz cenneti ne'derem
Sevabım sana vererem
Ben günahın alaram yar
Kaynak: Ozan Şiar Can

Kurbanın Olayım (Seher Vakti)
Seher vakti deli deli
Esme kurbanın olayım
Sürükleyip bir çalıya
Asma kurbanın olayım
Sevgini ver sevgi dile
Canı yakma bile bile
Küçük tomurcuğa hele
Basma kurbanın olayım

Demiri de kömürü de sökerim aman
Buğdayı da pirinci de ekerim aman
Çilem budur işte çekerim aman

Yaprağın verme gazele
Her yıl bir ömür tazele
Gönül verip de güzele
Küsme kurbanın olayım

Gurbetlerde sürgünlerde aslanım aman
Vatan millet patron kurbanım aman
Ölümlerde kalımlarda ben varım aman
Bayrmalrda seyranlarda ben yokum aman

Muhabbetsiz diller gibi
Irak olma eller gibi
Dut yemiş bülbüller gibi
Susma kurbanın olayım

Demiri de kömürü de sökerim aman
Buğdayı da pirinci de ekerim aman
Çilem budur işte çekerim aman

İlhami'yim gül eylesin
Dalında bülbül eylesin
Çınar gibi dal eylesin
Kesme kurbanın olayım

Turnalar çizeyim gurbetlerime
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Kaynak: İlhami Arslantaş

Kurdelemin Uçları İpekten
Kurdelemin uçları ipekten
Kurdelemi seviyorum yürekten
Aman aman kurdelem yoruldum
Dalgalı saçlarına vuruldum
Kurdelem var yeşilden yeşilden
Tel kopardım peşinden peşinden
Aman aman kurdelem yoruldum
Dalgalı saçlarına vuruldum
Kim ayrılır eşinden eşinden
Ben ayrılmam eşimden eşimden
Aman aman kurdelem yoruldum
Dalgalı saçlarına vuruldum
Kaynak: Kepirtepe Köy Enstitüsü

Kurdili
Dağda duman yeri var
Kaşda keman yeri var
Çöz göğsün düğmesini
Sende güman yeri var
Dağ ayrı duman ayrı
Kaş ayrı keman ayrı
El bizi çok kınıyor
Gezek bir zaman ayrı
Dağ başı duman oldu
Şen günüm yaman oldu
Bana dert olan dilber
Ellere derman oldu
Dağ başında bir kuzu
Büklüm büklüm boynuzu
Burda bir garip ölmüş
Ne oğlu var ne kızı
Ayrıldım gülüm senden
Saçı sünbülüm senden
Araya dağlar girse
Kesilmez yolum senden
Ayrıldım özlerinden
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Sayfa 1963

O şirin sözlerinden
Bileydim ayrılık var
Öperdim gözlerinden
Ayrıldım yoldaşımdan
Göl oldu göz yaşımdan
Masdar dağı ben miyim
Duman kalkmaz başımdan
Ayrıldım kavuşamam
Dağları savuşamam
Göz açtım seni gördüm
Ellerle yavuşamam
Bu bağa lale düştü
Güle velvele düştü
Yazığım geldi güle
Gül elden ele düştü
Düştüm kötü çağlara
Gün yavuşmaz bağlara
Yarından ayrı düşen
Nasıl düşmez dağlara
Bülbül koydum kafese
Mef tunum güzel sese
Maşallah deyin dostlar
Uğramasın nefese
Bir dal kestim fişneden
Sarhoş oldum içmeden
Sinemde yar yarası
Ölenetek işleden
Karabağda talan var
Beni derde salan var
Açılın yana dağlar
Gözü yolda kalan var
Aslım Karabağlıdır
Başım yara bağlıdır
Çözme tabip yaramı
Yar eliyle bağlıdır
Bülbül güle mi geldin
Halıyı koydum yüke
Laldın dile mi geldin
Yedi kat büke büke
Bildin gülde vefa yok
Ben yarımdan ayrılmam
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Bile bile mi geldin
Etseler tike tike
Bu dağın oylumuna
Saçın örene kurban
Kuş konar yaylımına
Örüp dürene kurban
Eğil gözlerin öpem
Yıl oldu görmiyeli
Geldik yol ayrımına
Seni görene kurban
Çağırdım yana yana
Gel beni bir hal eyle
Yar uykudan uyana
Kes zülfün çangal eyle
Çağırmak dan ne fayda
Ayrılık gerçek oldu
Kendinden olmuyana
Gel hakkın helal eyle
Bülbül okudan oldum
Kara eşiğin taşı
Sünbül kokudan oldum
Yandı bağrımın başı

Sayfa 1964

Atı getirseler ata binemem
Ellerin köyüne gelin gidemem
Şen anam şen babam evin şen ola
Benim yerim burda bomboş kala
Atı getirseler binmem üstüne
Allı kınalar da yakmam bestime
Şen anam şen babam evin şen ola
Benim yerim burda bomboş kala
Kaynak: Zeynep Göyen

Kure Koymuş Yol Üstüne
(Ah) Kure koymuş yol üstüne çıkrığı (çıkrığı)
Aydın havasına büker ipliği
Nenni nenni
Kekliğim nenni
Palazım nenni
Bir danem nenni nenni
Evlerinin önü yeşil ot olur (ot olur)
Herkes sevdiceği için fetholur

Senin aşkan düşeli
O yar burdan gideli
Gece uykudan oldum
Durmaz gözümün yaşı

Nenni nenni
Kekliğim nenni
Palazım nenni
Bir danem nenni nenni

Yar gülüp ele baksın
Çitin ucu cengarı
Kes bağrım kanım aksın
Ceng ile aldım yarı

Gittim gördüm gözüm ile Konya'yı (Konya'yı)
Yar senin için fethederim dünyayı

Dostlar ağlasın bize
Gören maşallah desin
Düşmanlar çiçek taksın
Değmesin el nazarı

Nenni nenni
Kekliğim nenni
Palazım nenni
Bir danem nenni nenni
Kaynak: Bilinmiyor

Kurlar Kışlaları
Kurdular Ocak Taşını
Kurdular kurdular ocak taşını
Ördüler ördüler kızın saçını
Şen anam şen babam evin şen ola
Benim yerim burda bomboş kala
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Alıver anneciğim alıver çantamı asayım koluma
Babam bana bedeller tutmadı gideyim yoluma
Kurlar Kışlaları annem taş değil tahta
Redif askerleri annem kalkıyor bu hafta
Sesle annem sesle annem Yemen'i sesle
Yemen'den yolladığım üzümle Emine'mi besle
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Aşaki maleden yukarki maleye kavaklar yellenir
Varın sorun nazlı Emine'me kimlere tellenir
Çalınsın davullar çalınsın davullar yaylada çalınsın
İki kardeş bir düğün yapalım ölünce anılsın

Sayfa 1965

Eyleyemedim aman aman ey
Yarime derdimi söyleyemedim
Söyleyemedim aman aman ey
Ah gönül vah gönül perüşan gönül
Divane gönül aman aman ey
Kaynak: Ferhan Ünalan

Kurşun Yağmurları
Sen kurşun yağmurları altında
Güneşin delik deşik edildiği bir ülkede doğdun
Öptü kan revan içinde seni çırılçıplak bir ölüm
Ölümü ve gözyaşını gördün yavrum
Kan emmeyi öğrendin yaralarından
Saplanırken geceye ilk çığlığının sesi
Kestik göbeğini süngüyle senin
Terli bir asker kaputuna sardık sonra
Kurşunlar yağıyordu cesedine annenin
Ağla yavrum ağla
Dindirsin içindeki acıyı gözyaşların
Dönsün toz duman arasın aşkı
ve kalksın artık kanlı duvarlarından kuşatmaların

Kurtköy'ün Dereleri
Kurtköy'ün dereleri
Meşelik tepeleri
Buralardan yar seven
Öğrensin töreleri
(Bağlantı)
Dağları dumanlı dumanlı
Biz severiz delikanlı
Kurtköy'ün hamamları
Meşhurdur külhanları
Bizim için yapılmış
Şu Bozüyün damları
Bağlantı

Ağla yavrum ağla şimdi
Kaynak: Hüseyin Er
Kaynak: Mecit Ünal

Kurşunlu Camide Kıldım Nemazı
Kurşunlu camide kıldım nemazı
Kıldım nemazı aman aman ey
Sünneti kılarken unuttum farzı
Unuttum farzı aman aman ey
Yarimi görünce ederim nazı
Ederim nazı aman aman ey
Ah gönül vah gönül perüşan gönül
Divane gönül aman aman ey
Kurşunlu camide kandiller şavkar
Kandiller şavkar aman aman ey
Kandilin şavkına bülbüller konar
Bülbüller konar aman aman ey
Herkes sevdiğine böyle mi yanar
Böyle mi yanar aman aman ey
Ah gönül vah gönül perüşan gönül
Divane gönül aman aman ey
Şıkladım şıkladım şıklayamadım
Şıklayamadım aman aman ey
Divane gönlümü eyleyemedim
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Kurtlarla Dans
Yağmaladın gönül hudutlarımı
Baskın yedim orduları yatırdım
Yükledim göçümü arabatlara
Tay dağının doruğuna yetirdim
Yorgun orduların mağrur prensi
Son kurada yakaladım ilk şansı
Dağlarda kurtlarla girdiğim dansı
Yaralandım yaraladım bitirdim
Yeminlerin deryaları başına
Lokma oldum yunusların dişine
Ömür ısmarladım anka kuşuna
Bak hele başıma neler getirdin
Ortasında kaldım kor alevleri
Damlası deprem yaratır lavları
Korkunç vuruşmalarında devleri
Ne yazık ki Emekçi'yi yitirdik
Kaynak: Aşık Emekçi
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Kurtulmalı Dünyamız
Yüre bre halkımız
Kurtulmalı yurdumuz
Düşmanın işgalinde
Yiğit Anadolumuz
Hedef İncirlik olsun
Hainler hep kovulsun
Memleketin özgürlüğü
Halkın gücüyle olsun
Ortadoğu hal ağlıyor
Oluk oluk kan akıyor
İnsanlığın başdüşmanı
Amerika can alıyor
Özgürlüktür andımız
Şehitliktir yazgımız
Bu davaya gönül verdik
Kurtulmalı dünyamız
Kaynak: Ozan Nebyanlı

Kuruçay'dan Öte Yana
Kuruçay'dan Öte Yana
Yolum düştü Arguvana
Arguvan'da bir güzel var
Yollarında ölem ölem
Ölem ölem ölem ölem
Yar yolunda ölem ölem
Yarimi versinler bana
Yollarında köle olam
Bazen eser sam yelleri
Bazen döker gazelleri
Şu Malatya (Divriği) güzelleri
Yollarında ölem ölem
Ölem ölem ölem ölem
Yar yolunda ölem ölem
Yarimi versinler bana
Yollarında köle olam

Kurulalı Neler Çekmiş
Kurulalı neler çekmiş
Yalan dünyaya sorsana
Nice bin dürlü kan etmiş
Akan deryaya sorsana
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Sayfa 1966

Bilinmez ne aceb aldir
Gönül bir sarhoş misaldir
Aşıklık ne müşkil haldir
Çeken şeydaya sorsana
Bu derdin çaresin bilmem
Akar çeşmim yaşın silmem
Olaydın yar ile bir dem
Çeküp tenhaya sorsana
Kelamı naz ile söyler
Garib gönlüm alup neyler
Niçün ceyr ü cefa eyler
Melek-sîmaya sorsana
Cihanda bulmadım bir yar
Ruz ü şeb eylerim efkar
Der ki Ömer cümlemiz var
İden Mevla' ya sorsana
Kaynak: Aşık Ömer

Kurusa Fidanım
Kurusa fidanım güllerim solsa
Gönlümde solmayan gülümsün benim
Yaprakların gazel olsa dökülse
Daha taze fidan dalımsın benim
Ağarsa saçların belin bükülse
Birer birer hep dişlerin dökülse
Kurusa vücudun kanın çekilse
Gine şu gönlümün yarisin benim
Bülbülün gül için zarı misali
Keremin bağrının narı misali
İnler garip gönlüm an misali
Dadına doyulmaz balımsan benim
Kaynak: Neşet Ertaş

Kusurum Çoktur Mürüvvet Ya Ali
Ne dedim de göze değdim erenler
Kusurum çoktur mürüvvet ya Ali
Kusura kalmayan Gani sultandır
Kusurum çoktur mürüvvet ya Ali
Yükün ekme ile bezirgan kalmaz
Dostum bahçesine yad eller girmez
Mümin olanların gülleri solmaz
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Kusurum çoktur mürüvvet ya Ali
Yükün ektin deyü heman döğerler
Dür olanı okşayuben severler
Ağır yükü götüreni överler
Kusurum çoktur mürüvvet ya Ali
Şurda bir bahçeyi eşer işlerler
Meyva vermiyeni keser aşlarlar
Bir mürvetle yüz bin suç bağışlarlar
Kusurum çoktur mürüvvet ya Ali
Veli'm eyder eğer esebilirse
Gahi yağıp gahi kesebilirse
Mürvet Ali'nindir basabilirse
Kusurum çoktur mürüvvet ya Ali

Sayfa 1967

Bir başka olurdu baharlar-yazlar
Baharlan yaylaya göçesim gelir
Havasında ardıç meşe kokardı
Sevdiğim kız nazlı nazlı bakardı
Pınarından soğuk sular akardı
Doldurup doldurup içesim gelir
Akşam olur yolda kızlar gezerdi
Gönülcüğüm aşktan aşka yüzerdi
Biri sevse başka biri üzerdi
Seveni alıp da kaçasım gelir
Çobanlar yamaçta türkü çağırır
Baharda keçiler oğlak doğurur
Sevdiğim güzel de belin kıvırır
Uzanıp kıvrımın açasım gelir

Kaynak: Aşık Veli

Kusurum Var İse (Hey Erenler)
Hey erenler neden diktin gözünü
Kusurum var ise mürvetim de var
Tabip olup bu yaramı saranlar
Kusurum var ise mürvetim de var
Dostum bahçesine yad eller girmez
Hakikat ilminin gülleri solmaz
Yük eğilme ile bezirgan kalmaz
Kusurum var ise mürvetim de var
Yüke girmeyen deveyi döverler
Tor olursa okşayuben sağarlar
Çifte kantar kaldıranı severler
Kusurum var ise mürvetim de var
Veli'yi darından asabilin mi
Bir yol benim dedin küsebilin mi
Mürvet Ali'nindir basabilin mi
Kusurum var ise mürvetim de var
Kaynak: Aşık Veli

Kuş Olup Sılaya Uçasım Gelir
Söğütlü yaylamın esen yelleri
Savrulmuş yarimin sarı telleri
Genç yaşta yol ettim gurbet elleri
Kuş olup sılaya uçasım gelir
Pınarın başında oturan kızlar
Sizleri andıkça yüreğim sızlar
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Karlar eriyip de bahar gelince
Havalar ısınıp toprak gülünce
Koşunca yollarda gelin-görümce
Benim de yaylaya göçesim gelir
Anamız-babamız yayla insanı
Benim yurdum olur onların yanı
Bekleşir kardeşler ısınır kanı
Onlarla yaylaya göçesim gelir
Gözümün önünde canlandı doğa
Tatilde varınca çıkalım dağa
Taşların içinde bir kaplumbağa
Görünce yolunu açasım gelir
Cevizin başında tik-tak tirikler
Cıvıl cıvıl öter taze ferikler
Yayık mı yayıyor canım yörükler
Ayrandan bir helke içesim gelir
Ben Arif'im çok özledim sılamı
Kardeşlerim anam ile babamı
Sevgilimi dostlarımı ablamı
Alıp da yaylaya göçesim gelir
Kaynak: Arif Gölge

Kuşağına Dolu Geldi
Evvel baştan bu dünyaya
Tanrı'nın Aslanı geldi
Yüz döndürmez yüz bin erden
Kuşağına dolu geldi
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Sayfa 1968

Olmadı derman haydi
Ali'dir gazilerin başı
Hızır Nebi'dir yoldaşı
Ali manendi bir kişi
Sultan Seyyit Veli geldi
Yusuf'u kuyuy'attılar
Hem aldılar hem sattılar
Kurtlara bühtan ettiler
Mısır'ın sultanı geldi
Halil Kabeyi yapınca
İslam dinine tapınca
Gökten Muhammet kopunca
Nur aleme dolu geldi
Aşk elinden oldum hasta
Var derdine derman iste
Dahi küçük nevreste
İsmail kurbanı geldi
Pir Sultan'ım nesne bilmez
Ab-ı Hayat için ölmez
Kafir müslümanı yenmez
Ezelden basılı geldi
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Kuşatma (Deniz Balığıyım)
Deniz balığıyım kuşatma beni
Daha nice akvaryumda kalayım
Derinliklerine okyanusların
Dalacağım öleceksem öleyim
Ustasının yurdu denizin dibi
Denizin dibinde yüzer sahibi
Denizlerin sınırı yok yer gibi
Orda ne gurbetim ne de sılayım
Emekçiyim kollarımı bağlardan
Keder bize miras kaldı çağlardan
Korunmak zorlaştı kara ağlardan
Avlansam da avcıları bileyim
Kaynak: Aşık Emekçi

Kuşburnu Derde Derman
Kuşburnu derde derman
Çok geldi geçti kervan
Az verdim çok yalvardım
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Ağam haydi paşam haydi
Kunduram taştan kaydı
Elin birtanesine
Nasıl diyeyim haydi
Kuşburnu pürlenir mi
Dibi süpürlenir mi
Bayburt'tan yar sevenin
Yakası kirlenir mi
Ağam haydi paşam haydi
Kunduram taştan kaydı
Elin birtanesine
Nasıl diyeyim haydi
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Kuşburnu Pürlenir Mi
Kuşburnu pürlenir mi di dön dön dön beriye
Dibi süpürlenir mi oğlan da gel gel pencireye
Köy içinde yar seven di dön dön beriye
Mendili kirlenir mi oğlan da gel gel pencireye
Kuşburnunun alına mi di dön dön dön beriye
Mendil sardım dalına mi oğlan da gel gel pencireye
Bülbül güle ah eder mi di dön dön dön beriye
Ben de nazlı yarime mi oğlan da gel gel pencireye
Kuşburnunun kurusu mi di dön dön dön beriye
Geçti kızlar sürüsü mi oğlan da gel gel pencireye
Sürüsünden fayda yok mi di dön dön dön beriye
Yaktı beni birisi mi oğlan da gel gel pencireye
Kaynak: Remzi Dane

Kuşburnunun Kurusu (Tarinnam)
Kuşburnunun kurusu tarinnam
Geçti kızlar sürüsü tarinnam
Sürüsünde fayda yok tarinnam
İçlerinden birisi tarinnam
Oy tarinnam tarinnam tarinnam
Oy tarinnam tarinnam tarinnam
Kuşburnunun alından tarinnam
Koparırlar dalından tarinnam
Kızlar zekat vermiyor tarinnam
Babasının malından tarinnam
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Oy tarinnam tarinnam tarinnam
Oy tarinnam tarinnam tarinnam
Kuşburnu çiçek açtı tarinnam
Köyünden bir kız kaçtı tarinnam
Bir daha var kaçacak tarinnam
Ne aralar açacak tarinnam
Oy tarinnam tarinnam tarinnam
Oy tarinnam tarinnam tarinnam

Sayfa 1969

Kuşların kanadında sana selam yolladım
Gündüzleri yas tutup geceleri ağladım
Kanadı kırılmış kuşlar gibiyim
Göklerden uzakta sevdalardayım
Bahara küs olmuş kışlar gibiyim
Bu koca sehirde sensiz yalnızım
Sevdiğim yokluğunda geceler sabah olmaz
Güneş doğsa geceler gözlerin gibi dolmaz
Yüreğim kuşlar gibi her rüzgarda ürperir
Sensiz gecen her günüm sanki bana yıl gelir

Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Kuşburnuyu Budarlar
Kuşburnuyu budarlar
(Hoydah) Işkın sürmesin deyi
Bizi burdan koğarlar
(Hoydah) Güzel sevmesin deyi
Kız geline bak geline
Kınalar yakmış eline
Gelin kurban olayım
Seni bana verene
Havuz başı su başı
(Hoydah) Ben istemem onbaşı
Olursa çavuş olsun
(Hoydah) Dosta düşmana karşı
Kız geline bak geline
Kınalar yakmış eline
Gelin kurban olayım
Seni bana verene
Denize dalayım mı
(Hoydah) Bir balık avlayım mı
Ay doğdu şafak attı
(Hoydah) Daha yalvarayım mı
Kız geline bak geline
Kınalar yakmış eline
Gelin kurban olayım
Seni bana verene

Kanadı kırılmış kuşlar gibiyim
Göklerden uzakta sevdalardayım
Bahara küs olmuş kışlar gibiyim
Bu koca şehirde sensiz yalnızım
Kaynak: Ali Haydar Timisi

Kuşlar Yare Vardınız Mı
Havada uçuşan kuşlar
Nazlı yare vardınız mı
Geçti bahar geldi kışlar
Kuşlar yare vardınız mı
Yücelerden uçup gelen
Soğuk sular içip gelen
Dost ilinden geçip gelen
Kuşlar yare vardınız mı
Benim yarim gençler genci
Dişleri incidir inci
İki cihanda birinci
Kuşlar yare vardınız mı
Benim yarim pek nazlıdır
Kendi bülbül avazlıdır
Eli sedefli sazlıdır
Kuşlar yare vardınız mı
Daimi'yim durmaz gezer
Zülüfler gerdanı çizer
Al elleri şerbet ezer
Kuşlar yare vardınız mı

Kaynak: Nida Tüfekçi
Kaynak: Aşık Daimi

Kuşlar Gibiyim (Dardayım)
Gittiğin yollarında ardına düşemedim
Ellerini tutarak gitme kal diyemedim
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Kuşları Vurdum Beriye Leyla
Kuşları vurdum beriye Leyla
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Öldüm arıya arıya Leyla
Günü getirdim yarıya Leyla
Gel beriye beriye Leyla
Hop Leyla can Leyla can Leyla
Gel böyle can böyle can böyle
Kuşları saldım darıya Leyla
Öldüm arıya arıya Leyla
Yelek yara dar geliyor Leyla
Terzi kolların çürüye Leyla
Hop Leyla can Leyla can Leyla
Gel böyle can böyle can böyle
Dalda bulmuşum kuşları Leyla
Attım dallara taşları Leyla
Yan yana koyak başları Leyla
Yastık edelim döşleri Leyla
Hop Leyla can Leyla can Leyla
Gel böyle can böyle can böyle
Kaynak: Selçuk Kızılateş

Kutnu Döşek Yüzledim
Kutnu döşek yüzledim
Yere vurdum düzledim
El kızı benim neyimdi
Girdim çıktım gözledim
(Bağlantı)
Ben babamın evinde
Gezer idim kibarı
Martinim dolu mermi
Seven böyle eder mi
Adam sevdiği yarı
Bırakıp da gider mi

Sayfa 1970

Yük içinde bulgurum oy oy
Ela göze vurgunum oy oy
Bana eller sarılsın oy oy
Ben bir zalime vurgunum oy oy
Teşti suya daldırdım oy oy
Doldu diye kaldırdım oy oy
Ben o yarin aklına oy oy
Su yolunda kandırdım oy oy
Karşıdan kara kazan oy oy
Kazancı beni kazan oy oy
Babam sana kız vermez oy oy
Git para kazan oy oy
Kaynak: Yöre Ekibi

Kutuda Karabiber (Livanoy)
Kutuda karabiber livanoy
Küsmüş gurbete gider livanoy
Küsmesini kayırmam livanoy
Sılasını terkeder livanoy
(Bağlantı)
Livan livan livanoy livanoy
Livan kurban livanoy güzeloy
Boş yayık gümbüler mi
Dertsiz baş ingiler mi
Yari gurbette olan
Aşk ile hiç güler mi
Bağlantı
Odaya serdim kilim
Gel otur benim gülüm
Ne dedim neden küstün
Lal olsun benim dilim
Bağlantı

Bağlantı
Kaynak: Ağa Taştan
Kaynak: Yöre Ekibi

Kutuda Karabiber
Kutuda karabiber oy oy
Küsmüş gurbete gider oy oy
Küsmesin gam yemem oy oy
Sılasını terk eder oy oy

Kuyruk Sallıyor
Almanya'da olan dostluğa bakın
Ülkeme küsenler kuyruk sallıyor
Burada vatandaş ne hale düşmüş
Ciğeri asana kuyruk sallıyor
Burada solmuş ülkemin gülü
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Başında esiyor ırkçılık yeli
Şehvetin peşine takılan deli
Parayı görünce kuyruk sallıyor
Zincirden boşanmış eve küseli
Kuduz olmuş bizden selam keseli
Çöllerde başıboş rüzgar misali
Kumlara esene kuruk sallıyor
Kurtlanıp çürümüş kendi özüyle
Nasıl da konuşur elin sözüyle
Emperyalistlerin hain teziyle
Ahkam kesene kuyruk sallıyor
Konuştukça görünür aklının dibi
Dört ayak üstünde yalıyor kabı
Çanakta yal görmüş bir encik gibi
Köşeye pusana kuyruk sallıyor
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Kuyu Başında Bakır
Kuyu başında bakır
Fatma'm gözlerin çakır
Fatma'mı hasta diyorlar
Oynuyor şakır şakır
Aman da Fatma'm canım gülüm Fatma'm
Ben rakıya su katmam
Sen katar isen ben içmem
Ben Fatma'mdan vazgeçmem
Kuyu başında testi
Kemer belimi kesti
Sıladaki nazlı yar
Şimdi aklıma düştü
Aman da Fatma'm canım gülüm Fatma'm
Ben rakıya su katmam
Sen katar isen ben içmem
Ben Fatma'mdan vazgeçmem
Kaynak: Sabahat Bilen

Kuyu Başında Kova
Kuyu başında kova
Başında ince oya
Ben verem mi olayım
İçime ata ata
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Sayfa 1971

Terzinin dükkanında
Ütüye bak ütüye
Sevme oğlan iki kız
Gidersin gümbürtüye
Kaya dibinde tavşan
Kız ver bana bir nişan
Eğer nişan vermezsen
Olacağım perişan
Evin önünde keser
Bandırma'dan yel eser
Annam verecek ama
Babam duyarsa keser

Kuyu Başında Testi
Kuyu da başında testi
Kemer de belimi kesti
Gurbetteki mor fesli
Şimdi de aklımdan geçti
Aman da Fatma'm
Canım gülüm Fatma'm
Ben rakıya su katmam
Sen katar isen ben içmem
Ben Fatma'dan vazgeçmem
Kuyu da başında bakır
Fatma'm gözlerin çakır
Fatma'ma hasta diyorlar
Oynuyor şakır şakır
Aman da Fatma'm
Canım gülüm Fatma'm
Ben rakıya su katmam
Sen katar isen ben içmem
Ben Fatma'dan vazgeçmem
Kaynak: Sabahat Biten

Kuyudan Su Çekerler
Kuyudan su çekerler güğüm ile
Kızı da gelin ederler düğün ile
Kuyudan su çekerler külek ile
Kızı da gelin ederler dilek ile
Kuyudan su çekerler çekek ile
Kızı da gelin ederler leçek ile
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Sayfa 1972

Evladın acısı zor geldi kuzum
Kaynak: Hüseyin Engin

Kuyunun Sereni (İmanım)
Kuyunun sereni çamdır dayanmaz (İmanım)
Gelinin tazesi uykulardan uyanmaz
Böyle oluşuna canlar dayanmaz (İmanım)
Yandım Allah yandım
Pencereden el ediyor
Kaşın da şöyle dursun
Gözün beni del'ediyoru
Hamamın gubbesi kirişten m'olur (İmanım)
Yiğidin güzeli tıraştan m'olur
Gelinin selbesi yürüşten m'olur (İmanım)
Yandım Allah yandım
Pencereden el ediyor
Kaşın da şöyle dursun
Gözün beni del'ediyoru
Hamama giderken yol bulamadım (İmanım)
Çevreme koyacak nar bulamadım
Kendime münasip yar bulamadım (İmanım)
Yandım Allah yandım
Pencereden el ediyor
Kaşın da şöyle dursun
Gözün beni del'ediyoru
Kaynak: Havva Canlı

Kuzum (Evladın Acısı Zor Geldi)
Uzayan gecede uykusuz gözler
Yaralı yüreğim durmadan sızlar
Geçsede dünyada baharlar yazlar
Sensiz hiçbir tadı olmuyo kuzum
Bir gece vaktinde çıktığın yoldan
Bilirim gidenler gelmiyo kuzum
Kadere inandım razıyım ama
Bu gönül teselli bulmuyo kuzum
Bir genç görsem hatırıma gelirsin
Her halinle onun halin alırsın
İçimde yaşayan varlık olursun
Gönül senden uzak kalmıyo kuzum
İçimde yaşayan varlık olursun
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Bayramlarda bayram etmem zor olur
Dünyanın kederi gönlümü bulur
Bilirim her doğan mutlaka ölür
Deli gönül bunu bilmiyo kuzum
Bilirim her doğan mutlaka ölür
Ciğerin acısı zor geldi kuzum
Akşam olduğunda yollarda gözüm
Eve gelmeyince kavrulur özüm
Gittiğinden beri bir kere yüzüm
Yüreğim yanarken gülmüyo kuzum
Ah zor olan acı düştü sineye
Cırnağı ile deldi geçti sineye
Mevlam sabır versin ana babaya
Boşaldı da yerin dolmuyo kuzum
Sabır versin mevlam ana babaya
Ciğerin acısı zor geldi kuzum
Kaynak: Hasan Ulusoy

Küçücükten Bir Yar Sevdim
Küçücükten bir yar sevdim ezeli
Henüz bitmiş bu bahçenin gazeli
Serkeş olur bu yerlerin güzeli
(Bağlantı)
Yarım andım, ben yarıma gideyim
Eşim andım, ben eşime gideyim
Senin ile gezdiğimiz ovalar
Çeşmim yaşı bir birini kovalar
Meclisiniz dayım olsun ağalar
Bağlantı
Şu karşıda duran Hicran dağıdır
Sensiz şeker yesem, bana ağıdır
Yar semtine gidilmenin çağıdır
Bağlantı
Kaynak: Osman Pehlivan

Küçüğüm (Bekle Beni)
Bekle beni gül yanaklım
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Geleceğim bir gün bende
Gülüçüğüm sende kaldı
Yaşat beni gözlerinde
Gül gül küçüğüm
Sevinci kavrayan el senindir
Ezgiye ses veren dil senindir
Toprağa kök salan gül senindir
Isıt beni yazlarında
Al al küçüğüm
Şafak şafak mor dağlarda
Sıcaklığın uçup gelsin
Dağıt savur saçlarını
Bulutlarda güneşlensin
Tel tel küçüğüm
Kaynak: Ahmet Özdemir

Küçük Beyin Avlusunda (Feridem)
Küçük de beyin avlusunda (Feridem)
Tencere kaynıyor
Feridemin o incecik belleri
Ne de güzel oynuyor
(Bağlantı)
Ah neler ettin nerelere gittin uyu uyuyamadım
Bir akşamcık sarılmaya doya doyamadım ben
Samanlıklar arasında (Feridem)
Buldum izini
Küçük de beyin odasında
Öptüm gözünü
Bağlantı
Küçük de beyin kanlı fesini (Feridem)
Kimler giyecek
Feridemin o incecik belini
Kimler saracak
Bağlantı
Kaynak: Salim Kahraman

Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime
Küçük yaşta aldım sazı elime
Dertli dertli vurdum sazın teline
Uyma dedim uydun eller sözüne
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Sayfa 1973

Cihan da bilir ben o yare vurgunum
Ellerin köyünde garip kaldığım
Suya gider su testisi doldurur
Eve gelir gül benzini soldurur
İflah etmez bu dert beni öldürür
Cihan da bilir ben o yare vurgunum
Ellerin köyünde garip kaldığım
(<i>TRT Repertuvarındaki Hali</i>)
Küçük yaşta aldım sazı elime
Dertli dertli vurdum sazın teline
Uyma dedim uydun eller sözüne
Cihan da bilir ben o yare yangınım
Baygınım vurgunum amman
Ellerin köyünde garip kaldığım
Densizim kibarım amman
Suya gider su testisi doldurur
Eve gelir gül benzini soldurur
İflah etmez bu dert beni öldürür
Cihan da bilir ben o yare yangınım
Baygınım vurgunum amman
Ellerin köyünde garip kaldığım
Densizim kibarım amman
Suya gider su testisi elinde
Allar giymiş etekleri belinde
Benim yarim cümle alem dilinde
Cihan da bilir ben o yare yangınım
Baygınım vurgunum amman
Ellerin köyünde garip kaldığım
Densizim kibarım amman
Kaynak: Ali Ulvi Erandaç

Küçük Yaşta Gurbet Elde
Küçük yaşta gurbet elde
Gezer divana divana
Defteri kalemi elde
Yazar divana divana
Minnet eylemem feleğe
Aşığım ben bir meleğe
Süt oldum girdim eleğe
Süzer divana divana
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Sayfa 1974

Ne çözüp ne açabildim
Feleğin çarkı kırılsın
Menzil almasın yorulsun
İsterse bana darılsın
Küser divana divana
Aşıkların bağrı dağlı
Her tarafı bahçe bağlı
Bazı yavan bazı yağlı
Geçer divana divana
Seyit Meftuni'nin dili
Ayan olsun dosta hali
Taşa değse aşkın yeli
Tozar divana divana
Söz: Seyit Meftuni

Küçüksün Güzel Etme Bu Nazı
Küçüksün güzel etme bu nazı
Yüreğime bastın ataşı közü
Başına takmışsın gülü nergizi
Yüzünü yüzüme süresim gelir
Aladır gözlerin hilaldir kaşın
Aradım dünyayı bulunmaz eşin
Yaylanın karından ak beyaz döşün
Uzanıp yanına ölesim gelir
Karacaoğlan der ki bilirim yari
Yoluna koymuşum can ile seri
Koynunda beslemiş ayvayla narı
Çözüp düğmeleri göresim gelir
Kaynak: Karacaoğlan

Küçükten Bir Yar Sevdim
Küçükten bir yar sevdim
Ne öptüm ne kucabildim
Ne meclisine oturdum
Ne badesin içebildim
İnandım yarin andına
Beni kul etti kendine
Dolaştım kakül bendine
Ne kurtulup kaçabildim
Gönlü olmadan sevmesin
Çatma kaşını eğmesin
Ben o dilberin düğmesin
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Aşık gider doğru yola
Bülbülün arzusu güle
Ne geçire-bildim ele
Ne yardan vazgeçebildim
Kaynak: Kul Aşık

Küçükten Görmedim Ana Kucağı
Küçükten görmedim de (ey ey) ana kucağı
Koçyiğit yatağı da (ey ey) damlar bucağı
Bir yiğit hapsolmakla batar mı ocağı
Gülüm gonca iken soldurdun felek
Ahrete yaralı gönderdin felek
Ortaya attılar da (ey ey) selvi dal gibi
Derimi yüzdüler de (ey ey) sırma tel gibi
Anam bacım gelmiş bakar el gibi
Söyleyin devlete de durmak olur mu
Allah'tan gelene karşı konur mu
Kaynak: Nurettin Bayhan

Küçükten Görmedim Ana Kucağı
Küçükten görmedim de ey ey ana kucağı
Koç yiğit yatağı da ey ey damlar bucağı
Bir yiğit hapsolmakla söner mi ocağı
Gülüm gonca iken soldurdun felek
Ahrete yaralı gönderdin felek
Niğde damlarına verdim özümü
Delbet boğazına diktim gözümü
Niderdim de aldım elin kızım
Söyleyin devlete durmak olur mu
Allah'dan gelene karşı konur mu
Katırcıoğlu der ki kırıldı dalım
Yerimden kalkmağa kalmadı halım
Ben sana ne yaptım ey kanlı zalim
Gülüm gonca iken soldurdun felek
Ahrete yaralı gönderdin felek
Kaynak: Zekeriya Bozdağ

Küffar Sanur Hüccet Almış
Küffar sanur hüccet almış eğriye
Hali benzer nefes çekmiş bengiye
Bire sorun nemçelüyle lehliye
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Sayfa 1975

Ne de çabuk unuttular muhaç zigetvarı
Temişvarı uyvarı

(Of) küp dibinde cevizim
Cevizim serilmiyor çeyizim

Yağız atın dikelince yelesi
Başımızdan esti gaza nefesi
Bre sorun nerde nemçe kalesi
Dayanır mı zülfikare kellesi

(Of) aman aman nar danesi
Nar danesi kızlar olmuş yar delisi
(Of) attım attım yanmadı
Gavurun kızı sözlerime kanmadı

Kaynak: Kemal Altınkaya
Kaynak: Ali Kırhan

Kül Başıma
Sevdiğim yar yad ellere
Uyacak mı kül başıma
Uzaktayken başka selam
Duyacak mı kül başıma
Usandım kara yazımdan
Bitmek bilmeyen sızımdan
Yetmiş aslan bir kuzudan
Doyacak mı kül başıma
Der Mahzuni lime lime
Oldum teslim ölüme
Tanrım bu suçu zalime
Koyacak mı kül başıma
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Kül Eyle Beni
Aç beyaz perdeyi kaldır aradan
Cemalin nuruna tül eyle beni
Özenmiş yaratmış seni yaradan
Vebalin boynuma del eyle beni
Rüyalara dalıp gitsek baş başa
Muhabbet zarına dil eyle beni
Acımasız zaman düşsün telaşa
Sen aşıksın narına kül eyle beni
Aşkın şarabını saki içelim
Aşkın semasında yel eyle beni
Çılgın aşıklar gibi sevişelim
Sen aşık çölünde kül eyle beni
Kaynak: Aşık Larendeli

Küp Dibinde Bulgurum
(Of) küp dibinde bulgurum
Bulgurum kaşlarına vurgunum
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Küp Dibinde Pastırma
Küp dibinde pastırma
Kız zülfünü kestirme
Kestirirsen az kestir
El oğlunu küstürme
Mavili mavili
Gel salını salını
Mavili mavili
Gel salını salını
Küp dibinde bal reçel
Şimdi yar gelir geçer
Dilimde birşey yoktur
Kabimden neler geçer
Mavili mavili
Gel salını salını
Mavili mavili
Gel salını salını
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Küp İçinde İreçel
Küp içinde ireçel
Ah iyi gün gelir geçer
Kötü yare düşenin
Ah ah ilen ömrü geçer
Küp içinde naneler
Açılsın meyhaneler
Gızlar fındıkçı olmuş
Ah ne yapsın zenpareler
Küp içinde basdırma
Gız zilifin kesdirme
Kesdirirsen az kesdir
Nişanlına gösterme
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Kaynak: Mistan Kürkçü

Küp İçinde Nişasta
Küp içinde nişasta
İşittim yarim hasta
Hasta mısın a yarim
Yazdırayım bir muska
Küp içinde unum var
Allah'tan umudum var
O yar benim olursa
Dedelere mumum var
Bir teneke gazım var
Yazılacak yazım var
Utandım söylemeye
Şu oğlanda gözüm var
Kaynak: Şerif Ercan

Küpeli Hatun
Odanda çalınsın alışkın sazlar
Bahçende yayılsın kumrular kazlar
Gördü gene Küpeliyi şu gözler
Ah ettikçe kara bağrım ezilir
Efendim efendim benim efendim
Elbet günlerinde gamsız gezilir
Ben de hizmetinde kusur m'işledim
Şeytan var arada yoldan azılır
Boranım derkine böyle mi olur
Aşıklar öğüdün ustadan alır
Af eyle kulunu efendim nolur
Beyte gitmiş gibi sevap yazılır

Sayfa 1976

Küpkıran ovasında (le kıran le Küpkıran)
Yiğitler yaylasında (derdinden oldum verem)
Canım asılı kaldı (le kıran le Küpkıran)
Güzelin sevdasında (derdinden oldum verem)
Kaynak: Gülseher Parlak

Küpkıran Ovaları
Küpkıran ovaları
Hop hop maralı maralı maralı
Oğlan dertli kız yaralı yaralı
Yayılır develeri
Hop hop maralı maralı maralı
Oğlan dertli kız yaralı yaralı
Oturmuş koyun sağar
Hop hop maralı maralı maralı
Oğlan dertli kız yaralı yaralı
Terlemiş sineleri
Hop hop maralı maralı maralı
Oğlan dertli kız yaralı yaralı
Burada atım deşti
Murat oğlan da geçti
Kurban olurum dostiar
O yar ne dedi geçti
Kaynak: İsmet Koçkar

Küpün İçinde Pekmez
Küpün içinde pekmez
Bu pekmez bize yetmez
Bizim köyün kızları
Davulsuz gelin gitmez

Kaynak: Deli Boran

Küpkıran Buz Bağladi
Küpkıran buz bağladi (le kıran le Küpkıran)
Bu yıl ne tez bağladi (derdinden oldum verem)
Giderdim ben bu elden (le kıran le Küpkıran)
Bir alagöz bağladı (derdinden oldum verem)
Küpkıran'ın suyuni (le kıran le Küpkıran)
Bilemedim huyuni (derdinden oldum verem)
Attı beni gurbete (le kıran le Küpkıran)
Feleğin bir oyuni (derdinden oldum verem)
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Mazı dalı yeşildir
Güzel benim eşimdir
Ben yarimden ayrılmam
Geceleri düşümdür
Mavi desmal başında
Kalem oynar kaşında
İnşallah kavuşuruz
Gelen yılın başında

Kürdün Kızı
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Vardım baktım bacasına
Döşek sermiş kocasına
Hele hele kurban kürdün kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gülü topla ben nergizi
Kürdün kızı sümek tarar
Seyre çıkmış yarin arar
Hele hele kurban kürdün kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gülü topla ben nergizi
Kürdün kızı inek sağar
İnek de tepmiş dizini ovar
Hele hele kurban kürdün kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gülü topla ben nergizi

Sayfa 1977

Benden dinle dostum eli nidiyon
Yalvarıp Allah'a dilek ediyom
Kız derdinden telef olup gidiyom
Hiç mi merhamete gelmen kürt kızı
Kara gözlüm şimdilik inanman bana
Döş döğüp ah çeken çok oldu sana
Cemalini gören melek der buna
Vallah sen periden kalman kürt kızı
Kız seni severdim evelden zatı
Güzelin eyisini kötü alır kötü
Her nerde olsa söylerim metin
Neyleyim kıymetim bilmen kürt kızı
Dostum çok güzelsin nazardan sakın
Sağına soluna hameyli dakın
Elimi göğsüne elletmem yakın
Destursuz koynuna salmam kürt kızı

Kürdün kızı süt pişirir
Sütünde kaymağın taşırır
Hele hele kurban kürdün kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gülü topla ben nergizi

Kul Abdulla'm der ki tükendi canım
Giyinmiş kuşanmış sanki bir hanım
Diliniz kürt dili uymaz lisanım
Söylerim işmardan alman kürt kızı

Kürdün kızı un eliyor
Orta yerde döneliyor
On parmağın kınalıyor
Hele hele kurban kürdün kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gülü topla ben nergizi

Küsdürdün Gönülü Güldüremedim

Kürdün kızı hamur yoğurur
Hamur yoğurmuş elin sıyırır
Hele hele kurban kürdün kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gülü topla ben nergizi
Kaynak: Ahmet Altuner

Kürt Kızı (Dinle Kürd'ün Metini)
Dinle Kürd'ün metini dinle
Kadim bir kararda kalman kürt kızı
Hesap ettim hiçbir nuksanın yoktur
Hani gerdanın da çalman kürt kızı
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Kaynak: Kallep Abdullah

Küsdürdün gönülü güldüremedim
Baharım güz oldu, yazım kış oldu
Gönüle yarini bulduramadım
Baharım güz oldu, yazım kış oldu
Şu fani dünyada murad almadan
Eller gibi şadolup da gülmeden
Ellerin bağında gülü solmadan
Baharım güz oldu, yazım kış oldu

Küskün Yollar (Şu Dünyaya)
Şu dünyaya geldim geleli
Ah çekerim ağlarım
Var mı bir halden bilenim
Yare küsmüş yollarım
Kimseler bilmez halimden
Ayrıldım gonca gülümden
Vefasız yarin dilinden
Ah çekerim ağlarım
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Attın sevdaya ağladın
Ben yandım sen yanmadın
Kervanım kaldı çöllerde
Sonu gelmez yollarım

Sayfa 1978

Bağlantı
Kaynak: Davut Sulari

Kaynak: Mürşit Has

Küstürdüm Gönülü Güldüremedim

Küsmüşem (Molla Cuma Divanı)

Küstürdüm gönülü güldüremedim
Baharım güz oldu yazım kış oldu
Gönüle yarini bulduramadım
Baharım güz oldu yazım kış oldu

İsmi Pünhan men ki senden ezel başdan küsmüşem
Xumar gözden ay qabaqdan qelem qaşdan küsmüşem
Üstden eziz bayram ötdü gelib temenneşmedin
İnce beldene servi boydane al qumaşdan küsmüşem
Gün görermi bu dünyada men kimi derde düşen
Eşq odundan köynek geyib içerde bağrı bişen
Öz yarını yad eyleyib özgelerle danışan
Bal dehandan şux zebandane inci dişden küsmüşem
Molla Cuma hicran çekire hal-ehvalın sormusan
Xidmetinde qulam deyir neçün layiq görmürsene
Sail olub yalvarıram birce buse vermirsen
Onun üçün ter buxaqla mermer döşden küsmüşem
Kaynak: Aşık Molla Cuma

Küstürdüm Barışamam
Küstürdüm barışamam
Ayrıldım kavuşamam
Göz açtım seni gördüm
Yadınan konuşamam
Dert bende yare bende
(Bağlantı)
Dert bende kare bende
Ey olmaz yare bende
Yuvasız kuşlar gibi
Kalmışım perakende
Bu dağın ensesine
Uyandım yar sesine
Yarim keklik ben avcı
Düşmüşem ensesine
Bağlantı
Ben garip eşim garip
Eşim yoldaşım garip
Öldüğüme gam yemem
Mezarda taşım garip
Dert bende yare bende
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Şu fani dünyada murat almadan
Eller gibi şad olup da gülmeden
Ellerin bağında gülü solmadan
Baharım güz oldu yazım kış oldu
Kaynak: Neşet Ertaş

Kütahya Yolunda Bir Ocak İncir
Kütahya yolunda bir ocak incir aman
Ellerim kelepçe dal boynum zincir
Zincir sallandıkça her yanım sancır aman
Sürüden ayrılan sürmeli koyun
Geyme yavrum geyme sen bu karayı
Niçin ağlatırsın fakir fukarayı
Kütahya'nın altındadır dermeni aman
Dermencisi Urum değil Ermeni
Ya kendisi ya kellesi gelmeli aman
Cellatlar geliyor kalk beyim soyun
Geyme yavrum geyme sen bu karayı
Niçin ağlatırsın fakir fukarayı
Kaynak: Yöre Ekibi

Kütahya'nın Camileri Çinili
Kütahya'nın camileri çinili
Pazarında leblebiler serili
Nefis Hanım konağında gezerken
Gördü gözler gönlüm oldu bir deli
(Bağlantı)
Konağında sürmedin mi sen sefa
Kütahya'dan görmedin mi hiç vefa
Kütahya'nın konakları oymalı
Sıra sıra pencereler cumbalı
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Nefis Hanım terki diyar edecek
Ne yapmalı nasıl alıkoymalı
Bağlantı
Kütahya'nın hisarı da heybetli
Nefis Hanım malı mülkü sarfetti
Dağılınca iyi gün dostları
Nefis Hanım Kütahya'yı terketti
Bağlantı
Kaynak: Vehbi Biçer

Kütahya'nın Pınarları
Kütahya'nın pınarları akışır
Zaptiyeler kol kol olmuş bakışır
Asalı'ya mavi şalvar yakışır
Aman aman Vehbi böyle şöyle olur mu
Haydi ben ölürsem dünya sana kalır mı
Salim geldi musallaya dayandı
Kar beyaz teni al kanlara boyandı
Seni vuran oğlan nasıl dayandı
Aman aman Vehbi böyle şöyle olur mu
Haydi ben ölürsem dünya sana kalır mı
Kaynak: Hisarlı Ahmet

La İlahe İllallah
Gece gündüz okuram
La ilahe illallah
Bülbül oldum şakıram
La ilahe illallah
Alemlerin hudası
Oldum pirin gedası
Gönüllerin cilası
La ilahe illallah
Mümin olur takınan
Kör nefisten sakınan
Dört kitapta okunan
La ilahe illallah
Münkür olan azılı
Bu defterden kazılı
Dört kitapta yazılı
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Sayfa 1979

La ilahe illallah
Aşıklara sevdası
Eser aşkın havası
İmamların duası
La ilahe illallah
Hakikatin çırası
Müminlerin töresi
Geldi hakkın süresi
La ilahe illallah
Müminlerin topusu
Muhabbettir tapusu
Sekiz Uçmak kapusu
La ilahe illallah
Düştük Hak taktirine
Varılmaz tedbirine
Seltna'nın keşkürüne
La ilahe illallah
Gider Şaha siyadet
Oldu bize bu adet
Ehlimana şahadet
La ilahe illallah
Dört kapının çırağı
Müminlerin durağı
Yerin göğün direği
La ilahe illallah
Şen olur aşk otağı
Açılır cennet bağı
Okunur seher çağı
La ilahe illallah
Daimi'nin yücesi
Geldi Kadir gecesi
Cebrailin hecesi
La ilahe illallah
Kaynak: Aşık Daimi

Ladik'e Gelin
Hamam ayağını Cobu deresi
Görmek isterseniz Ladik'e gelin
Kral Mitridas'ın size mirası
Görmek isterseniz Ladik'e gelin
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Sümbülü nergisi dağlar lalesi
Görenler diyor ki olmaz böylesi
Cennet bağı gibi Akdağ Yaylası
Görmek isterseniz Ladik'e gelin
Tersakan Çayını besler Sazlıgöl
Yayladan geliyor yağ peyniri bol
Parmak uzatana uzanıyor kol
Görmek isterseniz Ladik'e gelin
Göllere dönüşmüş eski çukurlar
Kız-erkek hepsi okul okurlar
Gölyazı kız-oğlu çadır dokurlar
Görmek isterseniz Ladik'e gelin
Bağdum Boğazına giden zardadır
Akpınar'a giden her an kardadır
Eğitim yuvası Akpınar'dadır
Görmek isterseniz Ladik'e gelin
Gölden cevher taşır kayık gemisi
Başkan sahip çıktı sizler hamisi
Meydanında Davut Paşa Camisi
Görmek isterseniz Ladik'e gelin
Burada yaşayan olmaz ki heder
Bağlarında keklik bülbüller öter
Amasya Havza'ya suları gider
Görmek isterseniz Ladik'e gelin
Yatır yanında su böbrek taşına
Darısını verdik hasta başına
Sabah ezanıyla herkes işine
Görmek isterseniz Ladik'e gelin
Hep kendi özüne verdi zahmeti
Gani gani olsun onun rahmeti
Nur içinde yatır Seyit Ahmet'i
Görmek isterseniz Ladik'e gelin
Canan ol yeter ki işte sana can
Aynı okuldaydık yanyana yan
Sancak aşık olmuş Karahan başkan
Görmek isterseniz Ladik'e gelin
Kaynak: Aşık Hasan Sancak

Lale Sümbül Bağına
Lale sümbül bağına
Çıksam yarin dağına (Vay beni)
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Sayfa 1980

Melhemi bende bende
Sürsem yürek dağına (Vay beni)
Haydi naylem gel beri
Çok severim ben seni vay beni
Yarim göl olmuş kokar
Göğsüne güller takar (Vay beni)
Ben naylemi almazsam
Ölsem de gözüm bahar (Vay beni)
Haydi naylem gel beri
Çok severim ben seni vay beni
Der Ferrahi neyleyim
Dilim durmaz söyleyim (Vay beni)
Göğsün Tekir yaylası
Ben orada yaylayım (Vay beni)
Haydi naylem gel beri
Çok severim ben seni vay beni
Kaynak: Aşık Ferrahi

Laleler (Yazın Evvelinde)
Yazın evvelinde Gence çölünde
Çıhıblar yene de dize laleler
Yağışdan ıslanan yaprağlarını
Seripler dereye düze laleler
Heyalımdan neler gelib ne geçer
Yaz geler ellere durnalar göçer
Bulağlar semaver ağ daşlar şeker
Benzeyir çemende köze laleler
Meylim üzündeki gara haldadır
Hicranın elacı ilk vüsaldadır
Ne vahdır aşığın gözü yoldadır
Bir gonağ gelesiz bize laleler
Kaynak: Talman Hacıyev

Laleler Laleler
Yazin evvelinde Gence colunde
Cixiblar yene de dize laleler
Yagisdan islanan yarpaqlar
Seribler dereye duze laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
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Laleler laleler
Laleler laleler
Xeyalimdan neler gelib ne kecer
Yaz geler ellere durnalar kocer
Bulaqlar simovar ag dasdan ceker
Benzeyir cemende koze laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Meylim uzundeki qara xaldadir
Hicranin elaci ilk vusaldadir
Ne vaxtidir Residin gozu yoldadir
Bir qonaq gelesiz bize laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Kaynak: Telman Hacıyevin

Lamba Da Şişesiz Yanmaz Mı
Lamba da şişesiz yanmaz mı
Cicim bana yar bulunmaz mı
Ben bu dertten ölürsem
Bana da acıyan olmaz mı

Sayfa 1981

Ahi Evran Hacı Bektaş Veli'ye
Medhi Baba Tabtuk Emre indinde
Kim olursan ol gel üstad nezninde
Evliyalar diyarıdır Larende
Aşranlılar kenzilerin yanında
Piri Reis Sallur Bey sancağında
Mehmet beyim lisan aşina onda
Sormaya ne hacet iki cihanda
Embiyalar diyarıdır Larende
Kaynak: Aşık Mevlevi

Layık (Sağ Melek Sol Melek)
Bir adam sabahtan bir küfre yetse
Gör neler yazılır o cana layık
Sol melek defteri tutup cem etse
Sağ melek yalvarır durana layık
Sağ melek der edin Hakka niyazı
Bu halde insandan Hak olmaz razı
Vakit geldi çattı sabah namazı
Belki kılar döner rahmana layık
Sol melek der bu kul anlamaz laftan
Sakındırmaz kendin havf ü hilaftan
Şemis zuhur etti kala-ı Kaftan
Destur ver yazayım nirana layık

Alamadım kaşları karayı
Süremedim zevk ile safayı

Sağ melek der dünyada kaldı cüda
Alemin matlubu hazreti hüda
Vakit öğle olsun bu eyler eda
Belki kılar döner rahmana layık

Asmadan gel asmadan
Cicim fistan giymiş basmadan
Kalk gidelim sevdiğim
Cicim devriyeler basmadan

Sol melek der hayır yok gidişinde
Ahreti unutmuş dünya işinde
Azrail geziyor her dem peşinde
Destur ver yazayım nirana layık

Alamadım kaşları karayı
Süremedim zevk ile safayı

Sağ melek der dünyada kaldım mezi
Lütfeyle sözümü tut bazı bazı
Hepsinden efdaldır ikindi farzı
Belki kılar döner rahmana layık

Kaynak: Zeliha Çulha

Larende
Nice erler konup göçtü bu handan
Erenlerin diyarıdır Larende
Ben Yunus'u başka yerde aramam
Yarenlerin diyarıdır Larende
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Sol melek der bu kul korkmaz mevladan
Sakınmaz kendini gamdan beladan
Şemis pervaz etti uçtu semadan
Destur ver yazayım nirana layık
Sağ melek der nur-u şamdan yakalım
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Gel abdest al Misk-ü amber kokalım
Kerem eyle akşam olsun bakalım
Belki kılar döner rahmana layık
Sol melek der böyle olmaz adalet
Kalbi gözü gönlü olmuş melanet
Güneş battı cihan oldu zulemat
Destur ver yazayım nirana layık
Sağ melek der ey asi sana n’oldu
Çağladı isyanın defterin doldu
Kerem eyle yatsı namazı kaldı
Belki kılar döner rahmana layık
Sol melek der kul güvenir çağa
Musibetlik çökmüş göze kapağa
Terketti namazı girdi yatağa
Destur ver yazayım nirana layık
Sağ melek der zalim böyle mi olsun
Bunca emeklerim hiçe mi kalsın
Yaz nidem Allahtan belasın bulsun
Ol zaman yazılır nirana layık
Dinleyin ağalar Sümman kelamı
Hisse-i bend edip nasihat alan
Kalpten sevap geçse çalar kalemi
Sağ melek tapşurur rahmana layik
Kaynak: Narmanlı Aşık Sümmani

Laylay Dedim Yatasan
Laylay dedim yatasan
Kızıl güle batasan
Gül yastığın içinde
Şirin uyku tapasan
Laylay gözüm ağlama
yüreğimi dağlama
Yat uykun şirin olsun
Uykuma taş bağlama
Laylay dedim hemişe
Karvan geder yenişe
Yastığında gül bitsin
Döşeğinde menekşe
Laylaya gelin bala
Uykusu derin bala
Tanrıdan ahtım budur
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Sayfa 1982

Toyunu görüm bala
Laylay dedim günde men
Gölgedesen günde men
İlde bir kurban olar
Sene kurban günde men
Laylay ekmeğim bala
Tuzum çöreğim bala
Gözlerem büyüyesen
Görüm kömeyin bala
Kaynak: Uzeyir Hacıbeyov

Laz Gelini (Kuşluk Vakti)
Kuşluk vakti kalkıp yola koyuldu
Bir parça ekmek alıp eline
Çocuğunu bile kucaklamadan
Çıkıp da gitti Laz Gelini
Ceviz yiyerek gitti işine
Dinlenmeden çabaladı öğlene değin
Bir ihtiyar kadın izliyordu uzaktan
Canını alır (çalışarak) Laz Gelini
Öğlen oldu bir armudun altında
Kırdı mısır ekmeğini peynirini
Uzakta kaldı soğuk bir pınar
Yine beddua etmez Laz Gelini
Akşama dek didinir bakmaz etrafına
Dönüş için ot yükünü de hazırlar
Tepeleri koşarak aşar
Böyle çalışıyor Laz Gelini
Gelir gelmez inek sağmaya iner
Karanlığa çıkmaz ahırdan
Canı çıkar eve çıkana kadar
Bitmez işleri Laz Gelini
Kapıda çocuk karşılar
Kızınca bir iki tokat atar
Yenidir kimseden hesap soramaz
Böyle bocalanır Laz Gelini
Sessizce siniyi ortaya koyar
Kaynana oturuyor aptalca
Görümce boncuk oyası örüyor
Yalnız parçalanıyor Laz Gelini
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Sayfa 1983

Yemekten sonra bulaşık yıkar
Toplar süpürür düzeltir
Uyumadan çocuğunu doyurur
Oturmadan döner Laz Gelini

Gel beraber kaçalım
Eller beni alacak

Böyle olmayacak her zaman
Sabredecek çocuklar büyüyene dek
Olacak bir gün onun da gelini
Dinlenecek o zaman Laz Gelini

Leb Demez (Canan Senin)

Kaynak: Selma Koçiva

Laz Kızı
Karadeniz'de benum yar gemilerim battı
Hele o Laz'ın kızı yüreğimi dağlattı
Hele o Laz'ın kızı gözlerimi ağlattı
Bir kız sevdim Laz idi
Mezarumu kazıdı
Ondan önce hayatım
Kış değildi yaz idi

Kaynak: Aydın Topçu

Nice yıldır dil gireli zarına canan senin
Cana tek can asılıdır darına canan senin
Aşıkın daldan atarak yardaki aşnasın sen
Hayalet nice dayanak nârına canan senin
Sıtkıla sen sığınırsan eğer ki hak rahına
Git şeytan şerinden sığın şahlar şahına
Seni halk eden hallakın secde kıl dergahına
Her ne dilek dilersen tanrına canan senin
Şaşkın aşıkın hayelin ha diyer candan eder
Çekilir sinirde takkati iliği kandan eder
Hak ta'ale darında senide handan eder
Zerrece canın acısa yarına canan senin
Kaynak: Aşık Zülali

Laz kızı da sevidi
Göz yaşları sel idi
Kör olası bu kader
Kavuşmamız zor idi
Karadeniz'de kaldı yüreğimin yarısı
Fakirdim vermediler sevdiğimi babası
Fakir diye vermedi sevdiğimi anası
Bir kız sevdim Laz idi
Mezarumu kazıdı
Ondan önce hayatım
Kış değildi yaz idi
Laz kızı da sevidi
Göz yaşları sel idi
Kör olası bu kader
Kavuşmamız zor idi
Kaynak: Celal Yarıcı

Lazutlar Den Den Oldu
Lazutlar den den oldu
Açıldı den den oldu
Ben ayrılık bilmezdim
Ayrılık senden oldu
Lazutlar salkım saçak
Alçak boylusun alçak
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Leblebi Koyarlar Tasa
Leblebi koyarlar tasa
(Vay) Seni düşürürler yasa
Köynek uzun şalvar kısa
(Vay) Badelerin güzelleri
Daş dibinde otururlar
(Vay) Altın ile tartılırlar
Gözeli candan severler
(Vay) Badelerin güzelleri
Kaynak: Teoman Genç

Leblebi Koydum Tasa
Leblebi koydum tasa gız annem
Doldurdum basa basa gız annem de
Benim yarim çok güzel gız annem
Azıcık boydan kısa gız annem
Hop ninnayı ninnayı gız annem
Gel oynayı oynayı gız annem
Elmayı yüke gorlar gız annem
Ağzını dike gorlar gız annem de
Beni elinden alırlar gız annem
Boynunu büke gorlar gız annem
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Sayfa 1984

Ali'm kendi eli ile
Hop ninnayı ninnayı gız annem
Gel oynayı oynayı gız annem
Alayı aldık düze gız annen
Görüşelim yüz yüze gız annem de
Arada sevda varmış gız annem
Sözü verdik biz bize
Hop ninnayı ninnayı gız annem
Gel oynayı oynayı gız annem
Kaynak: Hanife Ataman

Leblebici Gel Buraya
Leblebici gel buraya
Arkadaşım gelmez oraya
Alt'okkası beş paraya
Yandı yandı kavur çevir leblebici
Şöyle de çevir çevir leblebici
Leblebici aşıp gider
Leblebiciyi saçıp gider
Gölgeliğe kaçıp gider
Yandı yandı kavur çevir leblebici
Şöyle de çevir çevir leblebici

Erenler lokması nurdur
Lokmaya elini sundur
Pir Sultan'ım doğru yoldur
Ali'm kendi yolu ile
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Lemi Lemi Deli Lemi
Lemi Lemi deli Lemi
Yine mi aldattın beni
Vallahi döverim seni
Lemi Lemi deli Lemi
Bendine bağla arkını
Bozma değirmen çarkını
Unuttun evin barkını
Lemi Lemi deli Lemi
Dur değirmenin başında
Müşteri buğda peşinde
Bizim Lemi kırk yaşında
Lemi Lemi deli Lemi
Küstürürsen bütün köyü
Kesilir değirmen suyu
Hatırlarsın Akarsu'yu
Lemi Lemi deli Lemi

Kaynak: Yöre Ekibi
Kaynak: Muhlis Akarsu

Leblerinin Balı İle
Gel güzel yola gidelim
Adı güzel Ali ile
Açlar doyar susuz kanar
Leblerinin balı ile
İçilmez dolu içilmez
Sevgili yardan geçilmez
İkisi birden seçilmez
Has bahçenin gülü ile
Ali'm bana neler etti
Aldı elim dara çekti
Üstüme yürüyüş etti
Elindeki dolu ile
Ağaç kuru devran döner
Kuş yuvaya bir dem konar
Doldurmuş dolusun sunar
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Lemide Hayranın Olim
Aya bak nice gider
Ay dolanır gece gider
İki kaşın arası
Bir yol var Hacc'a gider
Lemide hayranın olim
Karakız kurbanın olim
Aya bak yıldıza bak
Suya giden kıza bak
Kız Allah'ı seversen
Dön de bir yol bize bak
Lemide hayranın olim
Karakız kurbanın olim
Ay buluttan geridir
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Buralar merdan yeridir
Kalkın gidin evliler
Buralar ihvan yeridir
Lemide hayranın olim
Karakız kurbanın olim

Sayfa 1985

Daha koklanmamış taze gülünden
Toplayıp da doyasıya almalı
Bulduysa takdirin eğer ezeli
Dili şeker dudakları mezeli
Koynun içi cennet kaşlar gamzeli
Bir güzelin sinesine salmalı

(Ek)
Ay gitti batan yere
Kurban yar yatan yere
Sinemi nişan kuram
Yar okun atan yere
Lemide hayranın olam
Kara kız kurbanın olam

Ela gözlü kaşlar nadan olunca
Tatlı dilli olup bazen gülünce
Aşkın her dertlere derman bulunca
Saçları sırmadan gülden olmalı
Takıp yar koluna bile gezmeli
Gerdanına inci mercan dizmeli
Yaslanınca yar kolunu ezmeli
Durulunca akan sular dolmalı

Kaynak: Raci Alkır

Letife (Perde Perde)
Perde-perde zile galhan gur sesin
Benzeyir bir çoşgun sele Letife
Bürüyür gelbleri ter çıçek etri
Deyende barmağın tele Letife
Gelbinin kederi hopub sesine
Hezinlik garışıb her neğmesine
Çobanbayatının zengulesine
Tabgetirmez ürek bele Letife
Senet yolun hem uğurlu hem çetin
Saz olubdu söz olubdu gismetin
Pervaneyem senetkartek şöretin
Goy yayılsın elden-ele Letife

Verdi serin yar yolunda Ferhat'ın
Yad edince yar gelmeli bir adım
Almalıdır yar koynundan muradın
Doyasıya bir yastıkta kalmalı
Yaman derler zalim hali gurbetin
Usandırdı şirin canı mihnetin
Tatlı olur muhabbetin sohbetin
Yeter gurbet Noksan köye gelmeli
Kaynak: Hodlu Noksani

Leyla (Aşk Elinden Susuz Kaldım)
Aşk elinden susuz kaldım yanarım
Kurudu gönlümde sevda pınarım
Bu dünyada sana hasret ölürsem
Mahşere dek kaderime yanarım

Kaynak: Pervane Şem

Leyl ü Nehar Yalvarırım
Leyl ü nehar yalvarırım mevlaya
Arayan derdine derman bulmalı
Yalancı dünyanın ömrü bitmeden
Daim ağlamadan bir de gülmeli
Asla vefası yok oğulun kızın
Nevbahar faslında çalgının sazın
Can alan yüzünü görmeden gözün
Tövbe edip günahların silmeli
Gülü toplamalı filiz dalından
El değmemiş buse almak halından
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Derdimi söylesem esen yellere
Uğrattın yolumu ıssız çöllere
Madem Leyla bende gönlün yoğidi
Neden düşürdün de dilden dillere
Kaynak: Selahattin Bölük

Leyla (Güzellerin Sultanısın)
Güzellerin sultanısın
Yanan gönlümün karısın
Gözlerin ceylan gözüdür
Bakar beni yandırırsın
(Bağlantı)
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Sayfa 1986

Leyla leyla biçare
Koyma beni biçare
Seni sevdim seveli
Bu gönlüm pare pare

Kul Ahmet'i gel ağlatma güleyim
Ver çevreni gözyaşımı sileyim
Bana gel diyorsun nasıl geleyim
Dağlar yol vermiyor kış Leyla Leyla

Ateşin sardı bacayı
Nikaha çağır hocayı
Dünyayı gezsen bulaman
Benim gibi kocayı

Kaynak: Mahmut Erdal

Bağlantı
Sanan turap olsun canım
Feda olsun mülküm malım
Kara sevdana düşeli
Mecnun'a döndü bu halım
Bağlantı
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Leyla Leyla (Deli Gönlüm)
Deli gönlüm yine ah u zar oldu
Dostumun gülleri sararıp soldu
Hayat çeşmimize hasiret doldu
Sen de benim gibi gez Leyla Leyla
Yarin dudağından ballar süzülür
Gören aşıkların bağrın ezilir
Leyla defterine köle yazılır
Sen de benim gibi yaz Leyla Leyla
Hasreti'yem gezdim gurbet ellerde
Aşkın ateşiyle aştım bellerde
Sevda deryasında derin çöllerde
Yetiş imdadıma tez Leyla Leyla
Kaynak: Aşık Hasreti

Leyla Leyla (Ey Kaşları Ebru)

Leyla'm (Geceler Ay Geceler)
Geceler ay geceler
Ay batan ay geceler
Seni gören gözlerim
Ne yatar ne geceler
Gel gel gel gel gel menim Leyla'm
Gözlerine olmuşam heyran
Akşamlar ay akşamlar
Ay batan ay akşamlar
O yar mene gelende
Ne yatar ne akşamlar
Gel gel gel gel gel menim Leyla'm
Gözlerine olmuşam heyran
Dağlara çen düşende
Gönlüme gam düşende
Gönlüm seni arzular
Her yadıma düşende
Gel gel gel gel gel menim Leyla'm
Gözlerine olmuşam heyran
Kaynak: Zeynep Hanlarova

Leyla'sını Arayan Mecnun
Leylasını arayan mecnun
Yanmaz mı yar deyi deyi
Aşk badesin içse acun
Dönmez mi yar deyi deyi

Ey kaşları ebru zülfü siyahım
Atma bu sineme taş Leyla Leyla
Senden ayrılalı benim sultanım
Akar gözlerimden yaş Leyla Leyla

Semaya açılır eller
Leyla diye akar seller
Kan kızıl ağlayan güller
Silmez mi yar deyi deyi

Ben ölürsem mezarımı yol eyle
İster isen yad ellere el eyle
İster köle eyle ister kul eyle
Koymuşam yoluna baş Leyla Leyla

Kar eylemez ol deruni
Heba eyler göz ferini
Kul çeker de en zorunu
Bilmez mi yar deyi deyi
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Edası yar sevdası yar
Meftun gider diyar diyar
Ah çekişi bin ahu zar
Solmaz mı yar deyi deyi
Der ilhami zarı zarı
San ki oğul vermiş arı
Ağlamaktır onun karı
Ölmez mi yar deyi deyi
Kaynak: İlhami Arslantaş

Leylam (Ağlamakla Nazlım)
Ağlamakla nazlım bitmez ki çilen
Gayrı göz yaşını sil leylam leylam
Var mı benim gibi hasretlik çeken
Seni sevdiğimi bil leylam leylam
Bir kez olsun el yüzüne bakmadım
Ellerime kara kına yakmadım
Parmağıma nişan yüzüğü takmadım
Sen de benim nişanlım ol leylam leylam
Gül olmayan yerde bülbül öter mi
İnsan sevdiğinden böyle kaçar mı
Selamsız sabahsız gülüp geçer mi
Şu garip halime gül leylam leylam
Gözlerim yoruldu sana bakmaktan
Gönlüm seni sevmiş oldu, uzaktan
Kasım der usandım umutlanmaktan
Sen de benim gibi yan leylam leylam
Kaynak: Kasım Karşı

Leylam (Avcıyım Peşinde)
Aşkın tüfengini taktım boynuma
Avcıyım peşinde gezerim Leylam
Bir gece üryan ol gel gir koynuma
Leblerinden bade süzerim Leylam
Sen içirdin bana aşkın tasını
Mevlam silsin gönüllerin pasını
Yardan ayrılanlar tutar yasını
Giyinmem alları çözerim Leylam
Daimi'yim derdin söyler dostuna
Maşuk isen girme aşık lastına
Koyun beni yar yolunun üstüne
Böylece kazılsın mezarım Leylam
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Sayfa 1987

Kaynak: Aşık Daimi

Leylam (Yar Ben Senden Ayrı)
Yar ben senden ayrı düştüm düşeli
İşim bülbül gibi zar oldu Leylam
Aşkın dalgaları serden aşalı
Dünyalar başıma dar oldu Leylam
Figanım sığmıyor bütün cihana
Seni sevdim oldum deli divane
Sen Şems'imsin ben çarkı pervane
Şu özümü yakan nar oldu Leylam
Akar gözyaşlarım benzer sellere
Mecnun oldum mekan açtım çöllere
Düşürdün bizleri dilden dillere
Sanma bu hal sana kâr oldu Leylam
Deli gönlüm her giz arz eder seni
Maksuda erdirsin cenabi gani
Yar name gönderip istedin beni
Gelemedim dağlar kar oldu Leylam
Daimi'yim der ki görün sahipler
Fehmeylar bu halı aşka talipler
Ara yere engel olmuş rakipler
Gülümün çevresi har oldu Leylam
Kaynak: Aşık Daimi

Leylamın Bakışları
Leylamın bakışları
Ferman okur kaşları
Leyla bana gelmezse
Akar gözüm yaşları Leylam
Leylam Leylam Leylam
Odanı kireç eyle
Yüzünü güleç eyle
Derdinden verem oldum
Derdime ilaç eyle Leylam
Leylam Leylam Leylam
İlkbahar sümbülüyüm
Muhabbet bülbülüyüm
Doldur dostum kadehi
İçe içe öleyim Leylam
Leylam Leylam Leylam
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Sayfa 1988

Kaynak: Bilinmiyor

Çaçaların abasına sar beni

Leylek Gider Yuvasına

Kaynak: Osman Pehlivan

Leylek gider yuvasına
İner gider ovasına
Haber edin dayısına

Leyli Leyli (Hocam Vallah)

Gız dayısız gelin mi olur
Gız emmisiz düğün mü olur
Atladı geçti eşiği
Sofrada galdı gaşığı
Büyük evin yakışığı
Gız dayısız gelin mi olur
Gız emmisiz düğün mü olur
Biner atın eyisine
Haber edin ninesine
Gönül verdi güveysine
Gız dayısız gelin mi olur
Gız emmisiz düğün mü olur

Hocam vallah ben bu derde varmazdım
Beni derde yakan bu leyli leyli
Gönderdi bir selam işte ben geldim
Karşıda durayım da leyli leyli
Dostum zülüflerden eylemiş çengel
Sarılsak sevdiğim ne durur engel
Ölürsem üstüme sevdiğim sen gel
Beni gözyaşınla yu leyli leyli
Doyamadım cilve ile nazına
Şekerden şirin söz baldan yüzüne
Aşkına düşeli yandım özüne
Ben yandım ulaştır su leyli leyli
Deli Boran şimdi buldu yarini
Kırdın felek kanadımı belimi
Terketmişim evin barkım ilimi
Şimdilik meskenim bu leyli leyli

Kaynak: Ali Demiralay
Kaynak: Deli Boran

Leylek Yuvada Üç Olur
Leylek yuvada üç olur
Bey kızı sarması güç olur
Al beni Kumitam sar beni
Sırmalı camadana koy beni
Leylek yuvada beş olur
Bey kızı Kumitaya eş olur
Al beni Kumitam sar beni
Cibicibi odalara koy beni
Leylek yuvadan göz eder
Bey kızı Kumitaylan söz eder
Al beni Kumitam sar beni
Tulumbacı abasına koy beni
Kumitamın elleri elleri
Pek nazik söyliyor dilleri
Al beni Kumitam sar beni
Çamlıca odalara koy beni
Kumitamın peygiri dört olur
Saramadım yüreyime derd olur
Al beni Kumitam sar beni
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Leyli Leyli (Yüce Dağ Başında)
Yüce dağ başında kar bölük bölük
Şimdi seyran çağı gel leyli leyli
Şu sinemde olan yareler delik
Kadir kıyametimi bil leyli leyli
Sürüler yayıldı bayıra kıra
Nazlı sevdiğimin benleri sıra
Aşkın yarasıdır bendeki yara
Çeşmimin yaşını sil leyli leyli
Sevdiğimin boyu benzer nergize
Sürmeler çektirmiş o ela göze
Lütfeyle sevdiğim bazı gel bize
Gönülde mihmanım ol leyli leyli
Kurtulmadım asla gamdan firaktan
Unutamam seni gözden ıraktan
Gece gündüz budur dileğim Haktan
Sende benim gibi ol leyli leyli
Daimi'yim düştüm sevda badına
Doyamadım nazlı yarin tadına
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Dertli kerem gibi aşkın oduna
Yana yana oldum kül leyli leyli
Kaynak: Aşık Daimi

Leylim Ley
Döndüm daldan kopan kuru yaprağa
Seher yeli dağıt beni kır beni
Götür tozlarımı burdan ırağa
Yarin çıplak ayağına sür beni
Leylim ley leylim ley
Ayın şavkı vurur sazım üstüne
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne
Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne
Ay bir yandan sen bir yandan sar beni
Leylim ley leylim ley
Yedi yıldır uğramadım yurduma
Dert ortağı aramadım derdime
Geleceksen birgün düşüp ardıma
Kula değil yüreğine sor beni
Leylim ley leylim ley

Sayfa 1989
Kaynak: Mahmut İslamoğlu

Lezzetin (Yatağımda)
Yatağımda erken ben uyanınca
Hatırladım senin baldır lezzetin
Çok yeri dolaştım yoktur menendin
Şekerden şerbetten boldur lezzetin
Methetmekle hiç kıymetin biçilmez
Çok soğuktur bir tek bardak içilmez
Derde şifa aramadan geçilmez
Ab-ı Kevser ile doldur lezzetin
Oturdum bir parça hayale daldım
Mevla bilir beni ne hale kaldım
Bir tek emsalini Cebel'de buldum
Arasat'ta kalma kaldır lezzetin
Münasip kıymete emsalin yoktur
Nerde sual etsem bilenin çoktur
İster Noksani'yi tez elden bıktır
Şekerdir ağzında dildir lezzetin
Kaynak: Hodlu Noksani

Kaynak: Sabahattin Ali

Leylo Leylo
Yaylanızın ufak ufak yokuşu Leylo Leylo yokuşu
Yaktı beni Leylo kızın bakışı Leylo Leylo bakışı
Mendilime işlediğin nakışı Leylo Leylo nakışı
Hatırlayıp seni anar dururum Leylo Leylo dururum
Yaylanızı gezdim gezdim bitmedi Leylo Leylo bitmedi
Felek bizi gülenler katmadı Leylo Leylo katmadı
Şu hayalin gözlerimden gitmedi Leylo Leylo gitmedi
Hatırlayıp seni arar sorarım Leylo Leylo sorarım

Leymos'un Dedikleri
Haydi de Leymos'un dedikleri
Şekerle kaymaktır yedikleri
Hiç aklımdan çıkmıyor
Haydi de beyimin dedikleri
Irmak baştan çağlıyor
Ağlatma gelin ağlıyor
Hovardalar kapıda bekliyor
İçme beyim içme sarhoş olursun

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Lime Lime Limelendim Elinden
Lime lime limelendim elinden
Limem feryat eder dost yetiş yetiş
Pare pare parelendim elinden
Paremden kan gider dost yetiş yetiş
Oylum oylum duman çıkar serimden
Gece gündüz bizar oldu zarımdan
Külümü savurdu yıllar yerimden
Ölüyorum heder dost yetiş yetiş
Bunaldı imdat et Sefil Selimi’e
Medet çağırıyor dilde kelime
Razı olamıyom sensiz ölüme
Dert sinemi dider dost yetiş yetiş
Kaynak: Sefil Selimi

Limo Zülfün Beliktir
Limo zülfün beliktir
Gerdana gölgeliktir
Şahan yuvası gibi
Bağrım delik deşiktir
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Limoların Limosu var Limo
Ayağında kıl depmesi var Limo
Nevar bunda darılacak hay Limo
Al beni de odalara koy Limo
Limo gider bahçeye
Gül doldurur bohçaya
Vallahi de vurgunum
Dilindeki lehçeye
Limoların Limosu var Limo
Ayağında kıl depmesi var Limo
Nevar bunda darılacak hay Limo
Al beni de odalara koy Limo
Kaledan indim yayan
Ceplerim doldu bayam
İller atlı ben yayan
Dayan dizlerim dayan
Limoların Limosu var Limo
Ayağında kıl depmesi var Limo
Nevar bunda darılacak hay Limo
Al beni de odalara koy Limo
Kaynak: Ahmet Çopur

Limonun Çiçeği Açılıyor
Limonun çiçeği açılıyor aman
Gerdanda benleri saçılıyor aman
Aman bayramlık urbası dikiliyor
Aman ağlayıp yürümez
Del'olup sürünmez
Gül benim yarim aman
Yaprağa sardılar
Gül sineleri aman aman
Şerife'm giderse ben de giderim aman
Satarım mintanı harçlık ederim aman
Aman ayva yapraklandı leylim yarim
Aman ağlayıp yürümez
Del'olup sürünmez
Gül benim yarim aman
Yaprağa sardılar
Gül sineleri aman aman
Kaynak: Yöre Ekibi

Sayfa 1990

Lingo Lingo Şişeler
Giydiğim atlas
İğneler batmaz
Yar bensiz yatmaz hacı cavcav
Canıma değsin
Şişeler
Lingo lingo lingolik
Irakı mı içtin sen bensiz
Çamura mı düştün a densiz
Yar yar yar yar yar yar aman
Giydiğim beyaz
Geceler ayaz
Bu da bir mıraz hacı cavcav
Canıma değsin
Şişeler
Lingo lingo lingolik
Irakı mı içtin sen bensiz
Çamura mı düştün a densiz
Yar yar yar yar yar yar aman
Giydiğim sarı
Geceler yarı
Sen kimin yarı hacı cavcav
Canıma değsin
Şişeler
Lingo lingo lingolik
Irakı mı içtin sen bensiz
Çamura mı düştün a densiz
Yar yar yar yar yar yar aman
Kaynak: Nail Aslanpay

Livera Rapatma
Argalos Yaylasında çıkamiyrum kardan
Ben nasıl vazgeçeyim senun gibi yardan
Mugala Hıdırnebi geçeyirum Argolara
Kavuşsak biribirine yaylalar bizim olsa
Alevras Liverada görüştük ormanlara
Ben acırum acırum sevdali olanlara
Sevdalısun sevdalı gız halum sormaz beni
Yedi kat yere girsan arar bulurum seni
giydiyun peştamalun solsun golları solsun
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Alır gaçarum seni her ne olursa olsun
Bu seneki lauslar okkaluktur okkaluk
sarulduk birbirine yıkılayı ortaluk
Humiların içinde girdik biribirine
Gız seni seviyirum ver elini elime
Göç ettik gidiyiruk sevdiğum yaylalara
E gız senun yüzünden bak kaldığım hallara

Sayfa 1991

(Bağlantı)
Oy Henom Henom Henom
Eller kınalı Henom
Gözler sürmeli Henom
Al almanın dördünü
Sev yiğidin merdini
Seversen güzelden sev
Çekme çirkin derdini
Bağlantı

Derenun kenarına sarıl yılanın foli
Sarı yılanın foli gözleri doli doli
Yaylacıyım yaylacı çayır kurutiyurum
Vuriyırum işlere yari unutiyurum
Sabahtan kalkar gızlar hep bakarlar aynaya
Giyinir kuşanırlar gidecekler yaylaya

Al almayı daldan al
Daldan alma benden al
Duydum gelin olisen
Dur ben ölim ondan al
Bağlantı
Kaynak: Fethi Rasiloğlu

Düştük yayla yoluna gidiyuruk neşeli
Yollar kısa geliyi bu sevdaya düşeli

Lofça'nın Ardında Kaya (Lofçalı) 1

Yayla yolunda gızlar gideyular kolkola
Çıktım garşılarına dedum uğurlar ola

Lofça'nın ardında kaya (aman aman)
Kayadan bakarlar Ay'a

Aldım oni koluna söyledum her şey tamam
Bastı mı feryadını bağırdı aman aman

Canım Lofçalı Lofçalı
Doldur a fincanı fincanı
A canım yandım Lofçalı
Takalım altın kopçalı

Bir su içtim ormandan bir de içtim dereden
Bırakın gideyirum yar bakar pencereden
Şu karşi ki ormanda beri bağirur beri
Kar yağdı da kapatti gonuştuğumuz yeri
İki söz iki kelam dinlerdinuz mu benden
Yanlış gonuşiyosam özür dilerum senden
İsmini yazacağum giyindiğin taftaya
Türkülerin eyisi bir daha ki haftaya
Kaynak: Ali Genç

Liverimin Kaytanı (Helom)
Liverimin kaytanı
Sen geldin yarim hanı
Seni seven çok olur
Candan sevenin hani
Candan yarenin hani

Lofça'nın altında pınar (aman aman)
Lofçalım pınardan döner
Canım Lofçalı Lofçalı
Doldur a fincanı fincanı
A canım yandım Lofçalı
Takalım altın kopçalı
Lofça'nın altında kuyu (aman aman)
Lofçalının kibar da huyu
Canım Lofçalı Lofçalı
Doldur a fincanı fincanı
A canım yandım Lofçalı
Takalım altın kopçalı
Kaynak: Mehmet İpekçi

Lofça'nın Ardında Kaya (Lofçalı) 2
Lofça'nın ardında kaya (aman aman)
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Sayfa 1992

Kayadan bakarlar Ay'a

Bana da bir mendil verin hatune lorke

Canım Lofçalı Lofçalı
Doldur a fincanı fincanı hadi gel
Kuzum Lofçalı salla da fistanı
Takalım altını Lofçalı

Lorke lorke lorke lorke delale lorke
Lorke lorke lorke lorke hatune lorke

Lofça'nın altında pınar (aman aman)
Lofçalım pınardan döner

Lovçanın Yanına Vardım

Canım Lofçalı Lofçalı
Doldur a fincanı fincanı hadi gel
Kuzum Lofçalı salla da fistanı
Takalım altını Lofçalı
Lofça'nın altında kuyu (aman aman)
Lofçalının kibar huyu
Canım Lofçalı Lofçalı
Doldur a fincanı fincanı hadi gel
Kuzum Lofçalı salla da fistanı
Takalım altını Lofçalı
Kaynak: Osman Pehlivan

Lokman Hekim Senden Destur
Lokman Hekim senden destur alırdı
Çiçekte gizlenmiş dermanı dağlar
Bütün hastaların şifa bulurdu
İlacın şifanın harmanı dağlar
Ötüşüyor turnaların torların
Buram buram yiğit kokar köylerin
Pala bıyık çatma kaşlı beylerin
Her zaman olursun meskeni dağlar
Kaynak: Hilmi Şahballı

Lorke

Kaynak: Yöre Ekibi

Lovçanın yanına vardım
Veresiye şarab içtim
Sine sineye dayandı canım Lovçalı
Haydı gel kuzum Lovçalı
Lovçalının etrafı kaya
Kayadan bakarlar aya
Yürek yüreye dayandı canım Lovçalı
Haydi gel kuzum Lovçalı
Lovçanın içinde pınar
Pınarın üstüne konar
Canı canıma dayandı canım Lovçalı
Haydı gel kuzum Lovçalı
Kaynak: Osman Pehlivan

Lurke Lurke
Lurke Lurke Lurke Lurke Xanimê Lurke
Lurke Lurke Lurke Lurke Şirinê Lurke
Kerê Bine Penir Hurke Xanimê Lurke
Min Heyrana Gulya Morke Delalê Lurke
Çuke Mala Apê Eli Xanimê Lurke
Hatime Mala Apê Eli Delalê Lurke
Dani Bermin Nan Û Penir Şirinê Lurke
Dani Bermin Nan Û Penir Xanimê Lurke
Havar Lurke Havar Lurke Xanimê Lurke
Min Heyrana Gulya Sorke Delalê Lurke

Diyarbekir güzel bağlar delale lorke
Suları buz gibi çağlar hatune lorke
Ali Paşa mahlesinde delale lorke
Lorke oynar güzel kızlar hatune lorke

Çume Mala Apê Mistî Xanimê Lurke
Hatime Mala Apê Mistî Delalê Lurke
Dani Bermin Kilora Tisî Xanimê Lurke
Dani Bermin Kilora Tisî Delalê Lurke

Lorke lorke lorke lorke delale lorke
Lorke lorke lorke lorke hatune lorke

Lütfet Sultanım

Urfa Diyarbekir Mardin delale lorke
Akar sular derin derin hatune lorke
Canım oynamak istiyor delale lorke

Canlı cansız cümlesiz bir nesneden
Gülyüzlü sevdiğim gel gel
Varoluyor bu bir hikmet sultanım
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Canana aittir bu bir hikmet sultanım
Kabul etmek cana minnet sultanım
Sevip aşık olmak ezelden bahtım
Yar sana kadimdir ikrarım ahtım
Senin çün bezendi sinemde tahtım
Aha teslim oldum hükmet sultanım
Büryani'yem geldim mürvete düştüm
Canımdan malımdan serimden geçtim
Gerçi ezel aşkın meyinden içtim
Dest-i kudretine lütfet sıltanım
Şarab-ı ledünden içelden beri
Ayılmadım gitti mestanesiyim
Bi huş olup serden geçelden beri
Seseri gezerim efsanesiyim
Meylim yok cihanın hiçbir varında
Elimi gezdirdim kizb-i karında
Şem-i ruhsarında aşkın narında
Gece gündüz yanan pervanesiyim
Dertli tellalıdır pazar-ı aşkın
Kulu kurbanıdır kerrar-ı aşkın
Aşkı bünyad eden mimar-ı aşkın
Tamir kabul etmez viranesiyim
Kaynak: Büryani Baba

Lütfeyle Sevdiğim Hakk'ı Seversen
Lütfeyle sevdiğim Hakk'ı seversen
Ağlatma şu beni eller içinde
Hep bizi söyleşir bu halk-ı alem
Beni destan ettin diller içinde
Ben seni seveli bir an gülmedim
Arayıp derdime derman bulmadım
Çok gülistan gördüm böyle görmedim
Sencileyin taze güller içinde
Can şikar olsun yürü naz ile
Sür zevk-ü sefayı şimdi saz ile
Sen yeşiller giy de salın naz ile
Ben karşında gezem çullar içinde
Turabi der bu dem çeşmime bakar
Nar-ı hasret ile bağrımı yakar
Yollarında durmaz bulanık akar
Gözlerimin yaşı seller içinde
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Sayfa 1993

Kaynak: Aşık Turabi

Lüzumu Yoktur
Dostun olmadığı yerde
Olmanın lüzumu yoktur
Araya koymuşsa perde
Bulmanın lüzumu yoktur
Riyakarın yüzleriyle
İçi çürük özleriyle
Sahte sevgi sözleriyle
Gülmenin lüzumu yoktur
Hüseyin'im içmiyorsa
Dosta sırrın açmıyorsa
Burda sözüm geçmiyorsa
Kalmanın lüzumu yoktur
Söz: Hüseyin Aslan

Maçin Dağı
Maçin Dağı Maçin Dağı hiç sormazsın nazlı yari
Gurbet ele düşmüş gördüm silen yok gözüm yaşı
Maçin Dağı Maçin Dağı niçin yüzün kara yaslı
Gurbet ellerde rastladım karalar bağlamış yari
Maçin Dağı Maçin Dağı niçin susmuş yarin sazı
Yuvasından ayrı düşmüş ağlar gördüm nazlı yari
Kaynak: Kemal Altınkaya

Maçka Neşeli Maçka
Maçka neşeli Maçka
Beni düşürdün aşka
Çok memleketler gezdim
Senin de yerin başka
Yüksek dağların kardır
Soğuk suların vardır
Sora sora gidelim
Maçka ne taraftadır
Yaz gelir yeşillenir
O Maçka yaylaları
Yine geldi güzelim
Ayeser zamanları
Kaynak: Sinan Kaya
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Maçka Yolları Taşlı
Maçka yolları taşlı
Geliyor sarı saçlı
(Gel uyu sarı saçlım)
Ne oldu sana yavrum
Böyle gözlerin yaşlı
Dereler akar akar
Karışır denizlere
Kurban olayım yavrum
O sevdalı yüzlere
Yukarı gel yukarı
Irmağın gözündeyim
Eller ne derse desin
Ben gene sözümdeyim
Sis dağının başları
(Gız tarlanın başları)
Duman değil kar idi
Sevdiğim senin ile
Ne günlerim var idi

Sayfa 1994

Dağıtsam bahçe arsa
Maçka’da neyim varsa
Kararsa karayemiş
Yüreğim kararmasa
Gel çıkalım kırana
Başlayalım horona
Maçka bu türkülerle
Selam yolladım sana
Bana kaldı bir payı
Ağabey amca dayı
Ana kardeş gelin kız
Türkü ettim Maçka’yı
Kaynak: Ömer Kayaoğlu

Maçka'nın Yolu Taşlık
Maçka'nın yolu taşlık
Fena şeydir sevdalık
Sen çiçek ben yaprağı
Hangi dallara uçtuk

Kaynak: Bahattin Çamur

Maçka'nın İçi Şosa
Maçka’nın içi şosa
Gider Erzurum Kars’a
Değişmem kelifine
Burda konağım olsa
Maçka’nın içi dere
Akar gider boş yere
Değirmeni bile yok
Konuşuruz ezbere
Maçka üç dağ arası
Dolduk hasret yarası
Gurbette kalanların
Zehir olsun parası
Deresinde pak olsam
Köpüğünde ak olsam
Gurbette usta değil
Maçka’da çırak olsam
Yaylasında yel olsam
Kemençeye tel olsam
Maçka’da yaşasam da
Topal olsam kel olsam
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Maçkalıyım Maçkalı
Sar bana o kolları
Uşak sana yedirdim
Kazandığım pulları
Oy kemençemin yayı
Oynatıyor dünyayı
Uşak almazsan beni
Terkederim dünyayı
Başına kara kalpak
Oy birbirini alsak
Bu dünya böyle geçmez
İkimiz bir çift olsak
Kaynak: Cemile Cevher

Madem Dilber 1
Çünkü dilber meylin yoğ'idi bende
Ezelden ikrar vermeyeyidin
Muhabbettir güzelliğin nişanı
Uğrun uğrun bakıp gülmeyeyidin
Siyah zülüflerin eyleme perde
Beni de uğrattın bin türlü derde
Ben kendi halımda gezdiğim yerde
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Çağırır bergüzar vermeyeyidin
Kani senin ile yiyip içtiğim
Ulu sahralarda konup göçtüğüm
Şimdi kar eylemez benden kaçtığın
Soyunup koynuma girmeyeyidin
Karacaoğlan der ki ey mah-ı mestim
Kaşın gözün eğme cana mı kastın
Severler güzeli incinme dostum
Harcın ise güzel olmayayıdın

Sayfa 1995

Mademki değildim ben sana göre
Kalbime okları çakmayacaktın
Uçma havalarda birazcık eğil
Ömürlük sevmiştim mevsimlik değil
Unutmak inan ki elimde değil
Bu büyük sevdayı yıkmayacaktın
Her şeye rağmen kırgın değilim
Hala seviyorum yorgun değilim
Gönlüm seninledir dargın değilim
Araya hasreti sokmayacaktın

Kaynak: Karacaoğlan

Madem Dilber 2
Madem dilber meylin yoğudu bende
Ezelinden ikrar vermeyeydin
Muhabbettir güzelliğin nişanı
Uğrun uğrun bakıp gülmeyeydin
Siyah saçlarını eylersin perde
Beni sen uğrattın bu zalım derde
Ben kendi halımda gezdiğim yerde
Çağırıp yadigar vermeyeydin
Karacaoğlan derki ey mahı mestim
Kaşla göz eğersin banamı kastın
Severler güzeli darılma dostum
Darıldınsa güzel olmayaydın
Kaynak: Mucip Arcıman

Mademki
Mademki sevmeye niyetin yoktu
Arayan gözlerle bakmayacaktın
Mademki çılgındın sevdiğin çoktu
Çaresiz gönlümü yakmayacaktın
Başka kız yok muydu elbette çoktu
Senden başkasına niyetim yoktu
Madem anlamazdın ilacın yoktu
Gönül yarasına bakmayacaktın
Sevgidir dünyada en kutsal duygu
Duymak gerekmez mi sevene saygı
Madem kararsızdın duyardın kaygı
Bir anda gönlüme akmayacaktın
Hüzünle bakarım durduğun yere
Gözyaşım sel oldu gözlerim dere
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Aşkını anlatsam yetmez ki süre
Arif'e dar gelir sensiz bu küre
Mademki kalbime girdin bir kere
Ordan ömür boyu çıkmayacaktın
Kaynak: Arif Gölge

Maden Dağı Dumandır
Maden dağı dumandır
De loy loy de loy loy di gel yarim
Yolu dolam dolamdır
De loy loy de loy loy di gel yarim
Yarim gitti gelmedi
De loy loy de loy loy di gel yarim
Yaş gözüme dolandır
De loy loy de loy loy di gel yarim
Bu dağın ardı meşe
De loy loy de loy loy di gel yarim
Gün kalka gölge düşe
De loy loy de loy loy di gel yarim
Beni yardan edenin
De loy loy de loy loy di gel yarim
Evine şivan düşe
De loy loy de loy loy di gel yarim
Bu dağlar meşe dağlar
De loy loy de loy loy di gel yarim
Vermiş baş başa dağlar
De loy loy de loy loy di gel yarim
O yar görüp gelende
De loy loy de loy loy di gel yarim
Yol verin aşa dağlar
De loy loy de loy loy di gel yarim
Kaynak: İzzet Altınmeşe
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Maden Kuyusunda
Maden kuyusunda geçiyor ömrüm
Yaralar içinde kazma kürekle
Sana geldim doktor ben ölüyorum
(Bağlantı)
Söyle doktor söyle ölecek miyim
Ölmeden sılama dönecek miyim
Maden kuyusunda havasız kaldım
İtildim kakıldım dermansız kaldım
Yoksulluk yüzünden çaresiz kaldım
Bağlantı
Hasret alev oldu dinmiyor çile
Yürdumda çobandım gurbette köle
Atıldım gurbete ben bile bile

Sayfa 1996

Bize kolay o'na zordur
Bir onurlu teri vardır
Bunu bilir madenciler
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Madımak
Oy madımak oylum oylum
Geliyor da civan boylum
Civan boylum gelirse
Şen olur benim gönlüm
Teke teke sakalın oy madımak
Efelik, yemlik oy madımak
Kuşkuşu yemlik oy madımak

Bağlantı

Oy madımak biçim biçim
Ölürüm senin için
Madımağı toplarken
Başımdan düştü çitim

Kaynak: Hamdi Tanses

Bağlantı

Madenciler (Kara Kuyular Derindir)

Oy madımak pişer oldu
Tencerem de taşar oldu
Günde yediğim şamar
Bir iken beşer oldu

Kara kuyular derindir
Burda kalır madenciler
Ücreti bir aferindir
Zehir solur madenciler

Bağlantı

Bir de kara yüzleri var
Yaşamdan hayli uzak
Kömür gibi kadere bak
Bilmem n'olur madenciler

Oy madımak koydum aşa
Kaynıyor taşa taşa
Ben sevdim eller aldı
Benim emeklerim boşa

Grizu gelir uykuda
Nice canlar yuta yuta
Biz cennet'te, o uykuda
Toptan ölür madenciler

Bağlantı

Dile kolay kuyu dibi
Salınır gezer sağ gibi
Bin senelik maden gibi
Fosil olur madenciler
Yeryüzünde sevda güzel
Derinlerden selam eder
Bu dünyadan kömür gider
Duman gelir madenciler
Der Mahzuni kuyu dardır
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Oy madımak kurutmadım
Yar seni unutmadım
Dost hatirin saydım da
Üstüne yar tutmadım
Bağlantı
Oy madımağın kurusu
Geçti güzel sürüsü
Güzellerden fayda yok
Yaktı beni birisi
Bağlantı
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Oy madımak oylum oylum
Geliyor selvi boylum
Selvi boylum gelince
Şen olur benim gönlüm

Madımak Bitti M'ola
Madımak bitti m'ola
Yolları tuttu m'ola
Ela gözlü nazlı yari
Beni unuttu m'ola
Ah madımak madımak
Dön de bir yol beri bak
Madımağın alları
Tuttu m'ola yolları
Hiç aklımdan çıkmıyor
Yarin tatlı dillen
Ah madımak madımak
Dön de bir yol beri bak
Madımak kurutmadım
Yar seni unutmadım
Hatırım saydım da
Üstüne yar tutmadım

Sayfa 1997

Oy madımak evelik yemlik
Oy madımak kuşkuşu yemlik
Oy madımak
Madımak biçim de biçim
Ölüyom senin de için
Madımak toplar iken
Başımdan düştü çitim
Oy madımak teke tüke sakalı
Oy madımak evelik yemlik
Oy madımak kuşkuşu yemlik
Oy madımak
Kaynak: Fahri Karaoğlan

Mah Cemalin Güneş Midir
Mah cemalin güneş midir ay mıdır
Yüzüne baktıkça bakasım gelir
Kirpiğin ok hilal kaşın yay mıdır
Alıp şu bağrıma çakasım gelir
Seni gören aşık döner şaşkına
Taş olsa dayanamaz o bakışına
Aslımısın nesin Allah aşkına
Kerem gibi kendim yakasım gelir

Ah madımak madımak
Dön de bir yol beri bak

Yandım ateşinle oldum muzdarip
He de kapına kul olam varıp
Canımı sarrafta gerdan yaptırıp
Ak göğsünün üstüne takasım gelir

Kaynak: Hüseyin Arslan

Kaynak: Mahmut Erdal

Madımak Oylum Oylum

Mahi Güneş Gibi Doğdun

Madımak oylum oylum
Geliyor (civanda) selvi boylum
Selvi (Civan) boylum gelirse
Şen olur benim gönlüm

Mahi güneş gibi doğdun karşımdan
Zayettin aklımı aldın başımdan
Gündüz hayalimde gece düşümden
Bir kanlı zalimi yar ettin felek

Oy madımak teke tüke sakalı
Oy madımak evelik yemlik
Oy madımak kuşkuşu yemlik
Oy madımak

Hani yar seninle saklı sözlerim
Sırlarını can evimde gizlerim
Durmaz kan ağlıyor iki gözlerim
Görmez şu cihanı kör ettin felek

Madımak pişer oldu
Tencerem taşar oldu
Günde yediğim şamarlar
Bir iken beşer oldu

Şu yalan dünyadan gönlüm zay oldu
Bir ah çektim garip bağrım ezildi
Değdi hoyrat yeli bahçem bozuldu
Nevreste güllerim har ettin felek

Oy madımak teke tüke sakalı

Aradım ölümü gelip bulmadı
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Usandığım tatlı canı almadı
SAiD sana kimse medar olmadı
Öğüttün ömrümü hun ettin felek
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Mahimi Gördüm Düşümde
Mahimi gördüm düşümde (aman aman)
(Aman) Giden ayın onbeşinde
Sevdası vardır başımda (aman aman)
Aman gelişi mahime benzer
Yavrum gülüşü şahime benzer
Mahim vardır da mahim vardır (aman aman)
(Aman) Yüreğimde ahim vardır
Kokulmadık gülüm vardır (aman aman)
Aman gelişi mahime benzer
Yavrum gülüşü şahime benzer
Kaynak: Ahmet Altuner

Mahkeme Meclisi
Mahkeme meclisi icat olduğu
Çeşme-i rüşvetin akmaklığından
Kaza bela ile alem dolduğu
Kazların kadıya uçmaklığından
Selefin rüşvetle hüccet yazması
Halefin anlayıp hükmün bozması
Yıkılan binanın birden tozması
Asıl sermayenin topraklığından
Asıl sermayeyi niyabetleri
Emval-i eytamdır ticaretleri
Davet-i rüşvete icabetleri
Sıdk ile gönlünün alçaklığından
Bülbülün aşkıdır dalda öttüğü
Çobanın sütedir koyun güttüğü
Toprağın Habil'i kabul ettiği
Şüphesiz yüzünün yumşaklığından
Dünyadan ahrete gidip gelmemek
Olması iktiza eder ölmemek
Balık baştan kokar bunu bilmemek
Seyrani gafilin ahmaklığından

Sayfa 1998

Mahkemeye Vardım Leyla Söylemez
Mahkemeye vardım Leyla söylemez
Ağlayıp da gözyaşını silemez
Korkarım ki Leyla beni dinlemez
Ah demedim sana Leyla sonum ayrılık
Aman gine mahsun melul durursun
Leyla leyli leyli canan leyli
Kaynak: Halit Arapoğlu

Mahkemeye Versem Seni Asarlar
Nedir çektiklerim senin elinden
Ne istersin benim gibi garipten
Her gün bana zulüm etmek suçundan
Mahkemeye versem seni asarlar asarlar hey
Cehennemde cayır cayır yakarlar yakarlar hey
Seven insan böyle m'olur bilmem ki
Seni benim kadar seven olmaz ki
Senin gibi yare cefa edeni
Mahkemeye versem seni asarlar asarlar hey
Cehennemde cayır cayır yakarlar yakarlar hey
Kaynak: Selahattin Sarıkaya

Mahkumların Türküsü
Bitmek tükenmek bilmez
Insanların öyküsü
Bu türküyü sorarsan
Mahkumların türküsü
Islak yorgan altında
Soğuk gözyaşımız var
Canlar urgan altında
Eğilmez başımız var
Kimi sabırla durur
Kimi dalında kurur
Hem felek hem kul vurur
Budur işin kötüsü
Bak toprak damar damar
Insanlar kısım kısım
Kayat oynadı kumar
Dost bile oldu hasım

Kaynak: Aşık Seyrani
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Olsun Şahballı olsun
Adalete aşkolsun
Ölürsem bayrak olsun
Tabutumun örtüsü
Hürriyetle esaret
Yaşıyoruz yanyana
Doğurmaz olaydın
Uy ana uy uy ana

Sayfa 1999

Ne güzel gözlerin var
Yüzün ay gibi parlar
Sözlerin ateş sanki
Canevimi alevler
Gel gel gel gel oğlan
Bala ceylan sevdiğim
Dur gel dur gel oğlan
Bala benim öz gülüm

Kaynak: Hilmi Şahballı

Kaynak: Muazzez Turing

Mahkumluk (Bu Dert)

Mahnıların Yarıda Galdı

Yaktı yıktı bu dert beni kavurdu
Dört yandan bağlandım yolum mahkumluk
Tel örgüyle dört bir yanım çevrildi
Dört yandan bağlandım yolum mahkumluk

Yene defterimle galdım baş-başa
Yene derdlerimle galdım baş-başa
Sensiz kederimle galdım baş-başa
Seni sevmedim ki unutmag üçün

Sabır etmek çare imiş bu derde
Döner dolaşırım hep aynı yerde
Bulamadım çıkış noktası nerde
Dört yandan bağlandım yolum mahkumluk

Şerimin her setri seni sesleyir
Gözlerim her yerde seni izleyir
Üreyim sınsa da hele gözleyir
Seni sevmedim ki unutmag üçün

Kemal idim engin engin yürüdüm
Tahta ranzalarda yattım eridim
Sünger döşeklerde vallah çürüdüm
Dört yandan bağlandım yolum mahkumluk

Çiçekli baharın yarıda galdı
O menli vügarın yarıda galdı
Bütün mahnıların yarıda galdı
Seni sevmedim ki unutmag üçün

Kaynak: Kemal Yıldız

Bir zaman sözüne öyretdin meni
O gara gözüne öyretdin meni
Öyretdin özüne öyretdin meni
Seni sevmedim ki unutmag üçün

Mahleden Geçen Oğlan
Mahleden geçen oğlan
Beni yar seçen oğlan
Başkasına sözüm var
Dönemem inan oğlan
Gel gel gel gel oğlan
Bala ceylan sevdiğim
Dur gel dur gel oğlan
Bala benim öz gülüm
Karşımda durma oğlan
Boynunu burma oğlan
Bana her dem söz atıp
Özünü yorma oğlan
Gel gel gel gel oğlan
Bala ceylan sevdiğim
Dur gel dur gel oğlan
Bala benim öz gülüm
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Elimi uzatdım elim gurudu
O geder yalvardım dilim gurudu
Men ölmek istedim ölüm gurudu
Seni sevmedim ki unutmag üçün
Kaynak: Piruz Dilençi

Mahramamda Kişnişilen Badem Var
Mahramamda kişnişilen badem var
Yavaş yörü köşelerde adem var
Ah seni benden beni senden eden var
Aman güzel yavaş yörü her yana
Sallandıkça kemer düşer bir yana
Hanım can canım can
Sırma çarıda çar bağı
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Sayfa 2000

Kalk gidelim Karaman'a yukarı
Sarıda çekme geymiş altın tokalı
(Ah) Mail oldum yar yüzüne bakalı

Dertlerini ben yaşıyom Şerif'im
Emeği verdim de bulmam hakkını
Bunca yükü ben taşıyom Şerif'im

Aman güzel yavaş yörü her yana
Sallandıkça kemer düşer bir yana
Hanım can canım can
Sırma çarıda çar bağı

Gören pek çıkmadı viran bağları
Bilen çok az yaşadığı çağları
Aşamadan bıraktığın dağları
Müsterih ol ben aşıyom Şerif'im

Kaynak: Cevri Altıntaş

İnsanın olur mu kölesi kulu
Sevgi kardeşliği dostluğu ulu
İgneler sözlerin hepsi dopdolu
Sen iğnele ben eşiyom Şerif'im

Mahsus Mahal
Mahsus mahal derler kalırım zindanda
Kalırım kalırım dostlar yandadır
İk'elleri kızıl kandadır kanda
Ölürüm kardeş aklım sendedir
Artar eksilmeyiz zindanlarda
Kolay değil derdin ucu derinde
Kumhan ırmağında Karaburunda
Bulurum bulurum kardeş öfkem kındadır
Dirliğim düzenim dermanım canım
Solum sol tarafım imanım dinim
Benim beyaz unum ak güvercinim
Bilirim bilirim kardeş gelen gündedir
Kaynak: Ruhi Su

Mahur (Şenlik Dağıldı Bir Acı)
Şenlik dağıldı bir acı yel kaldı bahçede yalnız
O mahur beste çalar Müjgan'la ben ağlaşırız
Gitti dostlar şölen bitti ne eski heyecan ne hız
Yalnız kederli yalnızlığımız da sıralı sırasız
O mahur beste çalar Müjgan'la ben ağlaşırız

Yiğidi soğana muhtaç yazmışsın
Ülkemde gerceği iyi sezmişsin
Belki yorgun düştün belki bezmişsin
Sen adımla ben koşuyom Şerif'im
Ateşin yakmıyor yıkmıyor selin
Bu yaşam sevdası büktürmez belin
Kamera gösterdi titriyor elin
Titiredikçe ben üşüyom Şerif'im
Sevgi ateşiyle kavruldum yandım
Size yazar iken inan utandım
Sütünün üstünde bir kaymak sandım
Sütsüz kaymak ben şaşıyom Şerif'im
Aşık Sancak der ki gözyaşı yazım
Yazdım yazdım amma edemem hazım
Ben de senin gibi halktan avazım
İz peşinde ben düşüyom Şerif'im
Kaynak: Aşık Hasan Sancak

Mail Oldum Hub Cemale Bakmaya

Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı
Güneşten ışık yontarlardı sert adamlardı
Hoyrattı gülüşleri aydınlığı çalkalardı
Gittiler akşam olmadan ortalık karardı

Mail oldum hub cemale bakmaya
Şu dertli sinemi doğrar giderim
Hasiret eyleyip mihnet çekmeden
Varıp dost eline uğrar giderim

Bitmez sazların özlemi daha sonra daha sonra
Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara
Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara
Geceler uzar hazırlık sonbahara

Çok cahdettim yar halimden bilmedi
Niçin arzuhalim kabul olmadı
Kusurum çok elde vadem dolmadı
Ol sebepten gülmez ağlar gezerim

Kaynak: Atilla İlhan

Kaynak: Yöre Ekibi

Mahzuni Şerif'im

Makaram Sarı Bağlar

Hürmetlerim sana üstad Mahzuni

Makaram sarı bağlar lo
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Kız söyler gelin ağlar
Niye ben ölmüş müyem lo
Asiyem karalar bağlar
O perde o perde
Zülfün yüzüne perde
Devriyeler sardı da bizi
Meğer kaderim böyle
Makarada ipliğim lo
Asiyem benim kekliğim
Hiç aklımdan gitmiyor lo
Tenhalarda gezdiğim
O perde o perde
Zülfün yüzüne perde
Devriyeler sardı da bizi
Meğer kaderim böyle
Sarı gülü derende lo
İnsaf senin nerende
Kabahat sende değil lo
Sana gönül verende
O perde o perde
Zülfün yüzüne perde
Devriyeler sardı da bizi
Meğer kaderim böyle
Kaynak: Selahaddin Mazlumoğlu

Makbüldür (Faydası Olmayan)
Faydası olmayan bahardan yazdan
Yüce dağ başının kışı makbuldur
Cahilin yaptığı sözden sohbetten
Alimin hayali düşü makbuldur
Lokma yeme muhannetin elinden
Kurtulaman sonra acı dilinden
Namertlerin kaymağından balından
Merdin kuru yavan aşı makbuldur

Sayfa 2001

Makinamın burmaları
Sulari akar
Reşat Aga rubaları
Limona kokar
Üt bülbül üt
Duyam sesini
Eğritmiştir Reşat Aga
Mor fesini
Mutfakta lamba
Mutfakta lamba
İnanasın Reşat Aga
Celinin alafranga
Mutfakta trupçe
Mutfakta trupçe
İnanasın Reşat Aga
Celinin gogonçe
Kaynak: Bilinmiyor

Makinenin Koluyum
Makinenin koluyum
Hem sağı hem soluyum
Ne ağlıyon gül Nazik Nazik
Ben padişah oğluyum Nazik
Nazlk ettin bana yazık
Makineler yağlanır
Yağlanır da bağlanır
Seni kaçıran oğlan Nazik
Zencirlere bağlanır Nazik
Nazik ettin bana yazık
Makinenin urganı
Telli demirli yorganı
Çocukları sorarsan Nazik
Balıkların kurbanı Nazik
Nazik ettin bana yazık
Kaynak: Nurşen Sarıca

Hüdai konuşur bir ince dilden
Hal ehli olmayan ne bilir halden
Bilgisiz görgüsüz duygusuz kuldan
Ölülerin mezar taşı makbuldur
Kaynak: Aşık Hüdai

Makinamın Burmaları
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Makmara'nın Taşlarına
Makmara'nın taşlarına
Kuşlar konar başlarına
Yangın oldum vurgun oldum
Gülizarın gaşlarına
Makmara'nın kekikleri
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Sayfa 2002

Ala çilli keklikleri
Hiç aklımdan çıkmıyor da
Gülizar'ın dedikleri

Kara toprakta çürüyor
Al kırmızı yanakları
Bacın öle Öksüzoğlu

Makmara'ya gider iken
Dağda davar güder iken
Davarları yitirdim de
Gülizar'a baka ilen

Kara çadır yan veriyor
Pütürge'ye şan veriyor
Bacın öle Öksüzoğlu
Elif bacıma söyleyin
Öksüzoğlu can veriyor
Bacın öle Öksüzoğlu

Makmara'nın dağlarına
Kıvrım kıvrım yollarına
Yangın oldum vurgun oldum
Gülizarın kollarına
Kaynak: Zeki Özer

Malatya Malatya Bulunmaz Eşin
Malatya Malatya bulunmaz eşin
Gönülleri coşturur ayla güneşin
Aman anom aman anom Kernekli misin
Kerneğe gelmeye de yeminli misin
Malatya'yı baştan başa çiçek bürüdü
Tanrı takmış alnına yeşil zümrüdü
(Malatya'nın gençleri almış yürümüş)
Aman anom aman anom Kernekli misin
Kerneğe gelmeye de yeminli misin

Malatya'nın karşısında
Sular akar çarşısında
Bacın öle Öksüzoğlu
Öksüzoğlu'nu vurmuşlar
Pütürge'nin çarşısında
Bacın öle Öksüzoğlu
Kaynak: Malatyalı Kalender

Male (Üç Güzel Geliyor)
Üç güzel geliyor bağlardan beri
Taramış zülfünü (male male) vermiş tımarı
Ak göğsün üstünde (male male) zemzem pınarı
Almadın beni sarmadım seni
Çermiğin altında derin bir dere
Şaşırdım aklımı (male male) gideyim nere
Alıp kaçsam seni (male male) uzak bir yere
Almadın beni sarmadım seni

Kaynak: Hakkı Coşkun

Malatya'nın Eline Serin Dediler
Malatya'nın eline serin dediler ne'dem dediler
Kerneğin gölüne derin dediler ne'dem dediler
Gelenden geçenden ben yarı sordum ben yarı sordum
İkindiye doğru gelir dediler gelin ne fayda
Halpuz'un altında harman yeri var ne'dem yeri var
Sıkışmış kemere ince beli var ne'dem beli var
Ben o yari nerde olsa tanırım dostlar tanırım
Şekerden kaymaktan tatlı dili var ne'dem dili var

Çermiğin altında büyük bir kaya
Cemalin benzettim (male male) güneşe aya
Görmedim emeğim (male male) gitti hep zaya
Almadın beni sarmadım seni
Kaynak: Güzel Hüseyin Özkan

Malum Olsun Sana Bak Ne Haldeyim
Malum olsun sana bak ne haldeyim
Yoksa unuttun mu (beni) bilmem el gibi dost
Gece gündüz durmaz ahu zardayım
Sazımda sızlayan sırma tel gibi

Kaynak: Teslim Budak

Malatya'nın Kavakları
Malatya'nın kavakları
Dökülüyor yaprakları
Bacın öle Öksüzoğlu
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Kar mı yağdı da güvendiğim dağlara
Sam mı değdi de o sümbüllü (bağlara) dost
Dilemiyom da bağlanmışım ağ yara
Çiğnetirsin beni tozlu yol gibi dost oy oy
Elestü bezminde de sana ikrarım verdim
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O günden bu güne de ey dost sözümde durdum
Yetiş Şekip'ine de gayrı müşkülda kaldım
Fiskeden bulanan ufak göl gibi oy oy
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Mamudo Kurban Niye Doğdun
Madem dünyaya dargınsın
Mamudo kurban niye doğdun
Kader yolunda yorgunsun
(Hayat yolunda küskünsün)
Mamudo kurban niye doğdun
(Söyle yavrum niye doğdun)
Kurban gelir payın yoktur
Haftan yoktur ayın yoktur
Ankara'da dayın yoktur
Mamudo kurban niye doğdun
(Söyle yavrum niye doğdun)
Kim okuyup yazar seni
Rüzgar değse bozar seni
Ölsen kovar mezar seni
Mamudo kurban niye doğdun
(Söyle yavrum niye doğdun)
Kurban gelir payın yoktur
Haftan yoktur ayın yoktur
Ankara'da dayın yoktur
Mamudo kurban niye doğdun
(Söyle yavrum niye doğdun)
Adam olmasaydın neydin
Gelir miydin hiç bilseydin
Keşke doğmadan ölseydin
Mamudo kurban niye doğdun
(Söyle yavrum niye doğdun)
Kurban gelir payın yoktur
Haftan yoktur ayın yoktur
Ankara'da dayın yoktur
Mamudo kurban niye doğdun
(Söyle yavrum niye doğdun)
Akar yaşın şakır şakır
Tahta döşek takır takır
Ölüler senden rahattır
Mamudo kurban niye doğdun
(Söyle yavrum niye doğdun)
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Sayfa 2003

Kurban gelir payın yoktur
Haftan yoktur ayın yoktur
Ankara'da dayın yoktur
Mamudo kurban niye doğdun
(Söyle yavrum niye doğdun)
Mahzuni işin doğrusu
Öter zalimin (sazımın) borusu
Dayımın öksüz yavrusu
Mamudo kurban niye doğdun
(Söyle yavrum niye doğdun)
Kurban gelir payın yoktur
Haftan yoktur ayın yoktur
Ankara'da dayın yoktur
Mamudo kurban niye doğdun
(Söyle yavrum niye doğdun)
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Manastır'ın Ortasında (Dimetoka)
Manastır'ın ortasında vardır havuz canım havuz
Manastır'ın kızları hepsi de yavuz biz çalar oynarız
Manastır'ın ortasında vardır çeşme canım çeşme

Manastır'ın kızları hepsi de seçme biz çalar oynarız
Manastır'ın ortasında vardır dere canım dere
Manastır'ın kızları kolay geçmez ele biz çalar oynarız
Kaynak: Hayriye Hoşsu

Manavgat Yolları Sade Mermerden
Manavgat yolları sade mermerden
Yedi gün yatmışım kimse görmedi
Yetiş oğlum Ahmet kuzgun yemeden
Vurma beni vurma yerimi vurma
Küçük kara taydan intizar alma
Odalar yaptırdım bir uçtan uca
İçinde yatmadım üç gün üç gece
Kurbanlar keseyim sardığım gece
Vurma beni vurma yerimi vurma
Küçük kara taydan intizar alma
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Manda Yuva Yapmış
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Aşağıdan gelir Türkmen koyunu
Selviye benzettim yarin boyunu
(Bağlantı)
Amanın yandım
Amanın amanın yandım
Tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para verip aldım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para verip aldım
Sabahınan erken çifte giderken
Öküzüm torbadan düştü gördün mü
Bağlantı
Manda yuva yapmış söğüt dalına
Yavrusunu sinek kapmış gördün mü
Bağlantı

Sayfa 2004

Dah diri diri de
Dön beri beri de
Kaynak: Durak Faytoncu

Mani'nin Evlerine
Mani'nin evlerine
Tumaydım göllerine
Gümüş düğme olaydım
O yarin kollarına
Mani'ye bak Mani'ye
İçi dolu kağnıya
Ben de kurban olayım
Fidan boylu Gani'ye
Kaynak: Raşit Kuzak

Kaynak: Yöre Ekibi

Manisa'yla Bergama'nın Arası

Mandıraya Vardın Mı

Manisa'yla Bergama’nın arası
Yaktı beni kaşlarının karası

Mandıraya vardın mı
Rakı şarap aldın mı
Gül beyazı vardın mı
Of aman bilir misin
Sen benim olur musun
Yolda buldum bir değnek
Ortası benek benek
Mintan yelek bir örnek
Of aman bilir misin
Sen benim olur musun
Kaynak: Kemal Altınkaya

Mani Bilirim (Dahdiri Havası)
Mani bilirim elli
Yitirsem yarim belli
Ben yarimi bilirim
Sağ yüzü çifte benli
Dah diri diri de
Dön beri beri de
Bahçelerde vezolur
Gül açılır yazolur
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur
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Kara kara kargalar
Ceviz dalını ırgalar
Onbeşine basan kız
Sevdiğine el sallar
Yelek de diktim giymedi
Diktiğime değmedi
Sağolası anam da babam
Sevdiğime vermedi
Manisa'yla Bergama’nın askeri
Ben yolcuyum yolları bana gösterin
Kara kara kargalar
Ceviz dalını ırgalar
Onbeşine basan kız
Sevdiğine el sallar
Yelek de diktim giymedi
Diktiğime değmedi
Sağolası anam da babam
Sevdiğime vermedi
Kaynak: Ahmet Kurt

Manzaralar (Temel Haklar Bile)
Temel haklar bile gaspa uğramış
Kafa karıştırır söz kargaşası
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Sinesini açan neyi doğramış
Gündemi oyalar hain maşası
Yönetim - paylaşım tek yanlı işler
Yıllardır kırpıyor yandaş yasası
Umut ile yaşar sevgiyi düşler
Kimin umurunda halkın tasası
Arka planında ne var bilinmez
Göstermelik ilgi dostun busesi
Söylenenler uçar yazı silinmez
Bilet kesmiş bize gafil gişesi
Üçü kabul etmez beşi düşlemiş
Havanda su döver fikir masası
Ön yargılar hücrelere işlemiş
Bu kiri paklamaz hamam kesesi
Önce halkalarda olsa kardeşlik
Hayali zorlar mı huzur köşesi
Adalet yayılsa günlük güneşlik
Hesabını verir vurgun kasası
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Mapus Damları
Mapus damlarına serdim postumu
Ben bilemedim düşmanımı dostumu
Aziz ahbaplarım bana küstümü
Yanarım yanarım gençliğime yanarım
Demir parmakçaklar ardında şu halime yanarım
Mapushane içinde üç ağaç incir
Elimde kelepçe boynumda zincir
Zincirin yerleri durmadan sancır
Yanarım yanarım gençliğime yanarım
Demir parmakçaklar ardında şu halime yanarım
Mapushane içinde mermerden direk
Kimimiz idamlık kimimiz kürek
İdam cezasına dayanmaz bu yürek
Yanarım yanarım gençliğime yanarım
Demir parmakçaklar ardında şu halime yanarım
Mapus damlarında yanıyor gazlar
Bayramdan bayrama giyinir kızlar
Geçmiyor geceler gelmiyor yazlar
Yanarım yanarım gençliğime yanarım
Demir parmakçaklar ardında şu halime yanarım
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Sayfa 2005
Kaynak: Fırkının İsmail Ağa

Mapushane Çeşmesi
Mapushane çeşmesi
Yandan akıyor yandan
Mahpusluk bir şey değil
Ayrılık var bir yandan
Ben verem oldum yar yoluna
Duvarı deleyim mi
Yanına geleyim mi
Aç kapıyı gardiyan
Beş altın vereyim mi
Ben verem oldum yar yoluna
Oy mustantik mustantik
Tabancamı ver bana
Tabancamın kirinden
On yıl verdiler bana
Ben verem oldum yar yoluna
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Mapushane Dedikleri
Mapushane dedikleri bir derin kuyu
Yetmiş arşın geliyor kalenin boyu
Ne gelen var ne giden hemen yat uyu
Düştüm ben bir mahpusa yanar döner ağlarım
Demir parmaklıktan boyun büker ağlarım
Mapushane önünde üç ağaç selvi
Selvinin dalları kudretten telli
Kimimiz nişanlı kimimiz evli
Düştüm ben bir mahpusa yanar döner ağlarım
Demir parmaklıktan boyun büker ağlarım
Kaynak: Kara Mehmet

Mapushane Gurbet Ele Benzemez
Kapattılar kapıları yüzüme
Mapushane gurbet ele benzemez
Benden selam edin dertli sazıma
Mapushane gurbet ele benzemez
Ne karaymış alnımdaki yazılar
Ah dedikçe ciğerlerim sızılar
Arkamdan ağlıyor körpe kuzular
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Sayfa 2006

Mapushane gurbet ele benzemez
Hele bakın şu mevlanın işine
Neler sürdün ekmeğime aşıma
Üzülme sen bu da geçer boşuna
Mapushane gurbet ele benzemez
Akarsu'yum coşar ise sel olur
Dolanır sahrayı durgun göl olur
Dost diyenler yavaş yavaş bell'olur
Mapushane gurbet ele benzemez
Kaynak: Muhlis Akarsu

Mapushane İçinde Attım Postumu
Mapushane içinde attım postumu (oy oy)
Şimdi bildim düşman ile dostumu
Aziz arkadaşlar bize küstü mü (oy oy)
Yanarım yanarım derdime yanarım
Demir parmaklıklardan boyun büker ağlarım

Osmanım Osmanım zeybek Osmanım
Osman olduğuma ben de pişmanım
Kaynak: Şahi Baba

Mapushane İçinde Yanıyor Gazlar
Mapushane içinde yanıyor gazlar
Bayramdan bayrama çalınır sazlar
Kiminin anası ağlar kimine kızlar
Böyle düştüm zindana yanar ağlarım
Demir parmaklıktan bakar ağlarım
Mapushane içinde mermerden direk
Kimimiz on beşlik kimimiz kürek
İdam cezasına dayanmaz yürek
Böyle düştüm zindana yanar ağlarım
Demir parmaklıktan bakar ağlarım
Kaynak: Muzaffer Özden

Mapushane içinde yanıyor gazlar (oy oy)
Oturmuş mapuslar çalınır sazlar
(Bayramdan bayrama çalınır sazlar)
İdama gidenin ciğeri sızlar (oy oy)
Yanarım yanarım derdime yanarım
Demir parmaklıklardan boyun büker ağlarım
Kaynak: Ahmet Yamacı

Mapushane İçinde Üç Ağaç İncir
Mapushane içinde üç ağaç incir
Ellerim kelepçe boynumda zincir
Zincirin yerleri durmadan sancır
Osmanım Osmanım zeybek Osmanım
Osman olduğuma ben de pişmanım
Açın kapıları Osman geliyor
Kıratın üstünde aslan geliyor
Salını salını yosmam geliyor
Osmanım Osmanım zeybek Osmanım
Osman olduğuma ben de pişmanım
Mapushane içinde yanıyor gazlar
Akşamdan akşama çalınır sazlar
Çok kışlar çürüdük gelmedi yazlar
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Maral Gezer Dağ Üste
Maral gezer dağ üste
Bülbül uçar bağ üste
Niye memnen küsüpsen
Dağ çekirsen dağ üste
Gitme gitme maralım
Ne ki derdin ver alım
Gözüne düz bakmasam
Gözlerinden soralım
Sözün mene gend olar
Ragıp barış bend olar
Seversen ayrılırsan
O da yaman derd olar
Sevgilini kınama
İnanırsan sınama
Dolanaram başına
Gelin olsan anama
Sene gönül bağladım
Çaylar kimi çağladım
Men seni bir duygu tek
Üreğimde sakladım
Goşa halın zılgara
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Kirpiğinde milgara
İnanmazsan eşkime
And içerem ilgara
Kaynak: İbrahim Yıldırım

Maral Sen Güzelsin
Maral sen güzelsin alı neylersin
İnce bel üstünde şalı neylersin
(Oy oy maralım oy cananım oy)
Maral dağa çıkar eşkın döşürür
İner çadırlara kahve pişirir
(Oy oy maralım oy cananım oy)
Maralın saçları sırmadan telden
Çeker ah u zarı ne gelir elden
(Oy oy maralım oy cananım oy)
Kaynak: Hayriye Temizkalp

Maramamın Ucu Telli
Maramamın ucu telli
Gitti bizim beşyüzelli
Akşama gelecek üçyüzelli
Öldüm kaldım maramayı
Soldum kaldım maramayı
Maramamın ucu saçak
Yüreğime vurdu bıçak
Beni vuran benden alçak
Öldüm kaldım maramayı
Soldum kaldım maramayı
Kaynak: Sayme Kuru

Maraş Abalı Çoban

Sayfa 2007

Gelele gelele nazlı da yar
Ne kadar büyümüşsün
Durele durele sürmeli yar (sevdalı yar)
Pek de güzel değilsin
Gelele gelele nazlı da yar
Kendini sevdirmişsin
Durele durele sürmeli yar (sevdalı yar)
Maraş abayı geyer
Gelele gelele nazlı da yar
Tomafil geldi gider
Durele durele sürmeli yar (sevdalı yar)
Yari elden gidenin
Gelele gelele nazlı da yar
Vallahi ömrü biter
Durele durele sürmeli yâr (sevdalı yar)
Kaynak: Mehmet Erdoğmuş

Maraş Halkı (Canana Doğru)
Maraş halkı da yana yana ön olur
Her sineği de bir alıcı kurt olur
Ben gidersem yüreğine dert olur
Gardaş kalk gidelim sılaya doğru
Anama doğru babama doğru
Yoldaş kalk gidelim canana doğru
Maraş halkı da yana yana ön olsun
Her sineği bir alıcı kurt olsun
Böyle memlekete düşmanım varsın
Sıla da bir gurbet el de bir bana
Yavru bir bana gardaş bir bana
Anam tüfeğini de direğe asar
Bacım tabancanı da bağrına basar
Anaya bacıya gardaş mı küser
Kalk gardaş gidelim sılaya doğru
Anama doğru Sunama doğru
Kalk gardaş gidelim de canana doğru

Maraş abalı çoban
Gelele gelele nazlı da yar
Nereye kondu oban
Durele durele sürmeli yar (sevdalı yar)
Nere gonarsa gonsun
Gelele gelele nazlı da yar
Vermiyor zalım baban
Durele durele sürmeli yar (sevdalı yar)

Gardaş o dağlarda dağların mı var
Ah çekip ardından ağların mı var
Sanki mor çubuklu bağların mı var
Sıla da bir gurbet el de bir bana
Gardaş bir bana canım bir bana
Sıla da bir gurbet el de bir bana

Maraş aba geymişsin

Maraş Maraş Derler Bu Nasıl Maraş
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Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif
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Sayfa 2008

Maraş Maraş derler bu nasıl Maraş
Yorganı kutnu da yastığı kumaş di nenni nenni
Çayırın üstünde can veren kardaş
Kalk gidelim kardaş sılaya doğru

Oy Meyrik Meyrik Meyrik
Ben kurbanam sana Meyrik
Ben hayranam sana Meyrik (vay)

Getme kardaş getme sıla düzüne
Huri olsa da bakmam yüzüne
Benden selam edin menemenci kızına
Sıla da bir gurbet el de bir bana

Doktor yarayı kesiyor
Gene Meyrik kan kusuyor oy oy oy
Dediler ki Meyrik öldü
Anası kime (bana) küsüyor oy oy oy

Kardaş şu dağlarda dağların mı var
Güllü mor sümbüllü bağların mı var
Ya sılada da bana ağlarım mı var
Sıla da bir gurbet el de bir bana

Oy Meyrik Meyrik Meyrik
Ben kurbanam sana Meyrik
Ben hayranam sana Meyrik (vay)

Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Maraş'ın Parmak Üzümü
Maraş'ın parmak üzümü
Severler boyu uzunu
Halil oğlum gelmeyince
Nideyim elin kızını
Eğil yüce dağlar eğil
Biten dalım oğul Halil
Emmim dayım oğlu Halil
O da benim babam oğlu
Dörtyol'dan da aldım fener
Yanar Halil oğlum yanar
Gelinlik evde kalır mı
Duyan eller beni kınar
Oğlum Halil biricikti
Askerliğin görücüktü
Urus'a mı vericikti
Şehit Halil Hasan ağlar
Hafız Hoca kime yansın
Hasan, Hacı hep ağlasın
Harp gaçkını zengin olsun
Yüreciğim kanar ağlar
Kaynak: Hafız Hoca

Maraş'tan Bir Haber Geldi (Meyrik)
Maraş'tan bir haber geldi
Dediler ki Meyrik öldü oy oy
Keşke Meyrik ölmeseydi
Kesileydi elim kolum oy oy
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Şu Meyrik'in acısına
Çarşaf serin gecesine oy oy oy
Keşke Meyrik ölmeseydi
Sabır onun kocasına (anasına) oy oy oy
Oy Meyrik Meyrik Meyrik
Ben kurbanam sana Meyrik
Ben hayranam sana Meyrik (vay)
Kaynak: Kadir Kurtyol

Mardin Kapı Şen Olur
Mardin kapı şen olur
Dibi değirmen olur
Buralarda yar seven
Mutlaka verem olur
Dağ kapısı taşlıdır
Yarim kara kaşlıdır
Ben yarimi tanırım
Kıvır kıvır saçlıdır
Urfakapı bağlıdır
Yarim Karadağlıdır
Ben yarıma kıyamam
Yarim küçük çağlıdır
Yenikapı bahçalar
Yar orda keman çalar
O yar bana bakanda
Yüreğimi parçalar
Kaynak: Celal Güzelses

Marikam (Sıra Sıra Paytonlar)
Sıra sıra paytonlar
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Sayfa 2009

Getirdim sana
Ne dedim sana Marikam
Darıldın bana

Yüreğim yaralı ciğerim sızlar
Yorgun gözler dalgın çevreyi gözler
Bağban ağlar bahçe ağlar gül ağlar

Kutu kutu lokumları
Yedirdim sana
Ne dedim sana Marikam
Darıldın bana

Fay hattı uzundu çok yeri vurdu
Ozan Ezgini' yim mantığım durdu
Teselli arayıp sazına sordu
Perde ağlar mızrap ağlar tel ağlar
Kaynak: Ozan Ezgini

Marmara Benim Gölümdür
Marmara benim gölümdür
Dalgalı deli gönlümdür
Büyülü mavi gülümdür
Açmış vatanın dalında
Kıyısında at sulamış
İstanbul'da gönlü kalmış
Kaleler kurup da almış
Dedem tarihin yolunda
Karlı Uludağ sislenmiş
Kıyılar renk renk süslenmiş
Süleymaniye yaslanmış
Yatar zamanın gönlünde
Kiraz bahçesi zeytinlik
Uçsuz bucaksız zenginlik
Karşıda kıyılar silik
Uyur güneşin altında
Kaynak: Ceyhun Atuf Kansu

Marmara Depremi (Ağlar)
Vurdu deprem yaralandı Marmara
Ağaç ağlar yaprak ağlar dal ağlar
Onyedi Ağustos yıl doksandokuz
Seher ağlar sabah ağlar yel ağlar
Kocaeli Sakarya Gölcük Yalova
Kan gölüne döndü o zümrüt ova
Değirmen deresi karıştı suya
Dere ağlar sular ağlar sel ağlar
Saraylar villalar kökten söküldü
Feryadımız gökyüzüne çekildi
Millet kan ağladı boynu büküldü
Gelen ağlar gören ağlar el ağlar
Mahşere benziyor görünen izler
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Mart İçin Hoyrat
Sabah erken kalktım dereler buz
Tanrı bilir ne zaman döner avcılar
Kör Süleyman gece gündüz sayıklar
Çadırı yıkılsın da bozulsun bağı
Kan izlerini sildi götürdü acı kırağı
Dolandım durdum uzun yollarda yalınız
Severim gözünü şu halime bak
Yaramı saran gümüş telli kavak
Döner durur göğün dibinde bir yabana
Kartal mı desem peşinde bir alıcı kuş
Hakkari Oramar yaylası Van gölü Muş
Genç ömrüm bir kürt kilimiydi geçti gitti
İnsan yüreği pas tutar derdi babam rahmetli
Başında bir solgun poşu ayağında çarpana
Gözünü severim bir haber salsana
Yüreğimden uçan gümüş telli turna
Uyudum uyandım bir uzun gece
Ay karanlık devir puşt hava dumanlı
Sırtımda bir hançer söğüt yaprağı
Düşte gördüm dökülmüş odamın beyaz
Kireci bahar gelmeden geçip gitmiş yaz
Kimse sormaz aç mıyım susuz mu halim nice
Gözünü severim sen söyle kiraz
Ağacından doğan gümüş telli saz
Kar üstüne açmış yaz delisiydi
Erken öttü gönlümün çapar horozu
Korkarım silerler defterden bizi
Götürür ayrılığa bir tahtadan at
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Tarih dokuz yüz seksen gün yirmi üç mart
Biri hasret gömleğini bir daha giydi
Yüzünü seveyim sarayım belin
Koynumda uyan gümüş telli gelin
Kaynak: Onat Kutlar

Martinim Atılmıyor
Martinim atılmıyor
Beş bine satılmıyor
Şu uzun gecelerde
Yalnız yatılmıyor
Martinim alacalı
Gezerim bacaları
Severim gelinleri
Darılır gocaları
Derenin kenarında
İtirdim bıçağımı
Kız sana küçür derler
Söndürdün ocağımı

Sayfa 2010

(Bağlantı)
Bilalımsın Bilalım
Oğlan sana yanıdım
Bir yastıkta yatalım (Bilalım)
Soba başında minder
Oğlan sana yanıdım
Bandolsuz gelin m'ister (Bilalım)
Bağlantı
Masa üstünde pekmez
Oğlan sana yanıdım
Bu pekmez bana yetmez (Bilalım)
Bağlantı
Kaynak: Pakize Hasanova

Masada Yeşil Desti
Masada yeşil desti
Kemer belimi kesti
Yavaş oynayın kızlar
Bey babam selam kesti

Kaynak: Muharrem Akkuş

Masa Üstünde Desti (Şengül)
Masa üstünde desdi ha ha ninna
Kemer belimi kesdi ha ha ninna
Sıladaki sevdiğim ha ha ninna
Şimdi aklıma düşdü Şengül ninna
Acı tatlı söz eder ha ha ninna
İşmar eder göz eder ha ha ninna
Oğlanın ne suçu var ha ha ninna
Her ne eder kız eder Şengül ninna
Dama vurdum çatmayı ha ha ninna
Çağır gelsin Fatma'yı ha ha ninna
Fatma nerden öğreştin ha ha ninna
Çarşaftan kol atmayı Şengül ninna

Masada yeşil hıyar
Elmas bıçağım soyar
Yavaş oynayın kızlar
Efendi babam duyar
Masada sahatmısan
Ardında muratmısan
Ben burda oyniyirem
Sen orda rahatmısan
Kaynak: Ali Güler

Maşallah (Ana Karnındayken)
Ana karnındayken ol Allah dostu
Yağmur gibi yağdı yel gibi esti
Dokuz yaşındayken ordular bastı
On beşinde o sultana maşallah

Kaynak: Yöre Ekibi

Masa Üstünde Tekne (Bilalım)
Masa üstünde tekne
Oğlan sana yanıdım
Beni bırakıp gitme (Bilalım)
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Kaşkar ile aştı kaf dağlarını
Kuşan ülkesini Kür bağlarını
Köle Oğlu çeksin cenk tuğlarını
Zorda kalan o sultana maşallah
Allaha dönerdi her dem yüzünü
Can kulak dinlerdi baba sözünü
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Gün doğmadan karıncanın izini
Yerde bulan o sultana maşallah
Ferman Baba derler benim adıma
Muhammet Hanifi düştü yadıma
Yetiş Ali yetiş dost imdadına
Darda kalan o sultana maşallah
Kaynak: Ferman Baba

Maşallah (Çok Güzelsin)
Çok güzelsin bütün gözler üstünde
Kırk bir kere maşallahın var senin
Şefkatlisin kötülük yok içinde
Kırkbir kere maşallahın var senin
Kırkbir kere maşallahın var senin
Değyer dolu sevgilimsin sen benim
Alım yazım kaderim sin sen benim
Dünya ahıret sevdiğimsin sen benim
Kırk bir kere maşallahın var senin
Maşallah, maşallah ,maşallahın var senin
Yağmur gibi bereketli aşkın var
Gönlün zengin altın gibi kalbin var
Dile benden ne dilersen hakkın var
Kırk bir kere maşallahın var senin
Kırk bir kere maşallahın var senin
Kaynak: Nuray Hafiftaş

Matem Ayında (Gene Bir Efkara)
Gene bir efkara duş oldum candan
Güller feryat eder matem ayında
Bülbül kare bağlar bağı gülşanda
Dallar feryat eder matem ayında
Katre olup enginlere çağlanan
Pervaneler gibi nare dağlanan
Evladı Ali'ye candan bağlanan
Kullar feryat eder matem ayında
Bir hal ehli bulsam hal beyan etsem
Konsam dost gülüne şakıyıp ötsem
Azmirah eyleyip ol pire gitsem
Yollar feryat eder matem ayında
Kerbela'da yatan körpe kuzular
Ah çektikçe ciğerciğim sızılar
Yazıldı alnına kara yazılar
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 2011

Çöller feryat eder matem ayında
Lanet olsun ol yezidin sulbüne
Nasıl kıydı müminlerin gülüne
Akar gider Kerbela'nın çölüne
Seller feryat eder matem ayında
Kerbela çölünde kanlar döküldü
Mezarına kara bayrak dikildi
Müminler içinde yası çekildi
Diller feryat eder matem ayında
Daimi'yim der ki mümin sadıklar
Hüseyin aşkıyla bağrı yanıklar
Gökteki melekler suda balıklar
Göller feryat eder matem ayında
Kaynak: Aşık Daimi

Mavi Bağlar Başına
Mavi bağlar başına
Gül koyar o zülfüne
Seni sevdim seveli
Düştüm aşkın peşine
Ben sana oldum hayran
Oldum kurban
Bülbülün var kafesi
Geliyor yanık sesi
Sevdaya tutulanın
Var mı hiç kimsesi
Ben sana oldum hayran
Oldum kurban
Yar istemez ne olur
Ateşten gömlek olur
Bu derdi çekenler de
Kahrından verem olur
Ben sana oldum hayran
Oldum kurban
Kaynak: Cemil Değer

Mavi Boncuk Gözleri
Mavi boncuk gözleri
Şeker gibi sözleri
Öyle bir yar sevdim ki
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Sayfa 2012

Alemde yok benzeri

Kaynak: Emine Tabakova

(Bağlantı)
Mavi boncuk gerdanda
Gamzeler yanağında
Yarimi sorarsanız
Sevilecek çağında

Mavi Kırep Başında

Mavi boncuk takın gel
Ceylan gibi bakın gel
Söz olurmuş düşünme
Düğünümüz yakın gel
Bağlantı
Mavi boncuk takarsın
Yüreğimi yakarsın
Baygın bakma sevdiğim
Çok ocaklar yıkarsın
Bağlantı
Kaynak: Mustafa Ok

Mavi De Giymiş Allanır
Mavi de giymiş allanır
Etekleri sallanır
Topla göster evini
İpekli mi naslı dır
(Bağlantı)
Gel gel gel gel
Geliver bana güzelim
Gel gel gel gel
Gel bana gel gel güzelim
Mavi de gözlü dilbersin
Güzelleri süzersin
Gel bakma artık yeter
Neçin beni üzersin
Bağlantı
Mavi de gömlek biçerim
Kapınızdan geçerim
Yar doldursun da versin
Zehir de olsa içerim
Bağlantı
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Mavi kırep başında
Kalem oynar kaşında
Benim bir sevdiğim var
Onüç ondört yaşında
Haydi güzelim hopla da gel yanıma
Sarı liralar takayım gerdanına
Mavileri giyersin
Allıları översin
Benim yüzüme gülüp
Başkasını seversin
Haydi güzelim hopla da gel yanıma
Sarı liralar takayım gerdanına
Mavi kırebimin oyası
Başıma vurdu boyası
Alcem dedi de almadı
Allah'ından bulası
Haydi güzelim hopla da gel yanıma
Sarı liralar takayım gerdanına
Kaynak: Ali Tutgaç

Mavi Tirşe Fıstığı
Mavi tirşe fıstığı mor bilene
Pembesin al yeşil mendil eline
Hele bir de tülden fistan giy hele
Arabadan gösterirsin parmağın
Bu yerlerde yoktur senin durağın
Kırmızı güllere benzer yanağın
Kaynak: Aluş Nuş

Mavi Yeleğin Oğlan
Mavi yeleğin oğlan da
Nedir dileğin oğlan
Ben sevdim sen sevmedin de
Yansın yüreğin oğlan
Mavilim diyemedim de
Al yeşil giyemedim
Eller almış o yari de
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Sayfa 2013

Benimsin diyemedim
Attan iniyom attan da
Bürüğün yedi kattan
Seni alıp kaçarım da
Korkarım hükümetten
Kaynak: İbrahim Karataş

Mavi Yelek Mor Düğme
Mavi yelek mor düğme
Gine düştün gönlüme
Her gönlüme düşende
Kan damlar yüreğime
Ağam ben nasıl edim
Saz getir fasıl edim
Çok da güzel değilsen
Gönüldür nasıl edim
Gazel döktü güz oldu
Derdim biraz az oldu
Ayağına kapandım
Gine dedi az oldu
Ağam ben nasıl edim
Saz getir fasıl edim
Çok da güzel değilsen
Gönüldür nasıl edim

Çubuk koydum çimene
Gel ah yarim gel
Çimenin çiçeğine
Gül şahinim gel
İpek olsam sarılsam
Gel ah canım gel
Yarimin eteğine
Gül şahinim gel
Kaynak: Mehmet Akıner

Mavi Yorgan Düreyim
Mavi yorgan düreyim
Aç kapıyı gireyim
Her gün gel geç buradan
Yar olduğun bileyim
İstanbul yapısına
El vurdum kapısına
Gönder yarim mendilin
Eylenem kokusuna
İstanbul çarşısına
Gün doğar karşısına
İnsan hile yapar mı
Kapıbir komşusuna
Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Seyfettin Sığmaz

Mavi Yüzük Firuze

Mavi Yelekli Yarim

Vallahi o yardır billahi o yardır
Sinemin üstünde hala o dağdır

Mavi yelekli yarim
Gel ah yarim gel
Tombul bilekli yarim
Gül şahinim gel
Yaktın yandırdın beni
Gel ah canım gel
Demir bilekli yarim
Gül şahinim gel
Enginarı oydurdum
Gel ah yarim gel
İçine gül koydurdum
Gül şahinim gel
Bir vefasız yar için
Gel ah canım gel
Gül benzimi soldurdum
Gül şahinim gel
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Mavi yüzük firuze
Haber verin horoza
Horoz bu gün ötmesin
Yar gelmiş hanemize
Vallahi o yardır billahi o yardır
Sinemin üstünde hala o dağdır
Bu dağın ötesine
Mailem yar sesine
Yarim keklik ben doğan
Düşeydim ensesine
Vallahi o yardır billahi o yardır
Sinemin üstünde hala o dağdır
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Sayfa 2014

Kaynak: Celal Güzelses

Mavidir Maviş Tura

Çok seviyormuş Ahmet
Yangun olmuş Ahmet'e yari

Elin elimde değil
Şalın belinde değil
İsterem sana gelim
Yolun yolumda değil

Ev altında malaklar
Ahmet Yıldız'ı govaklar
Eğer tutabilürse
Saçını da başını yolaklar

(Bağlantı)
Mavidir maviş tura
Yel ese savuştura
Kerem Aslı misali
Hak bizi kavuştura

Çok seviyormuş Ahmet
Yangun olmuş Ahmet'e yari

Yüzük ele şan verir
Aşk insana kan verir
Yari güzel olanlar
Ölmez amma can verir
Bağlantı
Elinde var bağlama
Kara gözlüm ağlama
Giderem tez dönerem
Ellere bel bağlama
Bağlantı
İnci mercan saçamam
Talihimden kaçamam
Kolum kanadım sensin
Sen kırınca uçamam
Bağlantı
Kaynak: Abdülkadir Algın

Mavili Mavili Ela Kız
Mavili mavili ela kız
Bilemiyom kimlerin Yıldız kız
Aman aman elini
Yabancılarıy gelini
Çok seviyormuş Ahmet
Yangun olmuş Ahmet'e yari
Ahmet armut yer misin
Mahallede bir misin
Sana Yıldız'ı alıvaracaz
Ona da gadunum der misin
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Sapı samancuk etdük
Yükü tamamcuk etdük
Yabancılarıy Yıldız'ı
Ahmet'e nikah etdük
(Ahmet'e gelin etdük)
Çok seviyormuş Ahmet
Yangun olmuş Ahmet'e yari
Kaynak: Recai Başaran

Mavilim (Giderken Bize Uğra)
Giderken bize uğra
(Mavilim mavilim)
Kebabı köze doğra
(Vur davulcu davula da davula)
Benden başga seversen
(Mavilim mavilim)
Bilinmez derde uğra
(Vur davulcu davula da davula)
Hey dereler dereler
(Mavilim mavilim)
Neler bilirim neler
(Vur davulcu davula da davula)
Benem ilen baş olmaz
(Mavilim mavilim)
Ceplerim dolu türkü
(Vur davulcu davula da davula)
Olan kakülün
(Mavilim mavilim)
Ver de altına sohah
(Vur davulcu davula da davula)
Ben nazardan gorharım
(Mavilim mavilim)
Nazarın ettüğü çoh
(Vur davulcu davula da davula)
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Elindeki şemsiye
(Mavilim mavilim)
Hediyedir hediye
(Vur davulcu davula da davula)
Galh gidelim sevdiğim
(Mavilim mavilim)
Saat geldi yediye
(Vur davulcu davula da davula)
Kaynak: Osman Kalyoncu

Mavilim Mavişelim

Sayfa 2015

Yol verin savuşalım
Yar Allahı seversen
Çabucak kavuşalım
Mavilim yandım
Kaynak: Yöre Ekibi

Mavinin Türküsü
Şu dağdaki gezene bak
Gözlerinin rengine bak
Mavi gözler kan kan olmuş
Şu feleğin işine bak

Mavilim mavişelim
Tenhada buluşalım mavilim
Kurban olduğum Allah
Tez gönder kavuşalım mavilim

Şu dağdaki gezene bak
Gözlerinin rengine bak
Seni vuran beni de vursun
Şu feleğin işine bak

Mavilim herg ediyo
Hergini terkediyo mavilim
Hergin başını yesin
Yarim elden gidiyo mavilim

Dağlarda talan olur mu
Dosta hiç yalan
Ölürsem duyan olur mu
Şu feleğin işine bak

Mavilim kalk gidelim
Feneri yak gidelim mavilim
Bizimle gelen olmaz
Sılayı terkedelim mavilim

Kaynak: Ahmet Kaya

Mavilim taş başında
İncili fes başında
Benim sevdiğim güzel
Onüç ondört yaşında
Mavilim yazık sana
Bal koydum azık sana
Sen ölme, düşman ölsün
Yine de yar yazık sana

Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Mavrova'dan Aldım Sümbül
Mavrova’dan aldım sümbül bir okka nohut
Al beni bre sar more sümbül yanında uyut
(Bağlantı)
Gel yanıma gir canıma ayletme beni
Yedida sene mapista yatsam saracam seni
Mavrova’dan çıktın sümbül üç gün eylendin
Üç günün içinde sümbül kimi beğendin
Bağlantı
Mavrova’dan aldım sümbül bir okka biber
Kazada kaza geldim sümbül yok senden dilber

Mavilim Yaktın Beni

Bağlantı

Mavilim yaktın beni
Mavilim yaktın beni
Üç beş gün arasında
Derde bıraktın beni
Mavilim yandım

Kaynak: Faruk Yılmaz

Mavilim mavuşalım
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Mavulu (Garşıdadır Evleri)

Garşıdadır evleri (mavulu mavulu mavulu mavulu)
Açmış yarin gülleri (vur davulcu davulu)
Ne de güzel oynuyor (mavulu mavulu mavulu mavul
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Sivas'ın güzelleri (vur davulcu davulu)
Garşıda gördüm seni (mavulu mavulu mavulu mavulu)
Gül iken derdim seni (vur davulcu davulu)
Öpmeye kıyamazken (mavulu mavulu mavulu mavulu)
Eller saracak seni (vur davulcu davulu)

Sayfa 2016

Bak yeniden yürüyoruz
Günlerin en dirisinde
Sesini ver sokaklara
Yüreğin dağlarda olsun
Halaya durunca mayıs
Türkülerin beni alsın

Halaybaşı çekiyor (mavulu mavulu mavulu mavulu)
Kaynak: İbrahim Karaca
Dönüp dönüp bakıyor (vur davulcu davulu)
Benim sevdiğim güzel (mavulu mavulu mavulu mavulu)
Beni candan yakıyor (vur davulcu davulu)
Mayıs Ayı Gelende
Kaynak: Meliha Kılıç

Mayın (Kilis'e Haber Saldım)
Kilis'e haber saldım
Hekim gelecek bildim
Kanı bir yana bırak
Revan içinde kaldım
Haber saldım kuş ile
Gagasında yaş ile
Yol gözledim ardından
Bir sıcacık düş ile
Işık vurmaz karama
Bende şifa arama
Ellerim yok ki artık
Tütün basam yarama

Mayıs ayı gelende (Yar yar yar yar da)
Dağlarda kar olur mu (Uy aman gelin aman)
Sevdim de alamadım (Yar yar yar yar da)
Böyle sevda olur mu (Uy aman gelin aman)
Yaz gelir çiçek açar (Yar yar yar yar da)
Yeşiller yaprakları (Uy aman gelin aman)
Sevdiğim senin için (Yar yar yar yar da)
Döktüğüm gözyaşları (Uy aman gelin aman)
Bahçelerde kerez var (Yar yar yar yar da)
Kerezi asma sarar (Uy aman gelin aman)
Sevdiğimi görünce (Yar yar yar yar da)
Erir yüreğim yanar (Uy aman gelin aman)
Türkü söylerim türkü (Yar yar yar yar da)
Sevdiğim senin için (Uy aman gelin aman)
Biraz daha diyeyim (Yar yar yar yar da)
Seni sevdiğim için (Uy aman gelin aman)

Kaynak: Ülkü Tamer
Kaynak: Hüseyin Dilaver

Mayıs (Aynı Yağmurda)
Aynı yağmurda yürürüz
Yollarda izimiz kalır
Ey benim seviverdiğim
Dillerde sözümüz kalır
Uzanmış boylu boyunca
Karanfil kokulu bir kuş
Elinde ipek mendil
Omuz başından vurulmuş
Karanlığın işi nedir
Mayıs doğmasın diyedir
Geceye ışık saçanın
Sevdası öyledir
Göklerin en mavisinde
Düşlerin en durusunda
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Mayıs Ayların Gülüdür
Mayıs ayların gülüdür
Taze bir çiçek dalıdır
İçerim ateş doludur
Mayıs‘ta gönlüm delidir
Yeşil dağlara göçülür
Kırmızı şaraplar içilir
Yarim dökülüp saçılır
Mayıs‘ta gönlüm delidir
Göklere karşı yatılır
Dertlerimiz unutulur
Eski sevgiler atılır
Mayıs‘ta gönlüm delidir
Uzakta kuşlar seslenir
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Gönlüm genişler beslenir
Yaşamağa heveslenir
Mayıs‘ta gönlüm delidir
Yumuşak rüzgarlar eser
Çimenlerde yarim gezer
Yanılır bana gülümser
Mayıs‘ta gönlüm delidir
Kaynak: Sabahattin Ali

Mayısta Aşk Yeşildir
Düşer toptağa yağmur
Börtü böcek canlanır
Yüreğimdeki sevdan
Bahar ile demlenir
Mayısta aşk yeşildir
Cemalin gonca güldür
Gönlümde bir bülbüldür
Öter durur dalında
Öter dalında
Her can kendi dilinde
Haykırır sevdasını
Bu can senin gönlünde
Arıyor dünyasını
Mayısta aşk yeşildir
Cemalin gonca güldür
Gönlümde bir bülbüldür
Öter durur dalında
Öter dalında
Kaynak: Sait Usta

Mazlumi'den Mahzuni'ye
Hünkar Hacı Bektaş Veli'ye doğru,
Yollarda arıyor Mazlumin seni
Hasan'a Hüseyne Ali'ye doğru,
Çöllerde arıyor Mazlumin seni
Feyzullah Çınar'a varıp uğrasan
Davut Sulari'yle bir cem bağlasan
Badı saba gibi çok serin esen,
Yellerde arıyor Mazlumin seni
İnandığın dava yüce Mahzuni
Pir Sultan misali koca Mahzuni
Adın lüğatımda hece Mahzuni,
Dillerde arıyor Mazlumin seni
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Sayfa 2017

Mazlumi kuzundur yanında sayan
Gültekin'e olsun gidişin ayan
Nesimi'yle Akarsu'yla çağlayan,
Sellerde arıyor Mazlumin seni
Söz: Ozan Mazlumi

Mc Hükümeti
MC Hükümeti yanlış tutumda
Böyle devletçilik olmaz arkadaş
Işık olmaz kurt ile atında
Ters ters düzen senle gelmez arkadaş
Sana derim yirmi milyon Alevi
İsim veren ancak MC hedefi
Devrimler geliyor hiç çalma tefi
Gözün ağlar yüzün gülmez arkaş
Yüzün güler gözün ağlar arkadaş
Amerika dayın, İngiliz dostun
Bir gün saman dolar o bozkurt postun
Açık açık çıkarttın neydiyse kastın
Ettiklerin sana sana kalmaz arkadaş
Ettiklerin senle olmaz arkadaş
Adana, Maraş, Antep'len Çayırlı
Mezhepçilik soktun ellerin kirli
Yezit Mervan dölü kötü fikirli
Hiç Davut Sulari durmaz arkadaş
Söz: Davut Sulari
Kaynak: Davut Sulari

Meclis (Bir Meclise Mihman Oldum)
Bir meclise mihman oldum
Rastlamadım bir yarana
Ne acayip döndüm kaldım
Taş atarlar yalvarana
Meclisin yapısı güzel
Koltuğu kapısı güzel
Dışarda hepsi güzel
İçerde kıran kırana
Sandım ki bir savaş yeri
Adam çatlar diri diri
Deki bana hey serseri
Niye girdin bu borana
Kimi kimine bağırır
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Biri kaçar beşi vurur
Kızan bir tekme savurur
Yanda uyuyup durana
Görülmemiş böyle uçar
Dokunulmaz zehir saçar
Hak'kı inkar eder kaçar
Döner el basar Kuran'a
Der Mahzuni çıkamadım
Bu cümbüşten bıkamadım
Kaşı çatık bakmadım
Kapıda kimlik sorana
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Meclis-i Meyhaneler

Sayfa 2018

Bizleri adam sanmazlar
Tepemizdeki cambazlar
Birbirlerini gammazlar
Ettiğiniz yemin nerde
Beşiniz düşmüyor dörde
Gel utan halimiz gör de
Arabanın günahı yok
Suçun büyüğü şöförde
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Mecnun Edip Saldı Çöllere
Ela gözlü nazlı yarin sevdası
Mecnun edip saldı çöllere beni
Çoktur o güzelin bize cefası
Mecnun edip saldı çöllere beni

Alıştılar çalıştılar
Nutuk atıp yarıştılar
Atıp-tutup sarıştılar
Arsız-hırsız karıştılar
Meclisi meyhanelerde

Bülbül oldum dost bağına giderim
Yar halım bilmezse ya ben niderim
Avcı oldum dost izini güderim
Mecnun edip saldı çöllere beni

Edebi çok senelerde
Dokunulmaz hanelerde
Seni böyle yapan kimler
Girdiğin viranelerde

Benim o güzelim ruhi revanim
Bakmıyor halime artar figanım
Bozuldu dünyada çarhi devranım
Mecnun edip saldı çöllere beni

Anadolu Anadolu
Kan ağlıyor sağı solu
Hak yolu Çankaya yolu
Sırada kalan seferde
Dertli yüzü perde perde

Gülemedim şu dünyada ağladım
Derdime dert ile merhem bağladım
Hicran ateşiyle yürek dağladım
Mecnun edip saldı çöllere beni

Sıra beklerken kederde
Dinle bizi kulak verde
Kızılca kıyamet kopar
Sabırın bittiği yerde

Daimi'yim devranım var demim var
Yardan ayrılmışam bitmez gamım var
Bu çeşmimden akan kanlı nemim var
Mecnun edip saldı çöllere beni
Kaynak: Aşık Daimi

Kimi haksız kimi haklı
İkisi de çok meraklı
Beynimizde neler saklı
İman kalmadı neferde
Bizim Ramazan askerde
Olsa idi belki derde
Derma olur idi buna
Kalan koyun gitti kurda
Mahzuni der utanmazlar
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Mecnun Gibi Dolanırım Çöllerde
Mecnun gibi dolanırım çöllerde
Hayal beni yeldiriyor (savuruyor) yel gibi
Ah çeker ağlarım gurbet ellerde
Durmaz akar gözüm yaşı sel gibi
Bir güzelin mecnunuyum ezelden
Veremem telkini gelmiyor elden
Yandım ateşine can ü gönülden
Görmesem günlerim uzar yıl gibi
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Hesapsız günlerim gelip geçiyor
(Hesapsız haftalar yıllar geçiyor)
Varıp sırrın yad ellere açıyor
(Varıp düşmanlara derdin açıyor)
Evvel benim idi şimdi kaçıyor
Beni görüp saklanıyor el gibi
Zincirsiz kösteksiz bağladı beni
Tatlı dilleriyle eğledi beni
Yurdumdan yuvamdan eyledi beni
Yarsız dünya malı bana pul gibi
Aşkın beni deryalara daldırır
(Bazı ağlatır da bazı güldürür)
Bir dem ağlatır da bir dem güldürür
İster azat eder ister güldürür (öldürür)
Aşık Veysel kapısında kul gibi
(Sefil Veysel kapısında kul gibi)

Sayfa 2019

Gerçekler seyreder Hint'ten Yemen'e
Kafir zor görmezse gelmez amana
Dört kitap okusa gelmez imana
O fani hüdadan hidayet ister
Gerçeğin nefesi eridir dağı
Yalancı ateşi eritmez yağı
Muhabbetten geri gelenin çoğu
Kimi seyre gelir kimi et ister
Kamil yanında cahil huyu bulunmaz
Şeriat ehline tarık çalınmaz
Yayan yürünmeyen menzil alınmaz
Menzil almak içln keskin at ister
Arifoğlu eğri hacet söylemez
Çirkine güzel deme o güzel olmaz
İman bir köynekte üşür eğlenmez
İmanın köyneği on dört kat ister

Kaynak: Aşık Veysel
Kaynak: Aşık Arifoğlu

Mecnun Gibi Düştüm Çöle
Mecnun gibi düştüm çöle
Görmeye geldim sevdiğim
Göz yaşımı döktüm yola
Sormaya geldim sevdiğim
Gönül bağlarım bozulmuş
Gözümün yaşı sel olmuş
Bahçemde taze gül olmuş
Dermeye geldim sevdiğim
Bir sevdadır geldi başa
Emeklerim gitmez boşa
Dağda belde koşa koşa
Sarmaya geldim sevdiğim
Derdi Derya yürü durma
Merhamet eyle zarıma
Mansur gibi ol darına
Durmaya geldim sevdiğim

Mecnun'um Leylamı Gördüm
Mecnun'um Leylamı gördüm
Bir kerecik baktı geçti
Ne sordum ne de söyledi
Kaşların yine yıktı geçti
Soramadım bir çift sözü
Ay mıydı gün müydü yüzü
Sandım ki Zühre yıldızı
Şavkı beni yaktı geçti
Ateşinden duramadım
Ben bir sırra eremedim
Seher vakti göremedim
Yıldız gibi aktı geçti
Bilmem hangi burç yıldızı
Bu dertler yaralar bizi
Gamz'okunu bazı bazı
Yar sineme çaktı geçti

Kaynak: Aşık Derdi Derya

Mecnun Olup Leylasını Bulanlar
Mecnun olup Leylasını bulanlar
Gam keder istemez Muhammet ister
Zikredip yarine zayi vermeyen
Kul olup pirinden ibadet ister
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(<i>Farklı tapşırma</i>)
İzzeti der ne hikmet iş
Uyur iken gördüm bir düş
Zülfünü kement eylemiş
Yar boynuma taktı geçti
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Veli'm eydür ne hikmet iş
Uyumadım ki diyem düş
Zülfünü kement eylemiş
Yar boynuma taktı geçti
Kaynak: Aşık Veysel

Mecnun'un Sahrada Zevk u Safasın
Mecnun'un sahrada zevk u safasın
Ne şehin şah ne de müşir eyledi
Cünun ikliminin her temaşasın
Benden sual eylen fakir eyledi
Her kulun talihin bir etmez Mevla
Kimi geda olur kimisi a'la
Taksim-i ezelde takdir-i Huda
Kimi abdal kimi vezir eyledi
Devşir eczaların behey ukala
Aşk elinden olur Dertli'ye deva
Tuttu yakamızdan emir-i sevda
Bizi şah-ı aşka esir eyledi

Sayfa 2020

Kaynak: Ali Şevket

Meded (Menim Pirim)
Menim pirim Şah-ı Merdan Ali'dir
Sefiller carına yetenden meded
Şahadet parmağıyla bab-ı Hayberi
Hışm ile koparıp atandan meded
Onlar girer zahir batın donuna
Kuduretten hun karıştı ününe
Resul'ün önünde arslan donunda
Habibin uğrunda yatandan meded
Onlar idi zahir batın derilden
Bin bilirsen bir haber al bilirden
Yetmiş kere öldürüp de dirilden
Resul'ün destini tutandan meded
Cimcim'in haberin gergerden alan
Kul olup özünü pazara salan
Beşikte ejderha üstüne varan
Ağır yük bedeni çatandan meded

Kaynak: Şair Dertli

Meçhul Aşıka (Obamızda Güzel)
Obamızda güzel çoktur
Kızlar bana kıtlık değil
Her tarafta oynar atım
Sarp kayalık katlık değil
Aşık isen çık zahire
Ben dayanamam kahire
Çeker bağlarım ahıra
Ahır ama atlık değil
Hafız Hoca'm der yürürken
Kör ola gözün görürken
Sen gibi eşek dururken
Bizim eşek satlık değil
Kaynak: Ceylanlılı Hafız Hoca

Meço İbiram
Meço İbiram dedikleri bir keleş oğlan
Alay beyin askerini durdurur divan
Meço İbiram'ın tüfeği top gibi patlar
Alay beyin askerini hendekler saklar
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Şah Hatayi'm müşkülümü kandıran
Bir bakışla devi yere bandıran
Üçyüz yıldan sonra nişan bildiren
Selman'a nergisi sunandan meded
Kaynak: Şah Hatayi

Medet (Evel Bahar Yaz Ayları)
Evel Bahar Yaz Ayları Doğanda
Akar Deryalarda Sel Yavaş Yavaş
Sefil Bülbül Feryat Edip Ötende
Açılır Bahçemde Gül Yavaş Yavaş
Sözün Doğrusunu Söyle Ahkamın
Sözün Doğrusunu Söyle Ahkamın
Muhabbet Bağına Basma Kademin
Emsal İle Konuşmayan Adamın
Olur Altın Adı Pul Yavaş Yavaş
Her Olur Olmazın Sözün İşitme
Her Olur Olmazın Sözün İşitme
Dalga Vurup Kalb Evini Coş Etme
Adunun Elinden Bade Nus Etme
Aradan Kalkıyor Bal Yavaş Yavaş
Gör Ki Ne Eyledi Mecnuna Leyla
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Gör Ki Ne Eyledi Mecnuna Leyla
Antonet Sırrına Erenler Evla
Herkesin Kısmetin Verici Mevla
Ara Kısmetini Bul Yavaş Yavaş
Kişinin Çektiği Kendi Emeli
Kişinin Çektiği Kendi Emeli
Kişi Hizmet İle Bulur Kemali
Zamanenin Devri Dondu Cemali
Başının Kaytını Gör Yavaş Yavaş
Ali Den Medet Medet
Veli Den Medet Medet
O Pir Den Medet Medet

Sayfa 2021

Mesteyledin deli gönül mestedir
Yar yüzünde zülüf deste destedir
Ah elinden can bülbülü hastadır
Akibet can verip almadan gel gel
Çok ağladım görmez oldu gözlerim
Yare zar geliyor tatlı sözlerim
Aşkın emanettir canda gizlerim
Azrail canımı almadan gel gel
Daimi der nakes değil merdesin
Siyah zülüf yar yüzüne perdesin
Aman leyla car'e yetiş nerdesin
Issız sahralarda kalmadan gel gel

Kaynak: Dertli Divani
Kaynak: Aşık Daimi

Medet Bir Şahine Medet
Bir bölücek turna gördüm
Medet bir şahine medet
Zülüfleri burma gördüm
Medet bir avcıya medet
Geçen avlattık şurayı
Ördeği kazı turnayı
Ayvaz yetiştir curayı
Medet bir şahine medet
Ürker kara kuştan ürker
Yırtıcıdan yavuz korkar
Şimdi kanat vurup kalkar
Medet bir ispire medet
Köroğlu der ki pirlere
Ünün yettiği yerlere
Haber eylen esirlere
Medet bir şahine medet

Medet Pirim
Bu derdi kendime derman bilmişim
Aşkın şarabına ferman dilmişim
Bu derdi kendime derman bilmişim
Aşkın şarabını dolu içmişim
Her yolun sonunda sana gelmişim
Yetiş medet Pirim, yetiş ya şimdi
Yetiş medet Pirim Ali yetiş ya şimdi
Dostun elinde gül zordayım şimdi
Kadı makamına divan kurulmuş
Doğru söyleyenler burdan kovulmuş
Cahil ile yol alması zor olmuş
Medet pirim Ali yetiş ya şimdi
Pir Sultan Abdal'ım Şah'a giderim
Yolumdan dönersem serin veririm
Hınzır paşa zalım kuldur bilirim
Yetiş medet Pirim yetiş ya şimdi

Kaynak: Köroğlu
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Medet Dilber Medet Allah
Medet dilber medet Allah aşkına
Aşkın şu sinemi delmeden gel gel
Kondurayım seni gönül köşküne
Ağyar sırrımızı bilmeden gel gel
Aşık olanların ömrü az olur
Aşıktan maşuka cilve naz olur
Bir gün gazel döker bağın güz olur
Yazık gonca gülün solmadan gel gel
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Medet Pirim Ali Yetiş
Yattım bir dalda uyudum
Medet pirim Ali yetiş
Beni kimse kaldırmadı
Medet pirim Ali yetiş
Kimse kaldırmadı neden dost
Medet pirim Ali yetiş
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Elinde kamçısı yeşil
Cümle alemi dolaşır
Medet diyene ulaşır
Aman pirim Ali yetiş
Medet diyene ulaşır dost
Medet pirim Ali yetiş

Sayfa 2022

Ne suçumuz vardır ne günahımız
Vucudum şehrini yandırdın nara
Doğuştan yazılmış bahtımız kara
Felek sillesini yedik ne çare
Sefai der cefa dolu günümüz
Kaynak: Aşık Sefai

Kul Mehmet'im n'olamadım
Yollarında ölemedim
Kim olduğun bilemedim
Medet pirim Ali yetiş
Kim olduğun bilemedim dost
Medet pirim Ali yetiş
Kaynak: Kul Mehmet

Medet Senden
Aradım derdimin dermanı yoktur
Medet sende n'olur gel yetiş yetiş
Fele ile derd-i davamız çoktur
Medet sende n'olur gel yetiş yetiş
Tenhalarda haber saldım yüceden
Bir cevap bekledim mimden heceden
Hiç haberim yoktur günden geceden
Medet sende n'olur gel yetiş yetiş
Yüce dağ başını mekan eyledim
Kurda kuşa müşkül halim söyledim
Bilmem ki ben sana ne iş eyledim
Medet sende n'olur gel yetiş yetiş
Kahpe felek kapımızı çalmadan
Azrail gelip de canımız almadan
Eroğlu'yum ölüp toprak olmadan
Medet sende n'olur gel yetiş yetiş
Kaynak: Kemal Eroğlu

Medet Senden
Medet senden medet ey gan-i setdar
İsyan deryasında kaldı gemimiz
Kulun değil miyim ya Rabbine var
Yaradana malum olsun halımız
Uykuma gözüme eyledin harap
Sinem delik deşik sızlar daram
Öksüz kuşlar gibi nerede kalam
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Medet Senden (Kaldım)
Medet senden medet Muhammet Ali
Akar boz bulanık sellerde kaldım
Ne de zalim olur şu elin dili
Söyleşirler bizi dillerde kaldım
Kaçma benden kaçma ey kaşı kara
Derdine düşeli oldum avara
Bir dostum yoktur ki halimi sora
Gariplik gurbetlik illerde kaldım
Yanarım yanarım tütünüm tütmez
Çıkarım bakarım bülbülüm ötmez
Çalıştım çırpındım ellerim yetmez
Dibi bilinmeyen göllerde kaldım
Farı dedim farı gönül farımaz
Kurudu çeşmemin yaşı silinmez
Harbi ısıtmazsa karlar erimez
Çöğenli boranlı dağlarda kaldım
Pir Sultan Abdal'ım gülemez oldu
Akar çeşmim yaşı silemez oldu
Gidecek yolları bilemez oldu
Dağıldı kervanım yollarda kaldım
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Medet Sevdiğim
Deli gönül feryat etme boşuna
Hal bilmez kişiye yar olamazsın
Bir mürşide bağlamazsan özünü
Hakkın huzurunda var olamazsın
Vefasız güzelden olur mu çare
Yoruldum derdimle öldüm bin kere
Düşme bir zalime göz göre göre
Sen insanoğlusun kör olamazsın
Akarsu bülbüller ötmez bağımda
Dumanlar eylene gönül dağımda
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Aşk ateşi yanar oldu bağrımda
Yanmış yüreğime kar olamazsın

Sayfa 2023

Ya Ali olmazsa ya cömert saki
Hesabın göremez bin dahi oku
Varlığım olsa da versem az gelir

Kaynak: Muhlis Akarsu

Medet Şahım Mürvet Şahım
Koyma bizi arasatta
Medet şahım mürvet şahım
Kurtar bizi zulumatta
Medet Şahım Mürvet Şahım
Kerem eyle Şah'ı Merdan
Sensin ol dermani derdan
Etme alemde sergerdan
Medet Şahım Mürvet Şahım
Seni sevdim canu tenden
Eyle bizi şadü handan
Mahrum eyleme ihsandan
Medet Şahım Mürvet Şahım
Rahmeti kesme kulundan
Ayırma doğru yolundan
Düşkünlerin tut elinden
Medet Şahım Mürvet Şahım
Daimi kemine kuldur
Gönlümü nur ile doldur
Nevsi ammeremi öldür
Medet Şahım Mürvet Şahım

Veli'm eyder bahçenizde gülüm var
Mansur olan gelsin dostça zülfüm var
Elde varlığım yok tatlı dilim var
Yine dostum bir teline az gelir
Kaynak: Aşık Veli

Medhine Meddah Olalım (Satranç)
Medhine meddah olalım
Hüsrev-i huban güzele
Vasfına sözler bulalım
Dinleye yaran güzele
Benzeyemez hur ü melek
Hizmetine çektik emek
Dişleri zer şane gerek
Zülfü perişan güzele
Dayanamam nazlarına
Tuti gibi sözlerine
Çekse seza gözlerine
Kuhl-i Sıfahan güzele
Söyleme efsane gibi
Bakması bigane gibi
Şem'ine pervane gibi
Yan güzele yan güzele

Kaynak: Aşık Daimi

Medhedeyim Sevdiğimin Zülfünü
Medhedeyim sevdiğimin zülfünü
Bin yıl övsem bir teline az gelir
Yüz bin tayla yüz bin köle yüz bin kul
Varlığım olsa da versem az gelir
Yüz bin fındık altınının haznesi
Yüz bin deve yükü cevahir hası
Yüz bin şehristanın iki ülkesi
Varlığım olsa da versem az gelir
Yedi kıral memleketin halini
Yedi padişahlık birin malını
Bir şahın da ülkesiyle ilini
Varlığım olsa da versem az gelir
Yüz bin devreylesem elli bin fakı
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Söylese diller dolaşır
Bakmaya gözler kamaşır
Sırmalı kaftan yaraşır
Serv-i hıraman güzele
Burnuna zer hırzma ile
Cebhe zeheb düzme ile
Başta oya yazma ile
Yakışır elvan güzele
Var mıdır alemde eşi
Seyreddin hüsn-ü güneşi
Belde sibi elde teşi
Hoş olur Türkman güzele
Ruhları gül gonca femi
Kendi aşiret hatemi (Hatem'i)
Gezseler Rum ü Acem'i
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Olmaya akran güzele
Serv-i sehi kaametime
Kaameti kıyametime
Gelse eğer davetime
Kesmeli kurban güzele
Emrine taat edelim
Cevrine gayret edelim
Haneyi halvet edelim
Bir gece mihman güzele
Cam ile mey süzdürelim
Bezme şeker ezdirelim
Seyrederek gezdirelim
Bağ ile bostan güzele
Dertli-i efkendeleriz
Vasfını guyendeleriz
Can-baş ile bendeleriz
Şimdi Alişan güzele
Kaynak: Şair Dertli

Medine Daşına Bak
Medinenin daşına bak
Ağamın kaşına bak
Hepsi senin yüzünden
Gözümün yaşına bak
Arafat davranıdır
Hacılar seyranıdır
Yarap ravzanı göster
Derdimin dermanıdır
Ağa sanına bak
Çifte yavruna heyran
Yalnız yavruna değil
Ehli beytine kurban
Kaynak: Yusuf Özer

Meğer Bize İmdat Ali'den Ola
Takattan kesildim yoktur ilacım
Meğer bize imdat Ali'den ola
Derdimin çaresi Ali sen yetiş
Meğer bize imdat Ali'den ola
Ali'ye ayan ki Hak için buldum
Gayretini güdüp kılıcım çektim
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Sayfa 2024

Kuldan fayda yok imiş bildim
Meğer bize imdat Ali'den ola
Hakk'a doğru giden Hakk'a ulaştı
Dünyaya her bakan kulların şaştı
Gezdim dört köşeyi tesellüm düştü
Meğer bize imdat Ali'den ola
Hayrola Yusuf'un düşünü gördüm
Özürüm niyazım Hüda'ya kıldım
Mümkünüm kesildi Ali'ye yordum
Meğer bize imdat Ali'den ola
Pir Sultan Abdal'ım derdim bu imiş
Müminin isteği iyi huy imiş
Zahirde batında yeten o imiş
Meğer bize imdat Ali'den ola
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Mehmedim (Şırnak Dağları)
Şırnak dağları kar mı
Postacı mektup var mı
Albayrağa sarılmış
Mehmede ağlanır mı
Şehide yanılır mı canım Mehmedim
Bir bütündün vatanım
Kurban ülkeme canım
İnce hakdan dileğim
Dalgalansın bayrağım
Ay yıldızım bayrağım benim bayrağım
Kaynak: Sabit İnce

Mehmedim (Tiren Gelir Yamadan)
Tiren gelir yamadan
Görünmüyor dumandan
Mehmedim öksüz kalmış
Hem anadan hem babadan
Yılana bak yılana
Kıvrım kıvrım dolana
Mehmedimi kaybettim
Bin altın var bulana
Mektep önü taşları
Mehmedimin kaşları
Mehmedimi vuranlar
Asker (Mektep) arkadaşları
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Kaynak: Ünsal Hasanoğlu

Mehmet (O Gün Yüreğimizde)
O gün yüreğimizde mavzer
Güneş alnımızı yakıyor
Beşbin kardeş yürüyor güneşe
Mehmet kavgayı öğretiyor
Bakın bir sokak
İşte Mehmet çıkıyor
Öbür sokaktan
Yine Mehmet çıkıyor
Beşbin Mehmet koşuyor güneşe
Ölüm yağmuru hiç dinmiyor
Beşbin kardeş yürüyor güneşe
Mehmet kavgayı öğretiyor
Kuşandık genç öfkeni
Taşların kucaklarımızda
Bizlere öğrettiğin kavga
Kavgamız büyüyor omuzlarımızda
Büyüyor
Bizlere öğrettiğin kavga
Kavgamız büyüyor omuzlarımızda
Alnındaki kurşun yarası
Sönmeyen bir ateş şimdi
Büyüyor inatçı kavgamızda büyüyor
Sarıyor halkın yüreğini
Sarıyor
Büyüyor inatçı kavgamızda büyüyor
Sarıyor halkın yüreğini
Zaptettiğimiz alanlara
Sesini taşıyacağız
Kanımızla yazıyoruz tarihi
Hakılıyız kazanacağız
Hakılıyız kanımızla yazıyoruz tarihi
Haklıyız kazanacağız

Sayfa 2025

Çoklar selam ile gelir yanına
Mevlam bereketler versin gününe
Aslından neslinden er Mehmet Çavuş
Tartsan bilgisini çıkar birinci
Çok merttir seviyor aşçı fırıncı
Soyunup çalışır işe girince
Alpay madeninde pir Mehmet Çavuş
Kaynak: Hodlu Noksani

Mehmet Türküsü (Yandım Anneler)
Bilmez idim, zalim düşmüş peşime
Al kanım akıyor, bakın yüzüme,
Su dökülmez artık taze gülüme,
On yedi yaşımda yandım anneler.
Nişan oldum annem gittim askere,
Bekliyordum günlerimi tezkere,
Nişanlım vermişti bana bir hediye,
Katilim ağabey, yandım anneler.
İsmim Mehmet idi, soyadım Coşar,
Zalim ağabeyim vurmaya koşar,
Al kızıl kanlarım sel gibi coşar,
Nişanlım karalar giysin anneler.
Pozantı’da indi ağabeyim bekler,
Zalim ağabeyi anma bana yeter,
Kurulmuş, bahçede bülbüller öter,
Murada ermeden öldüm anneler
Otobüse bindim indim Digor’da,
Dikenli köyünün düştüm yoluna,
Harap olup düştüm elin diline
Bir çiçek misali soldum anneler.
Maraş’ın içinde vurdular beni,
Talihsiz annem de evde bekledi,
Bütün komşularım talihsiz dedi
Karalı yazıma bakın anneler.

Kaynak: Grup Yorum

Mehmet Çavuş (Usanmaz)
Usanmaz yorulmaz çelikten canı
Yaşar bu muhitte bir Mehmet Çavuş
Bu Uzunyah'da söylenir şanı
Deryalar yüzünde var Mehmet Çavuş
Çok gezmiş bu yerde uzun enine
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Kıtama geldim bende sevindim,
Yazdım mektubum postaya verdim,
Annem, gençken neden gülmedim?
Talihsiz oğluna yansın anneler.
Talihsiz annem beni beklerdi,
Nişanlım duyunca karaları giydi,
Zalim ağabeyim canımı yedi,
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Gülmeyen asker yansın anneler.
İznini alınca telgraf çektim,
Düştüm yollara ben de sevindim,
Çileli askerin yasın tutun,
Toros dağlarında yandım anneler.
Saat birde geldim gören olmadı,
Anama babama diyen olmadı,
Benim gibi kimse acı ölmedi,
O zaman kurşun yedim anneler
Kaynak: Hasan Yörenç

Mehralı Paşa (Şapkalı Kazak)
Gümrü’den yürüdü şapkalı kazak
Kars içinde eser bir acı sazak
Kaptan Paşa diyer devranı bozak
Gel beri gel beri bizim Osmanlı
Kavga koptu Kars'ın başı dumanlı
Yaktı gülşen yurdu zalim saldadı
Loris'de zulmedip verdi berbadı
Ardahan kan ağlar gözler imdadı
Gel beri gel beri bizim Osmanlı
Kavga koptu Kars'ın başı dumanlı
Mihrali Paşa'da çok mertlik etti
Mansur'un evini yıktı dağıttı
Hacı Veli'nin de toyunu tuttu
Gel beri gel beri bizim Osmanlı
Kavga koptu Kars'ın başı dumanlı
Muhtar Paşa aldı gazi şanını
Çevirdi Moskoflar çevre yanını
Yahnılar koparttı Nuh Tufanını
Gel beri gel beri bizim Osmanlı
Kavga koptu Kars'ın başı dumanlı

Sayfa 2026

Yemen'e de benim ağam Yemen'e
Endi m'ola Mehrali bey Yemen'e
Gurdu m'ola çadırları çimene
Oğul köz düştüğü yeri yakar kime ne
Ben gidiyom Rüştü beyim sana bir nişan
Susuzluktan alaylarım perişan
Hiç iflah mı olur Yemen'e düşen
Yemen'e de benim ağam Yemen'e
Endi m'ola Mehrali bey Yemen'e
Gurdu m'ola çadırları çimene
Oğul köz düştüğü yeri yakar kime ne
Mahrali'yi sokaklarda duttular
Ağamı da bir gurşuna sattılar
Mehrali'yi Yemen'e de attılar
Yemen'e de benim ağam Yemen'e
Endi m'ola Mehrali bey Yemen'e
Gurdu m'ola çadırları çimene
Oğul köz düştüğü yeri yakar kime ne
Kaynak: Kemal Keskin

Mehriban (Dost Bağında)
Mehribanım mehriban
Gel oyna çal oyna
Gözel oğlan gözel gız sen oyna
Dost bağında açılıp gül
Güle sarılıpdı bülbül
Gızları tahıp teline gül
Gelir sallana sallana
Mehribanım mehriban
Gel oyna çal oyna
Gözel oğlan gözel gız sen oyna
Dost bağında var alçalar
Tez çiçeklener alçalar
Toylarmızda gaydalar
Oğlan çalar kızlar oynar

Kaynak: Karslı Bahri Efendi

Mehrali Bey (Ben Gidiyom)
Ben gidiyom Rüştü beyim ağlama
Köz goyup da ciğerimi dağlama
Alay gitti beni burda eyleme
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Mehribanım mehriban
Gel oyna çal oyna
Gözel oğlan gözel gız sen oyna
Kaynak: Kamil Çiftçi
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Mehriban (Dost Bağında) -OrjGöy göllerde üzer gazlar
Laçın ay vurub tükünü tozlar
Deste-deste gelir gızlar
Gelir ay nazlana nazlana
Mehribanım gül oğlan
Dur oyna çal oyna
Geşeng oğlan gözel gız dur oyna
Gözel oğlan geşeng gız çal oyna
Dost bağında açılmış gül
Sarılmıştır güle bülbül
Gızlar saçmış teline gül
Gelir ay nazlana nazlana
Mehribanım gül oğlan
Dur oyna çal oyna
Geşeng oğlan gözel gız dur oyna
Gözel oğlan geşeng gız çal oyna
Dost bağında biter alçalar
Tez çiçekleyer yeter alçalar
Toylarmızda bele gayda var
Gızlar oynar oğlanlar el çalar
Oğlanlar oynar gızlar el çalar
Mehribanım gül oğlan
Dur oyna çal oyna
Geşeng oğlan gözel gız dur oyna
Gözel oğlan geşeng gız çal oyna

Sayfa 2027

Ders verir hocaları vay lele lele lele vay lele vay
Kim yarimi överse vay lele lele lele vay lele vay
Odur birincileri vay lele lele lele vay lele vay

Ay doğar bedir Allah vay lele lele lele vay lele vay
Bu sevda nedir Allah vay lele lele lele vay lele vay
Ya benim muradım ver vay lele lele lele vay lele vay
Ya beni öldür Allah vay lele lele lele vay lele vay
Mektebin önü dere vay lele lele lele vay lele vay
Gidiyorum askere vay lele lele lele vay lele vay
Ben askere gidende vay lele lele lele vay lele vay
Bakma sakın ellere vay lele lele lele vay lele vay
(Ek)
Mektebin önü bayır vay lele lele lele vay lele vay
Gülü dikenden ayır vay lele lele lele vay lele vay
Yar Allah'ın seversen vay lele lele lele vay lele vay
Beni ellerden ayır vay lele lele lele vay lele vay
Kaynak: Muazzez Turing

Mektubu Gelmez Yarin
Mektubu gelmez yarin
Ah çektim derin derin
Allah aşkına olsun
Yarimden haber verin
Oy nedem nedem nedem
Yar nedem nedem nedem
Beni derde düşürdün
Dermana kime gidem

Kaynak: Reşit Şefeg

Mekdup Yazdım Garadan
Mekdup yazdım garadan
Dağlar galksın aradan
Mekdup ile iş olmaz
Kavuştursun yaradan
Mekdup yazdım gış idi
Galemim gümüş idi
Yazacağım çoğudu
Beyaz elim üşüdü

Çok erken aşka düştüm
Aşk değil derde düştüm
Sanki bu dert yetmezmiş
Bir dillere düştüm
Kaynak: Mehmet Ataç

Mektup (Gel Gitme Sevdiğim)
Gel gitme sevdiğim ağlatma beni
Senin için gurbet ili beklerim
Serim sağ olursa unutmam seni
Tatlı tanıştığım dili beklerim

Kaynak: Elif Fatma

Mektebin Bacaları (Vay Lele)
Mektebin bacaları vay lele lele lele vay lele vay
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Bir selam gelmedi senin elinden
Yaralıyım bir güzelin elinden
Yavru baz uçurdum ırmak salından
Göme yaptım ıssız gölü beklerim
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Felek bir ok attı yıktı kalemi
Senin için terkeyledim sılamı
Belki gelir diye yarın selamı
Tan yüzünde seher yeli beklerim
Der Aşık Said'im yanıyor ördüm
Bir güzel elinde çok sitem gördüm
Leylayı yitirmiş mecnuna döndüm
Yana yana ıssız çölü beklerim
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Mektup (Sevdalar Kimden Yana)
Sevdalar kimden yana hasretler kimden
Bir kurumuş güle döndüm sor dikenimden
Gecelere sırdaş oldum beş nöbetinde
Dağlar beni yele vursun gençliğime sebep olsun
Bir günahım varsa gülüm ölem ben
Mevsimlere zeval olmaz cemalin nerde
Telgrafsız yerde kaldım mektubun nerde
Turnalarla sırdaş oldum selamın nerde
Dağlar beni yele vursun gençliğime sebep olsun
Bir günahım varsa gülüm ölem ben
Kaynak: Servet Kocakaya

Mektup Gider İsen Tayyare İle
Mektup gider isen tayyare ile
Şimşek gibi vatanıma varda gel
Çık yukarı görüş seyyare ile
Beyaz kara bulutlara dal da gel
İn yurdumu dolaş köşebe köşe
Sakın bir fırtına tutulma kışa
Ayrı ayrı yaranıma yoldaşa
Benden selam götür selam al da gel
Kapı basık ise pencereden gir
Hasretli halimi arz eyle bir bir
Zavallı anneme aziz misafir
Olur isen üç beş saat kal da gel
Mektup benden küsmüş ise ol nigar
Söyle benim için bin selamı var
Bir kaç türkü ile olsun yadigar
İşlet çevresini zarfa sar da gel

Sayfa 2028

Hangi bülbül terketmiştir gülünü
Zülfün perçeminden bir kaç telini
Eğer anam vermediyse çal da gel
Kaynak: Aşık Zülali

Mektup Saldım Garadan
Mektup saldım garadan
Dağlar kalksın aradan
Hasretin beni yaktı anam
Kavuştursun Yaradan
Ayrıldım gülüm senden
O tatlı sözlerinden
Bileydim ayrılık var anam
Öperdim gözlerinden
Şu dağlar bizim olsa
Her yanı üzüm olsa
Yarimin yattığı yastık anam
O benim dizim olsa
Kaynak: Bedri Nizam

Mektup Selam Eyle
Mektup selam eyle bizden vatana
Söyle bizim eller ağlasın
Gözü yaşlı düştüm gurbet ellere
Iraktır aramız yollar ağlasın
Bu ayrılık çekilmiyor pek acı
Nerde ana nerde baba ah bacı
Silan'ın etrafi bahçalar bağlar
Analar oturmuş oğul der ağlar
Yare perde olmuş yıhılsin dağlar
Yarin ağzındaki diller ağlasın
Bu ayrılık çekilmiyor pek acı
Nerde ana nerde baba ah bacı
Kaynak: Fehmi Uğraş

Mektup Selam Söyle
Mektup selam söyle benden sılaya
Söyle benim için de eller ağlasın
Gözü yaşlı düştüm gurbet ellere
Uzaktır ararnızcla yollar ağlasın

Güzel anlat Zülali'nin halini
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Bu nasıl kuş imiş yuva yapmamış
Yaptığı yuvayı da tamam etmemiş
Sanki benim derdim bana yetmemiş
Bir dert de sen bana ekledin felek

Sayfa 2029

Bir dert de sen bana ekledin felek oy ooooy oy

Kaynak: Ali Ekber Çiçek

Eğer gurbet ile gider dönmezsem
Eğer gurbet ile gider dönmezsem ooooy
Bana Saydırırlar Yedi Seneyi Ooooy
Da zalım eller oy ooooy oy

Mektup Selam Söyle

Mektup Yazarım Mektup

Mektup selam söyle benden sılaya oy
Söyle benim için de eller ağlasın
(Oy oy oy da zalim eller oy)
Gözü yaşlı düştüm gurbet ellere oy
Uzaktır aramız da yollar ağlasın
(Oy oy da yıkılası dağlar oy)

Ay doğar gecelere
Daldım düşüncelere
Eller aldı yarini
Ben kaldım köşelere

Bu nasıl kuşumuş da yuva yapmamış oy
Yaptığı yuvayı tamam etmemiş
(Oy oy oy da zalım eller oy)
Sanki benim derdim bana yetmemiş oy
Bir dert de sen bana yükledin felek
(Oy oy da yıkılası dağlar oy)

Mektup yazarım mektup
Üzerini pullama
Ben yazarken ağladım
Sen okurken ağlama

Eledim buğdayı da seçtim daneyi oy
Bir gönül de sevdi o bir taneyi
(Oy oy oy da zalım eller oy)
Eğer gurbet ele gider gelmezsem oy
Bana saydırırlar yedi seneyi
(Oy oy da zalım gurbet oy)
Kaynak: Kemal Demir

Mektup Selam Söyle Benden Sılaya
Mektup selam söyle benden sılaya
Mektup selam söyle benden selam söyle sılaya ooy
Öyle benim için de eller ağlasın oooy oooy
Da yıkılası dağlar oy oooy oy

Bağlantı

Çapulamın uçları
Çıkamam yokuşları
Selam söyleyin yare
Yedi dağın kuşları
Bağlantı
Dalga vurur taşlara
Bak gözümde yaşlara
Usandı bu gözlerim
Ardından bakışlara
Bağlantı
Söz: Erkan Yeşilyurt
Kaynak: Mesut Dağlı

Mektup Yazdım Acele

Gözü yaşlı düştüm gurbet illere
Gözü yaşlı düştüm gurbet illere ooooy
Uzaktır aramızda yollar ağlasın ooooy ooooy
da yıkılası gurbet oooy oy oy

Mektup yazdım acele
Al eline hecele
Mektup benim vekilim
Al koynuna gecele

Eledim buğdayı seçtim daneyi
Eledim duğdayı da seçtim daneyi ooooy
Bu gönül de sevdi o bir daneyi ooooy
Da yıkılası dağlar oy ooooy oy

Akşamın karanlığı
Çekerim ayrılığı
Çok zamandır gelmiyor
Mektubun karşılığı

Bu nasıl kuş imiş yuva yapmamış
Yaptığı yuvayı da tamam etmemiş ooooy
Sanki benim derdim bana yetmemiş ooooy

Elimle diktim yelek
Ne hurisin ne melek
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Bu benim genç yaşımda
Neler etti bu felek
Kaynak: Katip Şadi

Mektup Yazdım Alasın
Mektup yazdım alasın
Okuyup ağlayasın
Eğer beni seversen
Geri cevap yazasın
Garanfilim dallandı
Dallandı budaklandı
Benim o asker yarim
Ata bindi yollandı
Garanfil gatmer oldu
Ayrılık yeter oldu
Şimdi ayrılığımız
Ölümden beter oldu
Garanfil eğdim yere
Boyu boyuma göre
Elimden alacaklar
Gözlerim göre göre

Sayfa 2030

Beni en güzel günümde
Sebepsiz bir keder alır
Bütün ömrümün beynimde
Acı bir tortusu kalır
Anlıyamam kederimi
Bir ateş yakar derimi
İçim dar bulur yerimi
Gönlüm dağlarda bunalır
Ne kış ne yazı isterim
Ne bir dost yüzü isterim
Hafif bir sızı isterim
Ağrılar sancılar gelir
Yanıma düşer kollarım
Görünmez olur yollarım
En sevgili emellerim
Önüme ölü serilir
Ne bir dost ne bir sevgili
Dünyadan uzak bir deli
Beni sarar melankoli
Kafamın içersi ölür
Kaynak: Sabahattin Ali

Kaynak: Bekir Kara

Melek Hanım

Mektup Yazdım Yara Almadı

Melek Hanım has bahçede geziyor
(Melek Hanım aman geziyor)
Kınalı da eller inci de mercan diziyor
(Aman aman Melek Hanım aman diziyor)
Hanım da ninesi bu işleri seziyor
(Melek Hanım aman seziyor)

Mektup yazdım yara almadı
Almadı baba almadı
Men onu candan severem
Özü de kadri bilmedi
Bilmedi baba bilmedi
Mektup yazdım yara okumaz
Okunmaz baba okunmaz
Hasreti gönlümde kaldı
Özü de meni aldırmaz
Aldırmaz baba aldırmaz
Dedim bağa gideh gelmedi
Gelmedi baba gelmedi
Uğrunda gözlerin koydum
Bir gün elimi tutmadı
Tutmadı baba tutmadı
Kaynak: İbrahim Terzi

Melankoli (Beni En Güzel Günümde)
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Ağlama meleğim senin de yazın böyledir
(Aman aman Melek Hanım aman böyledir)
Aşk adamı bülbül gibi söyledir
(Aman aman Melek Hanım aman söyledir)
Melek Hanım taş üstünde iniler
(Melek Hanım aman iniler)
Tersanede soygun da vermiş gemiler
(Aman aman Melek Hanım aman gemiler)
Evrak da gelmiş yarelerim yeniler
(Melek Hanım aman yeniler)
Ağlama meleğim senin de yazın böyledir
(Aman aman Melek Hanım aman böyledir)
Aşk adamı bülbül gibi söyledir
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 2031

(Aman aman Melek Hanım aman söyledir)
Kaynak: Fahri Ünsal

Melek Hanım
Meleğime vuran vurmuş bir kama
Beyaz teni boyanmış al kana
Melek hanım aman iniler
Meleğim almada beni arkana
Ağlama çerkes hanım senin yazın böyledir
Aşk adamı bülbül gibi söyledir
Melek hanım daş üstünde oturur
Süvariler kılınçların yeniler
Melek hanım aman iniler
Meleğim almada beni arkana
Ağlama çerkes hanım senin yazın böyledir
Aşk adamı bülbül gibi söyledir

Bir giderim bir ardıma bakarım
Gözlerimden ganlı yaşlar dökerim
Sen gideli ben ayrılık çekerim
Yol ver dağlar ince bele geçelim
Goyun seni güde güde getirdim
Getirdim de taş kışlaya yatırdım
Ablam sağdı ben bakırı götürdüm
Meleme goyunum meleme vazgeç guzundan
Her anneler vazgeçiyor gızından
Kaynak: İbilak Memet

Melemen Dağından İndi Sürüsü
Melemen dağından indi sürüsü
Ayırup aldılar kuzunun birin
Veli dedem post eylemiş derisin

Kaynak: Ahmet Altuner

Melek Soylum (Bağlamayın Dağlar)
Bağlamayın dağlar benim yolumu
Göresim geldi nazlı yavrumu
Gam kasavet almış da leyli
(Bağlantı)
Selvi de boylumu
Melek de soylumu
Güzel de huylumu
Hasretlik yamandır büker boynumu
Bağlar zalim felek elim kolumu
Nasıl eller sarmış da leyli

(Bağlantı)
Kaç kuzulu ceylan kaç kaç
Amanın kaç avcı geldi
Bir engin ovada tütünüm tüter
Bunda ayrılık var ölümden beter
Olanca malın var tek senin kurtar
Bağlantı
Kova kova indirdiler koruya
Tut ettiler el kınalı tazıya
İş başa düşünce bakmaz kuzuya
Bağlantı

Bağlantı
Elimden aldılar nazlı yarimi
Kimle paylaşayım gönül derdimi
Yad eller ağlatmış da leyli
Bağlantı
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Meleme Koyunum Vazgeç
Meleme koyunum vazgeç meleme guzundan
Hep anneler ayrılıyor kızından
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Melez Göynek Giyinmiş
Melez göynek giyinmiş yakasu nazük
Goluna dakunmuş altun bilezük
Öpmeye gıymadum sıkmaya yazuk
Gitme güzel dön geri gel
Melez göynek giyinmiş yakası kirli
Şeftali satarlar ikili birli
Aslını sormayın Diyarbekirli
Gitme sevdiceğim dön geri geri
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Melik Şerif Düzü
Melik şerif düzünü
Çiçek almış yüzünü
Gidek gelin getirek
İsak Beyin kızını
Oy yandım yandım gelin
Aç koynun dondum gelin
Küleği alamadım
Koyunu sağamadım
Deli Şamil gelende
Çemberi çalamadım

Sayfa 2032

Aman burçak burçak terliyor
Haydi şu kızın sineleri
Kalenin ardındayım
Haydi saatin dördündeyim
Eller tatlı uykuda
Ben senin derdindeyim
Memberisin haydi yallah memberi
Aman al başından çemberi
Aman burçak burçak terliyor
Haydi şu kızın sineleri

O niye niye niye
Öldüm yar diye diye

Kalenin ardı bostan
Yıkılsın Arabistan
Arabistan kızları
Ne don giyer ne fistan

Şamil karakuş oldu
Aldı dereye daldı
Ağlama Zeynep bacı
Çeyizin bana kaldı

Memberisin haydi yallah memberi
Aman al başından çemberi
Aman burçak burçak terliyor
Haydi şu kızın sineleri

Melüllenme Deli Gönül
Melüllenme deli gönül
Gez bir zaman var nic'olur
İndir tahtını yüceden
Yık bir zaman gör nic'olur
Bir iş gelirse başına
Bahane bulma komşuna
Sefil hırka çek başına
Yat bir zaman gör nic'olur
Şah Hatayi'm doğan aylar
Geçinin yoksullar beyler
Herkes kemalini söyler
Konma gönül dur nic'olur
Kaynak: Şah Hatayi

Memberi (Kayalar Merdin Merdin)

İstanbul'da bir kuş var
Kanadında gümüş var
Gitti yarim gelmedi
Elbet bunda bir iş var
Memberisin haydi yallah memberi
Aman al başından çemberi
Aman burçak burçak terliyor
Haydi şu kızın sineleri
Kaynak: Ahmet Çopur

Memedim (Kahvenin Önünde)
Kahvenin önünde tabakam da kaldı
Sağımı solumu zaptiyeler sardı
Korkma Memet korkma o yar bize kaldı
Memedim Memedim öldüm elinden
Doldur kadehleri kibar elinden

Kayalar merdin merdin
Kim bilir kimin derdin
Ağaçlar kalem olsa
Yazılmaz benim derdim

Kahvenin önünde taş ben olaydım
Ela göz üstüne kaş ben olaydım
Yalınız yatana eş ben olaydım
Memedim Memedim öldüm elinden
Doldur kadehleri kibar elinden

Memberisin haydi yallah memberi
Aman al başından çemberi

Kahvenin önünden atlama taşı
Gelene geçene oynatırsın kaşı
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Sayfa 2033

Memedi sorarsan hovardalar başı
Memedim Memedim öldüm elinden
Doldur kadehleri kibar elinden

Uyu Memikoğlan uyu
Öte geçelerde büyü
Uyu Memikoğlan uyu

Kahvenin önünde nar yenilir mi
Elin sevdiğine yar denilir mi
Her gelene yer verilir mi
Memedim Memedim öldüm elinden
Doldur kadehleri kibar elinden

On dört yaşın dikenine
Katlanmış göz ucuna
Karıncalar toplanmış
Kurşun gelmiş kaşlarının üstüne
Alın yazım okur gibi saplanmış

Kaynak: Yöre Ekibi

Memedim Memedim Otur Dizime
Memedim Memedim otur dizime
Sürmeler mi çekeyim ela gözüne
Uymada dedim uydun eller sözüne
(Bağlantı)
Yandım Memedim yandım senin elinden
Doldur ver badeyi kibar elinden
Tarlada bostanım saçıldı galdı
Duvarda saatim asıldı galdı
Benim evlatlarım kimlere galdı

Uyu Memikoğlan uyu
Öte geçelerde büyü
Uyu Memikoğlan uyu
Dağı dağa kavuşturan can idim
Suyu suya eriştiren ben idim
Yükledim mi gece vakti kaçağı
Karanlıkta ışıldayan gün idim
Uyu Memikoğlan uyu
Öte geçelerde büyü
Uyu Memikoğlan uyu
Kaynak: Ahmet Çohal

Bağlantı

Memleket (Köyüm Şurut)

Kaynak: Mustafa Şimşek

Köyüm şurut Kabaktepe başında
Allah yazılıdır taşında
Hasretim var toprağında taşında
Onun için arzularım sılayı

Memikoğlan (On Dört Yaşım)
On dört yaşım diken ile kaplanmış
Göz ucuma karıncalar toplanmış
Kurşun gelmiş kaşlarımın üstüne
Alın yazım okur gibi saplanmış
Uyu Memikoğlan uyu
Öte geçelerde büyü
Dağı dağa kavuşturan ben idim
Suyu suya eriştiren can idim
Yükledim mi gece vakti kaçağı
Gece vakti (karanlıkta) ışılayan gün idim
Uyu Memikoğlan uyu
Öte geçelerde büyü
Kaynak: Ülkü Tamer

Memikoğlan (On Dört Yaşın)
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Sıla dediğimiz ana ocağı
Kollarını açmış bekler kucağı
Görmeye hasretim kıyı bucağı
Onun için arzularım sılayı
Vatan ziyareti hafife alma
Aldanıp karına kurbete kalma
Zevkine uyupta günaha dalma
Onun için arzularım sılayı
Herkesin vatanı kendine hoştur
Sılayı ziyaret herkese borçtur
Ziyaret edersen ne kadar hoştur
Onun için arzularım sılayı
Ne kadar arz etsem o kadar azdır
Bir yanı ormandır bir yanı sazdır
Kuşburnu kızarmış sanki kirazdır
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Onun için arzularım sılayı
Bizim elin ormanıyla meşesi
Hasretlik çekenin kalmaz neşesi
Hayalimden gitmez kıyı köyesi
Onun için arzularım sılayı
Cemal Seren yazma bu kadar yeter
Sıla hasretiyle yüreğim tüter
Atey olmayınca duman mı tüter
Onun için arzularım sılayı
Küçük yaytan beri gurbet gezerim
Sıla hasretiyle destan yazarım
Korkarım gurbette kalır mezarım
Onun için arzularım sılayı
Cemal der ki ne sevinin ne gülün
Ne kadar yaşasan ahiri ölüm
Can bedenden çıkar tutulur dilin
Nesine aldanım yalan dünyanın
Kaynak: Cemal Seren

Memleket Hasreti
Ölmez, sağ olursam bu yaz inşallah
Sılayı bir daha görmek istiyom
Kırşehir'e varsam ya ağşam zabah
Topraklara yüzüm sürmek istiyom
Harmana denk gelse düvene binsem
Şöyle dabaz olup kaşınsa ensem
Acık bağ bellesem acık dinlensem
Çayıra bir pala sermek istiyom
Kaman'ı Mucur'u Çiçekdağı'nı
Kındam Dinekbağı hem Özbağ'ını
Köylü kentli hastasını sağını
Görüp bir muhabbet kurmak istiyom
Bağ bozumu üzüm haftına batsak
Bekmez kazanına hayvalar atsak
Boranıynan damla şiresi datsak
Arı soksa çamır sürmek istiyom
Hacı Bektaş Ahi Evran Sultanı
Aşık Paşa Kaya Şeyhi cananı
İmarette neslim Şeyh Süleyman'ı
Aşk ile bağrıma sarmak istiyom

Sayfa 2034

Üç arkadaş şöyle bir bahça bulsak
Çalpıdan hatlayıp bir üzüm yolsak
Sağbısı dutsa da bir rezil olsak
O tatlı günlere ermek istiyom
Ahievran çarşı içi hökümet
Kümbetaltı Kayabaşı İmaret
Akrabayı eşi dostu ziyaret
Uğrayıp hal-hatır sormak istiyom
Seğirdip dolaşsak hep tarla dapan
Keklik dutmak için kursaydık kapan
Daş döğüşü olsa vızlasa sapan
Kafamı gözümü yarmak istiyom
Ne büyüktür zevki yurdu görmenin
Kaç senenin hasretine ermenin
Dört bir yanda methedilen termenin
Şifalı suyuna girmek istiyom
Bilmem ki olur mu gine becerim
Çayırda oynasak zıkka acerim
Terleyip karakıp bir su içerim
Dalağım kabarıp böğrmek istiyom
Halam sağ olsa da sesim duysaydı
Cebime devramel iğde koysaydı
(Şunda yi) diyerek alma soysaydı
Cevizi de dişle kırmak istiyom
Enteremi giysem sümüğüm aksa
Koluma silerim yağlığım yoksa
(Başangı) dır diye mahalle bıksa
Kesekle camları kırmak istiyom
Bir de gitsem tezem beni görseydi
İçi çokelikli dürüm dürseydi
Hele azıcık da sızgıt verseydi
O an pirzolayı yermek istiyom
Cesurluğum dutsa şöyle kasılsam
Yaylıların arkasına asılsam
Kımçıyı yiyince yere yassılsam
Yollarda ağlayıp durmak istiyom
Dayım gilden acık köğtür aldırsam
Emmim gilden armıt kak'ı buldursam
Ceblerime şak leblebi doldursam
Töhmeleyip uşgur kırmak istiyom
Ceviz kaval etsem sakam da toksa

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Çızgılı oynarım eneğim çoksa
Koluma söylerken bir döğüş çıksa
Sumsuk yimek hem de cırnak istiyom
Sögürmelik bir et çıksa satırdan
Höşmerim çullama gitmez hatırdan
Kuşlukleyin hedik gelse tandırdan
Çölmeğin içine girmek istiyom
Tok çik opban mirre bir aşşık atsam
Sakanın dımığna kurşun akıtsam
Üç yüz enek ütüp cebe bakıtsam
(Ne şişiyon la) dedirmek istiyom
Bir hağbe kemeyi yüklesem sırta
Çıksam bir alamaç yapacak sırta
Beş gö suvan üç kaynamış yımırta
Bazlama içine sarmak istiyom
Görür m-ola bu fakirin gözleri
Delice Çay'ını berrak özleri
Kıssıkkaya serinledir bizleri
Neyleyım denizi ırmak istiyom
Bunları her daim arzular özüm
Memleket mahsülü vücuda lüzum
Tokaloğlu kaysı dıranı üzüm
Tek yimeyim şöyle dermek istiyom
Kim sorarsa yazdın bunları niye
Gelecek nesile kalsın hediye
Kırşehir'de doğdum Türkmen'im diye
Her yerde göğsümü germek istiyom
Bir dügün olsa da bir kayın gitsek
Dokuz butlu tavuk lafını etsek
Dam pilavu gelse yisek tüketsek
Davullu zurnalı dernek istiyom
Ey Şemsi Yastıman ümitli kulsun
Kısmet ise gayen yerini bulsun
Hemşeriler buna vasıta olsun
Kırşehir'e selam vermek istiyom
Kaynak: Şemsi Yastıman

Memlekete Destan Oldum
Memlekete destan oldum
Karım beni beğenmedi
Eşten oldum dosttan oldum
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Sayfa 2035

Yarım beni beğenmedi
Ne söylesem deli dedi
Meyva vermez çalı dedi
Açma bana kolu dedi
Sarım beni beğenmedi
Ben gönlümün valisiyim
Altı çocuk velisiyim
Bir güzel delisiyim
Durum beni beğenmedi
Yine düştüm dilden dile
Gözyaslarım sile sile
Attı beni gurbet ele
Yarim beni beğenmedi
Geçti güzelliğin çağı
Gölköy'e kurdum otağı
Güz geldi döktü yaprağı
Dalım beni beğenmedi
Veysel yönüm yare döndüm
Lodos değmiş kara döndüm
Yeşillenmiş yare döndüm
Pirim beni beğenmedi
Kaynak: Aşık Veysel

Memmi Hayranın Olam Memmi
Memmi hayranın olam Memmi
Memmi gurbanın olam
Memmi yesirin olam Memmi
Dideban üstündeyim Memmi
Dal boyun kastındayım Memmi
Erenler dua edin Memmi
Ben murad üstündeyim Memmi
Memmi hayranın olam Memmi
Memmi gurbanın olam
Memmi yesirin olam Memmi
Gidersen yolun olum Memmi
Uzanım kolun olum Memmi
Nerde konak eylersen Memmi
Orda yorganın olum Memmi
Memmi hayranın olam Memmi
Memmi gurbanın olam
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Sayfa 2036

Memmi yesirin olam Memmi

Men Ali'den başka Tanrı görmedim

Kaynak: Niyazi Ateşli

Derviş Ali'm bu ikrara beli dir
Dilim söyler ama kendim delidir
Allah bir Muhammed Tanrı Ali'dir
Men Ali'den başka Tann görmedim

Memyane (Bitlis Çayı Bulanuk)
Memyane memyane oy memyane memyane
Memyane kim yanemem oy memyane memyane
Bitlis çayı bulanuk
İçinde oynar baluk
Eğer yarim yoh ise
Men her gece uyanuk
Memyane memyane oy memyane memyane
Memyane kim yanemem oy memyane memyane
Bitlis çayı bir umman
Men bu dertten kurtulmam
Eller yarimi aldı
Ölsem gene unutmam
Memyane memyane oy memyane memyane
Memyane kim yanemem oy memyane memyane
Sallandım girdim bağe
Başım değdi kavağe
Ne kız oldum ne gelin
Cuvan girdim toprağa

Kaynak: Derviş Ali

Men Aref Sırrını Kardaş
Men aref sırrını kardaş
Bildim sanma bilemedln
Ölmeden öl şu dünyada
Öldüm sanma ölemedin
Göçmeden dar-ı fenadan
Samanı ayır daneden
Kuş gibi iki kez anadan
Geldim sanma gelemedin
Boz bazınan kaz kazınan
Vaz vazınan vız vızınan
Beş vakti bir niyazınan
Kıldım sanma kılamadın
Gerek gücen gerek kakı
Gerek Dürr-i Meknun oku
Sen bu amel ile Hakk'ı
Buldum sanma bulamadın

Kaynak: Necla Eker

Men Ali'den Başka
Yeri göğü arşı kürsü yaradan
Men Ali'den başka Tanrı görmedim
Yaradub kulunun kısmetin veren
Men Ali'den başka Tanrı görmedim
Bin bir ismi vardır bir ismi Allah
Eğer inanmazsan hem vallah billah
Ademi görmüşüm elhamdülillah
Men Ali'den başka Tanrı görmedim
Cennet-i alanın altundur taşı
Her ne görür isen hikmettir işi
Yüz yiğirmi dört bin nebiler başı
Men Ali'den başka Tanrı görmedim
Ali gibi er gelmedi cihane
Ana da buldular dürlü bahane
Yedi kez uğradım ulu divane
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Mürşit bir ince elektir
Ondan elenmek gerektir
Benlik bir dipsiz külektir
Doldum sanma dolamadın
Pir Sultan Abdal'ım pirdir
İkrarına duran erdir
Cümle sırra aklın erdir
Erdim sanma eremedin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Men Aşıh Dolan Bağı
Men aşıh dolan bağı
Gel gezeh dolan bağı
Pervaneden öyrendim
Başına dolanmağı
Bahçanız gülçiçehdir
Gülünüze gurban men olum
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Yüzün gülden göyçehdir
Elinize gurban men olum
Gülünüze gurban men olum
Elinize gurban men olum
Men aşıh ne garası
Tellerin ne garası
Könül seven gözelin
Ne ağı ne garası
Bahçamızın çiçeği
Elimizin göyçeği
Men ki seni sevirem
Budur sözün gerçeği
Kaynak: İbrahim Yıldırım

Men Aşigem
Söz üstünde ateş ollam gor ollam
Bu hikmeti yalan etme gözümde
Sazım sözüm alınmayan bir galam
Ele çal ki talan etme gözümde
Men aşigem gözümde
Küllü-alem gözümde
Arif olan tez ganar
Bu menanı gözümde
Uyub vara dönük olma yarından
El içindee halal hörmet sahla gel
Kimler nicat tapdı dünya varından
Hagg yoluna öz nefsini bağla gel
Men aşigem bağla gel
Öz nefsini bağla gel
Hagnan işin olmasın
Ac gözlerin bağla gel
Ağır keçen ömre güne asınma
Deme derd sinede düyün-düyündür
Düyün var açılar hagg bahasına
Düyün var hagsızı boğan düyündü
Men aşigem düyündür
Derdim düyün düyündür
Könlüm nece açılsın
Düyün yaman düyündur
Hatun girme gec feleyin behsine
Bu yolları çetinlikde izle sen
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Sayfa 2037

Bahma nadanların cövrü-gesdine
Merifeti merifetden gözle sen
Men aşigim gözle sen
Dost yolunu gözle sen
Arifler meclisinde
Öz megamın gözle sen
Kaynak: Narınc Hatun

Men Baharın Gızıyam
Bahar gelende men de bitirem göy çemende
Men baharın gızıyam göyneği gırmızıyam
Uçmağa yok ganadım gızıl laledir adım
Çölü düzü bezerem elden ele gezerem
Başımda al şalım var yanağımda halım var
Yeyilmerem acıyam çiçeklerin tacıyam
Kaynak: Ziver Agayeva

Men Bu Elin Gızıyam
Men bu elin gızıyam anamdır Azerbaycan
Men onun sinesine el sürem zaman zaman
Büyüyüp boy atmışam saf suları ganımdır
Uca dağların garı torpağı dermanımdır
Ferhat dağda kiniyle suretini gazırdı
Şirin sedagetini tarihlere yazırdı
Garip bir Hezerliyem Köroğlu'nun Nigar'ı
Nebi'ye Hecer olur dolaşmışam dağları
Demirem bir deneyem gözellik ulduzuyam
Her elin öz evladı Azerbaycan gızıyam
Guturp ol gözlerime renginden renk veriptir
Sesime öz sesime sular aheng veriptir
Ay verip ayrısını laleler dodağımı
Güneş şefegler boyayır yanağımı
Ferhat dağda kiniyle suretini gazırdı
Şirin sedagetini tarihlere yazırdı
Garip bir Hezerliyem Köroğlu'nun Nigar'ı
Nebi'ye Hecer olur dolaşmışam dağları
Demirem bir deneyem gözellik ulduzuyam
Her elin öz evladı Azerbaycan gızıyam
Kaynak: Sevda Veliova
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Sayfa 2038

Men Gülümü Deste Bağlaram

Yeni onu tekrar eledim men ne dedim ki

Men gülümü deste bağlaram
Bir deste dosta yollaram

Kaynak: Baba Pünhan

Kırmızı gülün rengine
Men gülümü deste bağlaram
Vermişler kızı dengine
Bir deste dosta yollaram
Yar bu dağın mazıları
Men gülümü deste bağlaram
Yar çift gezer kuzuları
Bir deste dosta yollaram
Yar ihtiyar olmuş gezer
Men gülümü deste bağlaram
Yar bizim Erciş kızları
Bir deste dosta yollaram
Kaynak: Mehmet Bülbül

Men Ne Dedim Ki
Yohdan geleni var eledim men ne dedim ki
Hagg ehlin ümüdvar eledim men ne dedim ki
Mezlumlara gan udduran alçagları bir-bir
Söz udmağa vadar eledim men ne dedim ki
Hofdan eyilib bütperes olmuşlar önünde
Gansız bütü inkar eledim men ne dedim ki
Allahı unutmuşlara hatırladan oldum
Gafilleri hüşyar eledim men ne dedim ki
Terk eyledi şeytan bu könül mülkünü getdi
Haggımla yerin dar eledim men ne dedim ki
Can verdi Huda amma ki eşg istedi menden
Yohdur demeye ar eledim men ne dedim ki
Gördüm ki pul üstünde bu dünyanı tuturlar
Dünyanı heberdar eledim men ne dedim ki
Haggın özün ahtardım onun gebrini tapdım
Amma sözün aşkar eledim men ne dedim ki

Men Seni Seveli (Kerkük Divanı)
Men seni seveli neçe gün
Neçe ay neçe ildi
Sen meni aldattın
Bu sende neçe dildi
Yanağının dört bir etrafı
Pembe-i ala güldü
Öpsem öldürürler öpmesem öllem
Bu nasıl zulüm işti
Gülüm gel bayramlaşak
Bugün şanlı bayram günüdü
Her kabahat mende ise ala göz çatma
Kaş alma yanak kaytan dudak cümlesi sendedi
Men de yanam aç sinen
Men de yanam
Kerem aşkından yandı
Umut ver men de yanam
Yar dayansın sineme
Yar dayansın
Men düştüm aşk oduna
Tutuşsun yar da yansın
He deduy aga menem paşa menem
Beg menem köyümde bu feryat nedir
He deduy mahm mülküm emlakim
Hiç demedim ölüm var
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Men Unutabilmirem
Bu Dünyanin Gurbetini Gezeli
Ellerini Ellerimden Çözeli
Ne Tez Unuttun Beni Dünya Güzeli
Men Unuta, Men Unuta, Men Unutabilmirem
Ayrılığa inan Artık Yok Halim
Sessizliğin Ateşi ile Ben Yandım
Söyle Canım Nedir Benim Günahım
Men Unuta, Men Unuta, Men Unutabilmirem
Kaynak: Esadullah Tekdal

Pünhan men emel defterini şere çevirdim
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Menderes (Ayağına Potini Giymiş)
Ayağına potinini giymiş yürümüş
Sırma saçlarını çözmüş sürümüş
Üç etek fistanını giymiş bürünmüş
Tarla kenarına grebi düşmüş
Oy Menderes Menderes
Bulanık Menderes
Sen de bencileyin yarsız kal biraz
Çeyizi sandıkta basılı kaldı
Mehmet'in gözleri sulara daldı
Kara haberi duyan buna ağladı
Bulanık sular Ayşe'yi yardan ayırdı
Oy Menderes Menderes
Bulanık Menderes
Sen de bencileyin yarsız kal biraz
Kaynak: Emin Tenekeci

Mendi De Mendi Mendili
Mendi de mendi mendili mendi
Mendi de mendi mendili sevdi
Mendilim garalıdır
(Mendi mendi de mendi mendili sevdi)
Sevdiğim buralıdır
(Mendi mendi de mendi mendili mendi)
Geçme kapım önünden
(Mendi mendi de mendi mendili sevdi)
Üregim yaralıdır
(Mendi mendi de mendi mendili mendi)
Mendi de mendi mendili mendi
Mendi de mendi mendili sevdi
Mendilim dilim dilim
(Mendi mendi de mendi mendili sevdi)
Geliyor benim gülüm
(Mendi mendi de mendi mendili mendi)
Ne dedim de darıldın
(Mendi mendi de mendi mendili sevdi)
Lal olsun ağzım dilim
(Mendi mendi de mendi mendili mendi)
Kaynak: Mustafa Dokumacı

Mendi Yoldum Bahçadan
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Sayfa 2039

Mendi yoldum bahçadan
(Mendi mendi de mendi men demem sendi)
Mendil aldım bahçadan
(Mendi mendi de mendi men demem sendi)
Nazlı yarin neçeği
(Mendi mendi de mendi men demem sendi)
Sıralanmış akçadan
(Mendi mendi de mendi men demem sendi)
Mendilim dalda kaldı
(Mendi mendi de mendi men demem sendi)
Gözlerim yolda kaldı
(Mendi mendi de mendi men demem sendi)
Ben sevdim eller aldı
(Mendi mendi de mendi men demem sendi)
Muradım yarı kaldı
(Mendi mendi de mendi men demem sendi)
Mendilim turalıdır
(Mendi mendi de mendi men demem sendi)
Sevdiğim buralıdır
(Mendi mendi de mendi men demem sendi)
Ben sevdim eller aldı
(Mendi mendi de mendi men demem sendi)
Yüreğim yaralıdır
(Mendi mendi de mendi men demem sendi)
Kaynak: Mehmet Bülbül

Mendil (Lili)
Elindeki mendili
Yuğdur sevdiğim yuğdur
Gönül kimi severse
Dünya güzeli odur
Yünlü çorabın koncu
Benim yarim oyuncu
Yarim mendil istiyor
Vermek boynumun borcu
Mendilim lüle lüle
Ben düştüm gurbet ele
Yedi mendil eskittim
Gözyaşı sile sile
Bostan ektim bir evlek
Dadandı kara leylek
Leylek gözün kör olsun
Olacağı bir evlek
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Koca kapının üstü
Mendilim suya düştü
Mendilimi alırken
Gönlüm güzele düştü
Kaynak: Yöre Ekibi

Mendil Aldım Bir Deste
Mendil aldım bir deste (Havar lele)
Meni anamdan iste (Gadan alım)
Eğer anam vermezse (Havar lele)
Son cevap menden iste (Gadan alım)
Arabalar yan yana (Havar lele)
Men istemem gaynana (Gadan alım)
Eller yarim dedikçe (Havar lele)
Baharım yana yana (Gadan alım)
Arabalar boyandı (Havar lele)
Kapılara dayandı (Gadan alım)
Salhanin toyi oli (Havar lele)
Ciğerim parçalandı (Gadan alım)
Kaynak: Hüsamettin Subaşı

Mendil Bağladım Yandan
Mendil bağladım yandan
(Aman - Yavrum) Seni severim candan
İki yerden yar olmaz
(Aman - Yavrum) Ya ondan geç ya benden
Öpmeye de kıyamazdım ben seni
Sevmeye de doyamazdım ben seni
Dar yerlerde gezdirmezdim ben seni
Boş yerlere küstürmedim ben seni
Mendilim yele yele
(Aman - Yavrum) Ben düştüm gurbet ele
Onbeş mendil çürüttüm
(Aman - Yavrum) Göz yaşım sile sile
Öpmeye de kıyamazdım ben seni
Sevmeye de doyamazdım ben seni
Dar yerlerde gezdirmezdim ben seni
Boş yerlere küstürmedim ben seni
Mendilimi düreyim
(Aman - Yavrum) Bekle beni geleyim
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 2040

Uyu uyan sar beni
(Aman - Yavrum) Yar olduğun bileyim
Öpmeye de kıyamazdım ben seni
Sevmeye de doyamazdım ben seni
Dar yerlerde gezdirmezdim ben seni
Boş yerlere küstürmedim ben seni
Kaynak: Hamza Şenses

Mendil Serdim Urgana
Mendil serdim urgana
Benim sözüm belgama
Gel buluşalım gezelim
Ela gözlüm mor sümbüllü bağlarda
Mendil aldım onbeşe
Yudum serdim güneşe
Senin yarin gül ise
Ela gözlüm benim yarim menevşe
Ben bir keklik olaydım
Yol üstüne konaydım
Gelen geçen yolcudan
Ela gözlüm ben yarimi soraydım
Kaynak: Ramazan Güngör

Mendilden Bohça M'olur
Mendilden bohça m'olur
Huysuzdan goca m'olur
Dengine varmayanın
Gündüzü gece olur
Oy mendil mendil mendil
Hep sözlerin yalandır
Gel yanıma inandır
Mendilimin oyası
Soluverdi boyası
Civan ömrüm çürüttü
Allah'ından bulası
Oy mendil mendil mendil
Hep sözlerin yalandır
Gel yanıma inandır
Kaynak: Hilmi Kayhan
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Sayfa 2041

Mendili Astım Tele

Bağlantı

Mendili astım tele
Beklerim yarim gele
Nazlı yarim gelince
Oynarım güle güle

Tespihim var mercandan
Kahve içtim fincandan
Al hançeri öldür beni
Ben de geçtim bu candan

(Bağlantı)
Mendilim yelleniyor
Nazlı yarim geliyor
Ben o yari görünce
Bu gönlüm şenleniyor

Bağlantı

Mendili aldım telden
Bir demet yaptım gülden
Kavli karar eyledik
Söz aldım nazlı yarden
Bağlantı
Kaynak: Hüseyin Er

Mendili Oyaladım

Lamba şişesiz yanar mı
Bana yar bulunmaz mı
Ben de bu dertten ölürsem
Acıyan bulunmaz mı
Bağlantı
Bahçelerde sedef var
Öleceyim meded yar
Ben de bu dertten ölürsem
Sensin bana sebeb yar
Bağlantı

Mendili oyaladım (Nina nini nam)
Dürmeye kıyamadım (Nina nini nam)
Dürmeye kıyamazken (Nina nini nam)
Nazlı yare yolladım (Nina nini nam)

Kâni uykudan uyanır
Gül yastığa dayanır
Kâni bey gitti elimden
Buna can mı dayanır

Sizin evle bizim ev (Nina nini nam)
On adımdır arası (Nina nini nam)
Nazlı yarin sevdası (Nina nini nam)
Bana yürek yarası (Nina nini nam)

Bağlantı

Kaynak: Yöre Ekibi

Mendilim dilim dilim
Nerdesin benim gülüm
Yar yanıma gelince
Aklıma gelmez ölüm

Mendilim Dalda Kaldı
Mendilim dalda kaldı
Gözlerim yolda kaldı
Çarşu kapusu kapandı
Kâni bey nerde kaldı
(Bağlantı)
Alamadım arzumu Kâni
Süremedim zefkini Kâni
Tespihim var od ağacı
Kâni bey başlar tacı
Bu derdi senden kazandım
Sensin bunun ilacı
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Kaynak: Kemal Altınkaya

Mendilim Dilim Dilim

Al yazmanın oyası
Alnıma vurdu boyası
Gitti yarim gelmedi
Allahından bulası
Ak üzümün salkımı
Benim yarin saklımı
Gösteriverin yüzünü
Çıldırıyom aklımı
Kaynak: Tepeli Mehmet
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Sayfa 2042

Mendilim Dolu Yemiş
Mendilim dolu yemiş
O yar bana yollemiş
Selamı başüstüne
Niye özü gelmemiş
Başını bağladile
Otırıp ağladile
Gelin gidecağ diye
Yüreğim dağladile
Gıneyi koyun tase
Bu gece girin yase
Kaynenesi zalımdır
Alır kızı kafese
Gıneyi getirdile
Bermağın batırdile
Bir gün önce nazo dı
Şimdi gelin dedile
Kaynak: Necla Eker

Mendilim İşle Yolla
Mendilim işle yolla
İşle gümüşle yolla
Diyar yar haldan bilmez diyar yar
Söz anlamaz ne çare
İçine beş elma koy
Birini dişle yolla
Diyar yar halden bilmez diyar yar
Geçti ömrüm ne çare
Mendilim iri dallı
Ucunda lira bağlı diyar yar
Haldan bilmez diyar yar
Söz anlamaz ne çare
Her kime gönül versem
Yar başım sana bağlı diyar yar
Haldan bilmez diyar yar
Geçti ömrüm ne çare
Kara taş boyanır mı
Öpsem yar uyar mı
Diyar yar halden bilmez diyar yar
Söz anlamaz ne fayda
Sen orada ben burada
Buna can dayanır mı
Diyar yar halden bilmez diyar yar
Söz anlamaz ne çare
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Kaynak: Enver Demirbağ

Mendilim Yele Yele
Mendilim Yele Yele
Düşmüşüm Gurbet Ele
Yedi Mendil Çürüttüm
Gözyaşım Sile Sile
Hadi Gidi Yarim, Can Yarim
Gaşları Sürme Yarim
Davul Zurna Önünde
Halaylar Çeker Yarim
Mendilim Senin Olsun
Sakla Koynunda Kalsın
Ben Murad Almamışam
Bari Mendilim Alsın
Mendilim Kare Kare
Düşmüşem Ahu Zare
Bekledim Sen Gelmedin
Yüreğim Yare Yare
Kaynak: Burhan Çaçan

Mendilimde Kare Var
Mendilimde kare var anam
Yüreğimde yare var
Ne ben öldüm kurtuldum anam
Ne derdime çare var
Çaya inme çağlaram anam
Gülü deste bağlaram
Eller yarim diyende anam
Ben burada ağlaram
Çay başı değil taşı anam
Akar gözümün yaşı
Sen gurbete gideli canım
Sel oldu gözüm yaşı
Kaynak: Edip Demir

Mendilimde Kişmiş
Mendilimde kişmiş ile badem var
Usul söyle köşelerde adam var
Seni benden beni senden eden var
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Tipi olur bora olur elbet bir gün yaz olur
Bağdat yolu hor göründü göründü
Gurbet bana dar göründü göründü
Baltayı vurdum bayıra
Su bağladım çayıra
Ben giderim gurbet ele
Seni Mevlam kayıra
Tipi olur bora olur elbet bir gün yaz olur
Bağdat yolu hor göründü göründü
Gurbet bana dar göründü göründü
Kaynak: Casım Demir

Mendilimde Kişmiş İle Badem Var
Mendilimde kişmiş ile badem var
Yavaş söyle köşelerde adem var
Akşam vakti köşelerde buluşak
Mendilimde kişmiş ile badem var
Buluşak da sohbet edek konuşak
Yavaş söyle köşelerde adem var
Meni senden seni menden ederler
Mendilimde kişmiş ile badem var
Derdimizi kime açak danışak
Yavaş söyle köşelerde adem var
Mendilimde kişmiş ile badem var
Yavaş söyle köşelerde adem var
Camusun bakışı turnanın sesi
Mendilimde kişmiş ile badem var
Güzelliğin yaktı bütün Erciş'i
Yavaş söyle köşelerde adem var
Mendilimde kişmiş ile badem var
Yavaş söyle köşelerde adem var

Sayfa 2043

Mendilim karelidir (Yar Yar)
Sevdiğim buralıdır (Yar Yar)
Değme tabip yareme (Yar Yar)
Yüreğim yarelidir (Yar Yar)
Kaynak: İlhami Kamber

Mendilimin Dört Ucu
Mendilimin dört ucu
Turuncudur turuncu
O yardan mektup gelmiş
Almak boynumun borcu
Dumanlı dağlar başı dumanlı
İçer içer ah çeker zavallı
Dumanlı dağlar bana dar geliyor
Oğlanlara evlenmesi zor geliyor
Ayakkabım var benim
Altları delik delik
Kaynatama zor geldi
Beş tane beşibirlik
Dumanlı dağlar başı dumanlı
İçer içer ah çeker zavallı
Dumanlı dağlar bana dar geliyor
Oğlanlara evlenmesi zor geliyor
Ocakta süt pişiyor
Toprak tenceresinde
Gel yarim konuşalım
Mutfak penceresinde
Dumanlı dağlar başı dumanlı
İçer içer ah çeker zavallı
Dumanlı dağlar bana dar geliyor
Oğlanlara evlenmesi zor geliyor

Kaynak: Mehmet Bülbül
Kaynak: Yöre Ekibi

Mendilimde Tuz Taşı
Mendilimde tuz taşı (Yar Yar)
Gezerim dağı taşı (Yar Yar)
Ellerde bulamadım (Yar Yar)
Sevdiğim kızlar başı (Yar Yar)
Mendilimde kare var (Yar Yar)
Yüreğimde yare var (Yar Yar)
Ne ben öldüm kurtuldum (Yar Yar)
Ne bu derde çare var (Yar Yar)
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Mendilimin Ucu Pembe
Mendilimin ucu pembe
Vallahi var gönlüm sende
Firak firak firaklandım
Yari gördüm meraklandım
Mendilimin ucu sarı
Ağladım ben zari zari
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Firak firak firaklandım
Yari gördüm meraklandım
Mendilimin ucu kare
Sen açtın sineme yare
Firak firak firaklandım
Yari gördüm meraklandım
Kaynak: Sabri Gencer

Mendilimin Ucuna
Mendilimin ucuna sakız bağladım sakız
Doğru söyle sevgilim sever misin başka kız
Ninno yavrum ayrılık mı var yallah
Güzel yarim ayrılık mı var
İn dereye çık kızım şimdi kızlar beşyüze
Beşyüzü sayan alır saymayan bekar kalır
Ninno yavrum ayrılık mı var yallah
Güzel yarim ayrılık mı var
İn dereye dereye toplayalım taşları
Senin yarla benim yar mah'le arkadaşları
Ninno yavrum ayrılık mı var yallah
Güzel yarim ayrılık mı var

Sayfa 2044

Mendilim turalıdır
Sevdiğim buralıdır
Geçme kapım önünden
Yüreğim yaralıdır
Aman doktor canım gülüm doktor derdime bir çare
Çaresiz dertlere düştüm doktor bana bir çare
Ana dersen ana yok
Baba dersen baba yok
Gurbet elde hasta düştüm
Bir yudum su veren yok
Aman doktor canım gülüm doktor derdime bir çare
Çaresiz dertlere düştüm doktor bana bir çare
Kaynak: Nuri Halil Poyraz

Mendilinde Kar Getir
Mendilinde kar getir (Oy anam güzeller)
Sarda yare nar getir (Oy anam güzeller)
Dediler yarin hasta (Oy anam güzeller)
Sim tabakta bal getir (Oy anam güzeller)
Oy güzeller güzeller
İnci mercan dizerler
Mendilinde oya var (Oy anam güzeller)
Yüreğimde yara var (Oy anam güzeller)
Komşularım yareme (Oy anam güzeller)
Seni merhem diyorlar (Oy anam güzeller)

Kaynak: İbrahim Karataş

Mendilimin Yeşili (Aman Doktor)
Mendilimin yeşili
Ben kaybettim eşimi
Al bu mendil sende dursun
Sil gözünün yaşını
Aman doktor canım gülüm doktor derdime bir çare
Çaresiz dertlere düştüm doktor bana bir çare
Mendilim benek benek
Ortası çarkıfelek
Yazı beraber geçirdik
Kışın ayırdı felek
Aman doktor canım gülüm doktor derdime bir çare
Çaresiz dertlere düştüm doktor bana bir çare
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Oy güzeller güzeller
İnci mercan dizerler
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Menekşe (Benden Selam Söyle)
Benden selam söyle mercan araba
Evvel bahar dememize ne kaldı
Çiğdem reyhana çok hasrettir derler
Bahçe gülü ile sar menekşeyi
Menekşe devşiren kuzeyi gezer
Yağınca rahmet yer kendini düzer
Kokusu cennetten çıkmışa benzer
El et bir güzele ver menekşeyi
Ben bilmedim menekşenin aynını
Mekan tutmuş güzellerin koynunu
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Yelden mi günden mi eğmiş boynunu
Neden eğdin diye sor menekşeyi
Der Aşık Said'im katma hileyi
Terkeyledim vatanımla sılayı
Ben neyleyim sünbül ile laleyi
Armağanım olsun al menekşeyi
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Menekşe (Yaz Gelende)
Yaz gelende yavaş yavaş çıkarsın
Bezenir kokunla dağlar menekşe
Niye güz gelince boynun bükersin
Arzular hastalar sağlar menekşe

Sayfa 2045

Layik mi yalnız yatam
Sendedir acicigım sende
Cünül elde dil yarde
Kaynak: Bilinmiyor

Menekşe Kokulu Yarim
Menekşe kokulu yarim
Kime arzedeyim halim
Elimden aldılar yarim
Yarim al beni al beni
Al da sinene sar beni
Yarim gül damlası damlası
Yari sineye sarması

Mavi rengin zülüflerin dolaşık
Kokun misk-i amberlere ulaşık
Visaline vasıl olmayan aşık
Elbet için için ağlar menekşe

Menekşesi biçim biçim
Ölüyorum senin için
Bir buse ver başın için

Baktım etrafına çayırla çimen
Laleye sümbüle vermezsin aman
Goncalar gülşeni açtığı zaman
Yurt olur bülbüle bağlar menekşe

Yarim al beni al beni
Al da sinene sar beni
Yarim gül damlası damlası
Yari sineye sarması

Gez Dağlı’m usanma sevda peşinde
Gönlüm alev aldı aşk ateşinde
Mecnun’a dönmüşüm dağlar başında
Elbet gözüm yaşı çağlar menekşe

Menekşesi tutam tutam
Arasına güller katam
Ya ben nasıl yalnız kalam

Kaynak: Osman Dağlı

Menekşe Açtım Derede
Menekşe açtım derede
Hanımlar evlerimiz nerede
Hep dizeller burada
Sendedir acicigım sende
Cünül elde dil yarde
Menekşe sümbül çemberi
Etrafı çiçeklenmeli
Güzelleri sevmeli
Sendedir acicigım sende
Cünül elde dil yarde
Menekşesi tutam tutam
Arasında cül katam
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Yarim al beni al beni
Al da sinene sar beni
Yarim gül damlası damlası
Yari sineye sarması
Kaynak: Bilinmiyor

Menekşe Koymuşlar Gülün Adını
Menekşe koymuşlar gülün adını (Adını)
Almadım dünyada ben muradımı (Vay vay)
Amanın ninnah ninnah esmerim (Vay vay)
Ben ölürsem garip koyun adımı (Adımı)
Almadım dünyada ben muradımı (Vay vay)
Amanın ninnah ninnah esmerim (Vay vay)
Allar giymiş ne yakışır Ayşe'ye (Ayşe'ye)
Boyunu benzettim mor menekşeye (Vay vay)
Amanın ninnah ninnah esmerim (Vay vay)
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İnsaf et de bir kere gel köşeye (Köşeye)
Vermem seni yad ellere ellere (Vay vay)
Amanın ninnah ninnah esmerim (Vay vay)

Sayfa 2046

Ol bahri umman menem
Nümeyandır esrarım
Defneli viran menem

Kaynak: Albus Aktaş

Menekşesi Biçim Biçim
Menekşesi biçim biçim
Ben ağlarım için için
Hep çiçekler senin için
Menekşe buldum derede
Sordum evleri nerede
Üç beş güzel bir arada
Menekşesi tutam tutam
Arasına güller katam
Nice gurbet elde yatam
Kaynak: Köy Hanımlar Grubu

Menem (Sırri Nümeyan)

Hem Ali Haydarem ki
Ol cuzi imran menem
Öyle bir sultanım ki
Mülke Süleyman menem
Şu cümle aşıkana
Dem ile devran menem
Sülbi elhetayım ki
Arife ferman menem
Bahri hakikat oldum
İlmi cavidan menem
Bil cümle alem üzre
Şems ile taban menem

Sırri nümeyan menem
Tefsiri Kur'an menem

Açamadım sırrımı
Yol ile erkan menem

Bilenlere hikmeti
Şuleyi rahman menem

Fehmeyle beni nadan
Ol ehli irfan emenm

Vardır aşka pazarım
Baği gülistan menem

Ol firdevsi alada
Huriyi gılman menem

Feth ettim nefs kalesin
Ol hakka yezdan menem

Musa'yı imraneye
Ol turi sinan menem

Kabeyi Ekber oldum
Ol hakka mekân menem

Gah çıkarım arş üzre
Alemi seyran menem

Ne alemi vahdettim
Enveri zişan menem

Fehmeyledim ben halı
Delili bürhan menem

Can verdim hak rahına
Hüseyn-i kurban menem

Gah inerim engine
Turab-ı cihan menem

Geçtim alem içinde
Ol raha kervan menem

Verdim dosta varımı
Ol merdi meydan menem

Nazlı canan aşkına
Berdari urğan menem

Cehennemde münkire
Ateşi suzan menem

Dürrü gevherim vartdır

Kayıptır meskenimiz
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Güşet lamekan menem
Sevenlerin gönlünde
Hem kadim mehman menem
Ol bezmi marifette
Çırağı ruşen menem

Sayfa 2047

Sen gel menevşeli gelin
Gelin gelin allı gelin
Al yanağı ballı gelin
Gelin gider su doldurur pınardan
Yıllar geçti haber gelmedi yardan

Bendeyi tarikatta
Aht ile peyman menem

Menevşe buldum derede
Sordum evleri nerede
Üç beş güzel birarada
Sen gel menevşeli gelin
Gelin gelin allı gelin
Al yanağı ballı gelin

Söyle gel ey Daimi
Şahı Horasan menem

Gelin gider su doldurur pınardan
Yıllar geçti haber gelmedi yardan

Kaynak: Aşık Daimi

Kaynak: Hüsnü Ortaç

Menevşe Buldum Derede

Menevşesi Tutam Tutam

Menevşe buldum derede
Sordum evleri nerede
Üç beş güzel bir arada

Menevşesi tutam tutam
Arasına güller katam
Nice gurbet elde yatam

Dilber dilber canım dilber
Canımın yaylası dilber
Gönlümün eylesi dilber

Engel menevşelim engel
Zülüfleri çengel mengel
Aramıza girdi engel

Menekşesi tutam tutam
Arasına güller katam
Nice gurbet elde yatam

Menevşe kokulu yarim
Kime arzedeyim halim
Elimden aldılar yarim

Dilber dilber canım dilber
Canımın yaylası dilber
Gönlümün eylesi dilber

Engel menevşelim engel
Zülüfleri çengel mengel
Aramıza girdi engel

Menekşe kokulu yarim
Kime arzedeyim halim
Elimden aldılar yarim

Menevşesi boyun eğmiş
Yapracığı suya değmiş
Allı yeşil fistan giymiş

Dilber dilber canım dilber
Canımın yaylası dilber
Gönlümün eylesi dilber

Engel menevşelim engel
Zülüfleri çengel mengel
Aramıza girdi engel

Kaynak: Kır İsmail

Menevşesi biçim biçim
Ben ağlarım senin için
Çektiklerim kimin için

Ol sarraf pazarında
İnciyi mercan menem

Menevşesi Tutam Tutam
Menevşesi tutam tutam
Arasına güller katam
Nice gurbet elde yatam
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Engel menevşelim engel
Zülüfleri çengel mengel
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Aramıza girdi engel
Kaynak: Ahmet Yamacı

Meni Attın Ay Gız Ataşa
Meni attın ay gız ay gız ataşa
Beslemekti eşgini daim peşem
Atacağdın meni sevdin söyle bes niçin
Doldur eşgi şerbet kimi ver içim
Söyle söyle sene bele n'oldu yar
Çağırıram gel haralarda galmışan
Meni incitme yalvarıram yar
Meni atma terketme
Atacağdın meni sevdin söyle bes niçin
Doldur eşgi şerbet kimi ver içim
Söyle söyle sene bele n'oldu yar
Gözüm yolda galdım galdım ay gözel
Payiz oldu yaprahlar oldu gazel
Yollarına baha baha daldı gözlerim
Sene çatsın üreğimdeki sözlerim
Söyle söyle sene bele n'oldu yar
Çağırıram gel haralarda galmışan
Meni incitme yalvarıram yar
Meni atma terketme
Atacağdın meni sevdin söyle bes niçin
Doldur eşgi şerbet kimi ver içim
Söyle söyle sene bele n'oldu yar

Sayfa 2048

Ömre gayğı istesen
Sevgi çağı istesen
Sen meni çağır
Bir köklenmiş sazam men
Sene neğme yamaz men
Taleyine yazam men
Sen meni çağır
Kaynak: Nüsret Kesemenli

Menim Belalı Başım
Gülüm güller zarından
Vaz geçmiri yarından
Güvercinler gök girip
Hepsi o yar kahrından
Menim belalı başım
Gamdan yel alı başım
Felek yemid içipti
Olmaz safalı başım
Gülüm güller zarından
Vaz geçmiri yarından
Güvercinler gök girip
Hepsi o yar kahrından
Menim bu hama derdim
Batmaz bir dama derdim
Gelsin Halep kervanı
Yülliyim Şam'a derdim

Meni Çağır (Bahışların Üşüse)

Gülüm güller zarından
Vaz geçmiri yarından
Güvercinler gök girip
Hepsi o yar kahrından

Bahışların üşüse
Könlüne çiçek düşse
Bir günün mensiz keçse
Sen meni çağır

Meni gördü güldü yar
Dertlisiydim bildi yar
Açtı kulaç kolların
Göz yaşımı sildi yar

Çeleng hörüm adına
Yetişerem dadına
Yanmag üçün oduna
Sen meni çağır

Gülüm güller zarından
Vaz geçmiri yarından
Güvercinler gök girip
Hepsi o yar kahrından

Kaynak: Cihangir Cihangirov

Meni çağır meni çağır
Sen meni çağır
Şirin duyğu istesen
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Menim İpek Yağlığım Var
Menim ipek yağlığım var
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Sayfa 2049

Görmeğe gelin balam görmeğe gelin
Aşıklara men sataram
Almağa gelin balam almağa gelin

Budur sözüm değirem
Bul ki dedim sözüm dözün (Ay gözel kız Mensure)
Ay kimin ışıh saçır (Ay gözel kız Mensure)

Menim elvan güllerim var
Görmeğe gelin balam görmeğe gelin
Gelinlere men sataram
Almağa gelin balam almağa gelin

Ay kimin ışık salırsan (Güzel gözlü Mensure)
Eşve satıbı can alırsan (Ay gözel gız Mensure)
Beni senden gonca gülden
Çok güzeldir cemalin
Hansı gülden ders alıpsan ay gözel kız Mensure

Menim güllü kaddahım var
Görmeğe gelin balam görmeğe gelin
Gözellere men sataram
Almağa gelin balam almağa gelin
Menim kaşlı bel bağım var
Görmeğe gelin balam görmeğe gelin
İnce bellere sataram
Almağa gelin balam almağa gelin
Kaynak: Mehmet Ahmet Erbilli

Mensure (Kaşı Kemane Benzer)
Kaşı kemane benzer (Güzel gözlü Mensure)
Bakışın canlar üzer (Güzel gözlü Mensure)
Gözlerini gören aşık
Aklını başından eyler
Mecnun da çöller gezer ay gözel kız Mensure
Ay kimin ışık salırsan (Güzel gözlü Mensure)
Eşve satıbı can alırsan (Ay gözel gız Mensure)
Beni senden gonca gülden
Çok güzeldir cemalin
Hansı gülden ders alıpsan ay gözel kız Mensure
Sen gülen de gül açar (Güzel gözlü Mensure)
Gün şafağın çöle saçar (Güzel gözlü Mensure)
Eşke gelip neme edirsen
Bu şeyda bülbüllere
Tar çalar eşkile uçar (Ay gözel kız Mensure)
Ay kimin ışıh saçır (Ay gözel kız Mensure)
Ay kimin ışık salırsan (Güzel gözlü Mensure)
Eşve satıbı can alırsan (Ay gözel gız Mensure)
Beni senden gonca gülden
Çok güzeldir cemalin
Hansı gülden ders alıpsan ay gözel kız Mensure
Gözeldir kara gözün (Güzel gözlü Mensure)
Can alar şirin sözün (Güzel gözlü Mensure)
Aşığınem gözel meleh
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Kaynak: Handan Uysal

Menşure Hanım
Elinde oya gidiyor toya
Dudağı boya Menşure Hanım
Elinde maşa gider ataşa
Kızlara paşa Menşure Hanım
Elinde mili (zili) bülbüldür dili
Mahlenin gülü Menşure Hanım
Kaynak: Mehmet Bülbül

Menteşeli
Menteşeli Menteşeli
Kül oldum derde düşeli
Üç yıl oldu yar gideli
Kaldım evlerde yalnız
Loras’tan bir bulut ağdı
Sulu sepken karlar yağdı
Hep yolcular hanlarda kaldı
Kaldım evlerde yalnız
Derviş olsam giysem hırka
Kimsem yokki versem arka
Gönderdiler şanlı şarka
Çekilmez derdim yalnız
Erbişim teldenmidir
Muhabbetin candanmıdır
Bu ayrılık sendenmidir
Tükenmez derdim yalnız
Evleri var içli dışlı
Çelenleri huma kuşlu
Annem ağlar gözü yaşlı
Kaldım evlerde yalnız
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Kaynak: Silleli İbrahim

Menzil Almak İster İsen
Menzil almak ister isen
Gönül sabreyle sabreyle
Dostu bulmak ister isen
Gönül sabreyle sabreyle
Sabredenler menzil alır
Sabretmeyen yolda kalır
Sabreden maksudun bulur
Gönül sabreyle sabreyle
Bu aşıklık bir mihnettir
Hak'tan bize hidayettir
Sabrın sonu selamettir
Gönül sabreyle sabreyle
Daimi coş edip çağla
Pervaneni nare dağla
Öz gönlünü hakka bağla
Gönül sabreyle sabreyle

Sayfa 2050

Gül çimen yolun ola mercanlar
Menden başka seversen mercanlar
İki gözün kör ola mercanlar
Lal mercanlar mercanlar mercanlar
Gırmızı köynek ağcanlar mercanlar
Gurbandır sana canlar mercanlar
Dere bağı bahçalar mercanlar
Yar bahçada saz çalar mercanlar
Gece gelme gündüz gel mercanlar
Findo seni parçalar mercanlar
Lal mercanlar mercanlar mercanlar
Gırmızı köynek ağcanlar mercanlar
Gurbandır sana canlar mercanlar
Kaynak: Hüsamettin Subaşı

Mercimeğin Tohumu
Mercimeğin tohumu bala
Hiç almadım uykumu
Girsem yarin koynuna
Alsam seher uykumu

Kaynak: Aşık Daimi

Mercan Gözlü Dilberim
Mercan gözlü dilberim
Tatlı dillim çiçeğim
Sen olmaz san le le can
Kahrımdan öleceğim
Ah le le can le le can
Kurban sana le bu can
Al yanağın da ben var
Gül dudağın da iz var
Ah beni öldür meye
Ca no ni ye tin mi var
Ah le le can le le can
Kurban sana le bu can

Mercanlar
Lal mercanlar mercanlar mercanlar
Gırmızı köynek ağcanlar mercanlar
Gurbandır sana canlar mercanlar
Gidersen uğur ola mercanlar
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Mercimeği ekerler bala
Ufak ufak yolarlar
Bizde adet böyledir
Toyda bade içerler
Pınar altı düzlüdür bala
Benim yarim nazlıdır
Gören maşallah desin
Yarim ceylan gözlüdür
Kaynak: Yusuf Yeral

Merd Ali Ağıdı
Kader gemisinde darbe mi aldın
Gözlerinden akan selin Merd Ali
Görülmez kazaya gafil aldandın
Dostların yastadır elin Merd Ali
Ayağı ezilmiş gittin doktora
Sargılar sarıldı kanlı bu yara
Allah kimseleri düşürme dara
Kırılmış kanadın kolun Merd Ali
Dardan kalanlara yardım et şahım
Güneş yoktur karanlıkta sabahın
Bayıltıp kestiler hani ayağın
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Sayfa 2051

Kapandı her taraf yolun Merd Ali

Kaynak: Bilinmiyor

Hayatın zındanda halin perişan
Felek sana vurmuş olmuştur nişan
Arılar kayıptır yok oldu kovan
Zehir mi kattılar balın Merd Ali

Merdiven Altında (Hacer)

Hanak kazanı mı avcılar köyün
İlçeleri gezdim bulunmaz payın
Lalelik yakışır tarihte soyun
Bülbül ağlar solmuş gülün Merd Ali
Vahit Köroğlu’yam sözünü bitir
Amanatı söyle yerine yetir
Kazaya razı ol şükrünü getir
Dertli bu bantını çalım Merd Ali
Kaynak: Vahit Köroğlu

Merdivanım Kırkayak
Merdivanım kırkayak
Kırkına vurdum dayak
Yar kapıdan gelince (Aman aman)
Ne el tutar ne ayak
Sallan gel de boylarına kurbanım aman
(<i>Ak gerdana beşibirlik takayım aman</i>)
Nazik söyle dillerine hayranım aman
Gel yanıma dertlerine dermanım aman
Su gelir millendirir
Çayırı çimlendirir
O sendeki güzellik (Aman aman)
Ahrazı dillendirir
Sallan gel de boylarına kurbanım aman
(<i>Ak gerdana beşibirlik takayım aman</i>)
Nazik söyle dillerine hayranım aman
Gel yanıma dertlerine dermanım aman
Su gelir akmayınan
Kenarın yıkmayınan
Çirkin güzel olur mu (Aman aman)
Saraltın takmayınan
Sallan gel de boylarına kurbanım aman
(<i>Ak gerdana beşibirlik takayım aman</i>)
Nazik söyle dillerine hayranım aman
Gel yanıma dertlerine dermanım aman
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Merdiven altında bir lira buldum
(Hoppala güzelim ben buldum)
(Sürmeli Hacerim dost buldum)
Arayı arayı dengimi buldum
(Hoppala güzelim ben buldum)
(Sürmeli Hacerim dost buldum)
(Bağlantı)
Ninanay ninanay yaptırdım
Çifte de lamba yaktırdım
Kız seni gelecek diye
Yollara halılar çaktırdım
Karşı karşı yaptıralım hanları
(Hoppala güzelim hanları)
(Sürmeli Hacerim dost buldum)
Dağıtalım kasaveti gamları
(Hoppala güzelim gamları)
(Sürmeli Hacerim dost buldum)
Doldur doldur ver içelim demleri
(Hoppala güzelim demleri)
(Sürmeli Hacerim dost buldum)
Bağlantı
Evlerinin önü taşlık değil mi
(Hoppala güzelim değil mi)
(Sürmeli Hacerim dost buldum)
Salla kakülünü gençlik değil mi
(Hoppala güzelim değil mi)
(Sürmeli Hacerim dost buldum)
Cebine koyduğum harçlık değil mi
(Hoppala güzelim değil mi)
(Sürmeli Hacerim dost buldum)
Bağlantı
Kaynak: Selahattin İnal

Merdiven Başında Gördüm Boyunu
Merdiven başında gördüm boyunu
Tazece konuştum bilmem huyunu
En gücü sararlar fidan boyunu
Öyle bir güzelin sevdalısıyım
Merdiven başında gergefin işler
Gergefin üstüne dökülür yaşlar
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Alem sevdiğine neler bağışlar
Karadır kaşların sevdalısıyım

Sayfa 2052

Le Emo yar te Emo yar
Enme düze gel bize
Kalma güze gel yaza

Kaynak: Yöre Ekibi

Merdiven Üstündeyim
Merdiven üstündeyim
Dal boyun kastındayım
Yarim beni sorarsa
Ben murad üstündeyim
Yola giderim yavaş
Kundurama değdi taş
Yar ben senin yüzünden
Düşmana dedim gardaş
Sür koyunu hansa
Sözle sözün varısa
Beş günüm sana feda
On gün ömrüm varısa
Kaynak: Yöre Ekibi

Merdivenden Aşağı
Merdivenden aşağı
Le Emo yar te Emo yar
Enme düze gel bize
Kalma güze gel yaza
Sar beline kuşağı
Le Emo yar te Emo yar
Enme düze gel bize
Kalma güze gel yaza
Her gün gel burdan savuş
Le Emo yar te Emo yar
Enme düze gel bize
Kalma güze gel yaza
Çatlasın el uşağı
Le Emo yar te Emo yar
Enme düze gel bize
Kalma güze gel yaza
Merdiveni dayarsın
Le Emo yar te Emo yar
Enme düze gel bize
Kalma güze gel yaza
Koşatları boyarsın
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Bu dünyada doymadın
Le Emo yar te Emo yar
Enme düze gel bize
Kalma güze gel yaza
Ahirette doyarsın
Le Emo yar te Emo yar
Enme düze gel bize
Kalma güze gel yaza
Kaynak: Şinasi Hatunoğlu

Merdivenden İndim Düze
Merdivenden indim düze
Eller eller ince beller
Ben dönerim gönül dönmez
Can kurban eylerim size
Eller eller ince beller
Ben dönerim gönül dönmez
Ağrı Dağı tipisine
Eller eller ince beller
Mail oldum yapısına
Düştüm yarin sevdasına
Eller eller ince beller
Ben dönerim gönül dönmez
Bin bir kaygı tasa ile
Eller eller ince beller
Koçkar çeker boy'na çile
Mevlüde'ye Leyla ile
Eller eller ince beller
Ben dönerim gönül dönmez
Kaynak: İsmet Koçkar

Merdivenden İndirdiler
Merdivenden indirdiler
Saltanata bindirdiler
El evine gönderdiler
Ağlar saline saline anan
Merdivenin altı kuyu
Kuyudan alırlar suyu
Kız annenin eski huyu
Ağlar saline saline anan
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Sayfa 2053

Girsem aralarına
Atladı çıktı eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Kız evimin yakışığı
Kızım kınan kutlu olsun anam
Kaynak: Hasan Yücel

Merdivenden İndirdiler
Merdivenden indirdiler
Saltanata bindirdiler
Kah'revine gönderdiler
Akşam durulur durulur
Merdivenin altı kuyu
Kulaçladım aldım suyu
Kaynanamın eski huyu
Akşam durulur durulur
Kaynak: Musa Gençavcı

Merdivenden insene
(Hop güllü güllizarım)
Sağ yanına dönsene
(Gel bana güllizarım)
Bağındaki güllerin
(Hop güllü güllizarım)
Birini bana versene
(Gel bana güllizarım)
Merdivenden inemem
(Hop güllü güllizarım)
Sağ yanıma dönemem
(Gel bana güllizarım)
Bağımdaki güllerim
(Hop güllü güllizarım)
Yadigardır veremem
(Gel bana güllizarım)
Kaynak: Zafer Acar

Merdivenden İnerken

Merdivenin Altında (Fındık Fıstık)

Merdivenden inerken vay beyim
Edalım yar aman
Ayağıma doldu diken yar aman
Ayrılıktır belim büken vay beyim
Edalım yar aman

Merdivenin altında
(Bidanem yar yar yar yar aman)
Gel odama odama
Essahtan bir yar gibi
(Ağam yar paşam yar yar yar aman)
Naz edersin adama

(Bağlantı)
Kaçalım zülf'ü siyahım yar aman aman
Gerdanda benler siyahım yar aman aman
Merdiven yüksek çıkılmaz,vay beyim
Edalım yar aman
Alçaktan yere bakılmaz yar aman
Güççücüksün kahrın çekilmez vay beyim
Edalım yar aman
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Merdivenden Yukarı (Güllizarım)
Merdivenden yukarı
(Hop güllü güllizarım)
Çıksam odalarına
(Gel bana güllizarım)
İki de güzel yanyana
(Hop güllü güllizarım)
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Hadi gülüm bir danem
Bir de ben iki danem
Dünya dolu yar olsun
Seviyorum bir danem
Karanfil aldım handan
(Bidanem yar yar yar yar aman)
Ne tez usandın benden
Usandığın bileydim
(Ağam yar paşam yar yar yar aman)
Arzum alırdım senden
Hadi gülüm bir danem
Bir de ben iki danem
Dünya dolu yar olsun
Seviyorum bir danem
Kaynak: Necmettin Palacı

Merdivenin Altından
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Merdivenin altından
Birtanem yar yar yar yar aman
Gel odama odama
Essahtan bir yar gibi
Ağam yar birtanem yar yandım yandım yandım
Naz edersin adama
(Bağlantı)
Hadi gülüm birtanem
Bir de ben iki tanem
Dünya dolu yar olsun
Seviyorum birtanem
Karanfil aldım handan
Birtanem yar yar yar yar aman
Ne tez usandın benden
Usandığın bileydim
Ağam yar birtanem yar yandım yandım yandım
Arzum alırdım senden
Bağlantı
Hana vardım han değil
Birtanem yar yar yar yar aman
Penceresi cam değil
Bugün ben yari gördüm
Ağam yar birtanem yar yandım yandım yandım
Ölürsem de gam değil
Bağlantı
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Merdivenin Başındayım
Merdivenin başındayım
On üç on dört yaşındayım
Aslan yarim orada mı burada mı
Bir yosmanın peşindeyim
Dağlar bana derler bana
Çakır ela gözler ağlar bana
Merdivenden iner iken
Ak topuğa battı diken
Aslan yarim orada mı burada mı
Bu ayrılık belimi de büken
Dağlar bana derler bana
Çakır ela gözler ağlar bana
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Sayfa 2054

Merdivenler ayak ayak
Bal koydular tabak tabak
Aslan yarim orada mı burada mı
Bana sensiz zehir olur bal kaymak
Dağlar bana derler bana
Çakır ela gözler ağlar bana
Kaynak: Murat Çelebi

Merekte Sarı Saman
Merekte sarı saman agam yar paşam yar
Gel dolaşak bir zaman uy uy
Düşmanlar baş kaldırmış agam yar paşam yar
Ayrı gezek bir zeman uy uy
(Gel dolaşak bir zeman)
Ayvada nar olaydım agam yar paşam yar
Bahçede bar olaydım uy uy
Ellere yan bakma sen agam yar paşam yar
Sana ben yar olaydım uy uy
Bahçelerin barıyam agam yar paşam yar
Ayvasıyam narıyam uy uy
Vallahi bakmam ele agam yar paşam yar
Ben senin öz yarinam uy uy
Kaynak: Faruk Kaleli

Merekte Sarı Saman
Merekte sarı saman (Yar yar yar yar)
Sallanalım bir zaman (Uyaman gelinaman)
Sevdim de alamadım (Yar yar yar yar)
Besbelli ahir zaman (Uyaman gelinaman)
Sarısın seçemiyom (Yar yar yar yar)
Güzelsin geçemiyom (Uyaman gelinaman)
Sen benden geçtin amma (Yar yar yar yar)
Ben senden geçemiyom (Uyaman gelinaman)
Kaynak: Cemil Uzal

Merekte Sarı Saman
Merekte sarı saman
(Neynim aman aman aman)
Gel sarılak bir zaman
(Neynim aman aman aman)
Düşmanlar baş kaldırmış
(Neynim aman aman aman)
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Sayfa 2055

Böyle gezek bir zaman
(Neynim aman aman aman)

Canımın içinde candan canımsın
Dürr ü gevher kerem kani merhaba

Karanfilim biberim
(Neynim aman aman aman)
Ben herkesten dilberim
(Neynim aman aman aman)
Yüzün gözün ekşitme
(Neynim aman aman aman)
Misafirim giderim
(Neynim aman aman aman)

İsmini andıkça saz olur gönlüm
Lafeta süresin hikmetten buldum
Hakine yüz sürdüm sazuman oldum
Dürr ü gevher kerem kani merhaba
Her zamanın imamısın Ali'sin
Mahitap bir nursun Bektaş Veli'sin
Semai'nin yeşil elli pirisin
Dürr ü gevher kerem kani merhaba

Kaynak: Cevri Altıntaş
Kaynak: Aşık Semai

Merhaba (Dünyanın Ucunda)
Dünyanın ucunda bir gül açılmış
Efil efil esen yele merhaba
Karanlığın sonu bir ulu şafak
Sarp kayadan geçen yola merhaba
Gün be gün yüreğim ulu yalımda
Engel tuzak kurmuş bekler yolumda
Zulümlerde işkencede ölümde
Bükülmeyen güce kola merhaba
Acıda kahırda çekmiş geliyor
Güneşten boşanmış kopmuş geliyor
Bir ışık selidir sökmüş geliyor
Nazım usta coşkun sele merhaba
Alınacak Anadolu'nun öcü
Yerde kalmıyacak çekilen acı
Açıldı geliyor şafağın ucu
Şu doğdu doğacak güne merhaba
Selam olsun dört bir yana merhaba
Akan kana düşen cana merhaba
Hesap sorulacak güne merhaba
Türküler söyleyen dile merhaba
Kaynak: Yaşar Kemal

Merhaba (Dürr ü Gevher Kerem)
Gönlümün tahtında mahitap olan
Dürr ü gevher kerem kani merhaba
Gahi doğup gahi sırda bulunan
Dürr ü gevher kerem kani merhaba
Vücudum şehrinin mabudu sensin
Gümanım yok dinim hem imanımsın
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Merhamet Kıl
Merhamet kıl kaşı keman
Ehl-i imana benzersin
Sallanıp gezdiğin zaman
Selvi revana benzersin
Mah yüzünden nur saçılır
Gerdanda zemzem içilir
Türlü çiçekler açılır
Baharistana benzersin
Gevheri metheder seni
Yaş yerine döker kanı
Gel mahzun gönderme beni
Ulu divana benzersin
Kaynak: Yüksel Yıldız

Merhamet Kıl Şah'ım
Merhamet kıl Şah'ım öldürme bizi
Feleğin devrinde amanımız var
Pir elinden bile badeler içtik
O yar ile ahdu peymanımız var
O yar menim elde küllü varımdır
Namusumdur gayretimdir arımdır
Alem bilir Selvi senim yarımdır
Bizim pir elinden dermanımız var
Kayguya kanığız kargıştan beri
Ölümden pervazsız dönmeyez geri
Gönülde durdukça gül yüzlü peri
Bizim her zahmanda seyranımız var
Bize Emrah derler Karakoyunlu
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Hem Karakoyunlu yiğit oyunlu
Arap at üstünde sergen boyunlu
Küroğlu'ndan açık fermanımız var

Sayfa 2056

Bir taş attım kuşlara
Kanadı gümüşlere
Mertler baş aldı gitti
Meydan kaldı puştlara

Kaynak: Ercişli Emrah

Merhametsiz Padişahlar

Mescidim Mihrabım

Merhametsiz padişahlar askeri
On senedir eğliyorlar Hicaz'da
Genç iken kocadım yitirdim yari
Soyka Yemen yiğit koymadı bizde

Mescidim mihrabım üstad işidir
Yola secde kılmak farz oldu bize
Bir musahip gerek yola gitmeğe
Evliya buyruğu arz oldu bize

Ne olur karlı dağlar ne olur
Asker yarim gelse yaralarım ey'olur

Pir Eşiği Kabe Muhammet mihrap
Özün turap eyle dört kapını yap
Şu dünya fanidir hem hane harap
Güvenme faniye bahara yaza

Padişaha söylen yari göndersin
Bu kanunu bu zakkumu döndersin
On seneyi bir seneye indirsin
Hiç mi merhamet yok Sultan Aziz'de
Ne olur karlı dağlar ne olur
Asker yarim gelse yaralarım ey'olur

Cehd eyle halini yoluna uydur
Yoluna uymazsa emeğin zaydır
Nefsine cellat ol canına kıydır
Açılsın güllerin hem taze taze

Mert Dayanır Namert Kaçar

Ser nedir muhabbet canım arzular
Yol içinde hesap çoktur gaziler
Derdim çoktur yarelerim sızılar
Er olan dayanır bal ile tuza

Mert dayanır namert kaçar
Meydan gümbür gümbürlenir
Şahlar şahı divan açar
Divan gümbür gümbürlenir

Pir Sultan Abdal'ım yola gelince
Yolda varlığını ele alınca
Dört kapıya kırk makama erince
Kim bahane bulur şol kamil söze

Kaynak: Yaşar Kemal

Yiğit kendini öğende
Toplar menzili döğende
Şeşber kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürlenir
Top atılır kal'asından
Hak saklasın belasından
Köroğlunun narasından
Her yan gümbür gümbürlenir

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Mestane Bakışlı Nazlı Cananım
Mestane bakışlı nazlı cananım
Benim sende hak nazarım kalsın mı
Harami gözlerdir her dem kan eden
Gamzen oku ciğerimi delsin mi

Mertler Baş Aldı Gitti

Bu niyetin bize cefadır heman
Yok mudur sultanım göğsünde iman
Eller şad olup da güldüğü zaman
Hasret kanı ile gözüm dolsun mu

Erzurum'da bir kuş var
Kanadında gümüş var
Gitti yarim gelmedi
Elbet bunda bir iş var

Döküldü yapraklar ağardı dağlar
Gül benzim sarardı anıldı çağlar
Deli gönül gahi güler gah ağlar
Bu gariban ağlasın mı gülsün mü

Kaynak: Köroğlu
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Kul Halil'im eydür varmak istedim
Hak-i paye yüzüm sürmek isterim
Seni bu sineye sarmak isterim
Ya ne dersin ela gözlüm olsun mu
Kaynak: Kul Halil

Meşe Ardahan Türkmanı
Kars Eli’nde maldar yaşar
Meşe Ardahan Türkmanı
Ehli-Tarikattir coşar
Meşe Ardahan Türkmanı
Maraş Altı’ndan gelmişler
Yiğirmi köyde kalmışlar
Yaylak-Kışlakçı olmuşlar
Meşe Ardahan Türkmanı
Bekdeş Hüseyni Hayderi
Fayat Cepni Kalenderi
Aydan arı günden duru
Meşe Ardahan Türkmanı
Yazın Ulgar hem Cin Dağı
Yaylak olur alır yağı
Köylerde olur kışlağı
Meşe Ardahan Türkmanı
Meşur olur güzelleri
Sazlı sobetli sözleri
Size kurban bu Ahdari
Meşe Ardahan Türkmanı

Sayfa 2057

Yandı yürek kar galsın
Bahçelerde sarı gül de
Yarı gonca yarı gül oy oy
Geç açıldım tez soldum da
Olmayaydım bari gül oy oy
Oy dedikçe yar gelsin oy oy
Yandı yürek kar gelsin
Kaynak: Kemal Karasüleymanoğlu

Meşeden Gel Sürmelim
Meşeden gel a sürmelim meşeden
Haydi suna boylum
Meşeden haydi aşim amman
Dolan da gel dam ardını köşeden
Kız ben seni saramadım neşeden
Haydi suna boylum
Neşeden haydi eşim aman
Oynaşır balıkları Karadeniz dalgalı
Bu yıl güzellerin başı sevdalı
Harman olsam düz ovada savrulsam
Haydi suna boylum
Savrulsam haydi eşim amman
Kahve olsam tavalarda kavrulsam
Kemer olsam yar beline sarılsam
Haydi suna boylum
Sarılsam haydi eşim amman

Kaynak: Ahıskalı Aşık Ahdari

Meşe Meşeye Benzer
Meşe meşeye benzer de
Meşe köşeye benzer oy oy
Bizim köyün kızları da
Gelin Ayşe'ye benzer oy oy
Oy dedikçe yar gelsin oy oy
Yandı yürek kar gelsin
Bahçelerde vez olur da
Gül açılır yaz olur oy oy
Ben yarime gül demem de
Gülün ömrü az olur oy oy

Oynaşır balıkları Karadeniz dalgalı
Bu yıl güzellerin başı sevdalı
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Meşeler Gövermiş Varsın Göversin
Meşeler gövermiş varsın göversin
Söyleyin huysuza durmasın gelsin
Varmasın kötüye asılsın ölsün
Kötü adam var ömrünü yok eder
Bilemedim yaylanızın yolunu
Saçım uzun bağlasınlar kolunu
Eğer anan seni bana vermezse
Yemin ettim keseceğim yolunu

Oy dedikçe yar gelsin oy oy
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Karaser Deresi bükülür gider
Zülüfler gerdana dökülür gider
Bir yiğit de sevdiğini almazsa
O yiğidin ömrü sökülür gider
Kaynak: Cemil Orhun

Meşeli Dağlar
Meşeli dağlar meşeli
İçinde halı döşeli
Kül oldum aşka düşeli
(Bağlantı)
A benim esmer güzeli
Yarimle kol kola gezeli
Hamamın üçtür kurnası
Üçünde üç kız yunası
Üç kızın biri benim olası
Bağlantı
Bursa'nın ufak tefek taşları
Keman olmuş o yarimin kaşları
Bir omuzdan bir omuza saçları

Sayfa 2058

Dibinde halı döşeli (aman aman)
Kül oldum aşka da düşeli (aman aman)
Olmalı yar güzel olmalı (aman aman)
Bir güzel dengini bulmalı
Sana sana allarda bana bana morlarda
Kınalı da keklik de
Eğlencem gel gel aman aman
Birtanem sen gel
Pınarın ayağını eşmeli (aman aman)
Eşip de suyunu da içmeli (aman aman)
O yardan nasıl da geçmli (aman aman)
Olmalı yar güzel olmalı (aman aman)
Bir güzel dengini bulmalı
Sana sana allarda bana bana morlarda
Kınalı da keklik de
Eğlencem gel gel aman aman
Birtanem sen gel
Kaynak: Ayşe Tokyay

Meşelidir Engin Dağlar Meşeli
Meşelidir engin de dağlar meşeli
Üç yıl oldu ben bu derde düşeli

Bağlantı
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Meşeli Dağlar
Meşeli dağlar meşeli
Dibinde halı döşeli
Kül oldum aşka düşeli
Olmalı yar güzel olmalı
Bir güzel dengini bulmalı
Bizim yaylalar otl'olur
Sütü kaymağı tatl'olur
Bizde güzel kıymetl'olur
Olmalı yar güzel olmalı
Bir güzel dengini bulmalı
Kaynak: Yöre Ekibi

Meşeli Dağlar Meşeli

Yumurtanın kulbu yok
Gözlerimde uyku yok
Sür gemici gemiyi
Hiç kimseden korkum yok
Yumurtanın sarısı
Yere düştü yarısı
Sarısından fayda yok
Kaç gel gece yarısı
Üç giderime beş ardıma bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Yumurtanın kulbu yok
Gözlerimde uyku yok
Sür gemici gemiyi
Hiç kimseden korkum yok
Yumurtanın sarısı
Yere düştü yarısı
Sarısından fayda yok
Kaç gel gece yarısı

Meşeli dağlar meşeli (aman aman)
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Sen gideli ben ayrılık çekerim
O sebepten kapanmıyor gözlerim
Yumurtanın kulbu yok
Gözlerimde uyku yok
Sür gemici gemiyi
Hiç kimseden korkum yok
Yumurtanın sarısı
Yere düştü yarısı
Sarısından fayda yok
Kaç gel gece yarısı

Sayfa 2059

Masamın üstünde bekler kağıtlar
Vaktimi öldürür yakar ağıtlar
Paraya dönmüyor gelen öğütler
Meşgulüm gardaşım sen sonra ara
Kapı çalıyor da kimdir sormadım
Rahatından ömür sefa sürmedim
Mezarım kazıldı daha girmedim
Meşgulüm gardaşım sen sonra ara

Kaynak: Hüseyin Avni

Zaman niçin var ki anlamak zordur
Cevap dilde diken yürekte kordur
Malkoç Ali boş ver hayıra yor dur
Devam et gardaşım düşme sen dara

Meşesiyim Meşesi

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Meşesiyim meşesi yayla meşesi oy
Orta da mahallenin yedi benli Ayşesi oy Ayşesi

Metel Metel Met Atar

Çal'dan aldım sakızı
Ormana sürdüm öküzü
Karanfilli gelinin kokusu
Haydin gel gel çöz dal da çöz
Dorusu dorusu yayla dorusu oy
Orta da mahallenin yedi benli Hödü'sü oy Hödü'sü
Çal'dan aldım sakızı
Ormana sürdüm öküzü
Karanfilli gelinin kokusu
Haydin gel gel çöz dal da çöz
Kaynak: Talip Özkan

Meşguliyet Hastalığı
Daha yemeğimi yiyip doymadım
Şimdi para geldi alıp saymadım
Hava çok güneşli hasır yaymadım
Meşgulüm gardaşım sen sonra ara
Bir elimde cep tel kolumda telsiz
Mektubumu yazdım gitmez ki pulsuz
Çalışmayanlar da kalıyor çulsuz
Meşgulüm gardaşım sen sonra ara
İnanmazsın ama toplantıdayım
Zamanım yetmiyor saplantıdayım
İşler ters gidiyor sallantıdayım
Meşgulüm gardaşım sen sonra ara
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Metel metel met atar
İki sıçan göt atar
Biri gara biri boz
Endim bindim bozun boynuna
Endim Halep yoluna
Halep Yolu kel mezer
İçinde bir ayı gezer
Ayı beni gorkutdu
Gulağımı çirpitti
Arşın getir ölçelim
Makas getir biçelim
Aksaray’a göçelim
Aksaray’ın kinidi
Ak anam bal anam
Akşam yanındaki kimidi
Emmim oğlu Musacık
Eller gollar gısacık
Kaynak: Elif Fatma

Meteris'ten İneydim
Meteris'ten ineydim
Güllüm güle gideydim
Eğer Güllüm ağlarsa
Göz yaşını sileydim
Aman gözlerin olam
Şirin sözlerin olam
Oy milli saramadım
Ben murat alamadım
Cemi kuş yuva yaptı
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Sayfa 2060

Kuş kadar olamadım
Kaynak: Ali Asker

Aman gözlerin olam
Şirin sözlerin olam
Kaynak: Vasfi Akyol

Metin (Çağlayanın Alemi)
Çağlayanın alemi
Çaresizin selamı
Metin'im şehit olmuş
Kana batmış kalemi

Metris'in Önünde Durdum
Metrisin önünde durdum
Hasretim yerlere vurdum
Ben dağlarda uçan kuştum uçan kuştum
Kanatlarımdan vuruldum
Yıllar var ki yorgunum ben
Gökyüzüne vurgunum ben
Mahpuslarda Durgunum ben durgunum ben

Yaz Metin'im gene yaz
Yüreciğin var olsun
Sana vuran zalimin
Kolu kökten kırılsın
Panzer gelir uzaktan
Düdügün çala çala
Metin'im can veriyor
Gözleri dola dola
Yaz Metin'im haberin
Artık olan oldu de
Vay benim memleketim
Bak kimlere kaldı de
Mahzuni yanar ağlar
Eli kalem tutana
Hani söz vermiştiniz
Ankarada yatana
Yaz Metin'im haberin
Yüreciğin var olsun
Sana vuran zalimin
Eli kolu kırılsın
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Metris

Metrisin önü kahveler
Kahvede can annem bekler
Dağlar köyler türkü söyler
Dağlar köyler yolum gözler
Geze geze yoruldum ben
Gök yüzüne vuruldum ben
Mahpuslarda duruldum ben
Kaynak: Ali Asker

Mevla Çün Yarattı
Mevlâ Çün Yarattı Ahmed'i Nurdan
Adem Olan Gelir Nura Çevrilir
Böyle Kurulmuştur Bu Çarh-ı Devran
Mansur Olan Gelir Dâra Çevrilir
Bir Sürçmekle Atın Payi Kesilmez
Bir Suç İle Âdem oğlu Asılmaz
Erenler Kurmuştur Bu Yol Basılmaz
Yol Oğlu Kandeyse Yola Çevrilir
Gümanlı Gönülde Pir Mi Eğlenir
Cennetten Dışarda Hur Mu Eğlenir
Arısız Kovanda Bal Mı Eğlenir
Arı Kande İse Bala Çevrilir

Şu metrisin önü bir uzun alan
Bir tek seni sevdim gerisi yalan
Senin hasretindir hücreme dolan
Bir tek seni sevdim gerisi yalan

Ulu Sular Dâim Alçağa Akar
Pervaneler Özün Odlara Yakar
Serçe Kanda İse Aslına Çeker
Bülbül Olan Gelir Güle Çevrilir

Hücremdeyim hasretinle yanarım
Senin için her gün her gün ağlarım
Kanım hep içime akar kanarım
Beni anlamadın ona yanırım

Pîr Sultan’ım Eyder Gönül Hastadır
Elinde Gülleri Deste Destedir
Âdem oğlu Bir Acayip Nesnedir
Muhabbetle Tatlı Dile Çevrilir
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Sayfa 2061

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Fani Seyit kendi bulamasa da
Mevlam alır birgün canı

Mevlam (Aşkımı Layık Görmezsen)

Kaynak: Fani Seyit

Aşkımı layık görmezsen
Erit beni kadir mevlam
Tefekkürün mihrabına
Bürüt beni kadir mevlam

Mevlam Bana Ömür Vermiş

Hissem olsun hak nurunda
Al erenler diyarında
Fani dünya gururunda
Arıt beni kadir mevlam
Aşk-ı mecaziyi götür
Aşk-ı hakikiye getir
Gönlümü kalbime batır
Bir et beni kadir mevlam
Ruhsuz olan aşk nafile
Kış gelirse gider sele
Senin gerçek aşkın ile
Çürüt beni kadir mevlam
Gül Ahmet'im gül değilsem
Yel vurdukça hep eğilsem
Resulün teri değilsem
Kurut beni kadir mevlam
Kaynak: Gül Ahmet

Mevlam Alır Canı
Vardım dost kapısına kapalı
Mevlam açar ancak kapıları
Yandım desen yok su içmeye
Mevlam verir ancak pınarları
Ben bir kulum kayıp zamanda
Arar dururum kendim dünyada
Bir isim vermiş babam bana
Baksan bir ben daha var aynada
Neden can vermiş Mevla bana
Nefes koymuş garip vücuduma
Ha güler ha ağlarım insana
Mevlam bilir ancak tüm gizleri
Ben bir kulum kayıp zamanda
Neden can vermiş Mevla bana
Arar dururum kendim dünyada
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Mevlam bana ömür vermiş
Boşu boşuna boşu boşuna
Vücuduma bir can girmiş
Boşu bqşuna boşu boşuna
Su akar deryaya varır
Deryadan mayi çıkarır
Gökyüzünde yağmur olur
Boşu boşuna boşu boşuna
İsa Meryem'e mi kaldı
Musa asadan ne buldu
Süleyman bir sultan oldu
Boşu boşuna boşu boşuna
Gahi gittim gahi geldim
Aradım kendimi buldum
Bir Mahzuni Şerif oldum
Boşu boşuna boşu boşuna
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Mevlam Bir Adama Çocuk Verince
Mevlam bir adama çocuk verince
Bağda bitmiş bir fidana benzer
Büyüyüp de bir yaşına girince
Sanki kokulu güldane benzer
İkisinde sarhoş gibi dolaşır
Üç yaşında her nesneye ulaşır
Dört yaşında gördüğüne sataşır
Beş yaşında kaşlar kemane benzer
Altısında kendi söyler düşüni
Yedisinde değiştirir dişini
Sekizinde bahta koyar işini
Dokuzunda taze bostana benzer
On yaşında konca güldür açılır
Onbirinde ab-ı hayat içilir
Onikide boyu beli seçilir
Önüçünde gözler mestane benzer
Ondördünde güzelliğin bağıdır
Onbeşinde gören aklın dağıtır
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Onaltıda yiğitliğin çağıdır
Onyedide sanki ceylane benzer
Onsekizde belli eder arını
Ondokuzda gözetir şikarını
Yirmisinde kendi bulur yarını
Zencirin koparmış aslana benzer
Yirmi beşte bıyıkları burulur
Otuzunda akan sular durulur
Otuzbeşte günahları sorulur
Ataşa atılmış pervana benzer
Kırk yaşında gazel dökülür bağlar
Kırkbeşinde günahlarına ağlar
Ellisinde oğullara bel bağlar
Dağ başına çökmüş dumana benzer

Sayfa 2062

Fanidir şu dünya fani
Alır da vermez yari
Bu tükenmez derdimi
Tabipler de bilmedi
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Allah'ın verdiği dert
Gün olur gelir geçer
Aşka düşen yürekler
Yanar kül olur geçer
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Kaynak: Kemal Çığrık

Ellibeşte sızı iner dizine
Altmışında duman çöker gözüne
Altmışbeşte hiç bakılmaz yüzüne
Ahireti gözetir süphana benzer
Yetmişinde gördükleri düş olur
Yetmişbeşte artık çöker kış olur
Sekseninde badem gözler yaş olur
Yolunu yitirmiş kervana benzer
Seksenbeşte artık beli bükülür
Biter ömrü takatı gücü sökülür
Doksanında hep dişleri dökülür
Geldi geçti şimdi yalana benzer
Doksanbeş yaşına girip aşınca
Ölüm korkusu gelip yaklaşınca
İnsanoğlu yüz yaşına varınca
Sanki savrulmuş harmana benzer
Kaynak: Aşık Hasan

Mevlam Bir Çok Dert Vermiş
Mevlam bir çok dert vermiş
Beraber derman vermiş
Bu tükenmez derdime
Neden ilaç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
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Mevlam Der Ki Doğruca Gel
Mevlam derki doğruca gel gel
Kulum bana fevrice gel
Eğri gelen ermez bana
Doğruluk et yolluca gel
Kalk seherden yükün bağla
Niyaz eyle çok çok ağla
Haddin üzre inci çağla
Hub yoluna saç uca gel
Kalk zikreyle lahza durma
Benden özgesini görme
Acı tatlı asla sorma
Her işime razıca gel
Kaynak: Ahmet Deringöl

Mevlam Gör Diyerek İki Göz Vermiş
Mevlam gör diyerek iki göz vermiş
Bilmem ağlasam mı ağlamasam mı
Dura dura bir sel oldum erenler
Bilmem çağlasam mı çağlamasam mı
Yoksulun sırtından doyan doyana
Bunu gören yürek nasıl dayana
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Bilmem söylesem mi söylemesem mi
Mahzuni Şerif'im dindir acını
Bazı acılardan al ilacını
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Pir Sultanlar gibi darağacını
Bilmem boylasam mı boylamasam mı
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Mevlam Seni Bana Verse
Mevlam seni bana verse
Derim hey gidinin oğlu
Arşa direk direk oldu
Zarım ey gidinin oğlu
Beni önünde assınlar
Emret kellemi kessinler
Derim aşkına yüzsünler
Verem hey gidinin oğlu
Canım sen bir adil hansın
Han oğlusun hem hansın
Yalancı dünyada sensin
Varım hey gidinin oğlu
Köroğlu gidişin Acem
Ne günüm belli ne gecem
Hem halifemsin hem hocam
Pirimsin gidinin oğlu
Kaynak: Köroğlu

Mevlana (Yok Değilsin)
Bu dünyada yok değilsin
Varsın Mevlana Mevlana
Sen cümlemizin gönlüne
Yarsın Mevlana Mevlana
Gerçekler dünyada ölmez
Her ermiş Mevlana olmaz
Mevlana Mevlana
Can gözü görmiyen bilmez
Sırsın Mevlana Mevlana
Her gönüle bir eşsin sen
Galpde yanan bir aşksın sen
Mevlana Mevlana
Gönlümüze güneşsin sen
Nursun Mevlana Mevlana
Kaynak: Neşet Ertaş

Meydan Başında Duranda
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Sayfa 2063

Meydan başında duranda
Çekip bıyığım buranda
Dişlerim kamaştıranda
İsterim pulat kemirem
Karat çıkıp eşinende
Yaralanıp deşinende
Kavga sesi işitende
İsterim dağlar yuğuram
Köroğlu'yum yucalmışam
Nice beyden bac almışam
Yüz deseler kocalmışam
Gücüm var dağlar devirem
Kaynak: Köroğlu

Meydanda At Oynadı
Meydanda at oynadı gül boy çelebi
Şad oynar şad oynadı gül boy çelebi
Gülnaz durduğu damı avadan olsun
Göz kırpar kaş oynadı gül boy çelebi
Boyuv beyrağ direği gül boy çelebi
Yeddi kızın dileği gül boy çelebi
Gülnaz peçe altınnan maşallah deyer
Titret vırar yüreği gül boy çelebi
Bahçavun gülü katmer gül boy çelebi
Gün vırar titret oynar gül boy çelebi
Gülnaz peçesin açıp helhele veri
At kişner özü kişner gül boy çelebi
Kaynak: İbrahim Terzi

Meydanlar
Şu Yeryüzü Er Meydanı
Gönül Sevmez Her Meydanı
Yüreksize Yorgan Döşek
Koç Yiğide Ver Meydanı
Geldiği Gün Kutlu Çağı
Bas Titresin Yerin Bağrı
Doğudan Batıya Doğru
Bir Yay Gibi Ger Meydanı
Gaytan Bıyık Bura Bura
Gakkoş Dadaş Sıra Sıra
Elazizde Çayda Çıra
Erzurumda Bar Meydanı
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Bak Neler Var Dünlerinde
Acı Tatlı Günlerinde
Dumlupınar Önlerinde
Mehmetçikten Sor Meydani
Git Ceddine Bir Sor Hele
Hatirina Neler Gele
Dar Boğazda Çanakkale
Tarihin En Zor Meydanı
Kaynak: N.Yıldırım Gençosmanoğlu

Meyhanaya Girdim Üç Konyağ İçtim
Meyhanaya girdim üç konyağ içtim
Düşmanlarım görüb kendimden geçtim
Yeddi piçag yedim sekkizde düştüm
Oyanalım oyan oyanmaz oldum
Yeddi piçag yarasına dayanmaz oldum
Meyhanadan çıktım yol basa basa
Kül oldu ciğerim kan kusa kusa
Beni yardan edeni zalim Mağusa
Oyanalım oyan oyanmaz oldum
Yeddi piçag yarasına dayanmaz oldum
Mağusa denizi limandır liman
Atrafını sarmış bir kara duman
Beni yardan edeni bulmasın iman
Oyanalım oyan oyanmaz oldum
Yeddi piçag yarasına dayanmaz oldum
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Meyhaneler Yok
Bu nasıl memleket bu nasıl dünya
Gamı defetmeye meyhaneler yok
Bu nasıl yaşamak bu nasıl hülya
Sakiler elinden peymaneler yok
Kanarya terketmiş boştur kafesi
Bülbülün goncadan geçmiş hevesi
Kesilmiş gelmiyor baykuşun sesi
Gidip eğlenecek viraneler yok
Yetti Zülali artık etme ah u zar
Bulamazsın bir münasip şivekar
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Sayfa 2064

Bari Sahralara olsam kafadar
Hani Mecnun gibi divaneler yok
Kaynak: Aşık Zülali

Meyro
Akşam olur tepelerin ardından
Bana varsan ölürmüydün acından
Öğüt mü aldın Meyrom zalim bacından
Demedim mi Meyrom giden ellere
Demedim mi Meyrom düşen dillere
Akşam olur koyun kuzu akışır
Al memeler bir biriyle tokuşur
Benim Meyrom şimdi kimle konuşur
Demedim mi Meyrom giden ellere
Demedim mi Meyrom düşen dillere
Yeğin olur bizim elin ekini
Top top olmuş Meyro kızın kekili
Ben gidersem Meyrom kimler vekili
Demedim mi Meyrom giden ellere
Demedim mi Meyrom düşen dillere

Meyus Olma Kel Deyenin Sözüne
Meyus olma kel deyenin sözüne
Boz duman çökmüştür onun gözüne
Tanımamış yokuşuna düzüne
İnciyi, mercanı bir taş sanmıştır
Diline geleni sallayıp atmış
Cebelakra diye bir hüner satmış
Bilmemiş kadrini ne tadın tatmış
Aç gibi gördüğün bir aş sanmıştır
Meşhur misal mızrak sığmaz çuvala
Ne denir mi dilli düdük kavala
İsmini kel diye koyan budala
Vurduğu darbeyi yavaş sanmıştır
Kaynak: Kamil Sarıateş

Meyvalarda Üç Meyve Var
Meyvalarda üç meyva var aman
Ayva da var elma da var ayva
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Ayva da senin elma da senin
Nar senin nar senin olsun
Suya giden top zülüflü
Yar benim yar benim olsun
Bineklerden üç dilek var
Dilenecek dilenecek aman
Aygırda senin beygir de senin
Tayda senin olsun tay senin olsun
Suya giden top zülüflü
yar benim aman yar benim
Kaynak: Menteşeli Cengiz

Meyvalardan Üç Meyva

Sayfa 2065
Kaynak: Zeynep Hanlarova

Mezar Arası (Kazımım)
Mezar arasında harman olur mu
Kama kurşun yarasına derman olur mu
Kamayı vuranda din iman olur mu
Aslanım Kazımım yerde yatıyor
Kaytan bıyıkların kana batıyor
Mezar arasında kanlı kasaplar
İnsan ahbabına kamamı saplar
Cenazem gidiyor bakın ahbablar
Aslanım Kazımım yerde yatıyor
Kaytan bıyıkların kana batıyor

Meyvalardan üç meyva var yiyilir
Birin elma birin ayva nar da var
Elma size ayva size nar size
Şu karşıki konaktaki yar bize

Mezar arasında melekler çoktur
Gelme doktor gelme çaresi yoktur
Bir Allah'tan başka hiç kimsem yoktur

Oynar oynar gelir yüke dayanır
Ne sümsükten ne cümcükten uyanır

Aslanım Kazımım yerde yatıyor
Kaytan bıyıkların kana batıyor

Diyimlerden üç diyim var diyilir
Birin ana birin baba yar da var
Ana size baba size yar bize
Şu karşıki konaktaki yar bize

Mezarımın daşı kıbleye karşı
Üstündeki çimenler gözümün yaşı
Bakın ey ahbablar Kazimin naşı

Oynar oynar gelir yüke dayanır
Ne sümsükten ne cümcükten uyanır
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Meyvelerden Üç Meyve Var
Meyvelerden üç meyve var üçü de balam yemeli
Biri alma biri heyva birisi nar
Alma senin heyva da senin narı menim bala narı menim
İndi de didim yemelisen yemeli
Yollardan üç yol var üçü de balam gezmeli
Biri iniş biri yokuş birisi düz
İniş senin yokuş da senin düz menim bala düz menim
İndi de didim gezmelisin gezmeli
Dağ başında üçü gelir üçü de balam sevmeli
Biri gelin biri hanım birisi gız
Gelin senin hanım da senin gız menim bala gız menim
İndi de didim sevmelisin sevmeli

Aslanım Kazımım yerde yatıyor
Kaytan bıyıkların kana batıyor
Mezar arasından atlayamadım
Döküldü cephanem toplayamadım
Zalım düşmanlar haklıyamadım
Aslanım Kazımım yerde yatıyor
Kaytan bıyıkların kana batıyor
Kaynak: Yöre Ekibi

Mezar Arasında Harman Olur Mu
Mezar arasında harman olur mu
Süngü yarasına (yavrum) darman olur mu
Kazım'ı vuranda (din) iman olur mu
Aslanım Kazım'ım (aman) yerde yatıyor
Kaytan bıyıkları (aman) kana batıyor
Kazım'ı vuran dohtor mahpus yatıyor
Mezarımın daşı kıbleye karşı
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Söylesin dinlesin (anam) kabrimin daşı
Kazım'ı sorarsav efelerin başı
(Bana sebeb oldı dohtor binbaşı)
Aslanım Kazım'ım (aman) yerde yatıyor
Kaytan bıyıkları (aman) kana batıyor
Kazım'ı vuran dohtor mahpus yatıyor
Mezar arasında kanlı kassaplar
Tabutum geçiri kalhın ahpaplar
Açın cennet kapsın şehid yatanlar
Aslanım Kazım'ım (aman) yerde yatıyor
Kaytan bıyıkları (aman) kana batıyor
Kazım'ı vuran dohtor mahpus yatıyor
Kaynak: Sıdık Bende Gafur

Mezar Arasında Harman Olur Mu
Mezar arasında harman olur mu
Gama yarasına derman olur mu
Gamayı vuranda iman olur mu
Aslanım Kazım'ım yerde yatıyor
Gaytan bıyıkları gana batıyor
Mezar arasından atlayamadım
Döküldü cephanem toplayamadım
Bir tek düşmanımı haklayamadım
(Gama yarasını saklayamadım)
Aslanım Kazım'ım yerde yatıyor
Gaytan bıyıkları gana batıyor
Mezar arasında ganlı gasaplar
İnsan ahbabına gama mı saplar
Cenazem geçiyor bakın ahbaplar
Aslanım Kazım'ım yerde yatıyor
Gaytan bıyıkları gana batıyor
Mezarımın daşı gıbleye garşı
Üstünün toprağı gözümün yaşı
Benim gözel oğlum efenin başı
Aslanım Kazım'ım yerde yatıyor
Gaytan bıyıkları gana batıyor
Kaynak: Yöre Ekibi
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Sayfa 2066

Mezar Arasında Kanlı Kasaplar
Hıdırlığa çıktım yan basa basa
Ciğerlerim kurudu kan kusa kusa
Seni vuran zalım arabacı musa
Aslanım Kasım'ım efem yerde yatıyor
Saat köstek kaytan bıyık kana batıyor
Mezar arasında kanlı kasablar
Kasaplar oturmuş bıçak masatlar
İnsan ehbabına efem kama mı saplar
Aslanım Kasım'ım efem yerde yatıyor
Saat köstek kaytan bıyık kana batıyor
Mezar arasında pusu kuruldu
Yiğidim Kasım'ım efem orda vuruldu
Kamayı vurandan hesap soruldu
Aslanım Kasım'ım efem yerde yatıyor
Saat köstek kaytan bıyık kana batıyor
Mezar arasında harman olur mu
Kama bıçak yarasına derman olur mu
İnsan ehbabına böyle vurur mu
Aslanım Kasım'ım efem yerde yatıyor
Saat köstek kaytan bıyık kana batıyor
Mezar arasından atlayamadım
Cephanem döküldü efem toplayamadım
Bir tek düşmanımı haklayamadım
Aslanım Kasım'ım efem yerde yatıyor
Saat köstek kaytan bıyık kana batıyor
Mezar arasında ötmesin kuşlar
Hayırdır inşallah gördüğüm düşler
Cenazeme gelsin bütün dervişler
Aslanım Kasım'ım efem yerde yatıyor
Saat köstek kaytan bıyık kana batıyor
Kaynak: Mustafa Uğuz

Mezar Arasından Atlayamadım
Mezar arasından atlayamadım
Döküldü cephanem toplayamadım
Zalim düşmanımı haklayamadım
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Aslanım Kazımım yerde yatıyor
Kaytan bıyıkları kana batıyor
Mezar arasında harman olur mu
Kama yarasına derman olur mu
Bir ben ölmeyinen alem ölür mü
Aslanım Kazımım yerde yatıyor
Kaytan bıyıkları kana batıyor

Sayfa 2067

Mezarımın taşı bozdağa karşı
Üstünün toprağı gözümün yaşı
Çakırcalıyı vurdular akşama karşı
(Bağlantı)
Uyan anam uyan gör neler oldu
Karıncalı dağ başı kanı ile doldu

Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Çekin kıratımı binek taşına
Kollarım ermiyor eğer kaşına
Karıncalı dağda geldi düşman karşıma

Mezarımı Kızlar Kazsın

Bağlantı

Mezarımı kızlar kazsın dar olsun
Etrafında lale sümbül bağ olsun

Kaynak: Yöre Ekibi

Alın benim çekmecemden resmimi
Ben ölürken duymasınlar sesimi
Alın benim çekmecemden kürkümü
Ben ölürsem söylesinler türkümü
Kaynak: Remziye Mutlu

Mezarımı Yol Üstüne Kazsınlar
Valla(h) gardaş
Mezarımı yol üstüne kazsınlar
Valla(h)
Telkinimi baş ucuma yazsınlar
Valla(h)
Gelen giden yolcular
Burada bir garip ölmüş desinler (oy oy oy oy oy oy)
Valla(h) Çetindir ölüm ölüm
Getirin yavrumu görüm
İstersiz orda kalın ben garibem nasıl edim (oy oy oy)
Valla(h) gardaş
Mezarımı derin edin
Valla(h)
Su serpin serin edin (oy oy oy oy oy oy)
Valla(h)
Ben bu dünyadan murat almadım
Ahiretimi mamur edin (oy oy oy oy oy oy)
Valla(h) Çetindir ölüm ölüm
Getirin yavrumu görüm
İstersiz orda kalın ben garibem nasıl edim (oy oy oy)
Kaynak: Bakır Yurtsever

Mezarımın Taşı Bozdağ'a Karşı
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Mezarımın Taşı Urfa'ya Karşı
Mezarımın taşı Urfa'ya karışı
Başucuma koyun yazılı taşı
Üstümdeki çimenler gözümün yaşı
(Bağlantı)
Ağlama sen garip anam bu işler olur
Beni yakan zalim Allahtan bulur
Neneyle neneyle zekim nen eyle
Cenazen gidiyor kalk şivan eyle
Meyhaneden çıktım yan basa basa
Ciğerim delindi kan kusa kusa
Bana sebep olan Antep'li Musa
Bağlantı
Cenazem üstüne güller ektiler
Yeni gelin gibi kefen biçtiler
Bütün ahbaplarım boyun büktüler
Bağlantı
Mezar arasında harman olur mu
Kama yarasına derman olur mu
Zeki'yi vuranda iman olur mu
Bağlantı
Kaynak: Cemil Cankat

Mezarlık (Dünya Dedikleri)
Dünya dedikleri mezarlık imiş
Bilmem ki ne zaman güldürür beni
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Bir çiçeğim derdim dostluk bağında
Eser cahilin rüzgarı soldurur beni
Tükenmez dünyanın kara kedisi
O'nun için bitmez gönlümün yası
Vız gelir cahilin dedikodusu
Ne korkutur ne de yıldırır beni
Ayıptır Mahzuni kılıçla kama
İnsan olan insan kıyar mı cana
Cehennem kükrese korkmazdım ama
Dostun bir tek acı sözü öldürür beni
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Mezerlikte Gezerim
Mezerlikte gezerim
Çıkı çıkı buldum çözerim
Ben alemden güzelim
Niçin bekar gezerim

Sayfa 2068

Mezire'den Çıktım Ağrıyor Başım
Mezire’den çıktım ağrıyor başım
Kalenin dibinde serildi naaşım
İmdada gelmiyor zalım gardaşım
Di değme değme değme yaram derindir
Yaram sağalırsa mevla kerimdir
Vurma zalım vurma nar danesiyem
Anamın babamın bir danesiyem
Atımı bağladım nar ağacına
Kemkülü dolaştı gül ağacına
Benden selam olsun nazlı bacıma
Nasıl dayanacak benim acıma
Di değme değme değme yaram derindir
Yaram sağalırsa mevla kerimdir
Vurma zalım vurma nar danesiyem
Anamın babamın bir danesiyem
Kaynak: Abdullah Tunç

Sarıçam sakızı alınmaz
Koca adama varılmaz
Koca adamın çocuğu
Kucağa da alınmaz

Mezire'den Çıktım Ağrıyor Başım
Mezire'den çıktım ağrıyor başım
Harput'a varmadan serildi naaşım
İmdada gelmiyor zalım gardaşım
Di değme, di değme de yaram derindir
Yaram eyolursa (sağalırsa) mevlâ kerimdir
Sara'nın evleri Toptop'a bakar
Kâtibi vurmuşlar al kanlar akar
Bir mahle kâtibin yoluna bakar
Di değme, di değme nar tanesiyem
Anamın babamın bir tanesiyem
Atımı bağladım ben bir dikene
Tükettin ömrümü, ömrün tükene
Benden selâm olsun kefen dikene
Di vurma, da vurma ben yaralıyam
El alem al geymiş ben karalıyam
Kaynak: Abdullah Tunç
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Mısırı Kuruttun Mu
Mısırı kuruttun mu
Anbarda duruttun mu
Nenen çarık giyerdi
Bunları unuttun mu
Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksin
Mısırın türküsünü benden dinleyeceksin
Mısırı kuruttun mu
Anbarda duruttun mu
Nenen çarık giyerdi
Bunları unuttun mu
Köydeki kızlarınan ırgatlıklar ederduk
Mısırın püskülünden sigaralar içerduk
Mısırı kuruttun mu
Anbarda duruttun mu
Nenen çarık giyerdi
Bunları unuttun mu
Korko çorbası derler mısırın çorbasına
Benden selamlar olsun mısırın babasına
Mısırı kuruttun mu
Anbarda duruttun mu
Nenen çarık giyerdi
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Bunları unuttun mu
Mısırın ekmeğini ederler saç altına
Bizim sofrada mısır benzer sarı altına
Mısırı kuruttun mu
Anbarda duruttun mu
Nenen çarık giyerdi
Bunları unuttun mu

Sayfa 2069

Yollar yorgunu yokuşlar aşkını
Direnir düşmana satmaz aşkını
Zindanda düşmanı direnç şaşkını
Cudi'nin gözleri Cizre'ye bakar
Her kızın çığlığı bir gönül yakar
Her sevda başına bir ateş takar
Dicle'nin suları kendini yakar
Kaynak: Adnan Yücel

Gardaş beşikte seni nenen donatmadı mı
Seni yaradan mevla beni yaratmadı mı
Mısırı kuruttun mu
Anbarda duruttun mu
Nenen çarık giyerdi
Bunları unuttun mu
Kaynak: Erkan Ocaklı

Mısırın Çardakları
Mısırın çardakları
Buz tutmuş bardakları
Açılmış güle benzer
Yarimin yanakları
Havuzum var dört köşe
İçine mermer döşe
Benim güzel yarimin
benleri köşe köşe
Elmas yüzük taşlıdır
Yarim keman kaşlıdır
Herkesin yari gençtir
Benim orta yaşlıdır

Mızıka Çalındı Düğün Mü Sandın
Mızıka çalındı düğün mü sandın
Al (beyaz) yeşil bayrağı gelin mi sandın
Yemene gideni gelir mi sandın
(Bağlantı)
Tez gel ağam tez gel dayanamirem
(Dön gel ağam dön gel dayanamiram)
Uyku gaflet basmış uyanamirem
Ağam öldüğüne (ey ey ey) inanamirem
Koyun gelir kuzusunun adı yok
Sıralanmış küleklerin sütü yok
Ağamsız da bu yerlerin tadı yok
Bağlantı
Ağamı yollarlar (yolladım) Yemen eline
Çifte tabancayı (tabancalar) takmış beline
Ayrılmak olur mu yeni (taze) geline
Bağlantı
Kaynak: Faruk Kaleli

Kaynak: Yöre Ekibi

Mızrap Beni Üzdü Tel Beni Üzdü

Mısri Kızı (Adı Yasak Bir Çiçek)

Dedim katılayım aşk katarına
Sevda beni üzdü hal beni üzdü
Uzadı yollarım engeller dolu
Hasret beni üzdü yol beni üzdü

Adı yasak bir çiçektir dağlarda
Arar yurdunu tarihsiz çağlarda
Bir ezgi başlatır dünyaya karşı
Susar türküsü dumanlı çığlarda
Mısri'nin günü dolmaz
Sevdanın izni olmaz
Sevdaya yasak koyanın
Dünyada yeri olmaz
Mısri kız derler dereler taşkını
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Sam vurdu dağıttı dalım kalmadı
Yardan ayrılalı gönlüm almadı
Nadide çiçekler buket olmadı
Gonca beni üzdü gül beni üzdü
Hilal kaşlarında inci dişinde
Bir ela gözlüdür her gün düşümde
Mecnun misaliyim Leyli peşinde
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Sahra beni üzdü çöl beni üzdü
Lal eyledin Ezgini'nin dilini
Senden başka anlayan yok halimi
Sarı bağlamanın sırma telini
Mızrap yaraladı tel beni üzdü

Sayfa 2070

Kasavet kalmadı bahar yaz oldu
Mihman canlar yüzüm basa geldiniz
Himmet edin bize misafir gele
Yavan yahşi yiye yüzümüz güle
Büyük küçük anı hep Hızır bile
Mihman canlar yüzüm basa geldiniz

Kaynak: Ozan Ezgini

Mihalmi Kızı Çayda Gezer
Mihalmi kızı çayda gezer
Vay le le le mihalmi kızı
Hem geziyor hem oynuyor
Vay le le le mihalmi kızı
Mihalmi kızı yün tarıyor
Vay le le le mihalmi kızı
Hem tarıyor hem oynuyor
Vay le le le mihalmi kızı
Mihalmi kızı aynaya bahar
Vay le le le mihalmi kızı
Hem bakıyor hem oynuyor
Vay le le le mihalmi kızı
Kaynak: Yöre Ekibi

Mihalmi Yari İsterim
Yaylaların yoğurdu
Seni kimler doğurdu
Seni doğuran ana
Bal ile mi yoğurdu
İsterim isterim mihalmi yari isterim
İsterim isterim ayyüzlü yari isterim
Damda kırat beslerim
Ben Midyatlı isterim
Onu bana verseler
Şekerle beslerim
İsterim isterim mihalmi yari isterim
İsterim isterim ayyüzlü yari isterim
Kaynak: Yöre Ekibi

Mihman Canlar
Yine mihman geldi şaa oldu gönlüm
Mihman canlar yüzüm basa geldiniz
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Misafir kapının iç kilididir
Ev sahibi onun gonca gülüdür
Misafir dediğin pirim Ali'dir
Mihman canlar yüzüm basa geldiniz
Bir kula kahretse misafir gelmez
Çalışır çırpınır ektiği bitmez
Seğirtse gitse de menzile yetmez
Mihman canlar yüzüm basa geldiniz
Pir Sultan Abdal'ım kayda verile
Misafir kısmetin getirir bile
Misafir Ali'dir sen özün dile
Mihman canlar yüzüm basa geldiniz
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Mihmanım Mihman
Cihanı alemin darına geldim
Üç günlük viranda MihmanımMihman
Lütfu keremine narına geldim
Üç günlük viranda Mihmanım Mihman
Fani darı handa bir mihmaneyim
Gönlümün elinden dost divaneyim
Malını neyleyim mülkün neyleyim
Üç günlük viranda Mihmanım Mihman
Cihanı alemin seyrine durdum
Rengarenk rüyasına nail oldum
Evvelkilerden sordum soruşturdum
Üç günlük viranda Mihmanım Mihman
Kaynak: Aşık Mevlevi

Mihmanlar Hoş Geldiniz
Ey gönül bülbülleri
Mihmanlar hoş geldiniz
Hak zikr eden dilleri
Mihmanlar hoş geldiniz
Şen olsun otağınız
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Sayfa 2071

Sürülsün devranınız
Ol bizim sultanımız
Mihmanlar hoş geldiniz

Aceb Aşık Ömer ne zaman gelür

Aşk pazarına gelen
Sırr-ı hakikat bilen
Derya-yı umman olan
Mihmanlar hoş geldiniz

Mihrali Bey Destanı

Aşıklar serden geçer
Sırat-ı bunda seçer
Sakiden kevser içer
Mihmanlar hoş geldiniz
Aşık oldum erenler
Aşk halinden bilenler
Dost cemalin görenler
Mihmanlar hoş geldiniz
Pir Sultan'ım aşıklar
Budur kalbi sadıklar
Uyuman uyanıklar
Mihmanlar hoş geldiniz
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Mihnet Köşesinde Yatırıdım Hasta
Mihnet köşesinde yatırıdım hasta
Zaif cismime derman ne zaman gelür
Gözlerim yollarda kulağım seste
Yarimden bir haber ne zaman gelür
Terketti bendesin kaşları hilal
Anınçün kalbimden ayrılmaz melal
Sözü şehd ü şeker lebleri zülal
Dişi dürr ü güher ne zaman gelür
Düşelden derdine diyar-gurbetin
Çekerim kahrını her dem mihnetin
Nihayeti yok mu şeb- i firkatin
Bu zulmete seher ne zaman gelür
Ağlarım ruz ü şeb aman el'aman
Bu derdi çekmeğe kalmadı derman
Muradım üstüne döner mi devran
Felekten ol hüner ne zaman gelür
Böyledir ruz ü şeb fikr ü hayalim
Kemallerle salınır ruh- i alim
Anar mı bendesin gahice zalim
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Kaynak: Aşık Ömer

Ey ağalar beyler bizim ellerde
Koçaklıktan yana birdi Mihrali
Cahallık eyleyip dağlarda gezdi
Epey zaman kaçak durdu Mihrali
İbtida gözünden düştü devletin
Sonra göze girip buldu rağbetin
Cihana tanıttı şanın şevketin
Bir eşsiz namıdar erdi Mihrali
Kan kavga kopanda Kars'ın başına
Doksan üç'te baktı yurdun işine
Dört-beş yüz atlıyı yığdı peşine
Moskof'un cengine girdi Mihrali
Muhtar Paşa kıydı ona nişanı
Başladı dökmeğe hun-ı düşmanı
Şanı tuttu bütün Kafkasistan
Koçaklarda dizdi ordu Mihrali
Orduyı İslam'a rehnümun oldu
Tanrı aslanı çok şad memnun oldu
Düşman güzergahı her pür nun oldu
Leşlerini yere serdi Mihrali
Kemender Kazağı hep bizar etti
Rahat yatırmadı can bizar etti
Loris de elinden el-hazer etti
Gece karargahlar yardı Mihrali
Moskof ordusuna çok dehşet saldı
Hareketlerini keşfedip bildi
Osmanlı askeri tedarik aldı
Düşmana tuzağı kurdu Mihrali
Adını duyanda Rus'un Saldad'ı
Koparırdı "Mama" deyip feryadı
Moskof'a havf saldı merdane adı
Gözlerin kurdunu kırdı Mihrali
Rus'u Şüregel'de pişman eyledi
Yollarını kesip hüsran eyledi
Taburların hakle yeksan eyledi
En dilaverlerin yordu Mihrali
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Mel'un Hacı Veli gör ne iş tuttu
Beş kapige dinin nâmusun sattı
Kars'ın teslimine çok gayret etti
O'nu sağ Paşa'ya verdi Mihrali
Huda'nın mukadder günü gelende
Bu hal ile mahşer günü gelende
Düşmanların zafer günü gelende
Ciğerine dağlar vurdu Mihrali
Ağlaya ağlaya yurdu terketti
Atlıların çekip Sivas'a gitti
Nice ehl-i maraz şifaya yetti
Onlara bir ta'un çordu Mihrali
Alnına yazılmış kara yazılar
Murada yetmedi ağlar sızılar
Haberi getirdi bazı bazılar
Kars'ı her gidenden sordu Mihrali
Akıbet O'na da bu fani cihan
Yar olmadı göçtü kalmadı mihman
Cennet-i Al'a'da tuttu bir mekan
Gaziler yanına vardı Mihrali
Gani Rahman rahmet eyleye ana
Azim hizmeti var dine vatana
Ahvadımız daim adını ana
Severdi gönülden yurdu Mihrali
Sadık'ın feleğe meydanı kaldı
Kıydı o yiğide nâm şânı kaldı
İkinci Köroğlu destanı kaldı
Söylenir dillerde merdi Mihrali
Kaynak: Karslı Aşık Sadık

Mihriban (Gam Kasavet)
Gam kasavet bugün başa derildi
Gördüm gül yüzlümü gene ağlıyor
Nedir hali bilmem nedir efkarı
Sinesini ah çekerek ağlıyor
Kaderim böyleymiş talihim kara
Yüreğime açtı dermansız yara
Nazar mı değdi de Mihriban yare
Alı çözüp karaları bağlıyor
Kirpikleri ıslak gözleri nemli
Hasretlik elinden gönlü elemli
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Sayfa 2072

Bakıyor uzağa yar gamlı gamlı
Sular gibi enginlere çağlıyor
Bu dert ağır geldi Çoban Osman'a
Talihim de uymaz devri zamana
Başım alıp gidem bilmem ne yana
Gitme diye yar yolumdan eğliyor
Kaynak: Aşık Osman Feymani

Mihriban (Yeni)
Sarı saçlarını deli gönlüme
Bağlamışlar çözülmüyor Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban
Yar deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
Lambada titreyen alev üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban
Önce naz sonra söz ve sonra hile
Sevilen seveni düşürür dile
Seneler asırlar değişse bile
Eski töre bozulmuyor Mihriban
Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk deyince ötesini arama
Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban
Boşa bağlanmamış bülbül gülüne
Kar koysam köz olur aşkın külüne
Şaştım kara bahtın tahammülüne
Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban
Tarife sığmıyor aşkın anlamı
Ancak çeken bilir bu derdi gamı
Bir kördüğüm baştan sona tamamı
Çözemedim çözülmüyor Mihriban
Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Mihriban'ım Senden Kime Şikayet
Mihriban'ım senden kime şikayet
Aşk derdin çekmeye kalmadı takat
Bu dert ile ölüp ölüp gitsem nihayet
Yine gönül senden geçmez güzel yar
Esir oldum senin gibi zalime
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Aşkın zincirini vurdun koluma
Acımadın zalım zalım garip halime
Yine gönül senden geçmez güzel yar

Sayfa 2073

Turabi biçare serinden geçer
Gel ağlama garip bülbül ağlama
Kaynak: İbrahim Bakır

Sızlattın yaremi sen eke eke
Kör olsa gözlerim yaş döke döke
Ölsem bu yaradan ah çeke çeke
Yine gönül senden geçmez güzel yar

Mihrican (Saçların Sarı Yarım)
Saçların sarı yarım
Örülmüş yarım yarım
Gör aşkın yarasını
Ne kadar derin yarım
(Bağlantı)
Digel digel Mihrican
Gözlerin sanki mercan
Kadan belan ben alam
He he adan kurban
Bugün hava bulanık
Ciğerim başı yanık
Bu ne çetin sevdadır
El yatar ben uyanık
Bağlantı
Bugün üç gündür güzel
Halım müşküldür güzel
Başımdan çıkan duman
Senin aşkındır güzel
Bağlantı
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Mihrican Mı Değdi Gülün Mü Soldu
Mihrican mı değdi gülün mü soldu
Gel ağlama garip bülbül ağlama
Felek baştan başa kimi güldürdü
Gel ağlama garip bülbül ağlama
Şakı benim şeyda bülbülüm şakı
Bu dünya kimseye kalır mı baki
Sana da mı değdi feleğin oku
Gel ağlama garip bülbül ağlama
Gonca gül açılır har ile geçer
Dertlilerin ömrü zar ile geçer
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Milas Köprüsü
Çekin kıratımı nalbant nallasın
Verin parasını hakkı kalmasın
Örtüverin çevresini sinek konmasın
Ağlama anam ağlama ben gene gelirim
Akan da çaylar gibi akar gelirim
Milas köprüsünde atım boşandı
Siyah perçemlerim yere döşendi
Gümüş palaskamı kimler kuşandı
Ağlama anam ağlama ben gene gelirim
Akan da çaylar gibi akar gelirim
Çekin kıratıma minek taşına
Kollarım yetişmiyor eğer başına
Ah ana ben vuruldum ona yanarım
Kardeşim Ali'den imdat umarım

Milletvekilim
Vekil olduğunu unutmamalı
Her zaman azile hazır olmalı
Aşk sevgi heyecan ile dolmalı
İşte budur benim milletvekilim
Millet ne yiyorsa onu yemeli
Onun derdi ile hep dertlenmeli
Çok az maaş ile yetinilmeli
İşte budur benim milletvekilim
Odun yoksa önce o üşümeli
Vekalet alınan düşünülmeli
Tüm gayesi dert için eşinmeli
İşte budur benim milletvekilim
Yanlış yapmış ise dokunulmalı
Fermanı yüzüne okunulmalı
Haktan ve hukuktan sakınılmalı
İşte budur benim milletvekilim
Makamın maaşın gereği halktır
Kabını doldursa gidişi haktır
Halkına uymayan fermanı yaktır
İşte budur benim milletvekilim
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Bir ayda yediğim bir günde yersen
Bal tutan parmağın yalıyor dersen
Bırak git! .. yoluma halı da sersen
İşte budur benim milletvekilim
Halkın inancına saygı gündemde
Oyuna gelmeyin şimdi son demde
Özgürlük ve barış istiyor hem de
İşte budur benim milletvekilim
Kaynağın başında akar su duru
Hiç kimse ıslanmaz herkes kupkuru
Mizanda sorulmaz kimseye soru
İşte budur benim milletvekilim
Malkoç Ali’yim ben hayal ederim
Yanlış dilemişsem haya ederim
Dünyada-ukbada dava ederim
İşte budur benim milletvekilim
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Sayfa 2074

Milliyetim İnsan Dünyadır Yurdum
Bülbül olup, yar bağında öterim
Sevda bahçesinin gülü aşkına
Katıldım kervana pir&#8217;e giderim
Gerçek erenlerin yolu aşkına
Hasret yarasında tükenmez sızı
Gün geçer gönülden çıkarma bizi
Alnında parlayan zöhre yıldızı
Şahlar şahı merdan Ali aşkına
Milliyetim insan, dünya&#8217;dır yurdum
İnsanı kamilde mevlayı buldum
Ele, bele, dile sahip kul oldum
Hünkar Hacı Bektaş Veli aşkına
Çağan Ali dost yoluna ol turab
Gönüller şen olsun, kalmasın harap
Aşkın badesinden bir damla şarap
Kırkların sunduğu dolu aşkına
Söz: Ali Çağan

Milli Servet Hepimizin
Asfalt eskir diye yavaş yürürüm
Müsrifin yediği naneye bakın
Su bitmesin diye musluk dürürüm
Barajı kirleten keneye bakın
Milli servetimiz milletin malı
Yakarken düşünün küçük bir dalı
Yüzler mahcup olmaz sözler ağdalı
Hazır cevap veren çeneye bakın
Kendi malın olsa fazlası israf
Harca hazineden gösterin masraf
Bir de beklenir af sanki millet saf
Mazimden çalınan seneye bakın
Uçak pisti yaptık inek otladı
Fazla hava vurduk lastik patladı
Dumanda avlanan malı katladı
Ruhsat verdiğimiz sineye bakın
Malkoç Ali neler görür genç yaşta
Siyah teli kalmaz saçta ve kaşta
Umudumuz halim selim gardaşta
Masalla uyutan nineye bakın

Min Defe (Tecnis)
Bir nadana şikar oldum bilmeden
Hagg sözümden yaralandım min defe
Men aşığam min defe
Yara aldım min defe
Dedim hal ehli olsan
Baş eyerem min defe
Halal südlü halal yarın sevginen
Yalvar yapış "yarım" söyle min defe
El uzatdım gül üzüne çatmadı
Dost bahışım bahışına çatmadı
Men aşığam çatmadı
Elim sene çatmadı
Seni yahin dost bildim
Niye sene çatmadı
Her sifete düzgün deyil hoş bahmag
Lenet! Lenet! Şeytan - şere min defe
Minayeyem fitne-feldın yanam men
Ganan üçün bir şam olub yanam men
Men aşığam yanim men
Heyanetden yanam men
İnsanliğın yolu budur dünyada
Yarandana şükür eyle min defe

Kaynak: Ali Rıza Malkoç
Kaynak: Minaye Azaflı
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Minarede Ezan Var
Minarede ezan var
Gül bahçede gezen var
Aksekinin içinde
Gün görmedik güzel var
Eğrim büğrüm Hemzano'nun yolları
Mengül ister Zeliha'nın kolları
Ak üzüm asmasıyım
Antalya yosmasıyım
Ana doktor getirme
Ben yarin hastasıyım
Eğrim büğrüm Hemzano'nun yolları
Mengül ister Zeliha'nın kolları

Sayfa 2075

Haydi yarim mini mini maşallah
Maşallah kavuşuruz inşallah
Kaynak: Yöre Ekibi

Minarede Taş m'Olur
Minarede taş m'olur
Bundan ince kaş m'olur
Bundan ince kaş olsa
Cümle aleme baş m'olur
Sarmaşık bülbülleri
Severim o dilleri
Açtı yeşil yapraklar
Tam muhabbet günleri
Kaynak: Ahmet Camcı

Kaynak: Erdal İyiöz

Minarede Ezen Var
Minarede ezen var
Gül bahçede gezen var
Şu güzeller içinde
Yüreğimi ezen var
Haydi yarim mini mini maşallah
Maşallah kavuşuruz inşallah
Minarenin alemi
Kaşa çekmiş kalemi
Bu güzellik sendeyken
Yakar cümle alemi
Haydi yarim mini mini maşallah
Maşallah kavuşuruz inşallah
Minarenin burçları
Öter yandırdı beni
Yarimin bakışları
Haydi yarim mini mini maşallah
Maşallah kavuşuruz inşallah
Elmayı top top yapalım
Elmayı top top yapalım
Kızlara bahşiş atalım
Kadifede ceketini
Dar yapalım
Ne güzel yaraşır ince bele
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Minarenin Alemi
Minarenin alemi aman aman
Kaşları kudret kalemi
Madem doktor değildin dalgalı güzelim
Niçin açtın yaremi
Minareden at beni aman aman
İn aşağı tut beni
Ak gerdanın üstünde dalgalı güzelim
Ninni tut uyut beni
Kaynak: Zehra Süzgün

Minarenin Alemi
Minarenin alemi
Kara kaşın kalemi
Sana güzel dedimse (dedimse)
Yak mı dedim alemi
Aman edalı bebek
Yandım edalı bebek
Kalk gidelim
Dağları deleyim mi
Yanına geleyim mi
Eller altın verirse (verirse)
Ben canım vereyim mi
Aman edalı bebek
Yandım edalı bebek
Kalk gidelim
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Sayfa 2076

Kaynak: Seyit Mehmet Çopur

Gerdanına liraları dizdireyim aman
Seni alıp diyar diyar gezdireyim aman

Minarenin Alemi

Kaynak: Nurettin Bayhan

Minarenin alemi
Al eline kalemi
Ben okuyam sen dinle
Başımıza geleni

Minarenin Uçları

Sallan da sallanalım
Höst de de oynayalım
Evlerinin önünde
Mangal kömürü müsün
Elinde dolma kalem
Banga müdürü müsün
Sallan da sallanalım
Höst de de oynayalım
Evlerinin önünde
Fişne yetişir fişne
Bizim köye yakışır
Gıravatlı enişte
Sallan da sallanalım
Höst de de oynayalım
Masa üstünde roman
Okurum zaman zaman
Oğlan sana varacam
Subay olduğun zaman
Sallan da sallanalım
Höst de de oynayalım
Kaynak: Ahmet Güzeldemir

Minarenin Alemi
Minarenin alemi
Kara kaşın kalemi
Kalem alıp gaşlarını yazdırayım aman
Gerdanına liraları dizdireyim aman
Seni alıp diyar diyar gezdireyim aman
Minare ince ince
Ölürüm görmeyince
Kalem alıp gaşlarını yazdırayım aman
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Minarenin uçları
Öttü sabah kuşları
Balınan kaymak olmuş
Aman güzel sevdiğim
Gül sinenin uçları
Üzüm aldım salkımdan
Yaprağının altından
Eğil bir yol öpeyim
Aman güzel sevdiğim
Gül sinemin altından
Kaynak: Nuh Akgün

Mineler (Eski)
Ördek isen göle gel
Şahin isen kola gel
Din ayrı kafir isen
Azıcık imana gel
Aman mineler
Dost dost mineler
El uçkurda şal göbekte döneler
Deveyi düzde gördüm
Kakülü yüzde gördüm
Oniki gelin sevdim
Cilveyi kızda gördüm
Aman mineler
Dost dost mineler
El uçkurda şal göbekte döneler aman
Patlıcan oydum bütün
Aldı bacanızı tütün
Adam adamı yemez
Ezecük beri sürtün
Aman mineler
Dost dost mineler
El uçkurda şal göbekte döneler aman
Limonsuz portakalsın
Sözümüz burda kalsın
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Çarşıya dellal çıkmış
Herkes sevdiğin alsın
Aman mineler
Dost dost mineler
El uçkurda şal göbekte döneler aman
İlimonu sıktım yar
Gül hatırım yıktın yar
Dosta düşmana karşı
Hatırımı yıktın yar
Aman mineler
Dost dost mineler
El uçkurda şal göbekte döneler aman
Kaynak: Ahmet Altuner

Mineler (Keten Gömlek)
Keten gömlek dize dek mineler
Gel gidelim bize dek mineler
Sarılalım yatalım mineler
İlkbahardan güze dek mineler
Amman amman mineler
İnce elekten un eler
Nazlı da yarimi görmüş
Pencereden el eder
Kebabın tuzu gibi mineler
Melerim kuzu gibi mineler
Ben yarimi beslerim mineler
Konya’nın kızı gibi mineler
Amman amman mineler
İnce elekten un eler
Nazlı da yarimi görmüş
Pencereden el eder
Keten gömlek filfili mineler
Nerden aldın bu dili mineler
Bu dil buranın değil mineler
İstanbul’un bülbülü mineler

Sayfa 2077

Geçerken bize uğra mineler
Benden başka seversen mineler
Bilinmez derde uğra mineler
Amman amman mineler
İnce elekten un eler
Nazlı da yarimi görmüş
Pencereden el eder
Kaynak: Memduh Derin

Mineler (Yeni)
Aman bağa girdim üzüm yok of of of
Aman bağa girdim üzüm yok of of of
El yarinde gözüm yok aman aman
Aman mineler mineler döneler
Eli işte gözü oynaşta usulda
Yavaş döneler aman aman
Aman ne dedim de darıldın of of of
Aman ne dedim de darıldın of of of
Aman el yerine sarıldın aman aman
Aman mineler mineler döneler
El uçkurda şal göbekte usulda
Yavaş döneler aman aman
Aman elma verdim atarsın of of of
Aman elma verdim atarsın of of of
Aman mineler mineler döneler
Eli işte şal göbekte usulda
Yavaş dönerler aman aman
Aman el duydu alem duydu of of of
Aman el duydu alem duydu of of of
Aman kimin ağzın tutarsın aman aman
Aman mineler mineler döneler
Eli işte şal göbekte usulda
Yavaş dönerler aman aman
Kaynak: Ahmet Altuner

Amman amman mineler
İnce elekten un eler
Nazlı da yarimi görmüş
Pencereden el eder
Kebabı ince doğra mineler
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Mini Etekli Kızımız
Mini etekli kızımız
Sokak sokak düğün ister
Kalça göster göğüs göster
Mini etekli kızımız
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Terbiyesi bulutlarda
Hayalleri umutlarda
Babası aç kendi darda
Mini etekli kızımız
Zaten bizim hayat mini
Avrupa'ya gitti ünü
Kime sattın arı dini
Mini etekli kızımız
Soytarı mı sosyete mi
Biz mi deli siz öte mi
Mini tahsil Fakülte mi
Mini etekli kızımız
Kız anaya benzemez mi
İnsan gibi gezemez mi
Şu entari uzamaz mı
Mini etekli kızımız
Mahzuni yoldan çıkamaz
Sana bu şekil bakamaz
Terbiyeni halk yıkamaz
Mini etekli kızımız
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Minnet Eyledikçe Aksine Döner
Minnet eyledikçe aksine döner
Etmeyelim çark-ı devrana minnet
Geceler muhabbet şem'ası yanar
Hacet değil mah-ı tabana minnet
Ezberden okuduk aşk kitabını
Anladık sofunun her sevabını
Saki sundu bize hayat abını
Kalmamıştır ab-ı hayvana minnet
Müminler işine münafık şaşa
Münkirler başını ko vursun başa
Kanaat tacını giyince başa
Ne sultana minnet ne hana minnet
Erenler bezmine girmez namahrem
Bu yolda baş veren olurmuş mahrem
Dost derdinden buldu derdine mehrem
Dertli etmez gayrı dermana minnet
Kaynak: Aşık Dertli
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Sayfa 2078

Miras Hak Değil Mi
Vay miras hak değil mi ben de isterim
İğneden ipliğe bir bir bölerim
Babamın mirasın ben de isterim
Çöplükte bulduğum yorgan nicoldi
Vay hanı araba hanı maraba
Hane dükkan olmuş bütün haraba
Hanı samanlıktaki kırık araba
On yedi düğümlü urgan nicoldi
Vay hanı babamın toprak lengeri
Has palıttanıdı o et çengeli
Gözüme görünmez tavuk pingeli
Darma dağın dipsiz sepet nicoldi
Vay hanı babamın reçber takımı
Senede ekerdi üç got tohumu
Vermezdi bir o dağın hakkını
Hanı çifte hizmetkerler nicoldi
Vay bu kadar malın hepsine yandım
Keten gömlek gitti yeleğe yandım
Teneke cezveleri Tokat'tan aldım
Yanı kırık kulpsuz fincan nicoldi
Kaynak: Nurettin Keser

Miri'nin Evleri
Miri'nin köprüsü dardır geçilmez
Soğuktur suları bir tas içilmez
Aman be annem babam dayanamayacağım
Ben bu Miri'nin balkanında duramayacağım
Miri'nin evleri sazdan samandan
Korkumuz yoktur bizim düşmandan
Aman be annem babam dayanamayacağım
Ben bu Miri'nin balkanında duramayacağım
Miri'de her mevsim farksız bahardan
Düşmanları kovarız biz bu diyardan
Aman be annem babam dayanamayacağım
Ben bu Miri'nin balkanında duramayacağım
Kaynak: Hanife İsmail Kadıoğlu

Mirkut
Mirkut binin vi yali, zend ü bendan vemali
Doxe bigirin ü rakin, bila dangoh binali
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Him dano, him xwarino, him jiyano
Kese nekin be imano, kese bikin jin ü jiyano
Hey ne li mal e ne li mal e, lawik hate peş mal e
Ber bira te behal e, ji kerba keçike dinale
Xweda ava bike ve male, keçike bike li bermali

Sayfa 2079

Bize ekmeklik buğdayı verdi
Sürmesin hayatımız böyle
Özgürlük ve imandan mahrum
Kaynak: Geleneksel

Mirze (Oğlan Adın Beydi Gel)

Dane me ye, pel kuteye
Ew xwedana, eniya me ye
Axa naxwe, xatün naxwe
Ev ji keda, deste me ye

Oğlan adın beydi gel (oy Mirze Mirze Mirze)
Derdin meni eydi gel (gel gideyh mennen size)
Bir çift eyva besledim (oy Mirze Mirze Mirze)
Tam vahtına deydi gel (gel gideyh mennen size)

Lawno rabin dan ledan in, tev le bidin nan ü dan in
Zar ü zeçen me birçi bü, li payiz ü zivistan in
Spas ji Xwudaye xwe bikin, daye me ev nan ü dan e
Bila emre me wiha neçe be azadi be iman e

Oğlanın adı Mirze (oy Mirze Mirze Mirze)
Atını bağla bize (gel gideyh mennen size)
Sen eskere giderken (oy Mirze Mirze Mirze)
Beklerem söz-be-söze (gel gideyh mennen size)

Kaynak: Geleneksel

Mirkut (Türkçe)

Oğlanın adı Usuf'tu (oy Mirze Mirze Mirze)
Gün dağları süzüptü (gel gideyh mennen size)
Verdiğin altın yüzük (oy Mirze Mirze Mirze)
Barmağımı boğuptu (gel gideyh mennen size)

(Tokmak)
Tokmağı getirin buraya,
Sıvayın kollarınızı
İndirin sivri ucunu,
Buğday inlesin hele

Oğlan adın Muhammet (oy Mirze Mirze Mirze)
Ağzı gül koynu cennet (gel gideyh mennen size)
Sevdin sevdin almadın (oy Mirze Mirze Mirze)
Niye çıktın muhannet (gel gideyh mennen size)
Kaynak: Süleyman Karabağ

Hem buğdaysın,
Hem yemek, hem hayatsın
Kimseyi imansız bırakmayın;
Hayat verin herkese
Evde değil kız, yok evde;
Delikanlı gelir eve
Hayali bile kötü;
Delikanlı öfkeden titremekte
Allah bu evi şen kılsın,
Gelin yapsın bu kızı eve
Buğdayımızdır, dövün onu;
Bizim terimizdir alnımızdaki
Ağalar, hatunlar yemez,
Bu da bizim el emeğimizdir.
Kalkın delikanlılar, dövün;
Bu buğday ekmek olacak
Açtır çoluk çocuğumuz,
Koca sonbahar ve kışta
Allah'ıma şükürler olsun ki
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Misafir (Anamın Rahminden)
Anamın rahminden yere düşmeden
Dokuz ay yaslandım handa misafir
Bu gün geldim ise yarın giderim
Ben bir ulu kervan hana misafir
Müminlerin defterine bakarlar
Münafığın kayıdını yakarlar
Dar bacadan çalı gibi çekerler
Emanetullahın sende misafir
Haktan emir cebraile buyruldu
Yönümüz de tam kıbleye çevrildi
Siyaset perdesi birden sıyrıldı
Semanın yüzünde künde misafir
Said'im der durma Kur an'a yalvar
Bu yalan dünyada bin türlü hal var
Hazır ol bahtına cihanı server
Bu gün ümmetlerin sende misafir
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Sayfa 2080

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Misafirhanedir Dünya
Misafirhanedir dünya
İşte geldik gidiyoruz
Geçen günler oldu rüya
İşte geldik gidiyoruz
Emekler oldu nafile
Çektiğimiz bunca çile
İnsan-ı kamil bizimle
İşte geldik gidiyoruz
Kalır dünyada servetin
Eğer verdinse zekatın
Ameldir senin cennetin
İşte geldik gidiyoruz
Bu dünya sana kala mı
Mevla'dan yardım ola mı
Dilimiz mübin kelamı
İşte geldik gidiyoruz
Üç günlük yalan dünyaya
Emekler gitti havaya
İşimiz kaldı kübraya
İşte geldik gidiyoruz
Ağlayanın yüzü gülsün
Dünya malı sana kalsın
Kalanlara selam olsun
İşte geldik gidiyoruz
Bu dünyaya konan göçer
Yarap bizi etme naçar
Hak Kerim'dir kapı açar
işte geldik gidiyoruz
Pervani arttı ahımız
Affet Yüce Allah'ımız
Topraktır son durağımız
İşte geldik gidiyoruz

A benim aslan yarim
Duvara yaslan yarim
Duvar cefa götürmez
Sineme yaslan yarim
Güvercinim uyur mu
Çağırsam uyanır mı
Yar orada ben burda
Buna can dayanır mı
A benim hacı yarim
Başımın tacı yarim
Eller bana acımaz
Sen bari acı yarim
Caminin müezzini yok
İçinin düzeni yok
Çok memleketler gezdim
Misget'ten güzeli yok
Daracık daracık sokaklar
Misget şeker topaklar
Pul pul olsun dökülsün
Seni öpen dudaklar
Caminin ezan vakti
İçinin düzen vakti
Ben Misget'i yitirdim
Sonbahar gazel vakti
Gökte yıldız sayılmaz
Çiğ yumurta soyulmaz
Üçer avrat almayan
Hiç erkekten sayılmaz
Kaynak: Mustafa Hulusi Koçer

Molla (Evlerinin Önü Üzüm Asması)
Evlerinin önü üzüm asması
(Molla Molla üzüm asması)
Yarimin geydiği Hüriyeti basması
(Molla Molla Hüriyeti basması)

Kaynak: Aşık Pervani

Misket
Güvercin uçuverdi
Kanadın açıverdi
Elin oğlu değil mi
Sevdi de kaçıverdi
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Şekerden burma Molla Molla
Kendini kolla Molla
Evlerinin önü yüksek kaldırım
(Molla Molla yüksek kaldırım)
Kaldırımdan düştüm beni kaldırın
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Sayfa 2081

(Molla Molla beni kaldırın)
Şekerden burma Molla Molla
Kendini kolla Molla
Evlerinin önü hamama yakın
(Molla Molla hamama yakın)
Hamamdan geliyor boyuna bakın
(Molla Molla boyuna bakın)
Şekerden burma Molla Molla
Kendini kolla Molla
Kaynak: Sırrı Sarısözen

Molla Ahmed
Anne beni Kırkpınar'da kestiler
Cepkenimi saz dalına astılar
Anam babam benden umut kestiler
Dalgın uykulardan uyan Ahmedim
Yağlı kamalara dayan Ahmedim
Yakupoğlu kamaları yağlıyor
Neslihan kız siyim siyim ağlıyor
Katil Macar kollarını bağlıyor
Kuş gibi meydanda dönen Ahmedim
Neslihan yoluna ölen Ahmedim
Bir incecik yol gidiyor Bazlar'a
Ilgıt ılgıt kanım aktı sazlara
Selam söylen anamınan kızlara
Dalgın uykulardan uyanamadım
Yağlı kamalara dayanamadım
Biçildi mi Seydiköy'ün çayırı
Kadir Mevlam canı candan ayırı
Hiç kalmamış Neslihan'ın hayırı
Koç gibi meydanda dönen Ahmedim
Dostlar düşman imiş ben bilemedim
Kaynak: Kazım İşnas

Molla Ahmet Türküsü
Yakuboğlu hayadında dudu var
Neslihan'ın kardan beyaz budu var
Moll'Ahmet'in kasabada adı var
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Dalgın uykulardan uyan Ahmet'im
Yağlı kamalara dayan Ahmet'im
Moll'Ahmet'i Kırkpınar'da kestiler
Cepkenini saz dalına astılar
Anam babam benden umut kestiler
Kuş gibi meydanda dönen Ahmet'im
Neslihan yoluna ölen Ahmet'im
Yakuboğlu kamaları yağlıyor
Neslihan kız siyim siyim ağlıyor
Katil Macar kollarımı bağlıyor
Dalgın uykulardan uyanamadım
Yağlı kamalara dayanamadım
Bir incecik yol gidiyor Bazlar'a
Ilgıt ılgıt kanım aktı sazlara
Selam söylen anamınan kızlara
Dalgın uykulardan uyan Ahmet'im
Yağlı kamalara dayan Ahmet'im
Bir incecik yol gidiyor Elmin'e
Kanım aktı ılgıt ılgıt çimene
İmana gel katil Macar imana
Dalgın uykulardan uyanamadım
Yağlı kamalara dayanamadım
Eridi mi maşrabamın kalayı
Dağıldı mı Moll'Ahmet'in alayı
Bir kama da öldürmenin kolayı
Koç gibi meydanda dönen Ahmet'im
Neslihan yoluna ölen Ahmet'im
Kuruldu mu kasabanın pazarı
Kazıldı mı Moll'Ahmet'in mezarı
Ahbaplarım benden alsın hezeri
Kuş gibi meydanda dönenlerdeniz
Bir güzel yoluna ölenlerdeniz
Tel tel olmuş telgırafın telleri
Esmez oldu badı saba yelleri
Açmaz oldu Seydiköy'ün gülleri
Dalgın uykulardan uyan Ahmet'im
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Sayfa 2082

Yağlı kamalara dayan Ahmet'im
Kaynak: Efkan Şeşen

Biçildi mi Seydiköy'ün çayırı
Kadir mevlam canı candan ayırı
Hiç kalmamış Neslihan'ın hayırı
Koç gibi meydanda dönen Ahmet'im
Dostlar düşman imiş ben bilemedim
Kaynak: Fadime Özalp

Monastire Gideriken
Monastire gideriken bir altın buldum
Balık pazarında üç sofra kurdum
(Bağlantı)
Ben yanar ağlarım gider meyhaneye
Gülgülü bade çakar çakar ağlarım

Mor Keçeyi Boyamadım
Mor keçeyi boyamadım
Çoban sana doyamadım
Çoban seni seviyordum
Utandım da diyemedim
Le le çoban
Çal kavalı garip oğlan
Çobanın elinde kaval
Hele ardında sürüsü var
Eğer çoban susadınsa
Bizim evin önü pınar
Le le çoban
Çal kavalı garip oğlan

Monastire gider iken aldı bir yağmur
Henüz uykudan uyanmış gözleri mahmur

Kaynak: Sadık İçlises

Bağlantı

Mor Koyun Meler Gelir

Monastirin ortasında bir altun direk
Kesilen başlara dayanmaz yürek

Mor koyun meler gelir
Dağları deler gelir

Bağlantı

Giderim böylesine
Karagöz mehlesine

Monastire gider iken ben gördüm onu
Mavidir onun şalvarı beyazdır donu
Bağlantı
Kaynak: Kemal Altınkaya

Bu dağlar meze dağlar
Çiçeği taze dağlar
Tutaydım yar elinden
Gezeydim sizi dağlar

Mor Dağlar

Kaynak: Ömer Aydın

Şehrin ortasında yalnızım kewok
Uzaklarda ağlayan benim kewok
Bastığın yerlerde efkarım ne çok
Derdime derman olun hey
Mor dağlar mor dağlar
Yürek ağlar mor dağlar hey
Yadey yadey
Lele lele rebene
Hasretim düşümde salınsın kewok
Düşüm kanadına sarılsın kewok
Al beni götür inan çaresi yok
Derdime derman olun hey
Mor dağlar

Mor Menekşe Tomurcuk Gül
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Mor menekşe tomurcuk gül
Bitmiş çiçek bahçesinde
Ona aşık olmuş bülbül
Ötmüş çiçek bahçesinde
Ceylan gözlü esmer tenli
İnce belli yüzü benli
Uyumuş narin bedenli
Yatmış çiçek bahçesinde
Sürme çekmiş gözlerine
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Doyum olmaz sözlerine
Türlü güller izlerine
Katmış çiçek bahçesinde
Kul Kevseri sohbetini
yaptık tomurcuk methini
Hasretliğin şerbetini
Tatmış çeçek bahçesinde
Kaynak: Aşık Kevseri

Mor Yaşmaklım Bahar Geldi
Mor yaşmaklım bahar geldi
Sen de durma eserek gel
Bahçe bahçe kucak kucak
Lale sümbül keserek gel
Kopar ayrılık bağını
Sevda yaşasın çağını
Kavuşmanın bayrağını
Daldan dala asarak gel
İhsani'yem sen seni sar
Ayağın incinmesin yar
Yollarında gözlerim var
Üzerine basarak gel
Kaynak: Aşık İhsani

Morcalı Dereleri Akıp Gider
Morcalı dereleri akıp gider sarınca
İçinde yar sevmedim şöyle selvi boyluca
İstedim vermiyorlar bulmayasıca koca
Ay hanım Ayşe hanım nolacak benim halım
İstedim vermiyorlar al bohcanı kaçalım
Morcalı yaylaları yamaçtadır yamaçta
İçinden yar sevmedim şöyle küçük yaşlar
Bu nasıl sevda böyle akıl koymadı başta
Ay hanım Ayşe hanım sevdiceğim sultanım
İstiyom vermiyorlar al bohcanı kaçalım

Sayfa 2083

Ne bana gelirsin ne vazgeçersin
Aman aman Eminem bahar mıdır yaz mıdır
Elindeki cura mıdır aman saz mıdır
Moymulun altında balıklı pınar
Çıkarma çorabı ayağın donar
İnsan sevdiğine böyle mi yanar
Aman aman Eminem bahar mıdır yaz mıdır
Elindeki cura mıdır aman saz mıdır
Kaynak: Ahmet Demir

Muhabbet Aşiyanımdır

Muhabbet aşiyanımdır ona sadık kalar gönlüm
Deniz tek çağlayar her dem bulutlar tek dolar gönlüm
Düşer tufanlara bazen eğilmez esse de yeller
Çınar tek yollar üstünde durur saye salar gönlüm
Senin sensizliğin canan beni bi-ihtiyar etti
Sınık bir ney kırık bir saz tutup daim çalar gönlüm
Uçar kartal kimi dağlar başında yurt salar her dem
Dem a dem intizar gözler kimi fikre dalar gönlüm
Deyirler gülgün ant içmiş yene sadıktı andına
Bu odlar yurduna tehrir deyip ilham alar gönlüm
Kaynak: Bilinmiyor

Muhabbet Eyledim Sadık Yar İle
Muhabbet eyledim sadık yar ile
Hakkın nefesini duydum vallahi
Teslim oldum dosta külli var ile
Bir Pir'i muğana uydum vallahi
İkrar verdim Pir'e dönmezem haşa
Gör ki neler geldi bu garip başa
Ar namus şişesin çalmışam taşa
Melamet hırkasın giydim vallahi

Moymulun Altından Gelir Geçersin

Yüceli gönlümü sakin eyledi
Güruhi Naciye yakın eyledi
Pirim kulağıma telkin eyledi
Ezazil libasın soydum vallahi

Moymulun altından gelir geçersin
Savura savura sigaranı içersin

Uyandı Gaziler çıraklar yandı
Pirler dolusundan içenler kandı

Kaynak: Aşık Çağlari
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Didar gösterdiler zihnim bulandı
Aklımı fikrimi yaydım vallahi
Çoktur Daimi'nin hal ızdırabı
Görülür bizlere aşkın hesabı
Yarin mah yüzünden açtım nikabı
Çifte benlerini saydım vallahi
Kaynak: Aşık Daimi

Muhabbet Eyledim Sadık Yar İle
Muhabbet eyledim sadık yar ile
Ne hoş yerde irasgeldik yar yara
Müşerref olmuşam hoş cemaline
Ne hoş yerde irasgeldik yar yara
Meydanında dola bade içilir
Didarından hakkın nur saçılır
Bahçenizde gonca güller açılır
Ne hoş yerde irasgeldik yar yara
Lisanından türlü kelam söyledi
Özü turap enginleri boyladı
Gönlümüzü gamdan azat eyledi
Ne hoş yerde irasgeldik yar yara
Feryadi'n çektiği şu aşkın odu
Şirindir sohbeti lezzeti tadı
Hanedandır Şah-ı Merdan evladı
Ne hoş yerde irasgeldik yar yara

Sayfa 2084

Yanmış kavrulmuşa merhem ne ola
Garip can katlanır cevr ü cefaya
Dost elinden olsun merhem yareye
Kaynak: Aşık Şahgüzel

Muhabbet Küpünün Olsam Şarabı
Muhabbet küpünün olsam şarabı
Yar beni doldurup içer mi bilmem
Mamur olmak için gönül harabı
Bir mimar eline geçer mi bilmem
Aşığın olmaz mı çile çekmezi
Çilenin olmaz mı boyun bükmezi
Helal süte katan haram pekmezi
Seçmek murat etse seçer mi bilmem
Bülbüle gül yarar deveye diken
Çiledir aşığın boynunu büken
Tarlasına haram tohumu eken
Helal mahsulünü biçer mi bilmem
Kimi mevtasına kefen biçmiyor
Kimi helal rızık yiyip içmiyor
Kelp iken kelp yavrusundan geçmiyor
Hak Seyrani'sinden geçer mi bilmem
Söz: Aşık Seyrani

Muhabbet Nidüğün Bileyim

Muhabbet Kervanı

Muhabbet nidüğün bileyim dersen
Erenler ceminde birdir muhabbet
Bu aşkın sırrına ereyim dersen
Gönül deryasında dürdür muhabbet

Karanlık gecede on iki yıldız
Aydınlanır her yan güneşsiz aysız
Sanırsın geceyi gün ile gündüz
Yıldızların şavkı arşı bürüye

Muhabbet bağında münafık kalmaz
Öter bülbülleri gülleri solmaz
Bu bir sırr-ullahtır aşikar ölmez
Kudret haznesinde sırdır muhabbet

Kalkalım şafakta sabahtan erken
Bülbül güle ah ile zarı ederken
Ufukta sevginin günü doğarken
Muhabbet kervanı dosta yürüye

Hadis-i kudside buyurdu mevla
Muhabbet hilatini giydi Mustafa
Melekler Miraçta kıldılar nida
Haşr olan ruhlara surdur muhabbet

Ali'm sensiz bu dünyayı neyleyim
Bir tan vakti ben de hülle giyeyim
Nur cemalin görüp canım vereyim
İsterse sarsınlar beni deriye

Muhabbet Ali'den sakın çekme baş
Ne derlerse sana desinler kardaş
Niyazı Musa'dır fehmeyle sırdaş
Bosnavi adnaya Tur'dur muhabbet

Kaynak: Süleyman Elver

Evveli ezelden gönülde yara
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler
Kaynak: Aşık Bosnavi

Muhabbet Sofrasın Dünya Güzeli
Muhabbet sofrasın dünya güzeli
Kurmuş çağırıyor mestanelere
Aşkından sarhoşum ezel ezeli
Lütfeyle elin sun peymanelere
Gel içelim beraberce diz dize
Konuşalım görüşelim yüz yüze
Ağzın dem şişesi dudağın meze
Hiç hacet kalmadı meyhanelere
Al'İzzet'e bir dolu ver erinme
Bugün dost bayramı kara bürünme
Tımarhanelerde sakın görünme
Zincir kırdırırsın divanelere
Kaynak: Aşık Ali İzzet

Muhabbet Yelleri
Hak yoluna gidenlerin
Asa olsam ellerine
Er pir vasfin edenlerin
Kurban olsam dillerine
Torunuyuz bir dedenin
Tohumuyuz bir bedenin
Münkir ile cenk edenin
Silahı olsam ellerine
Bir üstada olsam çırak
Bir olurdu yakin ırak
Kemiğimi yapsam tarak
Yar saçının tellerine
Vücudumu kavursalar
Yönüm yare çevirseler
Harman edip savursalar
Muhabbetin yellerini
Vakit kalmadı dermagin
Kaldır Seyrani parmağın
Deryaya akan ırmağın
Katre olsam sellerine
Kaynak: Aşık Seyrani

Muhabbeti Candan İle Gideriz
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Sayfa 2085

Biz burada bülbüllük eylemeyiz
Gülistan kuşuyuz güle gideriz
Bizim kıymatımız bunda bilinmez
Muhabbeti candan ile gideriz
Ne davam var benim şu eller ile
Benim davam Hak ehli kullar ile
Kerbela'ya giden abdallar ile
İmam Hüseyin'e bile gideriz
Öldürelim nefsi dinlemez oldu
Sırr-ı hakikatı söylemez oldu
Şahinim kolumda eğlemez oldu
Turnası çok olan göle gideriz
Cennetin kokusu gelir uçmaktan
Aşıklar usanmaz yiyip içmekten
Öyle namert köprüsünü geçmekten
Akar bozbulanık sele gideriz
Pir Sultan'ım eyder niyazım Hak'tan
Sensin cümlemizi var eden yoktan
Aşıklar usanmaz bayırdan sarptan
Erenler yol kurmuş yola gideriz
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Muhabbetler Kuruldu
Muhabbetler kuruldu
Desti dümbek vuruldu
Kör Bayram'ı sorarsan
Sol dizinden vuruldu
Olamaz gayri
Damlardan çıkamaz gayri
Bugün mahkeme başı
Sallanır köşe taşı
Al yanağı yol etmiş
Ela gözünün yaşı
Olamaz gayri
Damlardan çıkamaz gayri
Kaynak: Hüseyin Fil

Muhammed'in Düğünü Var
Gelin hey erenler düğün tutalım
Muhammed'in düğünü var Cennet'te
Şol mümin kulları davet edelim
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Sayfa 2086

Muhammed'in düğünü var Cennet'te

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Orda gözetirler güzel alemi
Orada koymazlar katil zalimi
Havva Adem ile Meryem gelini
Muhammed'in düğünü var Cennet'te

Muhammet Ali'nin Yolundan

Sekiz derler kırktır Cennet kapısı
Orda olur müminlerin hepisi
Salavattır uluların saçısı
Muhammed'in düğünü var Cennet'te
Düğüne gelene hülle biçerler
Üstlerine miski anber saçarlar
Günahlının günahından geçerler
Muhammed'in düğünü var Cennet'te
Pir Sultan Abdal'ım ümmet içinde
Ay şulesi döner niyet içinde
Cennet-i alada firdevs içinde
Muhammed'in düğünü var Cennet'te
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Muhammet Ali'nin Güzel Yolları
Muhammet Ali'nin güzel yolları
Şimdi türlü türlü yol eylediler
Azgın yaralara cerrah çoğaldı
Herkes bildiğini bol eylediler
Bir gün sonu gelir tacidarlığın
Eksik noktası var gelen salığın
Kendisin bilmedi çoban çalığın
Şimdi Hakk'a yarar kul eylediler
Kesilmedik kara çalı toradı
Şeytana uyanlar almaz muradı
Yoloğlu gelmedi fitne nüredi
Gerçek akıllıyı del'eylediler
Konca güller gibi açılam derdim
Yetmiş iki dilden seçilem derdim
Şurda üç beş sene geçinem derdim
Ahiri dünyayı çöl eylediler
Pir Sultan Abdal'ım bu bir nur idi
Akılları ermez gizli sır idi
Bizim bildiğimiz Ali bir idi
Şimdi her yerde bir Al'eylediler
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Ey erenler gelin nazar eyleyin
Hakikat bağının gülünden geldim
Açtım metahımı pazar eyledim
Bezmi muhabbetin gölünden geldim
Azmeyleyip nazlı pire dayandım
Himmet etti gafletlerden uyandım
İçtim dolusunu nura boyandım
Firdevsi alanın elinden geldim
Münkürler düşerler gümana pasa
Devranımız vardır düşmeyiz yasa
Göklere çekildi Hazreti İsa
Hazreti Meryem'in telinden geldim
Arif olan kişi irfana gelsin
Men aref sırrını fehmedip bilsin
Aşk ehli olanlar nasihat alsın
Muhammet Ali'nin yolundan geldim
Daimi'yim vardır ülfetim nazım
Erenler bağında kumruyam bazım
Öz be öz dedemdir Musayı Kazım
İmamı Rıza'nın belinden geldim
Kaynak: Aşık Daimi

Muhammet Ali'yi Candan Sevenler
Muhammet Ali'yi candan sevenler
Yanılıp yollarda kalmaz inşallah
İmam hasanın yüzünü görenler
Hüseyinden mahrum olmaz inşallah
İmam Zeynel'den bir dolu içen
İmam Bekir'den kaynayıp çoşan
Sıdk ile İmam Cafer'e ulaşan
Bundan başka yola sapmaz inşallah
İmam Kasım'dan kopan erenler
Can baş feda edip ceme gelenler
İmam Rıza'ya ağı verenler
Divanda şefaat bulmaz inşallah
Bir gül olur okuturlar defteri
Bileylenir Şab kulunan teberi
Uyanınca Tagi Nagi askeri
Açılan güllerimiz solmaz inşallah
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Sayfa 2087

Neylesin kadrimi bilmez muhanet
Hatayi'm bu iş bize yeter e
Özünü gata ulu gatara
Mehdi şavkı yakmış cihanı dutara
Şah gatında sitem olmaz inşallah

Sevip ayrılmamız olur mu şandan
Ölmeyince nasıl ayrılam senden
Akıbet sonunda olurum candan
Çağırırım yanıma gelmez muhanet

Kaynak: Vahide Aksoy

Muhammet Mustafa Miraç Deminde
Muhammet Mustafa Miraç deminde
Dedi esselamü aleyk-es-selam
Ali-yyül Murtaza kırklar ceminde
Dedi esselamü aleyk-es-selam
Dünyada yok idi ne ün ne sada
Bir yeşil kubbeyi halketti Huda
Kubbenin içinden geldi bir nida
Dedi esselamü aleyk-is-selam
O kubbenin köşeleri on iki
Fatıma'dan ziya bulmuştur hepi
İçinden açıldı nurdan bir kapı
Dedi esselamü aleyk-es-selam
Akıl ermez ol Ali'nin işine
Okuttu Kur'an'ı mermer taşına
Bilal de çıkınca sela taşına
Dedi esselamü aleyk-es-selam
Veli'm eyder şems ü kamer dolundu
Aynanın üstüne düştü bölündü
Tevella tecella niyaz kılındı
Dedi esselamü aleyk-es-selam

Der Said'im ben gönlümü neyleyim
Sadık yarım yok ki meyil bağlayım
Sunam sana niçin minnet eyleyim
Benim ahım sende kalmaz muhanet
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Muhanetlik Değil Bizim Karımız
Muhanetlik değil bizim karımız
Şehriyar sözüne uyanlardanız
Meydana girende yoktur korkumuz
Kazaya ırıza diyenlerdeniz
Ödleklerle hoş değildir aramız
Teke tek düşmana varmak töremiz
Muhanete sardırmayız yaramız
Yarayı kendimiz saranlardanız
Bineyidim Kırat'ımın üstüne
Alayıdım hançerimi destime
Gafili varmayız düşman üstüne
Vakta hazır olun diyenlerdeniz
Köroğlu'm çıkalım dağlar salına
At sürelim mal yemezin malına
Başım koydum arkadaşın yoluna
Başı dost yoluna koyanlardanız

Kaynak: Aşık Veli
Kaynak: Köroğlu

Muhanet (Yar Suya Giderken)
Yar suya giderken yoluna durdum
Eydirmiş yüzünü gülmez muhanet
Yandım ateşine haberi yoktur
Neylesin üstüne almaz muhanet
Kolunda helkesi elinde testi
Devşir saçlarını rüzigar esti
Tor şahin bakışlı canadır kastı
Ben kula merhamet etmez muhanet
Yürü be hey yürü haktan üşendim
Türap oldum kız yoluna döşendim
Hırkalar giyindim şallar kuşandım
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Muhannetin Acı Sözleri
Sinem üstü ateş oldu od oldu
Yakar muhannetin acı sözleri
Hızır Paşa'nın ettiği derd oldu
Çıkar muhannetin acı sözleri
Seni şekva edem Urum Beyine
Bakmıyon mu şu sinemin dağına
Hançer oldu yüreğimin bağına
Kakar mahannetin acı sözleri
Engel geldi aramızda dolaşır
Yusam çıkmaz kara olmuş bulaşır
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Top top olmuş mah yüzünde dolaşır
Takar muhannetin acı sözleri
Muhannet elinden halim pek şaşkın
Deli gönül gah bulanık gah taşkın
Gönlümün sarayın kalbimin köşkün
Yıkar mahannetin acı sözleri
Pir Sultan Abdal'ım vadem yeterse
Şah'ım gelir salacamdan tutarsa
Karış karış üstümde ot biterse
Çıkar muhannetin acı sözleri

Sayfa 2088

Köy için çalışır duramaz geri
Dürüst çalışanın cennettir yeri
Peygamberin diğer adıdır muhtar
Fakir hastalara çareler arar
İhtiyar heyetiyle alınır karar
Yeşil kart çıkartıp yaralar sarar
İlaçtır çaredir merhemdir muhtar
Okulu camisi yolu çeşmesi
Muayene kaçağı ihzar işleri
Çobanı bekçisi pembe düşleri
Köyde kaymakamdır validir muhtar

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Muhtaç Eyleme
Ulu tanrım senden bir niyazım var
Kulunu namerde muhtaç eyleme
Derdimin dermanı her an sendedir
Lokmana tabibe muhtaç eyleme
Dermanım zehirse sen ver içeyim
İzin ver her yerden dümdüz geçeyim
Kanat ver de denizlerden uçayım
Köprüye sandala muhtaç eyleme
Yokluk verip başım dara getirme
Mezarımda kara çalı bitirme
Hasta edip döşeklerde yatırma
Senden başkasına muhtaç eyleme
Günden güne artmaktadır dertlerim
Eşten dosttan hem köyümden ırağım
Tek dağbaşı olsun benim durağım
Senden başkasına muhtaç eyleme
Yolsuza düşünme kulun yolunu
Sen bilirsin garip bahtım halimi
Yaya aşam şu dağların belini
Senden başkasına muhtaç eyleme
Kaynak: Hodlu Noksani

Muhtar (Bir Köyde)
Kırsal kesiminde taşra bir köyde
Köylünün geliri gideri muhtar
İster zengin olsun isterse fakir
Herkesin avukatı rehberi muhtar

Köyünde istemez hiç dedikodu
Kalbi irfan ile barışla dolu
Adildir eşittir sağlamdır yolu
Hakimdir savcıdır katiptir muhtar
Yazarım çizerim izniyle Hak’ın
Beş yıldır yaptığım işlere bakın
Çok konuştun derler sana Kul Akın
Sorunlar altında ezilir muhtar
Kaynak: Akın Kızılateş

Muhtarım (Yaptığın İşleri)
Yaptığın işleri bizlere göster
Karalar Köyü de bir sulak ister
Yırtılmış yüzünde kalmamış astar
Mertliği erliği bilen muhtarım
Siyaset konuşur olmuş bir bakan
Zehirler dolu bizleri sokan
Aslı bal değil kovanda kokan
Kendini başbakan bilen muhtarım
Kaynak: Ali Ertürk

Mukadder Can Mukadder
Mukadder can mukadder
Gel gidek bize kader
Saçlarında uzanmış
Topuktan dize kader
Bahçada bar olaydı
Ayvada nar olaydı
Rüyamda seni gördüm
Keşke essah olaydı

İlkbahar olunca başlar işleri
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Sayfa 2089

Bahçada gazel olmaz
Her yerde güzel olmaz
Gel Mukadder öpeyim
Yolcuyam durmağ olmaz

Mahsun mahsun duran bebek
Sana ben neyim vereyim
Sen büyürken sere serpe
Ben hangi dağda öleyim

Mukadder can mukadder
Gel gidek bize kader
Saçlarında uzanmış
Topuktan dize kader

Şu munzurda akan çığlık
Dövünen ana dizindir
Yüreğinde hasretini yürek ceylan izidir
Kirvemdir düşer yollara
Gözü hüzünlü akşamlar
Belli uzağın yolcusu
Yüreği dolu umutlar

Bahçada narı gördüm
Eğildim yari gördüm
Keşke görmez olaydım
Benzini sarı gördüm
Mukadder can mukadder
Gel gidek bize kader
Saçlarında uzanmış
Topuktan dize kader
Kaynak: Bilinmiyor

Mukaddes (Aldır Aldır)
Aldır aldır aldır aldır Mukaddes
Al yanakların baldır Mukaddes
Al yanakların baldır
O kınalı ellerinle Mukaddes
Beni uykudan kaldır Mukaddes
Beni uykudan kaldır
İndim çeşme başına Mukaddes
Yazı yazdım taşına Mukaddes
Yazı yazdım taşına
Beni doktor yapsınlar Mukaddes
Genç kızların başına Mukaddes
Genç kızların başına
Kaşların karasına Mukaddes
İp çekmiş arasına Mukaddes
İp çekmiş arasına
Seni melhem diyorlar Mukaddes
Gönlümün yarasına Mukaddes
Gönlümün yarasına
Kaynak: Osman Azizov

Munzur (Mahsun Mahsun)
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Kaynak: Zülfü Beyhan

Munzur Baba
Harput'un dik yamaçları, yeşillenmiş ovaları
Duman gibi karlı karlı yüreğimin yaraları
Beni gelin ediyorlar Harput'un Beyadası'na
Nasıl edem nere gidem Munzur'un akşamlarında
Munzur Baba söyle bana
Adak adamışım sana
Dileğimi kabul eyle
Bir canım var verem sana
Harput'un dağları duman
Karelenmiş bahtı yaman
Şen ol Dersim şen kalasan
Yeşillensin bağın bahçan
Gülümü berdar ettiler
Dillerimi lal ettiler
Beni yardan ayırdılar
Harput'a gelin ettiler
Munzur Baba söyle bana
Adak adamışım sana
Dileğimi kabul eyle
Bir canım var verem sana

Kaynak: Neriman Demet

Munzur Dağı
Bir uzun havadır şu munzur dağı
Mor bir katar gibi dizilir gider
Saz çalınır akşamları cem olur
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Gönlüm terazisi bozulur gider
Koca Fırat vura vura başını
Benim anam döğe döğe döşünü
Aşar çılıkları anacıkların
Ağıtlar yükselir munzura doğru
Kaynak: Mustafa Kul

Munzur Dağı Işıl Işıl Işıldar
Munzur dağı senden ulu var mıdır
Başindeki bora mıdır kar mıdır
Mevlayı seversen doğrusun söyle
Senden aşıp giden ağam sağ mıdır
Kervan geçer dere tepe yol eyler
Rüzgar eser her tarafı toz eyler
İki güzel pencireden el eyler
Hangisiyle yad eyleyim gönlümü

Sayfa 2090

Çağlamaz mı Munzur suyu

Munzur Suyu
Bazı durgun bazı coşkun akarsın
Munzur suyu böyle akışın niye
Bazı dost görünür düşman bakarsın
Munzur suyu böyle akışın niye
Durgunluğun korkutuyor insanı
Coşkunluğun inletiyor her yanı
Tez alırsın suladığın fidanı
Munzur suyu böyle akışın niye
Fırat Cankat sıla sevdası gibi
Hozat gelininin edası gibi
Aliş'in Zarif'e sevdası gibi
Munzur suyu böyle akışın niye
Kaynak: Fırat Cankat

Kaynak: Osman Nuamoğlu

Munzur Dağı Silelenmiş Garinen
Munzur dağı silelenmiş garinen
Aram açık ela gözlü yar inen
Eller bayram eder nazlı yarinen
Benim ömrüm geçer ahu zar inen
Selvinin dalına yaslanmayasın
Yağan yağmur ile ıslanmayasın
El kızı dediğin azrail dostu
Yalan sözlerine aldanmayasın
Kaynak: Mustafa Özgül

Munzur Suyu
Karlı dağlar eteğinden
Akar gider Munzur suyu
Ekine bereket katar
Çağlar gider Munzur suyu
Şavaklar göçer dağına
Doyulmaz peynir yağına
Munzur'un ateş bağrına
Çağlar gider Munzur suyu
Alabalık derde deva
Yaktı yürekleri sevda
Ali'ye kavuşmak var da
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Munzurlu
Munzurdan bir kuş indi
Karalı karalı
Gittim baktım kanatları
Yaralı yaralı
Kirvem belli Dersim dağları
Maralı maralı maralı
Kirvem kirvem kirvem kirvem
Hey avcı vurmuş gor kaç gündür yaralı
Munzurdan bir tas su verim de ölem diyor
Hem ağlıyor hem bir türkü söylüyor
Biz de söyleyelim birlikte ölelim
Munzur benim kirvem olur kime vereyim
Kirvem yine bela kirvem yine bela
Duman olmuş dağlar yolum karanlık
Kirvem yine bela kirvem yine bela
Kor olmuş dağlar yolum karanlık
Aaahh diz çöküp illede
Anam anam anam diyor
Burna haber salında daye daye daye
Ahhhh dönüp gitsem şu dağlara diyor
Kirvem dağlarda nerde olduğunu bilem
Ahhhhh dağlara git ateş yak orda olduğunu bilem
Ahhhh kirvem uzat uzat ayağının altını öpem
Munzurdan bir taş su verim de ölem diyor
Hem ağlıyor hem bir türkü söylüyor
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Biz de söyleyelim birlikte ölelim
Munzur benim kirvem olur kime vereyim
Kirvem yine bela kirvem yine bela
Duman olmuş dağlar yolum karanlık
Kirvem yine bela kirvem yine bela
Kor olmuş dağlar yolum karanlık

Sayfa 2091

Kalk kız Muradiye gidelim bize
On beş sene robiyayı almışım göze
Aman Şefki aga git sor anamı
Anam izin verir ise alayım ardını
Anam izin verir ise alayım ardını
Anam izin vermez ise akıt kanımı

Kaynak: Ahmet Kaya

Muradı Böyle
Muradı Böyle Akar Gider Kardaş
Muradı Böyle
Ah Ben Derdimi Felekten Sordum
Felek Gideli Kardaş
Muradı Böyle
Ah Gül idim Kardaş Fidan Oldum
El Kahrını Kardaş
Gene Bögün Yudan Oldum
Gündüzler Hayalımda Geceler
Şirin Uykumdan Oldum
Yaralıyam Nere Gidim Ben
Dertliyem Derdimi Kime Deyim
Nasıl Edim Ben
Kaynak: Ahmet Cankat

Muradın Oldu Mu
Neden gül boynunu büktün sevdiğim
Şimdilik muradın oldu mu bari
Sanki umurunda nasıl olduğum
Gülmeyen yüzlerin güldü mü bari
Merhamet yok vicdanında dininde
Dost eylenmez vatanında ilinde
Bülbül sitem eder ötmez dalında
Kargalardan haber geldi mi bari
Akarsu vefayı kimde buldu ki
Her zaman ağladı nerde güldü ki
Gayrı yıkılacak neyim kaldı ki
Çektiğim çileler doldu mu bari
Kaynak: Muhlis Akarsu

Muradiye Gider Koştan Yolmaya
Muradiye gider koştan yolmaya
Şefki gelir aşağıdan kanlar almaya
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Muradiye uzandı uzun ovada
Şefki vurdu kamayı şınlar havada
Aman Şefki aga ne yaptım sana
On beş yaşında bir kıza göstrdin kama
Muradiye yatar al kan içinde
Şefki kaçtı dolaşır Balkan içinde
Muradiye'nin elinde ceviz kınası
Muradiye gelin olmuş ağlar anası
Muradiye'nin saçları ismoklar gibi
İştibin doktorları kasaplar gibi
Şoför tomofili konağı oldu
İştibe varamadan mezarı oldu
Kaynak: Fahri Vardar

Murat Beyliyem (Riva-i Köroğlu)
Aras Paşa sana bele söyleyem
Yerim haber alsan Murat Beyliyem
Zalim düşman ile kavga başlarsa
Misri kılınç elde gerek neyleyim
Bağ besleyip kızıl gülün dermesen
Derip derip yar göksüne sermesen
Mesneve gelmişem mesnev vermesen
Dava salam kırgın tufan eyleyem
Yiğit olan yiğit korkmaz ölümden
Misri kılınç ferman ister elimden
Mesneve gelmişem mevsenev dilemden
Hele dinle bir kaç kelam söyleyim
Çenlibel den bu diyara gelmişem
Ne devlete ne de vara gelmişem
Köroğlu'yam nazlı yara gelmişem
Erzurum da mesken salar deliyem
Kaynak: Sofu Emmi

Muratgil'in Damından Atlayamadım
Muratgil'in damından atlayamadım
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Paralarım döküldü toplayamadım
O yare mektup yazdım yollayamadım
Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyam
El alem al giymiş ben karalıyam
Mardin kapısında vurdular beni
Hevsel bahçesine koydular beni
Gözüm kapanmadan görseydim seni
Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyam
El alem al giymiş ben karalıyam
Kaynak: Osman Efe

Mustafa Kemal Geliyor
Nerde kaldı benim kuruşum liram
Geçmez oldu sanki ulusal param
Tedavisi çok zor derindir yaram
Aklıma Mustafa Kemal geliyor
Kimi mark peşinde kimi dolarda
Balık avlanıyor kirli sularda
Kazansa da zengin vergi firarda
Savulun Mustafa Kemal geliyor
Eğitim alınır-satılır oldu
Boşaldı okullar dershane doldu
Kemalist öğretmen nerde ne oldu
Uyanın Mustafa Kemal geliyor
Kimisi hayatla pazarlık yapar
Kimi yaşam için vücudun satar
Bu yurtta binlerce kahraman yatar
Başında Mustafa Kemal geliyor
Gençlik yönetime girmedi hala
Çilekeş halkımız gülmedi hala
Çağdaş uygarlık da gelmedi hala
Devinin Mustafa Kemal geliyor
Kağıda yazmakla tükenmez derdim
Elbet bir mucize olacak derdim
Müjdeler vereyim sevgili yurdum
Kalkmış da Mustafa Kemal geliyor
Arif der bu yurda sahip çıkalım
Geriliği çarpıklığı yıkalım
Korkmayalım geleceğe bakalım
Binlerce Mustafa Kemal geliyor
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Sayfa 2092

Kaynak: Arif Gölge

Mustafa'dır Murtaza'dır
Aklımı başımdan alan
Mustafa'dır Murtaza'dır
Beni bu dertlere salan
Mustafa'dır Murtaza'dır
Ay'ı ayağına indiren
Güneşi başta döndüren
Türlü müşkülü kandıran
Mustafa'dır Murtaza'dı
Elifi taç başlarında
Mim duası kaşlarında
Bunca alem peşlerinde
Mustafa'dır Murtaza'dır
Seb'ül mesan cem ile taş
Vere hizmet cümleye baş
Kızıl Deli Hacı Bektaş
Mustafa'dır Murtaza'dır
Fatma Ana'mızın yari
Muhammed'in gonca gülü
Hasan Hüseyin'in yolu
Mustafa'dır Murtaza'dır
İmam Zeynel'in dedesi
İmam Bakır'm sadası
İmam Cafer'in nidası
Mustafa'dır Murtaza'dır
Kazım Musa Ali Rıza
Taki Naki imdat bize
Askeri'ye asker dize
Mustafa'dır Murtaza'dır
Veli'm eyder Mehdi şahtır
Yerde gökte padişahtır
Bundan öte alem yoktur
Mustafa'dır Murtaza'dır
Kaynak: Aşık Veli

Mustafa'nın Kemali
Muhammet devrini ihya eylemiş
Çünkü Mustafa'nın Kemali haktır
İlim Çin'de olsa ara bul demiş
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Sayfa 2093

Hayvanlara akıl Çin'den uzaktır

(<i>Muş'u işgal eden Moskoflar oldu</i>)

Zalim softa güya Mustafa sever
Atasın bırakır toprağı över
Gider Medine de bağrını döver
Ali der arslandan haberi yoktur

Muş'un etrafında bahçeler bağlar
Havası serindir suları çağlar
Yuvadan ayrılan garipler ağlar

İster putperest ol ister Musevi
Huzuru Hüda'da haklar İsevi
Bizim peygamberin gözleri mavi
Ne aladır ne araptır ne aktır
Evvelki nüvvüyet şimdi ülküdür
İster küfür et softa ister kudur
Hazrete gitmenin esrarı şudur
El ele bel bele birlik tutmaktır
Cehennemler haykırırken dünyada
Kan içinde inleşirken şüheda

Ağla gözüm ağla gör neler oldu
Vatanı terkeden hainler oldu
(<i>Değişik kaynakta ek bend</i>)
Muş'un etrafı dağdır meşedir
İçinde oturan Veysi Paşadır
Veysi emir verdi Muş'u boşaltın
Kaynak: Kadri Kars

Mutlu (Hakikat Şehrinin Yolu)

İnkar etme kim yetişti imdada
Zülfükar'lı kemalinan buraktır

Hakikat şehrinin yoluna giren
Giren değil şehre varanlar mutlu
Rıza pazarında ikrar verenler
İkrar veren değil duranlar mutlu

Kimden aldı sana bıraktı seni
Soya sulbe koşma mürşidi tanı
Binbir oda sahip madem ki gani
Cenabi kemalin kudreti çoktur

O gizli esrara erdim diyenler
Postumu meydana serdim diyenler
Canımı canana verdim diyenler
Diyen değil canı verenler mutlu

Zamanın üstadi geçmişin hasmi
Kanda münehzehtir mekanı cismi
Ahır zaman idi Mustafa ismi
Bana inanmazsan kitaba baktır

Bırakın dünyanın kara kavgasın
Terkedin hevai nefsin hevesin
Gönül cennetinden şeytan iğvasın
Sürdüm diyen değil sürenler mutlu

Mahzuni şükreder kemal ehline
Payımal olsam da şerrin cehline
Eyvah olsun softa kardeş zihnine
Cemalden bihaber cana yazıktır

Meluli'm riyalı yolculuk hiçtir
Yalan dava çalmak o da bir suçtur
Demirden leblebi kırması güçtür
Kırdım diyen değil kıranlar mutlu

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kaynak: Aşık Meluli

Muş'un Etrafında Fesli Gezerim

Mutlu Değil

Muş'un etrafında fesli gezerim
Elbisem kirlenmiş paslı gezerim
Vatan elden gitmiş yaslı gezerim

Dinle beni güzel kardeş bu ne iş
Ağız mutlu değil dil mutlu değil
Nedir bu heyecan nedir bu telaş
Ayak mutlu değil kol mutlu değil

Ağla gözüm ağla gör neler oldu
Vatanı terkeden hainler oldu
(<i>Değişik kaynakta bağlantı</i>)
(<i>Ağla vatan ağla gör neler oldu</i>)
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Köylünün tarlası vardır harmanı
Dağlarının hiç eksilmez dumanı
Durmadan yakılır onun ormanı
Ağaç mutlu değil dal mutlu değil

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Dinle beni n'olur sen yavaş yavaş
Biz dost olduk hem de iyi arkadaş
Nedir bu dünyada bitmeyen savaş
Sağ mutlu değildir sol mutlu değil
Hiç durmadan yükseliyor binalar
Ciğerleri yanmış olan analar
Çoğaldı dünyada bakın zinalar
Evli mutlu değil dul mutlu değil
Sırrı der ki böyle dünya kanunu
Hiç unutmaz dünü ile bugünü
Sanki gelmiş artık dünyanın sonu
İnsan mutlu değil kul mutlu değil
Kaynak: Sırrı Arpaç

Mutlu Olsun
Cennette yuvanı kurdun
Yeni yuvan kutlu olsun
Yeni dünyanı da gördün
Yeni yuvan kutlu olsun
Ömür boyu mutlu olsun
Kutlu olsun kutlu olsun
Ömür boyu mutlu olsun
Sen verdin kızı oğulu
Yürekleri sevgi dolu
Gönlümüzün mahsun gülü
Yeni yuvan kutlu olsun
Ömür boyu mutlu olsun
Kutlu olsun kutlu olsun
Ömür boyu mutlu olsun
Ben suçlarımı biliyom
Hem ağlıyom hem gülüyom
Sana mutluluk diliyom
Yeni yuvan kutlu olsun
Ömür boyu mutlu olsun
Kutlu olsun kutlu olsun
Ömür boyu mutlu olsun
Kaynak: Neşet Ertaş

Mutluluğun Adını
Sarardı bak gülşenim
Nöbetlerde bu tenim
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Sayfa 2094

Zavallı şu tenim
Suya hasret çöl oldu
Bilmem ki ben ben miyim
Gül müyüm,diken miyim
Sayende şu benliğim
Şimdi solmuş gül oldu
Kaynak: Fatma Onur

Mutluluk Kaynağım
Gitme benden ırak neylerim sensiz
Mutluluk kaynağım baharım sensin
Sevgiyi tadalım nefretsiz kinsiz
Mutluluk kaynağım baharım sensin
Zor gelir bir günlük ayrılık bana
Adadım sevgimi ömrümü sana
Sen bana bir yarsın yavruma ana
Mutluluk kaynağım baharım sensin
Mutluluk bacadan gelip süzülmez
Hata yapmayanlar sonra üzülmez
Gönül bağlarımız kolay çözülmez
Mutluluk kaynağım baharım sensin
Sevdayı dokusun yar ellerimiz
Uçsuz bir ummandır gönüllerimiz
Orada açmalı kan güllerimiz
Mutluluk kaynağım baharım sensin
Der İlhami dünya malı kâr değil
Bir sevgiyi ihya etmek zor değil
Kimse bana senden gayri yar değil
Mutluluk kaynağım baharım sensin
Kaynak: İlhami Arslantaş

Muttalıbın Bayırı
Muttalıbın bayırı
Çeşmesinin çayırı
Elin kızını sorarsan
Yavrım canı candan ayırı
Amanın canı candan ayırı
Ay oğlan arsız oğlan
Ayvasız narsız oğlan
Galaysız kaba benzer
Yavrım dünyada yarsız olan
Amanın dünyada yarsız olan
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Çıktım hambar dorüna
Baktım yarin yoluna
Sinsilem kurban olsun
Yavrım oğlan senin yoluna
Amanın oğlan senin yoluna
Kaynak: Münevver Acar

Mübarek Mübarek
Mübarek mübarek yüz bin mübarek
Güveyin toyu olsun mübarek
Çağırın anasın koysun dal fesi
Alsın busesin olsun mübarek
Mübarek mübarek yüz bin mübarek
Güveyin toyu olsun mübarek
Çağırın bacısın koysun kınasın
Alsın busesin olsun mübarek
Mübarek mübarek yüz bin mübarek
Güveyin toyu olsun mübarek
Çağırın meleği koysun yeleği
Alsın busesin olsun mübarek
Mübarek mübarek yüz bin mübarek
Güveyin toyu olsun mübarek
Çağırın Arabı versin şarabı
Giydirin çorabı olsun mübarek
Mübarek mübarek yüz bin mübarek
Güveyin toyu olsun mübarek
Azeğler şahı gelin aşağı
Bağlayın kuşağı olsun mübarek
Mübarek mübarek yüz bin mübarek
Güveyin toyu olsun mübarek

Sayfa 2095

Allah Allah diye attı yürekler
Muhammed adını tattı yürekler
Otuz ramazanı tuttu yürekler
Dostlar bayramımız mübarek olsun
Hakkın aşkı ile coştu gönlümüz
Onun rızasına koştu gönlümüz
İftar'da sahur'da hoştu gönlümüz
Dostlar bayramımız mübarek olsun
Mevlam tekrarını nasip eylesin
Gönlümüze esip esip eylesin
Şeytanın yolundan kesip eylesin
Dostlar bayramımız mübarek olsun
Şerafettin size böyle söyledi
Gurbetten sılaya gönül eyledi
Acep o ehbaplar bizi neyledi
Dostlar bayramımız mübarek olsun
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Mübarek Olsun (Coştu Hasret)
Coştu hasret gönül görüşmek ister
Bayramı şerifin mübarek olsun
Gelebilmem ara yerde ağyar var
Bayramı şerifin mübarek olsun
Kalkar kirpiklerin kaşa yetişir
Siyah zülfün birbirine karışır
Bayram günü kan edenler barışır
Zalim yar bayramın mübarek olsun
Canıma kastetsin kanlı düşmanın
Yine sensin aziz dostum gümanım
Koy geçsin aşkından ömrüm zamanım
Dostum her bayramın mübarek olsun

Kaynak: Şakire Kalaycı

Mübarek Olsun
Gurbet ellerinden selam ederim
Dostlar bayramımız mübarek olsun
Allah'ın ismiyle kelam ederim
Dostlar bayramımız mübarek olsun
Ramazan boyunca zikir eyledik
İftar sofrasında şükür eyledik
Tefekküre daldık fikir eyledik
Dostlar bayramımız mübarek olsun
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Herkes sevdiğiyle bayramlaşıyor
Ben ağlarım gözüm yaşı taşıyor
Gönül mecnun olmuş dağlar aşıyor
Leyli can bayramın mübarek olsun
Eller bayram eder ben yas çekerim
Mor menekşe gibi boyun bükerim
Alıştı vücudum misali Kerem
Aslı can bayramın mübarek olsun
Hıfzı hasretinden ağlar sızlaşır
Ah bu hasret gözde yaş mı eyleşir
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Oldum garip koyun dilim meleşir
Kuzu can bayramın mübarek olsun
Kaynak: Recep Hıfzı

Müdür Beyin Yeşil Kürkü
Müdür beyin yeşil kürkü
Yeni çıktı bu türkü
Müdür bey izin verdi
Söylenecek bu türkü de yanıyom ben
Yanmada güzelim yanıyom ben
Mendili salla ölüyom ben
Bir güzelin uğruna ateş de oldum yanıyom ben
Açma gırandan açma
Ben seni tanıyom
Her grandan aşağı
Ben seni sanıyom da yanıyom ben
Yanmada güzelim yanıyom ben
Mendili salla ölüyom ben
Bir güzelin uğruna ateş de oldum yanıyom ben
Beyaz giyme üşürsün
Güzellikte meşhursun
Boyun biraz kısa ama
Sen adam öldürürsün de yanıyom ben
Yanmada güzelim yanıyom ben
Mendili salla ölüyom ben
Bir güzelin uğruna ateş de oldum yanıyom ben

Sayfa 2096

Bakışları Rehberi'yi yaralar
Gül benzinle yaralarım saralar
Benim bu halimi senden soralar
Daha tanışmadan el ettin beni
Kaynak: Ozan Rehberi

Mühür Gözlüm
Mühür gözlüm seni elden
Sakınırım kıskanırım
Uçan kuştan esen yelden
(Yağan kardan esen yelden)
Sakınırım kıskanırım
Kaviminden akrabandan
Kardeşinden öz babandan
Seni doğuran anandan
Sakınırım kıskanırım
Havadaki turnalardan
Su içtiğin kurnalardan
Giyindiğin urbalardan
Sakınırım kıskanırım
Beşikte yatan kuzundan
Hem oğlundan hem kızından
Ben seni senin gözünden
Sakınırım kıskanırım

Almanya'nın treni
Hem ileri hem geri
Körolasın Almanya
Pul koydun güzelleri de yanıyom ben
Yanmada güzelim yanıyom ben
Mendili salla ölüyom ben
Bir güzelin uğruna ateş de oldum yanıyom ben

Al'İzzet'im yoncalardan
Dokunduğun goncalardan
(Elindeki goncalardan)
Yerdeki karıncalardan
Sakınırım kıskanırım

Kaynak: TRT Müzik Dairesi

Mühür Gözlüm Sana Meyil Vereli

Mühür Gözlerine Kurban Olduğum

Mühür gözlüm sana meyil vereli
Acep şu vücutta takat mı kaldı
Güzel yarim güzel yüzün göreli
Seni anmadığım saat mi kaldı

Mühür gözlerine kurban olduğum
Baygın baygın bakma del'ettin beni
Sevdana düşeli başım dumanlı
Yaktın yüreğimi kül ettin beni
Birgün sana açamadım sırrımı
Dağlar taşlar dinler ah u zarımı
Keşke görmeseydin yaslı serimi
Zalım kapındaki kul ettin beni
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Kaynak: Aşık Ali İzzet

Zülfün çemberine olmuşum mail
Ne kadar cevretsen bu gönül kail
Aşkın ateşine yanalı bu dil
Gayrı güzellere minnet mi kaldı
Ah u zar ağladım güleyim deyi
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Söz verdim yolunda öleyim deyi
Sen gibi bir huri bulayım deyi
Bir bir aramadık cennet mi kaldı
Nedir bu saçında olan şerafet
Aklımı başımdan aldın nihayet
Yar senin aşkından oldum malamet
Şimdi Al' İzzet'e hürmet mi kaldı
Kaynak: Aşık Ali İzzet

Müjdeler (Yine Gönül Tazelendi)
Yine gönül tazelendi
Haller baharı müjdeler
Bütün filizler uyandı
Dallar baharı müjdeler

Sayfa 2097

Kursağını joplarınan doldurdu
Bekçiye polise kızdı yıkıldı
Koş boşuna göz yaşına
Taş başına peşpeşine Mükremin
Der Mahzuni söylemiştim bin kere
Yıllar yılı kan akıyor bu dere
Karanlıkta götürdüler bir yere
Kendi mezarını kazdı yıkıldı
Vay haline ahvaline
Göz yaşına taş başına Mükremin
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Mülayim (Yıldızları Sen Mi Yaktın)

Sıcak güneş neşe verir
Bitkinin köküne varır
Ilgıt ılgıt karlar erir
Seller baharı müjdeler

Yıldızları sen mi yaktın Mülayim
Ozanlara sen mi kıydın Mülayim
Bir dikili ağacın bile olmadı
Herkes yedi sen mi doydun Mülayim

Can verir bahar havası
Gönüllerden siler pası
Bütün bülbüllerin sesi
Diller baharı müjdeler

Sert oldun da ne değişti Mülayim
Mert oldun da ne değişti Mülayim
Cart curt edip biraz nutuk atsaydın
Hırt olsaydın yaşardın be Mülayim

Al giyinir gelin kızlar
Görenin ciğeri sızlar
Yüzerken ördekler kazlar
Göller baharı müjdeler

Ormanları sen mi yaktın Mülayim
Çetelere sen mi taktın Mülayim
Düşüneni yazanı ve çizeni
Zindanlara sen mi tıktın Mülayim

Aşık Kara bu haliyle
Sarı yeşili alıyla
Nazlı yarin hayaliyle
Teller baharı müjdeler

Sert oldun da ne değişti Mülayim
Mert oldun da ne değişti Mülayim
Cart curt edip biraz nutuk atsaydın
Hırt olsaydın yaşardın be Mülayim
Alem adamsın be Mülayim

Kaynak: Aşık Kara

Mükremin (Koltuğunda Şarap)
Koltuğunda şarap elinde kalem
Koşarak derdini yazdı yıkıldı
Son çamın dibinde yaptı bir alem
Son yudumdu çekti sızdı yıkıldı
Vay haline ahvaline
Kül başına göz yaşına Mükremin
Bir mayısta sol elini kaldırdı
Derman diye boş meydana saldırdı
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Köprülerden az mı geçtin Mülayim
Zemzemlerden az mı içtin Mülayim
Böyle susmak yakışır mı hiç sana
Hayatından vaz mı geçtin Mülayim
Kaynak: Yusuf Hayaloğlu

Mültezim Anbara Vurdu Kilidi
Mültezim anbara vurdu kilidi
Rüzgarlar dağıttı çıkan buludu
Zenginler de kurban kesmez göründü
Aman Allah derde ağlar yareden
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Sayfa 2098

Kaşın gözün süzer mola
Yedinci kat yere kadem basanlar
Önce yalvarmazdı kalbi fasıklar
Sabiler sıbyanlar saçı kesikler
Acı sular gibi çağlar yareden
Bize ibret oldu bu bir alamet
Kışın kar yağmadı yaz günü rahmet
Ne yerde bereket ne gökte hürmet
Sarardı bahçeler bağlar yareden
Toplanalım ibadete duralım
Efendime bir arzuhal sunalım
Öksüz yetim bir araya koyalım
Öksüzler yetimler ağlar yareden
Duaya çıktıkta kabul olmadı
Çok nefes harcettik yerin bulmadı
Bu dünyanın tadı tuzu kalmadı
Ölene imrenir sağlar yaraden
Said der ki fani dünya çürüdü
Gözümüze bir görünür var idi
Ekinler gevredi otlar kurudu
Yine dağlar bir hoş oldu yareden
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Mümkün Değil (Feleği Sakı)
Feleği sakı tanırım elde ecel şerbeti
Cesaret edip bir kulun içmesi mümkün değil
Bir yanın meyhane gördüm bir yanın mescithane
Akıl ermez bu dünyaya seçmesi mümkün değil
Öyle bir ziya gördüm ki zeminden arşa kadar
Hepsi bir noktada mevcut incele hükmün kadar
Ne çeken var ne götüren yol almış giden katar
Dayaksız bir köprü gördüm geçmesi mümkün değil
Çobanoğlu cahil ile sakın girme iddaya
Bir avuç toprak döksen ne yapar bir deryaya
Herkesin arzusu vardır çıka köşke saraya
Kilidi var anahtar yok açması mümkün değil
Kaynak: Aşık Murat Çobanoğlu

Münacat Etsem Allaha
Münacat etsem Allaha
Seni bana yazar mola
Karşılaşsam su yolunda
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Sevmedim böyle merdane
Eşi gelmemiş bir tane
Siyah zülfün ak gerdana
Bölük bölük düzer mola
Sanki huriden seçilmiş
Alhına hülle biçilmiş
Yanağında gül açılmış
Sam dokunup bozar mola
Ruhsat sözde durmak ister
Elifine parmak ister
Gönlüm yari sarmak ister
Acep kimse sezer mola
Kaynak: Aşık Ruhsati

Münasiptir (Alemi Yıldırmış)
Alemi yıldırmış hüsnü ziyası
O elvan yanağa gül minasiptir
Mahın on beşine benzer cemalin
O billur yanağa hal münasiptir
Seni gören aşık böylece över
Tamam bir busesi bin altın değer
Kırk örgü saçların topuklar döver
O sırma saçlara tel münasiptir
Çok çektirdin bana ah ile zarı
Ne güzel yaratmış cenabı bari
Bin beş yüz altına elmas kemeri
Zernişan kemere bel münasiptir
Ne ararsız bilmem yolcu yolunda
Vala gitti baştan kimler belinde
Hayıf kalmış bir kadirsiz elinde
Sana İrşad gibi kul münasiptir
Kaynak: Sefil İrşadi

Münasiptir (Dünyada Bulunmaz)
Dünyada bulunmaz misli menendin
Sana erbap sinem al münasiptir
O selvi kametin o ince belin
Tamam yüz liralık şal münasiptir
övmüş de yaratmış yaradan halik
Hubların sultanı canlara layık
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Seksen bin cariye yüz bin halayık
Hizmetin görmeye kul münasiptir
Der Said sürmeli kaş ile gözü
Bedirlenmiş ayın on beşi yüzü
Seni saran yiğit eder cümbüşü
Leblerin emmeye dil münasiptir

Sayfa 2099

Kenan gibi şerbetinden kandırsın
Sadık dostum beni hem inandırsın
Sığınayım Gani kerime bari
Çoşkun sular gibi akam çağlayam
Sadık dostum yoktur gönül eyleyem
Güzel Şah'ı tenha bulam ağlayam
Belki derman ede derdime bari

Kaynak: Aşık Saidi

Münkire Zülfikar Çala Sabahtan
Yönümü dönderdim Sarı Sultan'a
Ali muradımız vere sabahtan
Yüzümü süreyim Seyyit Battal'a
Münkire Zülfikar çala sabahtan
Bülbülüm bahçende gülşene kondu
Hüzeyin Hak için serini verdi
Doldurdu da bize bir dolu sundu
Ol Hızır'ın yeşil eli sabahtan
Havarici dinden eden nisbettir
Taç vuruldu bize yeşil kisvettir
Mümine Cennet'te nasip kısmettir
Açılır Cennet'in gülü sabahtan
Kul olanda Eyyüp gibi derd olur
Perşembe günleri ismi vird olur
Anında Cennet'te yurdu bell'olur
Hakk'ı ivird eyler dili sabahtan
Pir Sultan Abdal'ım Ali görünür
Kul olanlar yüzün üstü sürünür
Her ne dersen bu ednada bulunur
Ali muradımız vere sabahtan
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Mürekkebim Yoktur
Mürekkebim yoktur bir defter edem
Yazam da sorayım yarime bari
Halden bilen yok ki halim arz edem
Bir nusha süreyim serime bari
Bari Halil gibi nare atılam
Aşkın ateşiyle yanam ütülem
Elinde yola kul olam satılam
Varam hizmet edem pirime bari
Yusuf gibi kuyulara indirsin
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Pir Sultan Abdal'ım niyazım Hakk'a
Hak cömerttir belki çırağımız yaka
Güzel Şah gelmez ki urganım çeke
Varam sallanayım darıma bari
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Mürselekli Kadınlar
Biz Mürselekli
Mürselekli kadınlar
Hep geceleri
Tütün dizerik
Acılarımızı dizerik ipe
Karanlığı dizerik
Karanlığı abovv
Kök sökerik kök
Gündüzlerimizde
Geceleri kömür
Kömür yakarık
Karanlığı yakarık
Karanlığı abovv
Ağaçlarımız ürker
Ürker geceden
Biz ürkmezik abovv
Hele nenni nenni
Gülüm nenni nenni
Dost nenni nenni
Biz Mürselekli
Mürselekli kadınlar
Kazma kazarık
Çut de sürerik
Yorgunluk ekerik
Yorgunluk toprağa
Gürültüye bata çıka
Bir uçak geçer
Geçer üstümüzden
Duyamaz bizi o
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Duyamaz abovv
Biz Mürselekli
Mürselekli kadınlar
Biz de yaşarık
Yaşarık abovv
Gelin olur gider
Evler döşerik
Döşerik abovv
Yanar Ali Yüce'm
Yanar ışıtır
Işıtır abovv
Kaynak: Ali Yüce

Mürşide Sahip Olan Bir Kişi
Mürşide sahip olan bir kişi
Muhammed Ali'ye ikrar vermeli
Pir yoluna koysa can ile başı
Bektaşi Veli'ye secde kılmalı
Hatice Fatime cennetin gülü
İmam Hasan içti ağu zehiri
İmam Hüseyin'in Kerbela çölü
Derdine dermanı pirden almalı
Musa'yı Kazım'ın darına durdum
İmamı Rıza'dan bekleriz yardım
Taki'le Naki'ye yüzümü sürdüm
On iki imamlardan medet ummalı
Hasan aleskeri çektirme çile
Ol Muhammed mehdi koyma avare
Acep Sefai'nin hali ni'cola
On iki imamlardan medet olmalı
Kaynak: Aşık Sefai

Mürşide Teslim Ol
İsa Peygamber'e Hakk'ı buyurdu
Mürşide teslim ol yolda kalırsın
Cebrail Ahmet önünce yürüdü
Mürşide teslim ol yolda kalırsın
Tabii ol nutku Kur'an bula
Mürşit gelip bizim kalbimiz yuya
Öğüt dinlemezsen kalırsın yaya
Mürşide teslim ol yolda kalırsın
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Sayfa 2100

İlm-i zahirin menzili cennettir
Dolaşık bir yoldur gayet zahmettir
Pir Sultan'ım senin yolun vuslattır
Mürşide teslim ol yolda kalırsın
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Mürüvvet Kerem Erenler
Bu yolun ilersi Hak'tır
Mürüvvet kerem erenler
Bu yoldan özge yol yoktur
Mürüvvet kerem erenler
Yolda nefis öldürmezler
Mürit düşse kaldırmazlar
Mürvet dese düşürmezler
Mürüvvet kerem erenler
Kur'an oldu delilimiz
Sırr'ı hakikat yolumuz
İmam Cafer'dir ulumuz
Mürüvvet kerem erenler
Pir Sultan'ım hale geldik
Hal içinde yola geldik
Mansur gibi dara geldik
Mürüvvet kerem erenler
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Mürvete Geldim
Medet ya Muhammet medet ya Ali
Ya Muhammet sana mürvete geldim
Karlı dağlar gibi yağdır günahım
Ya Muhammet sana mürvete geldim
Muhammet'tir Nebilerin aynası
Salavat verenin nur olur sesi
On sekiz bin alemin Mustafası
Ya Muhammet sana mürvete geldim
Cennetin kapısı mermerdir taşı
İncidir duvarı hikmettir işi
Yüz igirmi dört bin Nebinin başı
Ya Muhammet sana mürvete geldim
Abdal Pir Sultan'ım der Şam'a geldim
Şam eli'ze Haydar ben yana geldim
Bingan ettim Haydar kapına geldim
Ya Muhammet sana mürvete geldim
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 2101

Dağların başında göle benziyor
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Müsayip (Hasretini Çekmek)
Hasretini çekmek zorimiş meğer
Gidişin çok acı ah ile keder
Yastadır şu gönlüm cana ar değer
Kavruldu güllerim soldu müsayip
Duy beni müsayip
Sar beni müsayip
Al beni müsayip
Beter haldeyim
Yaralı bedenin melhem çalamam
Bozma ikrarını dara duramam
Kesildi yollarım menzil alamam
Yüreğimi nara yaktın müsayip
Duy beni müsayip
Sar beni müsayip
Al beni müsayip
Beter haldeyim
Susmuş ay ile gün sönmüş yıldızlar
Karaya bürünmüş ağaçlar kuşlar
Dinmez artık benim gözümde yaşlar
Müsayibi derde saldın müsayip
Duy beni müsayip
Sar beni müsayip
Al beni müsayip
Beter haldeyim
Kaynak: Seyfettin Çeki

Müstakbel Eşim
Bu gece müstakbel eşimi gördüm
Yeni filizlenmiş dala benziyor
Sesini duyunca kalmadı derdim
Bakışlar kadife güle benziyor
Benzeri yoktur tarif edilmez
Bir içim su desem vallah yutulmaz
Kutsadı yüreğim artık tadılmaz
Uzaydan derlenmiş bala benziyor
Gözleri binlerce çiçeğin özü
Esmer mi beyaz mı kumral mı yüzü
Cennette saklanmış bir peri kızı
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Benzemez var olan hiçbir canlıya
Ne Urfa ne Maraş ne Ceyhanlı'ya
Ne Kuveyt ne Hindu ne İranlı'ya
Menekşe yanında çöle benziyor
Doğadan sürmeli yüreği olgun
Gayet sakin idi değildi çılgın
Bir şeyler diyordu bakışlar dalgın
Boyu da heybetli dala benziyor
Saçları nasıldı unuttum şu an
Titredim bir süre şaşırdım o an
Kabul mu oluyor Allah'ım duam
Özenle yetişmiş kula benziyor
Uzandı bir süre benim divanda
Utandım nedense değildim yanda
Bir filiz yeşerdi kupkuru canda
Yüreğim ateşli küle benziyor
Nerede bulmuşum ben bu güzeli
Nasıl olmamışım görünce deli
Ölçüler muntazam incecik beli
Giysileri dersen şala benziyor
Çekindim görürler diye sarmadım
Adı nedir onu bile sormadım
Bir uyandım bir daha da görmedim
Papatyada çıkan fala benziyor
Arif'in belleği karıştı bugün
Beyninde hayaller yarıştı bugün
Eşiyle ilk defa görüştü bugün
Bülbüle kavuşmuş güle benziyor
Kaynak: Arif Gölge

Müstezat (Gülzar-ı Hüsünsün)
Gülzar-ı hüsünsün benim ey gonca dehanım
Gülşende el canım
Atma sineme gamzen okun kaşı kemanım
Dinle bu figanım
Rahmet bu sinem yaresine ey şep-i huban
Çeşmin hele giryan
Sensiz bu kerem kânı benim şah-ı cihanım
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Sayfa 2102

Ey yusuf sanim

N'eyleyeyin gönül seni

Gel etme benim hicr ile bu didemi giryan
Bağrımda bu hicran

Aşk ile hoş oldu başın
Ma'şuk ile doldu işin
Kalmadı gayrı teşvişin
Ah n'ideyin gönül seni

Efganıma rahmet benim ey tuti zebanım
Ey taze civanım
Ey kaşı keman cam ile uşşak meye döndü
Kaddim neye döndü
Bu devr-i felekte hele bir Gevheri kanım
Alemlere şanım
Kaynak: Aşık Gevheri

Müzeyyen'in Geydiği Al Değil Pembe
Müzeyyen'in geydiği al değil pembe
Vallah billah baygın Müzeyyen gönlüm var sende
Müzeyyen'im kalk gidelim dağlar ardına
Dağlar ardı gülistanlık gel gir koluma
Müzeyyen'in geydiği al değil yeşil
Aç kapıya baygın Müzeyyen her yanım üşür
Müzeyyen'im kalk gidelim dağlar ardına
Dağlar ardı gülistanlık gel gir koluma
Kaynak: Aydınlı Fatma

N'ideyin Gönül Seni
Aşka düşürdün kendüzün
N'eyleyeyin gönül seni
Bir oldu gecen gündüzün
Ah n'ideyin gönül seni
Düşeli aşkına yarin
Yerde gökte yok kararın
Gitti elden ihtiyarın
N'eyleyelin gönül seni
Hakk ile her kim bileşdi
Vadi-i hayrete düşdü
Aşk deryası başdan aşdı
Ah n'ideyin gönül seni
Aşık olaldan dîdara
Derd ile kaldın avare
Döymez oldun intizare
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Her gün Hakk'tan ihsan ola
Her müşkil iş asan ola
Her derdine derman ola
N'eyleyeyin gönül seni
Ma'şuktan ericek kemend
Uşşakı eyler kayd ü bend
N'itsin Hüdayı derd-mend
Ah n'ideyin gönül seni
Kaynak: Aziz Mahmut Hüdai

N'olur Gelin N'olur
N'olur gelin n'olur
Öpmeyinen adam mı ölür
(Sarmayınca zabah mı olur)
Yari gözel olanın
Gözüne uyku mu gelir
Geline bak geline
Gına yakmış eline
Gelin gurban oluyum
Saçıyın tellerine
Gül koymuş gül tasına
Havlunun ortasına
Gelin gurban oluyum
Gaşıyın garasına
Kaynak: Neşet Ertaş

Nabalım Günahım Senin Boynuna
Benden başkasını seversen eğer
Nabalım günahım senin boynuna
Verdiğin ikrardan dönersen eğer
Nabalım günahım senin boynuna
Ne kadar göresemde hasretim sana
Zaten yaralıyım sevgiden yana
Sonunda bir oyun oynarsan bana
Nabalım günahım senin boynuna
Akarsu'yu sen bir deli sanarsan
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Çiçekten çiçeğe uçup konarsan
Mecnun oldum diye beni kınarsan
Nabalım günahım senin boynuna
Söz: Muhlis Akarsu

Naci Derler Bir Güruha Uğradım
Naci derler bir güruha uğradım
Güzel Şah'ım yarlıgasın onları
Muhabbet ettik iradet getirdik
Anlar bizi sevdi biz de anları
Durdukları irfan bağ ile bostan
Silinmiş kalpleri gümandan pastan
Var anın gümanı haman bir dosttan
Arı gibi vızılaşır canları
Cümle bir gerçeğe demişler beli
Tesbihleri Allah Muhammet Ali
Meşrebi Hüseyni ismi mevali
Hüseyin aşkına çıkar kanları

Sayfa 2103

Çalgı çaldım gız oynattım oda nafile
Aynaya baktım çıralar yaktım oda nafile
Yabanlardan bir yar sevdim oda nafile
Kapımızın önünden gelir geçersin
Lavanta kokulu kanyak içersin
Ne beni alır nede vaz geçersin
Nafiledir nafile hepsi nafile
Çalgı çaldım gız oynattım onlar nafile
Aynaya baktım çıralar yaktım hepsi nafile
Nafiledir aslan yarim hepsi nafile
Bizim damlarımız akar oluklu
Yusuf'umun yeleği sedef ilikli
Çalgı çaldım gız oynattım hepsi nafile
Türbe önünde evimiz var oda nafile
Kaynak: Yöre Ekibi

Nafile (Hasta Olup Baş Yastığa)

Bir nefesten bir imama uyuldu
Birinin nefesi bine sayıldı
Kaynayuban birbirine koyuldu
Hüseyin aşkına akar kanları

Hasta olup baş yastığa düşünce
Sızılar azalar derman bulaman
Eşin dostun baş ucuna gelince
Oğlunu kızını kimdir bilemen

İstemem Cennet'i göster didarı
Hulk-ı Muhammed'den almış kemali
Secdeye inmeden okur duayı
Aşıklar didara dönmüş yönleri

Çekilir gözüne bir kara perde
O candan sevdiğin dostların nerde
Geçerse ömrün pavyonda barda
Sen bunların hesabını veremen

Sırat'ı Mizan'ı anda geçtiler
Benlik kalesini bunda yıktılar
Al geydiler yaslarından çıktılar
Geceleri bayram kadir günleri

Alsan abdestini kılsan namazı
Gelsen şu camiye sen bazı bazı
İnsanın üstüne farz olan farzı
Korkarım ki hiç birini bilemen

Pir Sultan Abdal'ım gerçektir meydan
Özünü saçmıştır sıfat-ı Şeytan
Esrimiş Kırklar'ın içtiği meyden
Güzel Şah'tan koku duymuş canları

Herkes bir gün “Tahta Ata” binecek
O cansız vücudun sapıtmaya inecek
Münkir Nekir baş ucuna gelecek
Dilin durur hesabını veremen

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Aşık Dursun ne söylesen az olur
Anlayana sivrisinek saz olur
Ömür geçer bahar olur yaz olur
Sen bu ömrün kıymetini bilemen

Nafile (Çukur Mahalle)
Çukur mahalle'de bizim evimiz
Durakfakı oldu bizim meskenimiz
Yeni güzellere düştü sevdamız
Nafiledir nafile onlar nafile

Kaynak: Aşık Dursun Kaya

Nahır Gelir (Eminem Halayı)
Nahır gelir boz tepeyi yol eder
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Kanım akar bir çukuru göl eder
Bu dert beni yaka yaka kül eder

Sayfa 2104

Sarhoşlari severmiş

Eminem Eminem güzel Eminem
Bağımıza düştü gazel Eminem

Ah aman aman içi kuti pomata
Aziz Aga hovarda pomata
Aziz Aga hovarda

Eminem oturmuş kalbur eliyor
Kendi görünmüyor sesi geliyor
Ayrılık hasretlik beni buluyor

Ah aman aman içi kuti leblebi
Aziz Aga evlendi leblebi
Aziz Aga evlendi

Eminem Eminem güzel Eminem
Bağımıza düştü gazel Eminem

Ah aman aman içi kuti maskara
Aziz Aga maskara maskara
Aziz Aga maskara

Eminem oturmuş taşın üstüne
Kakülü dökülmüş kaşın üstüne
Senden gelen zulüm başım üstüne
Eminem Eminem güzel Eminem
Bağımıza düştü gazel Eminem
Eminem bahçada gül inen oynar
Taramış zülfünü tel inen oynar
Sanki dağ ceylanı yel inen oynar
Eminem Eminem güzel Eminem
Bağımıza düştü gazel Eminem
Nahır döner gelir sulu çaylara
Eminem de dönüp gelsin toylara
Eminem kurbanım usul boylara
Eminem Eminem güzel Eminem
Bağımıza düştü gazel Eminem
Nahır geçer boz tepeler allanır
Ah çektikçe çiğerlerim sallanır
Benim derdim dilden dile dallanır
Eminem Eminem güzel Eminem
Bağımıza düştü gazel Eminem
Kaynak: Ayhan Kızılateş

Nalbandım
Ah aman aman nalbandım nalbandım
Saramadım aldandım nalbandım
Saramadım aldandım

Ah aman aman kapıların rezesi
Sarhoşların mezesi rezesi
Sarhoşların mezesi
Ah aman aman kapıların halkasi
Sarhoşların dalgasi halkasi
Sarhoşların dalgasi
Kaynak: Bilinmiyor

Nalbant Oğlan
Nalbant oğlan işlesene
Hey nalbant oğlan oğlan
Bu kış burda kışlasana
Adelim (Edalım) oğlan
Bu yıl burda kışlasana
Sevdalım oğlan
Al yanaktan dişlesene
Hey nalbant oğlan oğlan
Oğlan humar gözler yumar
Sevdalım oğlan
Nalbant oğlanın adesi (Edası)
Hey nalbant oğlan oğlan
Tükandan gelir sadesi (sedası)
Belalım oğlan
Elinde hasret badesi
Hey nalbant oğlan oğlan
Oğlan serhoş gözler bir hoş
Sevdalım oğlan
Oğlan serhoş gözler bir hoş
Belalım oğlan
Kaynak: Fehmi Uğraş

Ah aman aman ne imiş ne imiş
Sarhoşlari severmiş ne imiş
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Çarşısı yok dükkanı var
Geyindiği esvabı dar
Gölün sana dese ki yar
Nalbant Oğlan Nalbant Oğlan
Oğlan gezer
Gözünü süzer
Sevdalım oğlan
Oğlan gezer
Gözünü süzer
Belalım oğlan

Sayfa 2105

Birer tabak turşuya
(Bağlantı)
Nalinlim dön dön dönelim
Sırtı sırta verelin
Vur elleri ellere
Koy elleri bellere
O yar kurbanlar olsun
Şıkırdayan ellere
Bağlantı

Nalbant Oğlan işlesene
Bu kış burda kışlasana
Al yanaktan dişlesene
Nalbant Oğlan Nalbant Oğlan
Oğlan humar
Gözün yumar
Sevdalım oğlan
Oğlan humar
Gözün yumar
Belalım oğlan
Nalbant Oğlan'ın edası
Dükkandan gelir sedası
Elinde hasret badesi
Nalbant Oğlan Nalbant Oğlan
Oğlan sarhoş
Gözler bir hoş
Sevdalım oğlan
Oğlan sarhoş
Gözler bir hoş
Belalım oğlan
Nalbant Oğlan'ın parası
Gece yanıyor çırası
Yürekte vardı yarası
Nalbant Oğlan Nalbant Oğlan
Oğlan oktur
Derdi çoktur
Sevdalım oğlan
Oğlan oktur
Derdi çoktur
Belalım oğlan
Kaynak: Sofu Emmi

Nalinlim (Elma Attım Karşıya)
Nalinlim, elma attım karşıya
Yuvarlandı çarşıya
Şu Yozgat’ın kızları
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Nalinlim karşıda kara çalı
Kararıp durma çalı
Ben sana varırmıyım
Sümüklü sıracalı
Bağlantı
Nalinlim tefe vur sesi çıksın
Başından fesi çıksın
Yozgat’tan kız almayanın
Aklında baba çıksın
Bağlantı

Nallıhan Tutkusu 1
Vurulmuşum toprağına taşına
Yerde gezen gökte uçan kuşuna
Baharına yazına kara kışına
Çiğdem kekik kokuna
Tutkuluyum Nallıhan
Eli kalem eli kazma eli kürek tutan
Yüzü toprak kokan
Eli nasırlı insanlarına
Çiğdem kekik kokuna
Tutkuluyum Nallıhan
Ekin biçtim tarlalarında demet demet
Kaval çaldım koyun güttüm yaylalarında
Pekmeze çökeleğe bandım ekmeğimi
Çiğdem kekik kokuna
Tutkuluyum Nallıhan
Kolumu yastık yaptım düzünde bayırında
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Kesemde bereket gönlümde servetim
Dizimde kuvvet heybemde katık
Çiğdem kekik kokuna
Tutkuluyum Nallıhan
Ormanlar urban olmuş, yeşil yeşil
Uzanır kolların nehirler boyu
Sıcak kucağında saadetim
Çiğdem kekik kokuna
Tutkuluyum Nallıhan
Çocukluğum gençliğim heyecanım gayretim
Gözümde nur içimde sevgi
Doğduğum doyduğum konduğum yurt

Sayfa 2106
Kaynak: Nusret Mutlu

Name Gelin
Bahçalarda hiyar
Nazik nazik soyar
Şimdi Name duyar
Yandım Name gelin
Bir domurcuk gül iken
Soldum Name gelin
Bahçalarda erik
Dallarını eyerik
Şimdi Name ferik

Çiğdem kekik kokuna
Tutkuluyum Nallıhan

Yandım Name gelin
Bir domurcuk gül iken
Soldum Name gelin

Sevgim, inancım özlemim
Beşiğimi salladın sendedir sevdam
Sen gönlümde yatan canım memleketim

Deniz dalgasız olmaz
Yiğit sevdasız olmaz
Name cilvesiz olmaz

Çiğdem kekik kokuna
Tutkuluyum Nallıhan

Yandım Name gelin
Bir domurcuk gül iken
Soldum Name gelin

Kaynak: Seyfettin Uysal

Nallıhan Tutkusu 2
Bahar dört yanında işli sedeften
Mevsim çiçeğinden tüter Nallıhan
Bahçeler ve bağlar bir yeşil kaftan
Dalında dalında tutar Nallıhan
Her dalda yeniden açmak arzusu
Her pınar başında hayat veren su
Bağrından yükselen bir çam kokusu
Bir ömre büsbütün yeter Nallıhan
Renklidir derende suyun akışı
Yeşillik bürür de dağı yokuşu
Söğütte iğdede her sabah kuşu
Adını yad eder öter Nallıhan
Bazı bir aşıktan olmaz da farkı
Mutlu, derdinden dert yanar der ki
Hayatı anlatan her yanık türkü
Gün olur bağrına basar Nallıhan
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Aya bak yıldıza bak
Suya giden kıza bak
Name diyor bize bak
Yandım Name gelin
Bir domurcuk gül iken
Soldum Name gelin
Kaynak: Aşık Veysel

Name Gelin (Bir Elinde Kantar) 1
Bir elinde kantar
Neler de alır tartar
Aşka gelmiş Namem
Entarisin yırtar
Dirim Name dirim
Satın da alır yerim
Birgün olur Namem
Ben sana neler derim
Suda oynar balık
Ne yaman da yanık
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Arzedeyim gelin Namem
Benzim neden soluk
Dirim Namem dirim
Satın da alır yerim
Bir gün olur Namem
Ben sana neler derim

Sayfa 2107

Yayılır develeri
Oturmuş inek sağar
Terliyor göğüsleri
Hey nazından nazından
Sürmesi gitmez gözünden
Yaylada Türkmen kızından
Dönüver meydan senindir

Kaynak: Mucip Arcıman

Name Gelin (Bir Elinde Kantar) 2

Name Yazmana Gerek Yok

Bir elinde kantar
Nelerde almış tartar
Aşka gelmiş benim de yarim
İntarisin (entarisin) yırtar

Name yazmana gerek yok
Bir bakışın yeter bana
Kirpiklerin sineme ok
Can yakışın yeter bana
Aşk ölümden beter bana

Dirim Name dirim
Satın alır yerim
Bir gün olur Namem
Ben sana neler dirim
Bahçalarda iğde
Hep dalları yerde
Benim de yarim nerde
Çeşmelerde suda
Dirim Name dirim
Satın alır yerim
Bir gün olur Namem
Ben sana neler dirim
Suda oynar balık
Ne yaman da yanık
Arzedeyim gelin Namem
Benzim neden soluk
Dirim Name dirim
Satın alır yerim
Bir gün olur Namem
Ben sana neler dirim
Kaynak: Bayram Aracı

Name Yazdım Sokuya
Name yazdım sokuya
Gelen giden okuya
Kızlar şarabe düşmüş
Tanrı cümle koruya
Karşıda kürt evleri
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Yaram derin yaram derin
Bu yara senin eserin
Ay doğmasın gecelerin
Hilal kaşın yeter bana
Aşk ölümden beter bana
Dinmiyor sızı neyleyim
Şahballı sazı neyleyim
Baharı yazı neyleyim
Boran kışın yeter bana
Aşk ölümden beter bana
Kaynak: Hilmi Şahballı

Namem Vardır Çamlıbel'im
Namem vardır Çamlıbel'im sallanır
Okuyup dinleyen cümle bulanır
Yirmi dört boğumlu kargı kullanır
Şol Koca Kenan'ın günüdür bugün
Benden selam olsun Deli Hoylu'ya
Kaplan sıfatıyla fidan boyluya
Dal kılıcı şimşek gibi parlaya
Şol Deli Hoylu'nun günüdür bugün
Deryalar üstünde oynar gemiler
Dalga vurur inim inim iniler
Baş kesende aslan gibi ünüler
Şol Kabre Sığmaz'ın günüdür bugün
Köse Sefer bilir yolun doğrusu
Burda belli olur yiğit hangisi
Aslanın ödünü çatlatır sesi
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Böyle kahramanın günüdür bugün
Ulaşsınlar benim benim diyenler
Nahak yere tatlı cana kıyanlar
Adam etin kebap edip yiyenler
Cümle pehlivanın günüdür bugün

Sayfa 2108

Tipi, boran oldu oldu saplandım kara
Cahil ile ser yüreğe yara
Aşılmaz dağlar, dağları dumandır duman
Kaynak: Gülizar Akkuş

Namus Belası

Namem vardır ulu beyler uyanır
Dağlar taşlar kızıl kana boyanır
Nazlı Kırat'ıma nal mı dayanır
Kırat nal atmanın günüdür bugün

Düştüm Maphus Damlarına
Öğüt Veren Bol Olur
Düştüm Maphus Damlarına
Öğüt Veren Bol Olur

Köroğlu'yum arka verdim dağlara
Kılıç kalkan hoş yakışır ellere
Çok selam söyleyin ulu beylere
Kan içen beylerin günüdür bugün

Toplasan O Öğütleri
Burdan Köye Yol Olur
Toplasan O Öğütleri
Burdan Köye Yol Olur

Kaynak: Köroğlu

Namerdin Tokatı
Namerdin tokatı yıktı mı seni
Şöyle bir ayağa kalkmaya çalış
Tükense mecalin tutmazsa dizin
Yine yavaş yavaş kalkmaya çalış
Uyumaz fırsatçı gözü dalsa da
İnanma sen ona yüze gülse de
Kapına engeller surlar kursa da
Tırmana tırmana çıkmaya çalış
Ağlama boşuna yoktur faydası
Sürdürme yüzüne kara lekesi
Çökse bedenine gaflet uykusu
Gözlerini açıp bakmaya çalış
Özdil'im engeller girse yoluna
Sakın sen yola gitme onunla
Meyil verme dostum dünya malına
Nefsin kalesini yıkmaya çalış
Söz: Dursun Özdil

Namert Sofrası
Namert biri ile dost dost hoş bir mekanda
Oturdum sofraya lokması haram
Kamil biri ile dost dost durdum kavgaya
Azarladı dili dili dermandır derman
(Azarladı dili dili baldır efendim)
Yol bilmez biriyle dost dost yürüdüm yola
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Ana Baba Bacı Gardaş
Dar Günümde El Olur
Ana Baba Bacı Gardaş
Dar Günümde El Olur
Namus Belasına Gardaş
Döktüğümüz Kan Bizim
Namus Belasına Gardaş
Döktüğümüz Kan Bizim
Hep Bir Hallı Turhallıyız
Biz Bize Benzeriz
Hep Bir Hallı Turhallıyız
Biz Bize Benzeriz
Yüz Bin Kere Tövbe Eder
Gene Şarap İçeriz
Yüz Bin Kere Tövbe Eder
Gene Şarap İçeriz
At Bizim Avrat Bizim
Silah Bizim Şan Bizim
At Bizim Avrat Bizim
Silah Bizim Şan Bizim
Namus Belasına Gardaş
Yatarız Zından Bizim
Namus Belasına Gardaş
Yatarız Zından Bizim
Gız Geliniz Suna Boylum
Doyamadan Biz Bize
Gız Geliniz Suna Boylum
Doyamadan Biz Bize
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Besmeleyle Yüzün Açıp
Doyamadan Biz Bize
Besmeleyle Yüzün Açıp
Doyamadan Biz Bize
Almış Kaçırmışlar Seni
Çökertmişler Issıza
Namus Belasına Gardaş
Kıydığımız Can Bizim
Namus Belasına Gardaş
Kıydığımız Can Bizim
Ağam Kurban Beyim Kurban
Hallarımı Eyledim
Ağam Kurban Beyim Kurban
Hallarımı Eyledim
Ne Bir Eksik Ne Bir Fazla
Hepsi Tamam Söyledim
Ne Bir Eksik Ne Bir Fazla
Hepsi Tamam Söyledim
Kır Kalemi Kes Cezamı
Yaşamayı Neyledim
Kır Kalemi Kes Cezamı
Yaşamayı Neyledim
Namus Belasına Gardaş
Verdiğimiz Can Bizim
Namus Belasına Gardaş
Verdiğimiz Can Bizim
Kaynak: Cem Karaca

Nana Bgara (Türkçe)
Öteye baktım geliyor vapur
Ben şimdi ne yapacağım ey yüreğim
Sen gelene kadar benim canım yanacak
Tez gel tez ağlatma beni
Benim Mevlüdali'mi gönderdiler Van'a
Duyunca yüreğimden koptu bir şey
Gözyaşları durmuyor gözde
Tez gel tez ağlatma beni

Sayfa 2109

Nar ağacı budam budam
Yar yitirdim nerelerde bulam
Kız koca ilin içinde gözlerinden bilem
Haydi gel yanıma sallanaraktan
Bir su doldur ver ırmaktan
Kurtulmadım yalvarmaktan
Nar ağacı narsız olmaz
Benim gönlüm yarsız olmaz
Benim yarim bensiz olmaz
Gülüm gel yanıma sallanaraktan
Bir su doldur ver ırmaktan
Kurtulurum bir gün sana yalvarmaktan
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Nar Ağacı Narsız Olur Mu
Nar ağacı narsız olur mu
Yiğit olan yarsız olur mu
Benim gönlüm sensiz olur mu
Gülüm gel yarim gel salınaraktan
Bir su doldur ver ırmaktan
Kurtulurum belki sana yalvarmaktan
Nar ağacı ulam ulam
Yar yitirdim nerelerde bulam
Kırk güzel içinde gözlerinden bilem
Gülüm gel yarim gel salınaraktan
Bir su doldur ver ırmaktan
Kurtulurum belki sana yalvarmaktan
(<i>TRT Arşivinde yer almayan bölüm</i>)
Nar ağacı biçim biçim
Ben ölüyom senin için
Dostlarımın hepsi düşman oldular
Bir tek seni sevdiğim için
Gülüm gel yarim gel salınaraktan
Bir su doldur ver ırmaktan
Kurtulurum belki sana yalvarmaktan
Kaynak: Zekeriya Bozdağ

Kaynak: Birol Topaloğlu

Nar Ağacı Ulam Ulam

Nar Ağacı Budam Budam

Nar ağacı ulam ulam
Yar yitirdim nerelerde bulam
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Beş yüz askerin içinde
Ağam kaşlarından bilem
Edana edana
Mail oldum sedana
Ne dedim de darıldın da
Gelmiyon odama
Nar ağacı nar ağacı
Narı yaprağından acı
Bu derdi ben senden aldım
Sensin derdimin ilacı
Edana edana
Mail oldum sedana
Ne dedim de darıldın da
Gelmiyon odama
Nar ağacı nar değil mi
Ela gözlü de yar değil mi
Ben sevdim eller aldı da
Bu da bana ar değil mi
Edana edana
Mail oldum sedana
Ne dedim de darıldın da
Gelmiyon odama
Kaynak: Ali Ulvi Erandaç

Nar Çocuk Naçar Çocuk
Nar çocuk naçar çocuk
Dal olur açar çocuk
Dişleri erik erik
Isırır uçar çocuk
Bakışı yavru geyik
Yüzünde saçar çocuk
Ay doğar kumrulanır
Uykudan açar çocuk
Gün gelir çiğdemlenir
Dağlara kaçar çocuk

Sayfa 2110

A seyrana can Gule
Yol benim yolcu benim
Ha Nar Gule Nar Gule
Kapımdan geçme dedim
A seyrana can Gule
Sevdadır cana düşer
Ha Nar Gule Nar Gule
Can gider hana düşer
A seyrana can Gule
Bu nasıl kofik böyle
Ha Nar Gule Nar Gule
Her gün bir yana düşer
A seyrana can Gule
Bu dağın ardı sensin
Ha Nar Gule Nar Gule
Gönlümün derdi sensin
A seyrana can Gule
Bulamadım seni ben
Ha nar Gule Nar Gule
Hasretin yurdu sensin
A seyrana can Gule
Kaynak: Göleli Bahi

Nar Yedim Dene Dene
Nar yedim dene dene
Ne dedim küstuv gene
Umaram babav ölsün
Beke dönesen mene
(Bağlantı)
Di yeri yeri yeri
Yeri yolumda durma
Eger meni seversen
Sende gevlimi kırma
Keten köyneğin eni
Enine dola meni
Kurbanam o anaya
Besleyipti bu canı
Bağlantı

Kaynak: Nihat Behram

Nar Gule (Köç Dedim)
Köç dedim köçme dedim
Ha Nar Gule Nar gule
Derdimi açma dedim
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Seherden seda geli
Zulmu çok dada geli
Bir ölüm bir ayrılıh
Bu (i) kisi yada geli
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Bağlantı
Kaynak: Abdülvahap Sait

Narası Gafletten Beni Uyardı
Narası gafletten beni uyardı
Kıldı kendi gibi divane gönül
Eyledi şulesi aşkın şemini
Başladı dönmeye pervane gönül

Sayfa 2111

Ağlama
Ağlama benim narçiçeğim
Yüreğine pranga
Vurduğun zamanda
Bende olan sana savrulur
Ağlama
Ağlama benim narçiçeğim
Beni sana bağlar

Nuru ak alemi kıldı ürüşan
Nakşını kalbime eyledin rüşan
Bıraktı hayrette kıldı perişan
Saldı göz yaşımı revana gönül

Sana koşan yollar
Tükenmesin verdiğim umutlar

Düştüm muhabbete eyledim devran
Sandım yüreğimi emdi şahmaran
Düşürdü gönlüme etki zaferan
Bağladı dilimi şivane gönül

Nare Esvap Yıkıyor

Sevda rüzigarı serimden esti
Aldı rahatımı uykumu kesti
Kafeste kuş gibi halvetten küstü
Yüz tuttu ahbabı ihvana gönül
Düştü nazarıma bir saçı leyla
Mecnun'dan beş beter oldum divana
Haddi hoş gülcemal gözleri ala
Şevketti aklımı elvana gönül
Çalkanır çeşmimde kazlar sonalar
Ötüşür dilimde yüzbin turnalar
Her taşı bir gamdan yaptık binalar
Göçürdü meskeni ayvana gönül
Her nereye gitsem bu talih kara
Çok vurdu serimi taştan taşlara
Hıfzı Kerem gibi yanacan nara
Al canımı benzet kurbana gönül
Kaynak: Recep Hıfzı

Narçiçeğim (Ağlama)
Ağlama
Ağlama benim narçiçeğim
Gözlerinden akan
Yaşlara bulanan
Sabırsızlık seninle kahrolur
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Kaynak: Azem Kurt

Nare esvap yıkıyor Nare
Köpük teştten akıyor Nare
Nare'nin kaşı gözü Nare
Ciğerimi yakıyor Nare
Nare Nare hey Nare Nare
Dağı duman olanın Nare
Halı yaman olanın Nare
Gece uykusu gelmez Nare
Yari güzel olanın Nare
Nare Nare hey Nare Nare
Kebabı köz öldürür Nare
Sürmeyi göz öldürür Nare
Aşıkı kılıç kesmez Nare
Bir kötü söz öldürür Nare
Nare Nare hey Nare Nare
Kaynak: Celal Güzelses

Narin (Maden'in Altı Dere)
Maden'in altı dere
Haber verin o yare
Ben sevdim eller aldı
Yüreğim yare yare
Oy narin narin narin
Suyun yolları serin
Benim sevdiğim yarin
Hani ya senin yarin
Duman almış Maden'i
Yitirmişim o yari
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Yıkılası gurbet el
Giden gelmiyor geri

Sayfa 2112

Hata yoktur bu gelinin dilinde
Bağlantı

Oy narin narin narin
Suyun yolları serin
Benim sevdiğim yarin
Hani ya senin yarin
Kaynak: Zülküf Altan

Narino
Hey Hey Ben Deli Oldum Deli Narino
Hey Hey Tutun Bağlayun Beni Narino
Hey Hey Gideyirum Buradan Narino
Hey Hey Kizlar Ağlayun Beni Narino
Hey Hey Bu Dere Akar Gider Narino
Hey Hey Taşları Yıkar Gider Narino
Hey Hey Ne Ettum Sevduğume Narino
Hey Hey Yuzume Bakar Gider Narino
Hey Hey Bu Dere Yılan Olsa Narino
Hey Hey Derdumi Bilen Olsa Narino
Hey Hey Oturup Da Ağlardum Narino
Hey Hey Yaşumi Silen Olsa Narino

Narman Kazasında Bir Gelin Gördüm
Narman kazasında bir gelin gördüm
Narman kazasında bir gelin gördüm
Aklımı fikrimi hep ona verdim
Bende o goncanın güllerin derdim
(Bağlantı)
Yanaklar allanmış eller kınalı
Acep kimlerdendir bu allı gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya aman aman
Saldı bu gelin
Bir zubun geyinmiş sızığı aldır
Bir zubun geyinmiş sızığı aldır
Mevlanı seversen yaşmağın kaldır
Evvel bir buse ver sonra öldür
Bağlantı
Narman kazasının Korcuk yolunda
Narman kazasının Korcuk yolunda
Terlemiş sineler orak elinde
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: Faruk Kaleli

Nas-ı Hoyrat Gelip
Nas-ı hoyrat gelip hoyrat yarattı
Bed-huy ile adem Hakk'a yaramaz
Ateş ile koysan pamuğu odu
Er olmayan birbirini saramaz
Od ile pamuğu saran erlerin
Hergiz nazarından çıkmaz pirlerin
Başının boranı gitmez pirlerin
Ol Hakk'ın rahim doğru göremez
Eğer dört kapıda eli olmazsa
Hutbesin okuyan Ali olmazsa
Hakk'ın buyruğunun kulu olmazsa
Dahi kördür kendi kendin göremez
Arif olup her manadan duymazsa
Aşık olup aşk dalgasın silmezse
Şeriatı gömlek edip giymezse
Kadem basıp tarikata giremez
Şeriatın tarikatın binası
Gönüllerden siler mürşitler pası
Marifette işittiremez sesi
Hakikatta gizli sırra eremez
Dört kapıyı kırk makamı bilmezse
Üç sünneti yedi farzı kılmazsa
Bin bir yerde gizli sırra ermezse
İrfan bahçesinin gülün deremez
Veli'm eyder irfan bağı korumuz
Ancak Mansur olan bulur darımız
Seyyit Nesimi'dir bizim pirimiz
Şeyhi şeytan olan bize yaramaz
Kaynak: Aşık Veli

Nası Diyem (Koşma)
Bugün güzellerin hanı geçerken
Önümden uğradı dur nası diyem
Gözüm veçhindeki hali seçerken
Kamaştı şavkına nur nası diyem
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Vardım kapısına sailim dedim
Her ne kerem etsen kailim dedim
Gülşen yanaklara mailim dedim
Dikensizce bir gül ver nası diyem
Toruni hayal var hayalden üstün
Yüze bakmaz oldu vefalı dostun
Çok kulluk eyledim hakkımı kestin
Hep bu mu yar bize kar nası diyem
Kaynak: Aşık Toruni

Nasıl Ağlamıyam Gurbet Ellerde
Nasıl ağlamıyam gurbet ellerde
Nasıl ağlamıyam izim ağlıyor
Nasıl ağlamıyam canımdan bezdim
Nasıl ağlamıyam dizim ağlıyor
Nasıl ağlamıyam ağrıyor dişim
Nasıl ağlamıyam dönüyor başım
Nasıl ağlamıyam akıyor yaşım
Nasıl ağlamıyam gözüm ağlıyor
Nasıl ağlamıyam ayrı gülüme
Nasıl ağlamıyam bir gün ölüme
Nasıl ağlamıyam kendi halime
Nasıl ağlamıyam özüm ağlıyor
Nasıl ağlamıyam Kul Kevseri'ye
Nasıl ağlamıyam yok benim ana
Nasıl ağlamıyam kim bana yana
Nasıl ağlamıyam sazım ağlıyar
Kaynak: Aşık Kevseri

Nasıl Anlatayım
Nasıl anlatayım zamanı dostlar
Ölümlü fanide sıradayız dost
Ne yokluğum belli ne de bir varım
Kafes nefes yarım küredeyiz dost
El kiri canavar kan emmiş azmış
Dost yoluna hain tuzaklar dizmiş
Bilimin yolunu yobazlık kesmiş
Zamandan bir hayli gerideyiz dost
Ayhani serlerden gitmez kuraklık
Hayal pilavıyla olmuyor tokluk
Bir yanımız ölüm diğer yan yokluk
İki arada bir deredeyiz dost
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Kaynak: Aşık Ayhani

Nasıl Anlatayım Bizim Elleri
Nasıl anlatayım bizim elleri
Seherde acar sümbül ile gülleri
Bülbül gibi şakır dudu dilleri
Bizim elin güzelleri bol olur
Bizim elde top zülüflü gelinler
Dizi dizi olur suya giderler
Hepsi birer koç yiğidi severler
Bizim elin güzelleri bol olur
Sandıklı'dan şeker gibi nar gelir
Akdağından soğuk suyla kar gelir
Elleri kınalı bir edalı yar gelir
Bizim elin güzelleri bol olur
Kul Mehmet'i sürüleri otlatır
Çimenlerde kuzuları zıplatır
Genç kızları var yürekleri hoplatır
Bizim elin güzelleri bol olur
Kaynak: Mehmet Özkaraca

Nasıl Anlatayım Hasetim Seni
Ateş oldun düştün şu yüreğime
Nasıl anlatayım hasretim seni
Pir sultanın şahı ferhatın aşkı
Nasıl anlatayım hasetim seni
Güneş mi diyeyim düş mü diyeyim
İsyan mı diyeyim öc mü diyeyim
Yeni bir dünyaya göç mü diyeyim
Nasıl anlatayım hasretim seni
Garip şahan seslenirim gelirler
Gelirler sesime kulak verirler
Sizin için öldürürler ölürler
Nasıl anlatayım hasretim seni
Kaynak: Garip Şahin

Nasıl Ayrılayım Ellerimizden
Nasıl ayrılayım ellerimizden
Besledim büyüttüm nazlı yar kaldı
Esirgesin gayrı bizi yaradan
Kavlimiz bir idi sözlü yar kaldı
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Şahin gibi yar karşımda dönerek
Bülbül gibi daldan dala konarak
O yar benden daha beter yanarak
Ciğeri ateşte közlü yar kaldı
Bize böyle imiş hakkın işleri
Hiç kurumaz gözlerimin yaşları
Hatırdan çımıyor hilal kaşları
İspir gibi ela gözlü yar kaldı
Aşık Hacı'm kendim doyuramadım
Nenedip dizimde uyudamadım
Ar ettim ellere doyuramadım
Sırrı yüreğimde gizli yar kaldı
Kaynak: Aşık Hacı

Nasıl Çekeyim (Baş Pınara)
Baş pınara vardım suyu çok serin
Eğildim ki bir yudum su içeyim
Açma pınar benim yaram çok derin
Dert üstüne derdi nasıl çekeyim
Ah ben bu derdimi kime dökeyim
Söyle pınar seninde mi derdin var
Gözlerin kurumuş yaslıdır dağlar
Acep dert ortağım olur mu sular
Dert üstüne derdi nasıl çekeyim
Ah ben bu derdimi kime dökeyim
Acep dert ortağım olur mu insanlar
Dert üstüne derdi nasıl çekeyim
Kasım der ki kime derdimi dökeyim
Kaynak: Kasım Karşı

Nasıl Da Başbaşaydık
Nasıl da başbaşaydık
O bahar akşamında
Nasıl da yanyanaydık
O bayram öncesinde
Sen erik ağacında
Açılmamış bir çiçek
Bense henüz olmamış bir erik
Çağla
Kırılmasın ümitler
Büyüsün yudum yudum sevgiler
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Büyümeli sevgimiz
Büyümeli sevdamız
Türküler söylemeliyiz sevgiyle
Kaynak: Grup Mayıs Rüzgarı

Nasıl Metedeyim Ardahan Seni
Nasıl metedeyim Ardahan seni
Kalem ile seni yazmak isterim
Bahar ile açar çayır çimeni
Çayırın çimenin gezmek isterim
Bir yanın bağ bahçe bir yanın meşe
Bir yanın seherle dönmüş güneşe
Bir yanın laledir biri menekşe
Senin resimi ben çizmek isterim
Sana derler Arda Han’ın diyarı
Senisin umudumun gölgesi varı
Çimende çiçekte oynaşır arı
Arda balını ben süzmek isterim
Kız gelinin yayların yaylıyor
Sürülerin çayır çimen boyluyor
Sana gelen senle gönül eğliyor
Akıp giden Kür de yüzmek isterim
Halayda davulcu ay şabaş diyor
Turnalar sesiyle gönül eyliyor
Nuri bu sözleri böyle söylüyor
Ardahan’a türkü düzmek isterim
Kaynak: İlhan Gültekin

Nasıl Vasfedeyim Bir Danem
Nasıl methedeyim sevdiğim seni
İstanbul Bursa'yı değer gözlerin
Arasam bulunmaz ruh-i revanı
İzmir'i Konya'yı değer gözlerin
Hüsnüne yakışır Yusuf nişanı
Seni sevenlerin artar efkarı
Kars'ı Ardahan'ı Erzurum Van'ı
Delhi Buhara'yı değer gözlerin
Kimsede görmedim sendeki nazı
Tunus Trablus Acem Şiraz'ı
Yemen'i Bağdat'ı Mısır Hicaz'ı
Şam'ı İskender'i değer gözlerin
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Ben seni severim ezel ezeli
Bana cefa etme dünya güzeli
Bağdat'ı Basra'yı acem şirazı
Büsbütün dünyayı değer gözlerin

Gurbeti terkedip görünce yurdu
Doldum ben kardeşim siz nasılsınız
Memleket derdime merhemler sürdü
Buldum ben kardeşim siz nasılsınız

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Yollarda bir parça müşkülde kaldım
Üç beş gün sürmedi köyüme geldim
Aradıklarımı sağ salim buldum
Güldüm ben kardeşim siz nasılsınız

Nasıl Yar Diyeyim
Nasıl yar diyeyim ben böyle yare
Mecnun edip çöle saldıktan sonra
Alemin bağına bülbüller konmuş
Nidem benim gülüm solduktan sonra
Karadır kaşların keman istemem
Şu gönlümden özge mihman istemem
Ölsem de derdime derman istemem
Ok vurup sinemi deldikten sonra
Coşkun çaylar gibi çağlamayan yar
Gönlünü gönlüme bağlamayan yar
Benim bu halime ağlamayan yar
Daha ağlamasın öldükten sonra
Pir Sultan Abdal'ım sürem bu yolu
İnsan-i kamilin olurum kulu
İster yağmur yağsın isterse dolu
Nidem ben ummana daldıktan sonra
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Nasıl Yar Diyeyim
Nasıl yar diyeyim ben böyle yare
Mecnun edip çöle saldıktan sonra
Alemin bağına bülbüller konmuş
Nidem benim gülüm solduktan sonra
Coşkun sular gibi çağlamayan yar
Gönlünü gönlüme bağlamayan yar
Benim bu halime ağlamayan yar
Daha ağlamasın öldükten sonra
Aşık Daimi'yim sürem bu yolu
Muhabbet bağının olaydım gülü
İster yağmur yağsın isterse dolu
Nidem ben ummana daldıktan sonra
Kaynak: Aşık Daimi

Nasılsınız (Gurbeti Terkedip)
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Belki bir iki ay burda kalırım
Sağlık olsun bayram sonra gelirim
İnşallah sizleri esen bulurum
Kaldım ben kardeşim siz nasılsınız
Bu yıl memleketin çok fazla işi
Bilmem nasıl olur sonbahar kışı
Kızartmadan iyidir buranın aşı
Bildim ben kardeşim siz nasılsınız
Kardeş yazdığıma bir cevap eyle
Ayrı kaldık nidem kaderim böyle
Yusuf Kurt çavuşa çok selam söyle
Kıldım ben kardeşim siz nasılsınız
Deli gönül çok ahbaba naildir
Gurbette çok evde aza kaildir
Ayrı ayrı yazmak mümkün değildir
Aldım ben kardeşim siz nasılsınız
Gönül daim pervanedir fenere
Girmedim ortaya durdum kenara
Selamımı dostum Şiko Ömer'e
Saldım ben kardeşim siz nasılsınız
Yazarım buranın biraz vasfını
Gönül görmek ister dostun resmini
Sorarsanız Noksani'nin cismini
Öldüm ben kardeşim siz nasılsınız
Kaynak: Hodlu Noksani

Nasırlı Ellere Türkü
Dara durdum sevdana alın terinde
Sevdan duvaklı bir gelin benim gönlümde
Gülsün diye nasırlı eller
Koşarım eteşlerde
Gülyüzlüm yürek kabında
Öfke paslanıyor kında
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Kan olup öze akalım
Gül kurumasın dalında

Musahip cevrine gönül katarsan
Aklını başına devşirir seni

Sana koştum elimde mayıs gülleri
Gülüşün kuvgamda sıra neferi
Güler bir gün nasırlı eller
Açar kır çiçekler

Girip muhabbete gönül katagör
Mürebbiden musahibe yetegör
Bir gerçeğin eteğini tutagör
Korktuğun bellerden aşırır seni

Kaynak: Erdoğan Aslan

Muhabbet gölüne doluğ usanma
Sakın gark olursan ummana dalma
Her olur olmaza sırrını deme
Akibet kesrete düşürür seni

Nasibimiz Yokmuş
Nasibimiz yokmuş da bir su içmeye
Ne sen bana gücen ve ne de ben sana
Ne gerekir eskileri açmaya oy oy
Ne sen bana gücen ve ne de ben sana
Bu dünyada ne güzeller eylendi
Eylendi de dilden dile söylendi
Gayrı düzen tutmaz gönül huylandı oy oy
Ne sen bana gücen ve ne de ben sana
Akarsu dersini gönülden alır
Gönül kırılınca yarası kalır
Olan oldu canım elden ne gelir oy oy
Ne sen bana gücen ve ne de ben sana
Kaynak: Muhlis Akarsu

Nasibolsa (Belki Seni Bana Yazar)
Nasibolsa yine gitsem yaylaya
Doya doya baksam suna boyluya
Senin için yalvarayım mevlaya
Belki seni bana yazar yaradan
Yüce dağ başında pınar gözüsün
Sürüden seçilmiş körpe kuzusun
Güzellerin başı yayla kızısın
Belki seni bana yazar yaradan
Ela göz üstüne eymedir kaşı
Başına bağlamış bir telli poşu
Talib'i Coşkun der bulunmaz eşi
Belki sana yazar beni yaradan
Kaynak: Aşık Talibi

Nasihat (Bir Kamile)
Bir kamile candan hizmet edersen
Salar aşk narına pişirir seni
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Edepsizin kazanında kaynama
Sakın anın ile aşnalık etme
Kahrin çekmeyenin gülünü derme
Ateşi kül edip coşturur seni
Şah Hatayi'm eydür yolundan kalma
Gerçek erenlerdir körlerden sanma
Güman ehli ile musahib olma
Hakikat halinden şaşırır seni
Kaynak: Şah Hatayi

Nasihat (Yar Oynamasın)
Gözeller yığılf toya gedeller
Amanat amanat yar oynamasın
Men bilirem da rıca minnet edeller
Yüngüllüf edip de tez oynamasın
Gözeller yığılıp yüze bakarlar
Al yanağa kızıl güller takarlar
Sonra söyler başımıza kalkarlar
Karakaş altında göz oynamasın
Hasta Hasan deyir ela göz yarım
Sana kurban olsun devletim varım
Demirem oynamasın oynasın yarim
Disekten aşağı bel oynamasın
Kaynak: Aşık Murat Çobanoğlu

Nasip Bizi Atmış
Nasip bizi atmış garip (gurbet) ellere
Bilmem nerden aşar yolumuz bizim
Ucu şanı duyulmadık çöllere
Bilmem nerde galır elimiz bizim
Gadir mevlam bize yardım etmezse
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Hızır gelip elimizden tutmazsa
Garip gönül muradına yetmezse
Çok perişan olur halımız bizim
Ali yar Ali yar hodam Ali yar
Bahçede açılmış gonca gül gibi
Boynumuz eğridir mor sümbül gibi
Seherde şakıyan zar bülbül gibi
Dertli dertli söyler dilimiz bizim
Dertli dertli öter telimiz bizim
Yağmur yağar serperiyor gar ile
Günümüz geçiyor ahu zar ile
Gavuşmazsam ela gözlü yar ile
Ahirete gelir gavlimiz bizim
Ali yar Ali yar hodam Ali yar

Sayfa 2117

Senı gördüm evvel bahar yaz iken
O güzellik sende elvan naz iken
Güller taze iken teller saz iken
Belki seni bana yazar yaradan
Yüce dağbaşında pınar gözüsün
Sürüden seçilmiş körpe kuzusun
Güzellerin başı yayla kızısın
Belki seni bana yazar yaradan
Ela göz üstüne eymedir kaşı
Başına bağlamış bir telli poşu
Talibi Coşkun der bulunmaz eşi
Belki seni bana yazar yaradan
Kaynak: Aşık Talibi

Edna mücrimiyem yollarım ırak
Düşmüşem çöllere içim yanarak
Bir yandan hasretlik bir yandan firak
Gırık ganadımız golumuz bizim

Nasip Kısmet Ne Verdiyse Ezelden
Nasip kısmet ne verdiyse ezelden
Takdir mukaddere boyun eğmeli
Gönlüm geçemiyor hiçbir güzelden
Bilmem şimdi hangisini övmeli
Ezelden ervahın olduysa kara
Bir yar bulamazsın yaranı sara
Göremezsin yolun ne yana vara
Bilmem başım hangi taşa değmeli
Erkenden ervahın yazıldıysa ağ
Çağın nevcivandır gezdiğin hep bağ
Rahatın yerinde vücudun da sağ
Vardır bir yoldaşm göğsü düğmeli
Dünyada takdire olmalı razı
Talep vecedana kılmalı bazı
Noksani görmedi baharı yazı
Talihin yar değil ona sövmeli

Nasip Olur Amasya'ya Varırsan
Nasip olur Amasya'ya varırsan
Giden sail selam getir pirimden
Hublar şahı Hamdullah'ı görürsen
Giden sail selam getir pirimden
Hayali gönlümde çekerim ahı
Acep görür müyüm gülyüzlü şahı
Bunca aşıkların sırr-ı penahı
Giden sail selam getir pirimden
Mecnun gibi bir sevda var başımdan
Cihan sele gitti çeşmim yaşından
Kim ayrılmış ben ayrılam eşimden
Giden sail selam getir pirimden
Sene bin ikiyüz kırk dörtte beyan
Kırkların ceminde görmüşüm ayan
Mürsel göbeğinde taze bir civan
Giden sail selam getir pirimden
Veli'm eyder dost köyüne varınız
Balım Sultan olsun size kılavuz
Benim pirim Amasya'da yalınız
Giden sail selam getir pirimden

Kaynak: Hodlu Noksani
Kaynak: Aşık Veli

Nasip Olsa Gine Gitsem
Nasip olsa gene gitsem yaylaya
Doya doya baksam suna boyluya
Senin için yalvarayım mevlaya
Belki seni bana yazar yaradan
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Navruzluk Düzler Oluklu Göze
Navruzluk düzler oluklu göze
Nekadar hasretim bilseniz size
Bilmem bir bardak su verirmi bize
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Bunun için arzularım sizleri
Karapınar yedigöze kazlar boğazı
Suları akdıkça verir avazı
Kesilmez suları kış ile yazı
Bunun için arzılarım sizleri

Sayfa 2118

Yüreğim de yanar aşkın
Közüne gurban olduğum
Kaynak: Neşet Ertaş

Nazan

Beşkilse ahbunlar çayırın göze
Canım arz ediyor kavuşmak size
Nasip olmadı ki geleyim güze
Bunun için arzularım sizleri

3 Mayıs akşamı günlerden Cuma
Bir masal perisi girdi odama
Belli etmemeye çalıştım ama
Sesim heyecandan titredi bazan

Eller abdes pınarı yalnız başına
Baykuş konmuş çeşmesine taşına
Kimse su almaya gelmez başına
Onun için arzularım sizleri

Oldukça güzeldi üstelik ciddi
Yarım saat kadar oturup gitti
Gitmeden kalbime bir alev itti
Yine kaynamaya başladı kazan

Ormanın içinde elmalı göze
Nasip olur ise gelirim size
Sakın yüz çevirme ey davran bize
Onun için arz ederim sizleri

Henüz soramadan adını Güle
Ayrılmak zamanı gelmişti bile
Bir daha görüşmek nasip mi kula
Gidince gönlüme çöktü bir hazan

Ayapahalara varmadan geçme
Koldaşın gözeden çok fazla içme
Suyu çok ağırdır içipte düşme
Bunun için arzularım sizleri

Onu belleğimden atamamıştım
Uyku tutmamıştı yatamamıştım
Talih Kuşu'nu tutamamıştım
Bu oldu beni de en fazla üzen

Gümüş pınar çağrak suların başı
Çağlayıp akıyor sanki göz yaşı
Altmışa vrmıştır Cemalin yaşı
Bunun için arzularım sizleri

Mucize peşinde gönlüm çaresiz
Yaşam saatim durdu süresiz
Bir daha gelseydi o kız firesiz
Belki bir yolunu bulurdu Ozan

Kaynak: Necati Kaya

Naz Eyleme (Gurban Olduğum)
Naz eyleme bana n'olur
Naz'ına gurban olduğum
Bakışların canım alır
Gözüne gurban olduğum
Canım gurban olsun sana
Gel görüyüm gana gana
Ben oluyum yanağına
Yüzüne gurban olduğum
Sensin şu gönlümün yari
Bağrıma koydun nari
Sallan da gel bana doğru
İzine gurban olduğum
Ne sarayın ne de köşkün
Garip gönlüm sana düşkün
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Yine öylesine bir akşamüstü
96 yılı 14 Mayıstı
Dalmıştım kapımı birisi açtı
O muydu Allahım içeri sızan
Gözüm yanılmasa ah doğru çıksa
Bana damlamazdı gökten su aksa
Dileğim kabul mu olmuştu yoksa
Onu da bana mı yazmıştı Yazan
Evet doğruydu değildi düşüm
Yıllardır ilk defa düz gitti işim
Olsaydı vallahi böyle bir eşim
İkimiz kurardık bir örnek düzen
Bu kez çekinmedim konuştuk biraz
Dilinden bal damlar dudaklar kiraz
Yeni bir güzelle tanıştım bu yaz
Aslen Urfalıymış adıysa Nazan
07.01.2023 16:10:19
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Bir melek kadar masumdu yüzü
Görünüş sadeydi doğaldı özü
Belli ki değmemiş makyajın izi
Gözleri doğuştan sürmeli Nazan
Gördüğüm kızların en pratiği
Beceri davranış hem de etiği
Fiziği kimyası matematiği
Evrende ilk bire girmeli Nazan
Arif unutmuştu aşkı-sevdayı
Artık toplamıştı okları-yayı
Yeniden yeşertti kuru dünyayı
Güzeller güzeli Urfalı Nazan
Kaynak: Arif Gölge

Nazar Değmesin
Güzelin gıymatlısı nazınan gelir
Naz edipte sonunda sözünen gelir
Hem gülüp hem ağlayıp pozunan gelir
Güm güm gümlesin
Davulu da gelin dinlesin
Pek vara yoğa gülmesin
Nazar değmesin
Telli gelin hoş olmuş salınıp gelir
Al yanakta zülüfler dökülüp gelir
Sürmelenmiş gözleri süzülüp gelir
Güm güm gümlesin
Davulu da gelin dinlesin
Pek vara yoğa gülmesin
Nazar değmesin
Bahtın açık olsun sırmalı gelin
Tatlı sözün olsun burmalı gelin
Dirliğin çok olsun sürmeli gelin
Güm güm gümlesin
Davulu da gelin dinlesin
Pek vara yoğa gülmesin
Nazar değmesin

Sayfa 2119

Lebi mercan bana eylemez ülfet
Beraber taşila zümrüdü tutar
Cevahir incuye kalmadı rağbet
Fakirlik ademe olursa hail
Acep mümkünmüdür vuslata nail
Zemane dilberi zengine mail
Ederler itibar var ise devlet
Siyah zülfün gölgesinde dolanmaz
Safayı zevkedüp bir dem gülünmez
Hakikatli civan şimdi bulunmaz
Nafile kendine eyleme zahmet
Süruri söylenir aşka gelince
Arabi Farisi Yunan dilince
Erenlerden destur izin olunca
Benim sevdiğimi verirler elbet
Kaynak: Silleli Süruri

Nazar Eyle Nazar Eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma pazar eyle
Yüce bakan sefere gitmiş
Bilge hatun dokuz doğurmuş
Dokuz oğlan beş yaşına gelmiş
Dokuzu birden kılıç kuşanmış
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma pazar eyle
Sırma saçlı kırk güzel gelmiş
Levent boylu kırk yiğide varmış
Düğün dernek kırk gece sürmüş
Kırk deve kırk koyun kurban kesilmiş
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma pazar eyle
Avucuma bir kuş konmuş
Biri tutmuş kanadın yolmuş
Biri kesmiş öteki yemiş garip
Barış hani bana demiş

Kaynak: Sümer Ezgü

Nazar Etsem

Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma pazar eyle

Nazar etsem güzel yüzünü örter
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Kaynak: Barış Manço

Nazar Kıl Arzuhalime
Efendim nazar kıl arzuhalime
Açlıktan madde bir diyeceğim yok
İane buyurmuş devletli beyim
Akşamdan sabaha yiyeceğim yok
Derdi olan elbet gelir sızılar
Lokman deyu geldim beyler gaziler
Herle deyu ağlaşıyor kuzular
Kazana bir avuç koyacağım yok
Ben her zaman huzuruna gelemem
Ne havada gezdiğimi bilemem
Yol üstünde durup kervan alamam
Efendimden baska soyacağım yok
Başımda kalmadı zerrece akıl
Ağnıya komşular oldular dahil
Paşamdan isterim beş kile tahıl
Üç ile dört ile doyacağım yok
Kimini ne güzel sevmiş kayırmış
Kimini ne güzel vermiş doyurmuş
Kimini ne guzel vermiş buyurmuş
İmanım muhkemdir sayacağım yok

Sayfa 2120

Ademin hakkı hak için düşmanımı şad eyleme
Hep benim senden umduğum merhabadır dost sevdiğ
Gel ha gel ha Kul Nesimi lebinde var türlü bade
Aşığa bu cevr ü cefa revadır mıdır dost sevdiğim
Kaynak: Kul Nesimi

Nazara Mı Geldin
Alucrada Gördüm Seni
Pazara Mı Geldin Gelin
Ak Mı Düştü Saçlarına
Nazara Mı Geldin Gelin
Seni Bana Vermiyorlar
Yoksul Olmam Baş Bahane
Gülüm Seni Alamazsam
Benim Sonum Mapushane
Çıktım Kümbet Yaylasına
Doyamam Ki Havasına
Seni Sarmadan Ölürsem
Otlar Kurur Mezarımda
Kaynak: Mustafa Küçük

Naze Naze (Diyarbekir Bedende)

Murat kapusunda bir tül-i emel
Yazılmaz mahfuza bozulmaz ezel
Günde nida eder cellad-ı ecel
Kapanmış kulağım duyacağım yok

Diyarbekir bedende
Yari gördüm gidende
Aklımı baştan aldı
Bana işmar edende le

Biraz ahvalimden yazdım varaka
Verirsen Ruhsati atmaz ırağa
Bir top bez isterim biraz nafaka
Ölürsem mezarda giyeceğim yok

(Bağlantı)
Le Naze Naze le Naze Naze
Le Naze etme bu nazı
Eyle bu göynümü razı
Olmuşam aşkın marazı le marazı
Naze Naze Naze Naze
Le Naze Naze le Naze Naze
Le Naze etme bu nazı
Eyle bu göynümü razı
Olmuşam aşkın marazı le marazı

Kaynak: Aşık Ruhsati

Nazar Kıl Gönlüm Şehrine
Nazar kıl gönlüm şehrine dünya fani dost sevdiğim
Aşığa bunca sitemler bi-revadır dost sevdiğim
Bunca yıldır ceht eylerim gönlüm ayrılmıyor senden
Hep benim senden umduğum bi-nevadır dost sevdiğim
Yüzü kara şol rakipler neler söylemiş hakkımda
İsmi müsemma hak için iftiradır dost sevdiğim
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Gidersen beni apar
Yoksa kıyamet kopar
Arkasıra gözyaşı
Ardısıra sel kopar
Bağlantı
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Dicle ötesi bağlar
Ateşin beni dağlar
Bu dertlere dayanmaz
Ne hastalar ne sağlar le
Bağlantı

Sayfa 2121

Yol gedikten ayrılır
Arzum sevdalara batmışsın
Hilal kaşlarını çatmışsın
Sofraya teklif olmaz
İçine ağılar katmışsın

Kaynak: İzzet Altınmeşe

Nazındadır Nazında
Nazındadır nazında
Sürmesi gitmez gözünden aman aman
Taze girmiş on üç on dört yaşına
Aşıkına şöyle edası vardır aman aman
Görüp güzele alsam entari
Al geyerler entari aman aman
Sen doldur ben içeyim
Gerdanından akan teri sevdiğim aman aman
Kaynak: Yöre Ekibi

Nazifimin Evleri
Nazifimin evleri bir uçtan bir uca
İçinde durmadın üç gün üç gece
Nazifim Nazifim alaylar içinde allı Nazifim
Nazifimim evleri koca taşa yakın
Nazifim eve gelmedi vuruldu sakın
Köprüden geçerken köprü salladı beni
Karacasu'yun kızları meyil bağladı seni
Nazifim Nazifim allı Nazifim
Alaylar içinde kayboldu nazifim
Nazifim eve gelmedi vuruldu sakın
Nazifim Nazifim allı Nazifim
Alaylar içinde şanlı Nazifim
Kaynak: İlhan Karakoyun

Nazilli (Ey Nazilli Nazilli)
Ey Nazilli Nazilli
Ak koyunlar kuzulu
Bileziğin üstünde
Arzu Kamber yazılı
Yel eser kum savrulur
Cihan başıma devrilir
Eğil bir yol öpeyim
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Destimi suya daldırdım
Doldu diye kaldırdım
Ne darılın hay kamber
Ben bileziği çaldırdım
Şeftali ağaçları
Meyve verir uçları
Hiç aklımdan gitmiyor
Yarin hilal kaşları
Kaynak: Silleli Mehmet Karol

Nazilli'nin Hanları
Nazilli'nin hanları
Parıldıyor camları
Bizim için yapılmış
Isparta'nın damları
Nadastan gel kömür gözlüm nadastan
Gül sinemin her yanları bedesten
Bağ ayrı bostan ayrı
Ayrıldım yardan gayrı
Benim sende neyim var
Bir şişe misten gayrı
Hanın arasından hoplayıp gelir
Allı şalvarını toplayıp gelir
Yenice'nin başında
Kalem oynar kaşında
Benim sevdiğim güzel
On üç on dört yaşında
Ördekler göllere konmadınız mı
Bir selam yolladım almadınız mı
Kaynak: Saffet Uysal

Nazilli'nin Ovaları
Nazillinin Aman Ovaları Düz Gider
Annesine Darılmış Aman Bir Kız Gider
Kız Gel Gitme Alayım Ben Seni
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Sayfa 2122

Hem Güzelsin Hem Şirin(sin) Hem de Dilber

Duçar oldum çaresi yok derde ben

Nazilli'nin Aman Kuyuları Derindir
İçilmiyor Aman Suları Serindir
Anne Ben Kız Buldum (Gördüm) Ne de Güzeldir
Saçları Sarı Gözleri de Mavidir

Sana her veçhile öz canım dedim
Her derdime derman Lokman'ım dedim
Nazargahım şahım sultanım dedim
Minnet etmem senden başka ferde ben

Kaynak: Ali Rıza Demirtaş

Figani kul sana layık ararsan
Cemal-ı pakine yanık ararsan
Yolunda can veren sadık ararsan
Yazılmış defterinde sende ben

Nazlanır (Bir Dilbere Selam Verdim)
Bir dilbere selam verdim
Almazlanır hoş nazlanır
Canım halin nedir dedim
Bilmezlenir hoş nazlanır

Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Nazlı Dostum Selam Salmış

Yüz çevirdi bizden ol yar
Ruz u şeb kılarım zar
Sundum desdine arzuhal
Almazlanır hoş nazlanır

Nazlı dostum selam salmış gel diye
Ara yerde engellerim var diye
Açtı ak göğsünü bana em diye
Emdiğim aklıma düştü efendim

Bilmem ol yare ne dedim
Sırrını kime söyledim
Dosta işaret eyledim
Gelmezlenir hoş nazlanır

Nazlı dostum selam salmış gelmesin
Ara yerde engelleri duymasın
Eliminen ak göğsünün düğmesin
Çözdüğüm aklıma düştü efendim

Gevheri gedadır adım
Arşa çıkıyor feryadım
Beni bilir misin dedim
Bilmezlenir hoş nazlanır

Metini de Deli Boran metini
Ne vereyim Küpelinin metini
Ak bilekli samur kürklü hatunu
Nişanlımı vermediler efendim

Kaynak: Aşık Gevheri

Kaynak: Deli Boran

Nazlı (Kurban Olam)

Nazlı Güzel (Bu Nasıl Sevdadır)

Kurban olam Nazlım bu nasıl sevda
Sardı yüreğimi devasız yara
Şeyda bülbül gibi düşürdün dara
Ayrılık acısı zor Nazlı Nazlı

Bu nasıl sevdadır bu nasıl demdir
Gel bazı halimi sor nazlı güzel
Ruzu şep çektiğim hicrandır gamdır
Ne müşkül haldeyim gör nazlı güzel

Sen benim canımsın hem de cananım
Yıllardır ateşi aşka yanarım
Her gelip geçenden seni sorarım
Hasretlik acısı zor Nazlı Nazlı

Aşkın bülbül gibi beni zareler
Çıkardım alleri giydim kareler
Bulamadık şu derdime çareler
Lütfedip yaremi sar nazlı güzel

Kaynak: Selahattin Bölük

Hülyalar ederim coş eder gönlüm
Ömür baharını kış eder gönlüm
Aşkın zehirini nuş eder gönlüm
Sensiz şu özüme kar nazlı güzel

Nazlı Dilber Düştüm Hakipayine
Nazlı dilber düştüm hakipayine
Huzurunda iki yüzüm yerde ben
Bir merhamet eyle akl-ı zayie
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Nazar kıl gönlümün yanan narını
Aşığım çekerim aşkın darını
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Dağ olsa taşımaz ahuzarımı
Dünyalar başıma dar nazlı güzel
Daimi dere şeker misin bal mısın
Lale misin sümbül müsün gül müsün
Huri misin melek misin kul musun
Bilinmiyor öten giz nazlı güzel

Sayfa 2123

Döküldü Yaprağım Güzlere Düştüm
Gönülden Irağım Gözlere Düştüm
Yüreğim Yanıyor Közlere Düştüm
Yollarına Karmı Yağdı
Gelmedin Nazlı Nazlı
Gelmedin Nazlı Nazlı Gelmedin
Söz: Serpil Türkmenoğlu

Kaynak: Aşık Daimi

Nazlı Kırat Çamlıbel'dir Geldiğin
Gel Kırat'ım kulağını çekeyim
Eğileyim iki gözün öpeyim
Dizgin çekip hünerine bakayım
Nazlı Kırat Çamlıbel'dir geldiğin
Bozburundan aşırayım yolunu
On dilbere işleteyim çulunu
Ham gümüşten kestireyim nalını
Nazlı Kırat Çamlıbel'dir geldiğin
Baş üstüne koymuşlardır bin başı
Görmez misin kanda yatan üleşi
Burda gafil gezen kestirir başı
Nazlı Kırat Çamlıbel'dir geldiğin
Mail oldum hünerine postuna
Ol Arap'tan berat geldi üstüne
Koç Köroğlu biner senin üstüne
Nazlı Kırat Çamlıbel'dir geldiğin
Kaynak: Köroğlu

Nazlı Nazlı
Böylemiydi Senin Ile Ahtımız
Yollarına Karmı Yağdı Gelmedin
Ömür Geçti Tükeniyor Vaktimiz
Yollarına Karmı Yağdı
Gelmedin Nazlı Nazlı
Gelmedin Nazlı Nazlı Gelmedin
Gel Ağlama Gözlerini Sil Gayrı
Uzadıkça Uzamasın Yol Gayrı
Ayrılığa Dayanamam Gel Gayrı
Yollarına Karmı Yağdı
Gelmedin Nazlı Nazlı
Gelmedin Nazlı Nazlı Gelmedin
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Nazlı Pirin Mesti Hayranı
Gine vahdet açtı gönlümün gülü
Nazlı pirin mesti hayranı oldum
Erenler payından geldi bir dolu
Nazlı pirin mesti hayranı oldum
Turnalarım bölük bölük bölünür
Mümin olan gafletinden ayılır
Muhabbetten kaçan nadan sayılır
Nazlı pirin mesti hayranı oldum
Ruzu şeb dilimde eylerim virdim
Men aref sırrında didara erdim
Ol haki payına yüzümü sürdüm
Nazlı pirin mesti hayranı oldum
Bezmi ezeliden ikrar verenler
Muhabbetin güllerini derenler
Tecelli eyledi pirler erenler
Nazlı pirin mesti hayranı oldum
Daimi'yim yad menzile ermezem
El uzatıp ağyar gülü dermezem
Hercai dilbere meyil vermezem
Nazlı pirin mesti hayranı oldum
Kaynak: Aşık Daimi

Nazlı Yar (Eridim Aşkınla)
Eridim aşkınla ben yana yana
Kerem küllü külhan közlü nazlı yar
Bulunmaz benzerin baksam ne yana
İrem güllü direm sözlü nazlı yar
Siyah zülfün döküp yana yıkışı
Tıpkı ayın sisten yeni çıkışı
Yeri göğü yakar bir yan bakışı
Mahi yüzlü ahu gözlü nazlı yar *
(Ek)

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Şeklinin tarifi yaratmadan zor
Şems-i nur desem de gene olmuyor
Buluta bağlanmış aya benziyor
Mahi yüzlü ahu gözlü nazlı yar
Saçını başını silker de gelir
Sanırsın ki kekli seker de gelir
Ne taraftan tezmiş onu kimbilir
Eli gizli yolu tozlu nazlı yar
Zevraki'yi sarmış bir ziyade nar
Ne derya söndürür ne buz ne de kar
İçtikçe içimi yakar da yakar
Meşki bizli aşkı tuzlu nazlı yar
Kaynak: Aşık Zevraki

Nazlı Yar Geliyor Pınar Başına
Nazlı yar geliyor pınar başında gülüm aman
Güzel bakışı var şahin kuşunda gülüm aman
Kopardı gözyaşlarım ateş bağrımda
Sallan gel sevdiğim dağlar ardından
Nazlı yardan ayrı düştüm ağlarım gülüm aman
O yarın aşkından kara bağlarım gülüm aman
Ötme bülbül ötme soldu bağlarım
Sallan gel sevdiğim dağlar ardından

Sayfa 2124
Söz: Dursun Ali Akınet

Nazlı Yar Oturmuş
Nazlı yar oturmuş gül gölgesine
Katmış figanını bülbül sesine
Ben yanar ağlarım onun nesine
Perişan olduğum umurunda mı
Ezelede deli gönül ezele
Kapılmışım bir vefasız güzele
Kurudu bağlarım döndü gazele
Sararıp solduğum umurunda mı
Saçımı yolduğum umurunda mı
Perişan olduğum umurunda mı
Ezelede deli gönül ezele
Kapılmışım bir vefasız güzele
Kurudu bağlarım döndü gazele
Sararıp solduğum umurunda mı
Arasam bulunmaz eşi emsali
Bana nasıl reva gördün bu hali
Aşkına düşeli Mecnun misali
Saçımı yolduğum umurunda mı

Nazlı Yar Gelsene

Fikret'im bu gönlüm bulmadı rahat
Kalmadı gönlümde ne lezzet ne tat
Her saniye her dakika her saat
Dirilip öldüğüm umurunda mı
Saçımı yolduğum umurunda mı
Perişan olduğum umurunda mı

Ömrüm yollarına bakarak geçti
Kurban olam gül yüzlü yar gelsene
Mevsimler sel gibi akarak geçti
Dünya bana dar oldu yar gelsene

Ezelede deli gönül ezele
Kapılmışım bir vefasız güzele
Kurudu bağlarım döndü gazele
Sararıp solduğum umurunda mı

Kaynak: Yöre Ekibi

Hasretı sırtıma yükleyip durma
Zaten vurgun yedim bir de sen vurma
Sensiz geçen yazı baharı sorma
Yaylalara göç oldu yar gelsene

Söz: Fikret Dikmen

Gu günü sayamam olmazsa yarın
Solan bır çiçeğım ben şimdi varım
Suyu yosun tuttu bizim pınarın
İki gözüm kör oldu yar gelsene

Nazlı yardan ayrılalı
Artıyor efkarım benim
Gizli gizli tenhalarda
Ağlamaktır karım benim

Ne kadar ağlasam dolmuyor çilem
Gözyaşlarım düşer ıslak mendile
Maziyi kimseye açmadım bile
Gönüllerde sır oldu yar gelsene

Hazan vurmuş dallar gibi
Tozuyorum yollar gibi
Boz bulanık seller gibi
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Nazlı Yardan Ayrılalı

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Çağlamaktır karım benim
Aşkın derin yareleri
Bulunur mu çareleri
Al yerine kareleri
Bağlamaktır karım benim
Hasret kaldım gül yüzüne
Şekerden tatlı sözüne
Ciğeri aşkın közüne
Dağlamaktır karım benim
Daimi'yim güzelde naz
Güzelde naz bende niyaz
İki mızrap bir kırık saz
Elde olan varım benim
Kaynak: Aşık Daimi

Nazlı Yardan Bana Bir Haber Geldi
Nazlı yardan bana bir haber geldi
Eğer doğru ise büktü belimi
Dediler nazlı yari yad eller aldı
Kadir mevlam nasip eyle ölümü

Sayfa 2125

Kötüler sandı ki ben yardan geçtim
Ölmeyince çeker miyim elimi
Karacaoğlan der ki konmadan göçmem
Her olur olmaza sırrımı açmam
Kötüler köprü olsa üstünden geçmem
Taşık suya uğradırım yolumu
Kaynak: Karacaoğlan

Nazlı Yare Fiske İle Taş Attım
Nazlı yare fiske ile taş attım
Geri döndü bana delisin dedi
Bir buse istedim al yanağından
Çevirdi dirseğin alırsın dedi
Bir mine gerdanı boyudur yüce
Hayın genç ömrümü çürüttün koca
Dedim ey kız konak eyle bir gece
Ecelin yetmeden ölürsün dedi
Kaynak: Fahri Kayahan

Nazlı Yare Halim İfade Eyledim

Bülbüle söyleyin dalına konsun
Bizi böyle eden Allah'tan bulsun
Sabreyle sevdiğim ilkbahar gelsin
Terkedeyim vatanımı elimi

Nazlı yare halim ifade eyledim
Kaş edip hışm ile baktı sevdiğim
Geçip karşısında feryat eyledim
Kemendin boynuma taktı sevdiğim

Karac'oğlan der ki doğmadan göçtüm
Yar elinden dolu badeler içtim
Kötüler zanneder ben yarden geçtim
Ölmeyince çeker miyim elimi

Bana rahm etmedi nazlı didarım
Zerrece kalmadı sabra kararım
Tutuştu vücudum söyünmez nârım
Çaresiz ateşe yaktı sevdiğim

Kaynak: Karacaoğlan

Nazlı Yardan Geldi Bana Bir Nağme
Nazlı yardan geldi bana bir name
Eğer doğru ise kırdı belimi
Dediler ki yarini yad iller almış
Kadir Mevlam nasib eyle ölümü

Figani neylesin bu sevda ile
Nic'olur ahvalim bivefa ile
Bir buse bahşetti bin cefa ile
Onu da başıma kaktı sevdiğim
Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Nazlı Yare Küskünüm

Bülbüle söyleyin gülüne konsun
Beni yardan eden Allah'tan bulsun
Sabreyle sevdiğim ilkbahar olsun
Terkedeyim vatanımı ilimi

Bundan böyle nazlı yara küskünüm
Verse de dünyayı konuşmam gayrı
Yüz bin tabip gelse yine ey olmam
Derindir bu yaram kurtulmam gayrı

Ak yari gördükçe ağladım coştum
Al elinden dolu badeler içtim

Dünya döndü alem güldü halime
Kader kısmet beni verdi zalime
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Bin bir engel çıktı geldi yoluma
Yıkık gönül bendi gelemem gayrı
Kaynak: Haydar Acar

Nazlı Yarim (Sevdasına Yandığım)
Sevdasına yandığım ey nazlı yarim
Yanıp tutuşmak nedir bilir misin sen
Senin de gönlünde var mıdır yerim
Ölürsem üstüme gelir misin sen
(Bağlantı)
Aman nazlım aman
Alın yazgım aman
Derdim azgın aman
Deli gönül sevda senin neyine
Umudun yok ise deli misin sen
Ne dedi de seni ağlattı yine
Akan gözyaşımın seli misin sen
Bağlantı
Kaynak: Mustafa Kul

Nazlı Yarim Aklın Başa
Nazlı yarim aklın başa
Gelir ama neden sonra
Arı gibi çiçeğini
Bulur ama neden sonra

Sayfa 2126

Baktım o yana bu yana
Küle dondüm yana yana
Ondan haber almayınca
Oldum bir deli divana (Deli divana)
Şaşırdım ki ne yapayım
Kimlere yaram açayım
Sazım bana sırdaş oldu
Derdimi ono açayım (Ona açayım)
Kaynak: Bahattin Turan

Nazlım (Kurban Olam)
Kurban olam böyle başı karaya
Kendi gelmez beni ister oraya
Bir haber yolladım allı turnayla
Acep selamımı aldın mı nazlım
Sanki dün gelmişim azgın dünyaya
Bir derman bulamam azgın yaraya
Bir balık misali vurdum karaya
Akan gözyaşınla yu beni nazlım
Zaman geçti ben de girdim sıraya
Diz çöküp yalvardım yüce mevlaya
Burcu burcu çiçek kokan sılaya
Karalı haberim aldın mı nazlım
Kaynak: Fatih Gürgün

Nazli Yarim Karaları

Yürüdüm yolun katını
Anlatayım sıfatı
Dost dostunun kıymetini
Bilir ama neden sonra

Nazlı Yarim Karaları
Bağlar Mola Benim İçin
Baba Diyen Yavrularım
Ağlar Mola Benim İçin

Haşimi'yim şu sazımdan
Uzak durma yar gözümden
Cahil yarim bu sözümden
Alır ama neden sonra

Büken Büktü Bileyimi
Giydim Ecel Yeleğini
Hasta Anam Yüreğini
Dağlar Mola Benim İçin

Kaynak: Aşık Haşimi

Nurşaniyem Ahuzarım
Çiçeyime Konmaz Arım
Baba Diyen Yavrularım
Ağlar Mola Benim İçin

Nazlı Yarim Olmayınca
Esti bir sabah rüzgarı
Alıverdi nazlı yari
Nazlı yarim olmayınca
Neylerimki bu diyarı (Ben bu diyarı)
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Kaynak: Aşık Nurşani

Nazoğlu'nun Biber Gibi Benleri
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Nazoğlu'nun aman biber de gibi de benleri
İndi de düştü aman mor cepkenin de yenleri
Arzum kaldı aman ah sayamadım da benleri
Aman da Nazoğlu aman ben seni nerelerde bulayım
Gökte misin aman merdivenler de kurayım
Nazoğlu'nu aman çifte de kurşun da öldürür
Gözüm de yaşı aman değirmenler de döndürür
Bu dert beni aman iflâh etmez de öldürür
Aman da Nazoğlu aman ben seni nerelerde bulayım
Gökte misin aman merdivenler de kurayım

Sayfa 2127

İnsan dışı bunlar birer kurt bana
Gördüm görmeseydim bu halları
Melul mahsun olmus dönmez dilleri
Çehre soluk yorgun nasır elleri
Şikayetsiz yoktur gelen fert bana
Gördüm bu halları ağlar gezerim
Garibim gurbette candan bazerim
Nesimi'yim Anadolu mezarım
Olsun bitne bezden kefen yırt bana
Olsun siyah bezden kefen yırt bana
Olsun adi bezden kefen yırt bana
Söz: Aşık Nesimi Çimen

Kaynak: Bilinmiyor

Ne Acayip Bir Haldeyiz
Ne acayip bir haldeyiz
Suçlu suçsuzu yargılar
Nice başta kan akarken
Sağlam kafada sargılar
Lame lame lamen dilo
File kafa tuttu atlar, bugün atlar
Yurda amir oldu itler, aman kurtlar
Devlet çayırında otlar
Kara yüzlü pis kargalar
Bu gidişat ne acı hal, ne acı hal
Dilliye fetva verir lal, bugün lal
Kör gözlüye gösteriyor
Hastanın emrinde sağlar
Nesimi giysin karalar, oy karalar
Ah bu dert beni yaralar, dost yaralar
Aslan avlıyor kediler
Meydanda gezer fareler, ne acı hal
Lame lame lamen dilo
Söz: Aşık Nesimi Çimen

Ne Acayip Bir Haldeyiz
Dervredip alemi gezdim cihanı
Yok Anadolu'dan güzel yurt bana
Serpilmiş cihana vatan yavrusu
Gördüm hallarını acı dert bana
Dünyaya bedeldir milletin ferdi
Gördüm yarasını artıyor derdi
Zalimler her yerde eziyor merdi
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Ne Acıdır (Bizim Elde Fidanları)
Bizim elde fidanları
Devirenler baştacıdır
Akan suyu geri geri
Çevirenler baştacıdır
Baştacıdır baştacıdır
Bu gerçekler ne acıdır
Siyasiler batmış kire
Pire kral olmuş Pire
Yetim hakkın göre göre
Savuranlar baştacıdır
Baştacıdır baştacıdır
Bu gerçekler ne acıdır
Üstlerine yoktur sözde
Hiç din iman yok mu sizde
Fukarayı yanan közde
Kavuranlar baştacıdır
Baştacıdır baştacıdır
Bu gercekler ne acıdır
Bak Canani size çatar
Yeter artık insaf yeter
Asena dan daha beter
Kıvıranlar baştacıdır
Kaynak: Ozan Ata Canani

Ne Ağlarsın Benim Divane Gönlüm
Ne ağlarsın benim divane gönlüm
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Ezeldir böyle halı dünyanın
Bir gül için gezdim bunca bahçeyi
Sarmış etrafını çalı dünyanın
Gece batan güneş, sabahdan doğdu
Karşıki dağları bulutlar boğdu
Cennetten Adem`i, Havva`yı kovdu
Haramdır Tuba`sı vay vay, dalı dünyanın
Mahzuni dünyada erdiğim zaman
Serimi sevdaya verdiğim zaman
Düğmesiz gömleğe girdiğim zaman
Başına çalınsın malı dünyanın
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım
Ne ağlarsın benim zülfü siyahım
Bu da gelir bu da geçer ağlama
Göklere erişti figanım ahım
Bu da gelir bu da geçer ağlama
Bir gülün çevresi dikendir hardır
Bülbül har elinden ah ile zardır
Ne olsa da kışın sonu bahardır
Bu da gelir bu da geçer ağlama
Daimi'yem her can ermez bu sırra
Gerçek kamil olan yeter o nura
Yusuf sabır ile vardı Mısır'a
Bu da gelir bu da geçer ağlama
Kaynak: Aşık Daimi

Ne Bağım Var Ne Bostanım
Ne bağım var ne bostanım
Ne malım ya Resulullah
Ne kolum var ne kanadım
Ne dilim ya Resulullah
Ne bir köşkü seyranım var
Ne bir bağı gülşenim var
Ne demim ne devranım var
Ne halim ya Resulullah
Ne bir mülkü timar sevdim
Ne bir şemsü kamer sevdim
Ne senden gayri yar sevdim
Ne bilem ya Resulullah
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Sayfa 2128

Ne demler sürdüm gül gibi
Ne gül sevdim bülbül gibi
Boynun eğip sümbül gibi
Melulum ya Resulullah
Ne yare Ruhsat almışam
Ne aşka firkat almışam
Ne pirden şerbet almışam
Ne lalım ya Resulullah
Kaynak: Aşık Ruhsati

Ne Bilir (Hakikat Bağının)
Hakikat bağının gonca gülünü
Deren bilir dermeyenler ne bilir
Canın kurban edip canan yoluna
Veren bilir vermeyenler ne bilir
Tadan bilir hakikatin balını
Dehl eylemez ehl-i aşkın halini
Can gözünü açıp dost cemalini
Gören bilir görmeyenler ne bilir
Mazhari düşeli ah u firkate
Ruz u şeb yanmakta derd ü mihnete
Harabat postunu künci gurbete
Seren bilir sermeyenler ne bilir
Kaynak: Hüseyin İmir Afe

Ne Bilir (Sevgi Harmanında)
Sevgi harmanında savrulamayan
Aşk ile çevrilen kolu ne bilir
Tane gibi tek tek saptan ayrılıp
Eleğe düşmeyen teli ne bilir
Çıkıp gezmemişse gönül dağına
Birgün gülmemişse dert otağına
Yolu düşmemişse sevgi bağına
Allah için kokan gülü ne bilir
Ömründe seveni seçememişse
Gönül pınarından içememişse
Sevgi tarlasından geçememişse
Hakka giden nurlu yolu ne bilir
Diliyle gönülde açarsa yara
İnsanı döndürür pir ihtiyara
Her sevgiden yoksun kalan fukara
Arının yaptığı balı ne bilir
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Gönül ehli isen candan merhaba
Cemal boşunadır çektiğin çaba
Sırtına almışsa kıldan bir aba
Sultanlara layık şalı ne bilir

Sayfa 2129

Zincir-i zülfünde şu garip gönlüm
Ne yüz buldu ne kurtuldu ne çare
Yar senin yoluna gülşen-i ömrüm
Geçti gazellendi soldu ne çare

Ne Bilir (Yarı Yanı)

Fülk-i aşk bihar-ı canda gezerken
Gönülden gönüle kam alam derken
Gurbet diyarında hicranda iken
Gönül bu hasretle doldu ne çare

Yarı yanı yaş olmayan
Adaletli baş olmayan
Ne bilir mazlum ahını
Tenceresi boş olmayan

Emrah iki gözüm olmuştur ırmak
Vermedi muradı neyleyim ol hak
Fayda vermez artık yare yalvarmak
Gayrı demek olmaz oldu ne çare

Kaynak: Cemal Durmuş

Can almaya cüret eden
Veremeden canla beden
Kepaze eder insanı
İlim ile baş olmayan
Kusurunu kardan sayan
Delalet içinde olan
Tahta çıkarır yalanı
Yüreğinde coş olmayan
Yalan yüzü soğuk yılan
Vardır ondan medet uman
İlhami’ye darılmaz mı
Gönlü ondan hoş olmayan

Kaynak: Erzurumlu Emrah

Ne Çemen Ne Saye-i Gül 1
Ne çemen ne saye-i gül
Ne bahar ne boyu sümbül
Bana sitem etme bülbül
Men aşıkı kakül yare
Can kurban ol şivekare
(Bağlantı)
Ya leyle bir daha ya leyli
Ya leyli on daha ya leyli
Men aşıkı kakül yare
Can kurban ol şivekare

Kaynak: İlhami Arslantaş

Ne Bilsin (Evvel Özün Sözün)
Evvel özün sözün bilmeyen adem
İtibarı rezaleti ne bilsin
Bunları bilmeyen cahildir madem
Namus gayret hacaleti ne bilsin
Hakkı bilmez inat eder daima
Her sözünde ifsat eder daima
Muannitlik icat eder daima
Südü bozuk kemalatı ne bilsin
Ey Figani ne halettir derseler
Asıl nesil cibilliyet sorsalar
Sonradan görmüşe üç tuğ verseler
Göreneksiz adaleti ne bilsin
Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Ne Çare (Zincir-i Zülfünde)
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Gel benim kakülü kemendim
Boyu boyuma menendim
Sen benim ağım efendim
Men aşıkı kakül yare
Can kurban ol şivekare
Bağlantı
Kaynak: Nafi Budak

Ne Çıkar (Şu Dünya İçinde)
Şu dünya içinde ben aciz kulun
Fikirlerdir bilmeseler ne çıkar
Hakkın selamım geçerken yolda
Dönüp bana vermeseler ne çıkar
Dost ile dost bir menzile yeterken
Bir kenarda durup kendim beklerken
Yüz bin dertle bir yatakta yatarken
Kapım açıp sormasalar ne çıkar
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Sayfa 2130

Davut Sulari'ye bade erince
Ezirail başucuma gelince
Birgün can cesetten ayrı kalınca
Beş arşına sarmasalar ne çıkar

Girsen de cennet bağına
Çıksan da cennet katına
Vallah gelmem yanına
Billah gelmem yanına

Kaynak: Davut Sulari

Gittin benden habersiz
Geçti yaz yine sensiz
Anladım son gidiştir
Bana veda ediştir

Ne Dedi (Saba Arzuhal-i)
Saba arzuhal-i pür melamini
Sundun sultanıma dedin ne dedi
Sual etmedi mi benim halimi
Kaşı kemanıma dedin ne dedi
Dedin mi derdimin bir çaresini
Gücendirme sakın can paresini
Ateş-i hicriyle dil yaresini
Çeşm-i mestanıma dedin ne dedi

Girsen de cennet bağına
Çıksan da cennet katına
Vallah gelmem yanına
Billah gelmem yanına
Kaynak: Tuğrul Gülsaçan

Ne Dedim Gül Yüzlüm

Bir hasta aşığın var demedin mi
İşi gücü ah u zar demedin mi
N'olur bir yanma var demedin mi
Şah-ı hubanıma dedin ne dedi

Ne dedim gül yüzlüm yüzümden bezdin
Aşığı vurmaya silahlar dizdin
Aldın neşterleri derimi yüzdün
Ötme garip bülbül ben yaralıyam

Utandın hünkardan diyemedin mi
Kaşları gaddara diyemedin mi
Fahri-i naçardan dilemedin mi
Yoksa cananıma dedin ne dedi

Ben gidersem yaşın yaşın ağlama
Ciğerimi aşk oduna dağlama
Cümle dostlar gitti beni eğleme
Gelin rıza ile gönderin beni

Kaynak: Aşık Fahri

Ben gidersem sizin eller yurt olsun
Etrafınız ey dost hep kurtlar dolsun
Ben gidersem yüreği'ze dert olsun
Gelin rıza ile gönderin beni

Ne Dedim De Durdum (Zeybek)
Ne dedim de durdum çöller üstüne
Vur kamayı kanım aksın çöller üstüne
Atımı bağladım nar ağacına
Merçanım dolaştı gül ağacına

Kaynak: Ağa Taştan

Ne Dedim Ki Benden Küstün

Yede gide kundurama gum doldu
Vay senin için mor şişeler dün doldu
Ölelim yar ölelim dağlara zeybek olalım
Dağları karakol basmış inelim teslim olalım

Ne dedim ki benden küstün sevdiğim
Sana bir tenhada sözüm var benim
Kumaş yüküm dost köyüne çözüldü
Bir zülfü siyaha nazım var benim

Kaynak: Ramazan Güngör

Ağ ellere al kınalar yakılır
Ala göze siyah sürme çekilir
Dost olanlar dost yoluna bakılır
Dosta giden yolda izim var benim

Ne Dedim De Gelmedin
Ne dedim de gelmedin
Sen bana güvenmedin
Madem sonu böyleydi
Niye baştan demedin
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Karac'oğlan der ki konanlar göçmez
Bu ayrılık bizim aramız açmaz
Bir deli gönlüm var güzelden geçmez
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Ne güzele doymaz gözüm var benim

Sayfa 2131

Beni prangaya vurdu
Akla gelmez asi güzel

Kaynak: Karacaoğlan

Ne Dedim Neme Küstün
Ne dedim neme küstün
Mevladan bulasıca
Gel beri barışalım
Viranda kalasıca
N'ola sevdiğim n'ola
Kolun boynuma dola
Emeği gidip sesle
Boş yere yelesice
Bak şunun cümbüşüne
Rastık çekmiş kaşına
Pişman olup işene
Saçını yolasıca
Seni sevdim derinden
Kan kaynar damarından
Güzellik defterinden
İsmini silesice
Nice sevinçten uçan
Niçin ağ göğsün açan
Niçin Ruhsat'tan kaçan
Hey benim olasıca

Bağlantı
Kaynak: Davut Sulari

Ne Demeli (Hani)
Hani beni hiç unutmuyacaktın
Hani benle hep beraber olacaktın
Hani benimle gülüp benimle ağlayacaktın
Ben unutmadım sen unuttun buna ne demeli
Hani benimle derdini paylaşacaktın
Hani beni birinin yerine koymayacaktın
Hani sen beni hiç ağlatmayacaktın
Ben ağlıyorum sen gülüyorsun buna ne demeli
Hani ömür boyu beraber olacaktık
Hani beraber solup beraber açacaktık
Hani bütün dertlere gögüs gerecektık
Ben dertli oldum sen neşeli buna ne demeli
Hani beni görmeden duramazdın
Hani benden başkasıyla olamazdın
Hani Kartala sadık kalacaktın
Ben burda kaldım sen gittin buna ne demeli
Kaynak: Ramazan Kartal

Kaynak: Aşık Ruhsati

Ne Derse Desinler

Ne Demek (Hergün Böyle Adet)

Gül yüzlü sevdiğim kim dedi sana
Ne derse desinler inan yalandır
Asacaksan sicim istemez boynum
Ak zülfünü yar boynuma dolandır

Hergün böyle adet etmiş
Ağlar gülmez asi güzel
Bütün yollar burda bitmiş
Kadir bilmez asi güzel
(Bağlantı)
Ne demek ne demek ne demek aşka inanmak
Ne güzel ne asi ne gaddar aşka inanmak
Yar dedin bağlandım kaldım
Her yükün üstüme aldım
Kışta kıyamette kaldım
İmdat kılmaz asi güzel

Gel bu sırrımızı duyurma nasa
Can kurban ederim suçum varısa
Bir elimde sazım birinde asa
Tut elimden kapı kapı dilendir
Der Zülali beni yaman görürsün
Ne dedim de benden uzak durursun
Nasıl geçem canevimden vurursun
Kirpiğin ok iki kaşın hilaldir
Kaynak: Aşık Zülali

Bağlantı
Davut Sulari de birdi
Geldi hayatıma girdi
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Ne Dersin (Gönül Arzediyor)
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Sayfa 2132

Gönül arzediyor dostu görmeyi
Engel bırakmıyor buna ne dersin
Eller beğenmezken balı hurmayı
Evdeki tükenen una ne dersin

Bu günlerde zalımların çoğaldı
Dolu vurdu dört bir yana dağıldı
Dalgıçların kuru çayda boğuldu
Yorulmuşsun eski hızın kalmamış

Kimi yaptığından övünür durur
Kimi pişman olmuş dövünür durur
Kimi bağrı yanmış göğünür durur
Kerem gibi dolaşan kula dersin

Akarsu dünyada bir tek bir kişi
Gün gelir ki birden batar güneşi
Beğendin mi dünya yaptığın işi
İnsanlara karşı hazzın kalmamış
Kaynak: Muhlis Akarsu

Kimi tatlı dilli güler yüzlüdür
Kimi taştan ağır katı sözlüdür
Sormayın Garip'in derdi gizlidir
Gizli gizli yanan küle ne dersin
Kaynak: Neşet Ertaş

Ne Deyim Gardaşım
Dostlar şu dünyanın haline bakın
Biber ekenler var balın üstüne
Atmacalar konmuş dalın üstüne
Yarasalar konmuş dalın üstüne
Ne deyim gardaşım söyle ne deyim
Başka bir dünya yok nere gideyim
Gücümde yetmiyor ben biçareyim
Daha ne söylesem bunun üstüne
Pare pare parça parça dağılsan
El vermezler bir kıyıda boğulsan
Hastalanıp yol içine yığılsan
Tutup kaldıran yok yolun üstüne

Ne Deyim Yazıklar Olsun
Ne deyim yazıklar olsun
Hep çamura yatanlara
Onurunu şerefini
Menfaata satanlara
Gerçekleri gören göze
Diken gibi batana vah
Yüze dost gibi görünüp
Arkadan taş atana vah
Zalimin zulmüne bakma
Onun ömrü kısa olur
Alır mazlumun ahını
Bir gün belasını bulur
Bugün Dertli Divani’yiz
Yarın da öyle olacak
Ölümsüzlük şerbetinden
Boş kadehimiz dolacak
Kaynak: Dertli Divani

Yıkarsam umudum lanetler olsun
Bu dünya kalır mı zalim olana
Kahpe olana hain olana
Kaynak: Behram Altunal

Ne Deyim Ki Dünya Senin Halına
Ne deyim ki dünya senin halına
Gayrı bakılacak yüzün kalmamış
Bölüşmüşler servetini malını
Bir yara saracak bezin kalmamış
Yalancılar sarmış dört bir yanını
Fakirler görmedi bir tek gününü
Kimse kurtaramaz senden canını
Ne bir tadın ne de tuzun kalmamış
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Ne Durursun Oralarda
Ne durursun oralarda gelsene yanıma
Melül melül bakmaların yetti de canıma
Yanma da güzelim yanıyom bende
Salla da mendili geliyom ben
Bir yosmanın yüzünden de
Verem oldum ölüyom ben
Böylemiydi gavlimizde kör olsun gözün
Allahın divanında da kararsın yüzün
Yanma da güzelim yanıyom bende
Salla da mendili geliyom ben
Bir yosmanın yüzünden de
Verem oldum ölüyom ben
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Susuz dereler gibi guruttun beni
Üç gün ayrı galmayınan unuttun beni
Yanma da güzelim yanıyom bende
Salla da mendili geliyom ben
Bir yosmanın yüzünden de
Verem oldum ölüyom ben
(<i>TRT'de bulunmayan dörtlük</i>)
Gürgenin tepesinde de vuramadım doğanı
Kendimde gibi bulamadım sözünde de duranı
Yanma da güzelim yanıyom bende
Salla da mendili geliyom ben
Bir yosmanın yüzünden de
Verem oldum ölüyom ben
Kaynak: Kani Coşkun

Ne Düz Olur Gelenbe'nin Ovası
Ne düz olur Gelenbe'nin ovası
(Aman hadi gel gel aman aman)
Çekip gelir efendinin devesi
(Aman hadi gel gel aman aman)
A sürmelim sen de benim olası
(Aman hadi gel gel aman aman)
Geyiklik'den Ayvalığa yol var
(Aman hadi gel gel aman aman)
Arasında mor sümbüllü bağ var
(Aman hadi gel gel aman aman)
Nasıl ayrılayım tatlı dili var
(Aman hadi gel gel aman aman)
Kaynak: Yöre Ekibi

Sayfa 2133

Ne Fayda (Bir Gün Olur)
Bir gün olur götürürler evinden
Allahın kelamı düşmez dilinden
Kurtuluş yok ezrailin elinden
Şu dünyaya hünkar olsan ne fayda
Niçin terkedersin farzı sünneti
Tanır mısın cehennemi cenneti
Ne umarsın kılmaz isen namazı
Şu dünyaya hünkar olsan ne fayda
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Ne Fayda (Bir Kulda Olmazsa)
Bir kulda olmazsa talih yığval zar
Milletine kurban olsa ne fayda
Gece gündüz gözden dökse kanlı yaş
O ki kıymeti yok ölse ne fayda
İnsanlıktan yoktur bende bir nişan
Zayıftır idrakim aklım perişan
Akılsız akraba güldürür düşman
Böyle adam yurtta kalsa ne fayda
İzhar etme sırrın içerlerden yan
Sev seni seveni yolunda ver can
Emsalsiz bir bağı becerse bağman
Gül bitmeden bülbül gelse ne fayda
Dertli Şenlik sırrın etme aşikar
Her muhibbi dosta ver bir yadigar
Cem etsem derdimi dağları tartar
Ben dertliyim alem gülse ne fayda
Kaynak: Aşık Şenlik

Ne Elmadır Ne De Dar

Ne Fayda (Şu Dünyanın)

Ne elmalıdır ne de nar ne de nar
Gönül çeker ahu zar ahu zar
Her derdin çaresi var nazlı yar
Benimki de sensin yar sensin yar

Şu dünyanın cefasından usandım
Derdimin dermanı olsa ne fayda
Çektiğim çileler bitecek sandım
Gönlümün sultanı olsan ne fayda

Yarim zülfün taranmış taranmış
Benim bahtım karanmış nazlı yar
Hasta mısın sevdiğim nazlı yar
Neden benzin saranmış sevdiğim

Kalbim kırık gönlüm yine yaralı
Kader böyle alın yazım karalı
Dostlarım da hatırımı soralı
Baş yastıkta gözüm yolda ne fayda

Kaynak: Cafer Kaya
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Ömrümün sonu da hüsran olunca
Ölmeye razıyım çilem dolunca
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Sayfa 2134

Nazlı yarim saçlarını yolunca
Kasım der ki ağlasa ki ne fayda

Hep tutmuştur mal paranın peşini
Demir kağıt eski puldan ne gelir

Kaynak: Kasım Karşı

Dertli gönül can evinden vurulmuş
Sitem çekmiş çok yıpranmış yorulmuş
Kader bize niye küsmüş darılmış
Toz topraklı çamur yoldan ne gelir

Ne Faydası Var
Ne Mecnun Ne Leyla Bir Çare Bulmuş
Ayrılık Her Aşkın Kaderinde Var
Kendini Zorlama Tatli Sözlerle
Teselli Etmenin Ne Faydası Var
Sanki Bir Gün Çıkıp Gelecek Misin
Sensiz Ne Haldeyim Bilecek Misin
Gözümden Yaşları Silecek Misin
Ağlama Demenin Ne Faydası Var
Buraya Kadarmış Yolumuz Demek
Acıyla Bağlanmış Sonumuz Demek
Tek Çare Tanrıdan Sabır Dilemek
Kadere Sitemin Ne Faydası Var
Kaynak: Ahmet Duyar

Ne Feryad Edersin Divane Bülbül
Ne feryad edersin divane bülbül
Senin bu feryadın (anam) gülşene kalsın
Bu dünyada eremezsen murada
Huzur-i mahşere (anam) divana kalsın
Nesin methedeyim bir kaşı kare
Şu sineme açtı (anam) onulmaz yare
Dünya tabip gelse derdime çare
Derdimin dermanı (anam) Lokman'a kalsın
Bir can için geçti can ü serinden
Vücudum kül oldu (anam) aşkın narınden
Emrah buse ister nazlı yarinden
Bu bayram olmazsa (anam) kurbana kalsın
Kaynak: Suat Albayrak

Ne Gelir (Ölüm Bize Birken)
Ömür bize birken gelmiş gidiyor
Çare yoktur desen elden ne gelir
Kader küsmüş vefasızlık ediyor
Çok konuşan dertli dilden ne gelir
Sen ne desen Allah bilir işini
Ecel gelir ama sormaz yaşını
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Değişmez Allah'ın yazdığı kader
Kalp yaralı içi dolu hep keder
Ölüm gelir canın alır ve gider
Eski yırtık sökük şaldan ne gelir
Der Müslim Seyrani birgün ölürsün
Bu nesnenin zorluğunu görürsün
Şimdi sağsın ezberleyip söylersin
Nefret almış kötü kuldan ne gelir
Kaynak: Aşık Müslim Seyrani

Ne Gelirse Sevdadan Gelir
Deli gönül Abdal olmuş gezer deryada
Bir nefeslik yolum kalmış varamam sana
Düştüm bir deli sevdaya
Gönül sana bu dert yetmez mi sandın
Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir
Gelir ise ölüm de inan az gelir
Savruluyor ömrüm benim tozlu yollarda
Avareyim dolanırım gurbet bağında
Kapılmışım bir hain rüzgara
Gönül sana fırtınalar yetmez mi sandın
Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir
Gelir ise ölüm de inan az gelir
Kaynak: Kadir Demirel

Ne Gezen Bacalarda
Ne gezen bacalarda
Karanlık gecelerde
Nerde güzel gördüysem
Hep çirkin kocalarda
Oynada boy boy güzelim
Boynuna altın dizelim
Bu yılda böyle gezelim
Evleri kademeli
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Sayfa 2135

Varıp da ne demeli
Kızlar üç yüze çıkmış
Alıp da neylemeli

Bülbülünen gülün kaynaşmaması
Hayret vericidir vay canına vay
Yaprağınan dalın kaynaşmaması

Oynada boy boy güzelim
Boynuna altın dizelim
Bu yılda böyle gezelim

Ustalar tezgahta ipi çul eder
Düzgün çaba dağ devirir yol eder
Bir insanı sağır eder lal eder
Dudağınan dilin kaynaşmaması

Altına bak altına
Takmış gerdan altına
Söylediğim sözleri
Atmış kulak ardına

Kafa bir dağ ise akıl madendir
Bir yerde bir olan bir yerde bindir
Hemi hoş değildir hem de çirkindir
Kullarınan kulun kaynaşmaması

Kaynak: Musa Gençavcı

Ne Gökçesin Kara Gözün
Ne gökçesin kara gözün sevdiğim
Acep senin eşin var mı cihanda
Ne güzel yaratmış seni yaratan
Cemali Yusufun nişanı sende
Tazelendi dertler artıyor zarım
Feda olsun sana olanca varım
Ne güzel yaratmış pervedigarım
Böyle bir can yoktur ahir zamanda
Yürür eda ile hoşça salınır
Siyah perçem mah cemale bürünür
Sunam sana belki emsal bulunur
Firdevsi alada huri gılmanda
Bir nevreste fidan onbeştir yaşı
Kudret kalemiyle çekilmiş kaşı
Dolaştım dört köşe Hindi Habeşi
Emsali yok Çin ilinde Yemende
Geçti eyvah bu dünyayı niderim
Canım dost yolunda feda ederim
Aşka düştüm melül mahsun giderim
Irast geldim bu güzele Kaman'da
Yüklesem gam yükü götürmez katar
Aşka düşen gönül öğüt mü tutar
Said bu sevdadan vazgelsen yeter
Bir yenilmez sevda var imiş sende
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Ne Görülmüş Şeydir Ne Duyulmuş

Çoklar aza ağlar çoğa süs verir
Beraberlik mahsulünü has verir
Ey Sefil Selimi bozuk ses verir
Tellerinen telin kaynaşmaması
Kaynak: Sefil Selimi

Ne Gün Gördüm
Ben doğmadan çoktan öldüm
Şansıma küstüğüm zaman
Ne gün gördüm ne de güldüm
Ağlayıp sustuğum zaman
Düşmüşem sebebine ben
Tutun kaldırın elimden
Deşer yaram kaderimden
Melhemi bastığım zaman
Güllerim soldu baharda
Söndü ışıklarım bağda
Bitmeyen çilem bir anda
Biter mi öldüğüm zaman
Kaynak: Aşık Burhani

Ne Güzel
Varıp divan durunca önder Pirime
Dökülür göz yaşım aşkın nehrine
Metaı himmetli ol gönül şehrime
Dost elinden himmet almak ne güzel
Her günümüz bize coşkulu bir bayram
Hu dönüp süreriz rabbime dem devran
Derler ya sevene samanlıklar seyran
Dost elinden himmet almak ne güzel

Ne görülmüş şeydir ne duyulmuş şey
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Nuri Mevlevi Aşık üstadın sever
O dostun halleri meziyetli hüner
Zikirler yolunda sema tavaf döner
Dost elinden himmet almak ne güzel

Sayfa 2136

Cemalin görenler almaz mı ibret
Çekilmiş hüsnüne nakkaşı kudret
Daim güzellerde vardır mürüvvet
Siyah perçem ebru teller ne güzel

Kaynak: Aşık Mevlevi

Ne Güzel (Ayışığı Pencereden)
Ayışığı pencereden girende
Senden yana hayal kurmak ne güzel
Ya bir otobüste ya bir trende
Gurbet ilden sana varmak ne güzel
Aşkın mayasını senden alıp da
Şekillendim sevda denen kalıpta
Evinizin kapısını çalıp da
İlk çıkandan seni sormak ne güzel

Said'im çekersin efkarı gamı
Sürmedim dünyada devranı demi
Saçıldı sineme siyah perçemi
Ürgürdükçe ince beller ne güzel
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Ne Güzel Oğlan
Ne güzel oğlan
Gözleri ceylan
Gel gidelim bize
Sevdiğim oğlan

Umudu yoksula verir bol hüda
Bin tohuma can var bir damla suda
Gerek uyanık ol gerek uykuda
Benden bakıp seni görmek ne güzel

(Bağlantı)
Canımsın canımsın canımsın oğlan
Bahçede ağacım dalımsın oğlan

Kurumadan daha yolculuk teri
Gel diye yanma çağırsan beni
Bırakıp bir yana gamı kederi
Doya doya seni sarmak ne güzel

Yolları taşlı
Yar kara kaşlı
Sevdiğim oğlanın
Gözleri yaşlı

Aşk deyince anlattığı herşeydir
Öldürdükçe tadı gelen birşeydir
Azraile can vermesi zor şeydir
Sen istersen sana vermek ne güzel

Bağlantı

Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Ne Güzel (Bir Güzel Gördüm)
Bir güzel gördüm ki çimende gezer
Kınalı parmak elleri ne güzel
Kamette zibade huriye benzer
Gerdanında çifte benler ne güzel
Huri kıyafeti lebinde ballar
Rüzigar estikçe titreşir teller
Sanma ki bahçede öten bülbüller
Söyledikçe dudu diller ne güzel
Kemandır kaşları gözleri ela
Cemalin görenler mecnundur hala
Sallanır naz ile bir kaddi bala
Yürüdükçe ince beller ne güzel
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Kaynak: Yöre Ekibi

Ne Güzel Uymuş
Hey erenler akıl fikir eyleyin
Dağlara da duman ne güzel uymuş
Yaradan Allah'a şükür eyleyin
Mümine de iman ne güzel uymuş
Daim geceleri dağlar başında
Hiç bir hile yoktur onun işinde
Alıp gezdirirdi çölün başında
Ali'ye de Selman ne güzel uymuş
Kul Hüsey'n'im yeşil giyer eynine
Hiç bir hile getirmedi göynüne
Kurdu kuşu lütfeylemiş kendine
Tabiata insan ne güzel uymuş
Kaynak: Kul Hüseyin
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Sayfa 2137

Ne Güzel Uymuş

Ne Güzel Yaratmış Çiftedir Beni

Şu kendi kendime bir fikreyledim
Mor dağlara duman ne güzel uymuş
Sığındım mevlama çok sükreyledim
Müslimana iman ne güzel uymuş

Ne güzel yaratmış çiftedir beni
Görünce aşık oldum eyledi deli

Düğünde bayramda ederler zinet
İslamın boynuna farzile sünnet
Kafire cehennem mümine cennet
Kör şeytana nalet en güzel uymuş
Müminler camiye sererler halı
Ben deli değilim sen ettin deli
Allanın arslanı hazreti Ali
Eline zülfikar ne güzel uymuş
Said'im der küffar tapar İsaya
Amel getirirler eğri asaya
İncil İsa için Tevrat Musaya
Kur'an Muhammed'e ne güzel uymuş

Allah Allah bu nasıl sevmek
Bu nasıl sevmek bu nasıl sevmek
Görünce gözlerini
Saçının her telini
Tutunca ellerini
Ölesim gelir
Allah Allah bu nasıl sevmek
Bu nasıl sevmek bu nasıl sevmek
Bakınca gözlerine
Deryayı gördüm
Sevmeyi sevilmeyi
Onunla bildim

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Allah Allah bu nasıl sevmek
Bu nasıl sevmek bu nasıl sevmek

Ne Güzel Yakışmış Allar Ayşe'ye

Kaynak: İbrahim Tatlıses

Ne güzel yakışmış allar Ayşe'ye
Boyunu benzettim mor menemşeye

Ne Güzel Yaratmış Seni Yaratan

Hele nenni mor menemşeye
Gülüm şaşıyorum ben bu işe

Ne güzel yaratmış seni yaratan
İstemem esmesin yeller incitir
Güzelsin sevdiğim gülden goncadan
Uzanmasın sana eller incitir

Lavanta doldurmuş billur şişeye
Alırım ahtımı koymam sevdiğim
Hele nenni mor menemşeye
Gülüm şaşıyorum ben bu işe
Menemşe biter de bahar yaz gelir
Bizim ele ördek ile kaz gelir
Hele nenni mor menemşeye
Gülüm şaşıyorum ben bu işe
Karışmış gelinler ilen kız gelir
Ahtımı alırım koymam sevdiğim
Hele nenni mor menemşeye
Gülüm şaşıyorum ben bu işe
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan
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Kirpiklerin oktur kaşın yay gibi
Gözlerin aklımı etti zay gibi
Cemalin güneşe benzer yüzün ay gibi
Değmesin zülüfler teller incitir
Bir Garip'im düştüm gurbet ellere
Aşığım ben sinendeki güllere
Korkarım adını demem ellere
Düşersin dillere diller incitir
Kaynak: Neşet Ertaş

Ne Haldayım Ala Gözün Süzenler
Ne haldayım ala gözün süzenler
N'olur suna boylum gör beni beni
Eşinden ayrılıp yaslı gezenler
Her sabah her seher der beni beni
Konuşursan sohbet olam dil olam
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Değmen bana yana kül olam
Sen bir bahçıvan ol ben bir gül olam
Uzat ağ ellerin der beni beni
Gözüm görmez oldu kanlı yaşlardan
Yatamıyom hayal meyal düşlerden
Sevdiğim üstünde uçan kuşlardan
Her seher vaktinde sor beni beni
İnsan kısım kısım yer damar damar
Kaşların lamelif gözlerin kamer
İnce bel üstüne olaydım kamer
Yakışır güzelim sar beni beni
Hüseyin'im der üstadımı bulayım
Değmen bana yana yana öleyim
Sevdiğim kapında kölen olayım
Müşterim bulursan ver beni beni

Sayfa 2138

Ey erenler bu meydanda müşkülüm
Seçilmedi gitti bilmem ne haldir
Dosta gidem dedim bağlandı yolum
Açılmadı gitti bilmem ne haldir
Can ah çeker arzu kılar cananı
Dem be dem artmakta zar ü efganı
Hazırlandı amma gönül kervanı
Göçülmedi gitti bilmem ne haldir
Beller duman kış çevirdi yolumu
Balım Sultan sen bilirsin halimi
Dost aşkına doldurdular dolumu
İçilmedi gitti bilmem ne haldir
Bir ziya bulmuşum aşk çerağından
Can bülbülü çıkmaz dostun bağından
Secer bellerinden Yıldız Dağından
Geçilmedi gitti bilmem ne haldir

Kaynak: Aşık Veysel

Ne Haldir (Bugün Gamda)
Bugün gamda gördüm zülf-i siyahı
Gülmedi sultanım bilmem ne haldir
Merhamet kılmadı garip halime
Sormadı sultanım bilmem ne haldir
O sultandır bu işlerin sahibi
Alnının nurundan gördüm Habib'i
Yarelere merhem çalan tabibi
Çalmadı sultanım bilmem ne haldir
O sultam aşıklara sorarım
Bugün dünya yarın ahret ararım
Hasretten kalmadı sabrım kararım
Kalmadı sultanım bilmem ne haldir
Derd-i aşkı ile abdal oldum ben
Öldürüp de ara yerde etme kan
Gözlerimde gevher dizimde derman
Kalmadı sultanım bilmem ne haldir
Veli'm eyder aklım başımdan gitti
Beni sağlığımda sılacı etti
Cenazemi kılam deyü ahdetti
Kılmadı sultanım bilmem ne haldir
Kaynak: Aşık Veli

Ne Haldir (Ey Erenler)
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Sefil Sıdkı abdal oldu yürüdü
Açılmadı dağlar duman bürüdü
Aşk derdinden çeşmim yaşı kurudu
Saçılmadı gitti bilmem ne haldir
Kaynak: Aşık Sıdkı Baba

Ne Hayaldesin (Gönül Ne Beklersin)
Gönül ne beklersin viran köşkünde
Geçti Süleymanlık ne hayaldesin
Birgün felek vurur tarumar eder
Geçer güzelliğin ne hayaldesin
Belli şu dünyanın temeli belli
Ne yadigar kalır ne sırma telli
İstersen yüz yaşa ister yüz elli
Akıbet ölümdür ne hayaldesin
Gelirken uğradım giderken baştan
Didelerim doldu kan ile yaştan
Bizi ayırdılar kavim kardaştan
Ayıran felektir ne hayaldesin
Şah Hatayi'm eder ezel ezeli
Güz gelince bağlar döker gazeli
Sevdiceğim Şah Senem'den güzeli
Geçer güzelliğin ne hayaldesin
Söz: Şah Senem Bacı
Kaynak: İpek Bayrak

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Ne Hayaldesin (Gönül Ne Beklersin)
Gönül ne beklersin viran köşkünü
Geldi geçti ömrüm ne hayaldesin
Felek birgün vurup tarumar eyler
Geçti Süleymanlar ne hayaldesin
Kadir mevlam sen bilirsin halimi
Dünya karanlıktır bilmem yolunu
Yakına getirdin bizde ölümü
Ahirin ölümdür ne hayaldesin
Bu fani dünyadır yoktur bir fayda
Gözümüz yoldadır gönül hay hayda
Ruh teslim eyle gel şu aziz ayda
Ayın tamam oldu ne hayaldesin
Bu fani dünyadır bellidir belli
Ne şal giyen kalır ne yüzü allı
İstersen yüz yaşa ister yüz elli
Ahirin ölümdür ne hayaldesin
Yarabbi Sümman’e eyle inayet
Salavatla bulsun ömrü nihayet
Habibim Muhammet eyle şefaat
Dürüldü defterin ne hayaldesin

Sayfa 2139

Kimi temelinden olmuş beynamaz
Zorla kıldırırsın evlada namaz
Ömrümüz bitiyor ne hayaldeyiz
Kaynak: Aşık Dumani

Ne Hayaller Kurduk
Ne hayaller kurduk, ne güne kaldık
Kurtlar sofrasında yem olduk gittik
Kime güvendiysek, ihanet gördük
Zalimin elinde gem olduk gittik
Pir Sultan yolunda buldu bu sevda
Hep bir vücut olduk, olduk bir gövde
Madımakta yanan kızıl alevde
El ele tutuşup cem olduk gittik<
ÇAĞAN ALİ dertle çaldıkça sazı
Günler gelir geçer hep artar sızı
Altın kadehlere koydular bizi
Sarhoş masasında, dem olduk gittik
Söz: Ali Çağan

Ne Hoş İmiş (Şardağ'ın Suları)

Ne Hayaldeyiz (Haftalar ve Aylar)

Ne hoş imiş Kalkandere ovası
Viran olmuş nazlı yarin yuvası
Vermiyormuş o hayırsız babası
Ah buz buz olmuş şu Şardağ'ın suları

Haftalar ve aylar dolanıp gider
Ömrümüz bitiyor ne hayaldeyiz
Kullar tövbe nerde isyan ediyor
Ömrümüz bitiyor ne hayaldeyiz

Çıkabilsem şu Şardağ'ın başına
Alabilsem nazlı yari karşıma
Yar söylesin aklım gelsin başıma
Ah buz buz olmuş şu Şardağ'ın suları

Küçük büyüğüne boynunu bükmez
Kime selam versen bir yana bakmaz
Kimi ezan duyar yerinden kalkmaz
Ömrümüz bitiyor ne hayaldeyiz

(<i>TRT Repertuvarındaki Hali</i>)
Ne hoş imiş Kalkan Dere ovası
Ah viran olmuş bülbüllerin yuvası
(Hey caney)

Kimse büyüğüne inanmaz oldu
Kötü iş yapanlar kınanmaz oldu
Camide nasihat dinlenmez oldu
Ömrümüz bitiyor ne hayaldeyiz

Vermiyor mu o hayinin babası
Ah buz buz olmuş şu Şardağ'ın buzdağı
(Hey caney)

Kaynak: Nusret Toruni

Zamane azmıştır aman ne acı
Büyüğün küçüğe yetmiyor gücü
Hep ev halkı birbirinden davacı
Ömrümüz bitiyor ne hayaldeyiz
Söyler Kul Dumani kimse anlamaz
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Çıkabilsem şu dağın başına
Ah alabilsem nazlı da yari karşıma
(Hey caney)
Yar söylesin ben yayayım başında
Ah buz buz olmuş şu Şardağ'ın buzdağı
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Sayfa 2140

(Hey caney)
Kaynak: Fuad Erenoğlu

Ne Hoş İmiş Kalkandelen Ovası
Ne hoş imiş Kalkandelen Ovası
(Ah) Perişan olmuş bülbüllerin yuvası (hey a canım)
Çıkabilsem Şar Dağı'nın başına
(Ah) Alabilsem nazlı da yari karşıma (hey a canım)
Çıkabilsem Şar Dağı'nın düzüne
(Ah) Alabilsem nazlı da yari dizime (hey a canım)
Kaynak: Ergül Ahmet

Ne Hoş Rum Eli Eli
Rumelinin dilberi
Sürmelidir gözleri
Yahşi yaman sözleri
Ne hoş rum eli eli
Yavuz ata binerler
Eştirirler giderler
Aşikleri severler
Ne hoş rum eli eli
Topuğu da halkalı
Yürüyende görmeli
Doya doya sarmalı
Ne hoş rum eli eli
Yüksek yerden bakarlar
Sular gibi akarlar
Başına tel takarlar
Ne hoş rum eli eli
Kaynak: Aluş Nuş

Ne Kaçarsın Benden
Ne kaçarsın benden ey yüz ü mahım
Seni sever var mı benden ziyade
Ruz-i şeb durmayıp alırsın ahım
Aşığın ağlatma bundan ziyade
Kaşların yay mıdır kirpiğin ok mu
Bir kez ben de sana sarılsam çok mu
Hey zalim göğsünde imanın yok mu
Sana lazım değil benden ziyade
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Gel ver muradımı ben de bileyim
Çok ağlattın bugün ben de güleyim
İstersen canım sana kurban olayım
Hünerim yok sana bundan ziyade
Hercaisin gonca gülün kokulmaz
Cevredersin nice hatır yıkılmaz
Kerem der ki mah yüzüne bakılmaz
İnsanı yakarsm günden ziyade
Kaynak: Aşık Kerem

Ne Kadar Bilirsen Bilene Danış
Ne kadar bilirsen bilene danış
Danışan dağları aşar mı aşar
Danışmadan yola düşse bir kişi
Yorulup yollarda şaşar mı şaşar
Uzak ol cahilden kamile yakın
Sözümde mana yok darılma sakın
Hasmın karıncaysa merdane takın
Ummadığın taş başa düşer mi düşer
Altından bir pula olur mu kail
Konuş ki ehl ile olasın ehil
Konuşma cahille olursun cahil
Kişi itibardan düşer mi düşer
Abdal Pir Sultan'ım böyle mi olur
Herkes ettiğini elbette bulur
Alıcı kuşların ömrü az olur
Akbaba zararsız yaşar mı yaşar
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ne Kadar Bilsen De Bilire Danış
Ne kadar bilsen de bilire danış
Danışan dağları aşar mı aşar
Danışmadan yola gitse bir kişi
Yorulup yollardan şaşar mı şaşar
Altında bir pula olur mu kabul
Ehl ile konuş ki olasın ehil
Cahille konuşma olursun cahil
Kişi itibardan düşer mi düşer
Uzak ol canını dişine takın
Sözümden mana al darılma sakın
Hasmın karıncaysa merdane bakın
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Gafilen taş başa düşer mi düşer
Budur kainatın yekta güheri
Kalbi gevher olan olmaz serseri
Bir kişi içerse ab-ı kevseri
İrfan meydanında coşar mı coşar
Pir Sultan Abdal'ım bu böyle olur
Herkes ettiğini elbette bulur
Alıcı kuşların ömrü az olur
Akbaba zararsız yaşar mı yaşar

Sayfa 2141

Yeğin at besledim kara gün için
Dizgin edip binmemize ne kaldı
Kırımızı çizmeyi geymeli imiş
Kırat'ın üstüne binmeli imiş
Dövüşe dövüşe ölmeli imiş
Güneş gibi batmamıza ne kaldı
Köroğlu söylüyor sözün hasını
Sil oğlum gönlümün gamlı yasını
Bağdat kervanından Hint libasını
Kargı ile bölmemize ne kaldı

Kaynak: Pir Sultan Abdal
Kaynak: Köroğlu

Ne Kadar Nasihat Etsen Kötüye
Ne kadar nasihat etsen kötüye
O kişi de namus ar olmayınca
Çürümüş meyveler gelmez satıya
Yaz kıymetli olmaz kar olmayınca
Yorulma boşuna sözden anlamaz
Aslı cahildir kamili bilinmez
Ehli kamil meclisine gelemez
Nefsine hakimiyet dur olmayınca
Çorağa tohum ekme gider boşa
Rüzgarda kendini çarpıyor taşa
Ellerini yakma varken maşa
Yanar için ayva nar olmayınca
Ey dost bununla menzile varılmaz
Bozuk silahlarla hedef vurulmaz
Halden bilmeyene kıymet verilmez
Çünkü aslı temiz yar olmayınca
Aşık Derdi Derya fikrini söyler
Garip bülbül gibi ahu zar eyler
Fakirin halinden anlamaz beyler
Açık göz geçinmez kör olmayınca
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Ne Kaldı (Derya Kenarında)
Derya kenarında biter kamışlar
Geliyor bizlere türlü yemişler
Bezirgan malından türlü kumaşlar
At sürüp de almamıza ne kaldı
Seçin hey ağalar yiğidi seçin
Koçyiğit olana libaslar biçin
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Ne Kaldı (Gel Ayvaz Seninle)
Gel Ayvaz seninle hesap edelim
Evvel bahar dememize ne kaldı
Acem kervanından Hind'in kumaşın
Top top edip almamıza ne kaldı
İnsek meydanlara etsek savaşı
Arkam sıra gezer çok bölükbaşı
Sarı altın ile gökçe kuruşu
Ölçek ölçek bölmemize ne kaldı
Babına da deli gönül babına
Koçyiğitler sığmaz oldu kabına
Ala çamın boz meşenin dibine
Bölük bölük yatmamıza ne kaldı
Aman Ayvaz zaman senin derdinden
Kervan geçmez Çamlıbel'in yurdundan
Beş onumuz Bozgediğin ardından
Bölük bölük çıkmamıza ne kaldı
Kaynak: Köroğlu

Ne Kaldı (Yaz Gelip De)
Yaz gelip de yaz ayları doğunca
Bizim burdan göçmemize ne kaldı
Sarı çiçek mor menevşe bitince
Top top edip yolmamıza ne kaldı
Babına da deli gönül babına
Koçyiğitler sığmaz oldu kabına
Ala çamın boz ardıcın dibine
Silah çatıp yatmamıza ne kaldı
Seçin dostlar seçin kötüyü seçin
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Koçyiğit tibasın kefenden biçin
Arap at besledim kara gün için
Kargı çekip binmemize ne kaldı
Kul Halil'im kendi söyler virdinden
Kervan kalktı göçtü anayurdundan
Kırk atlıynan Boztevekli'n ardından
Kargı çekip gitmemize ne kaldı
Kaynak: Kul Halil

Ne Kalem Bilirim Ne De Yazı
Ne kalem bilirim ne de ben yazı
Dört kapı içeri götürdü bizi
Kaldırdı nikabın seyretti gözü
Eynim Beytullahtır düşmem gümana
Muhammet Ali'ye özümü verdim
Hünkar-ı Veli'ye sergerdar oldum
İmam Hüseyin'e yüzümü sürdüm
Zeynel'in hüccetinden aldım nişana
Turabi dünyada oldu serseri
Kimsenin kimseden yoktur haberi
Kimi libas giyer kimi gevheri
Pir elinden içtim geldim cihana
Kaynak: Behiye Zorlu

Ne Karaymış Şu Alnımın Yazısı
Ne karaymış su alnımın yazısı
Meleşmiyor koyun ile kuzusu
Ana baba kardeş bacı acısı
Nerde benim mor sümbüllü
(Çiçek kokan) bağlarım
Gurbet elde ah çekerek ağlarım
Ağlarım ağlarım

Sayfa 2142

Ne Kefen İsterim
Ne kefen isterim ne de bir tabut
Ben öldükten sonra yakın istersen
Değişik bir madde olur kalırım
Açıp mezarımı bakın istersen
Ben insan doğmuşum bundan hakka ne
Doğadan senaryo hakka şaha ne
Öte dünya varmış bir de daha ne
Delinin birisi takın istersen
Üfledim ötmedi elin düdüğü
Geçemedim engelleri gediği
Bana çirkin elin güzel dediği
Bir de benim gözle bakın istersen
Nurşani insanlar doğar da ölür
Bir varlık ölünce bir şekil alır
Her neden korkarsan başına gelir
Tüm zaman zarfında sakın istersen
Kaynak: Aşık Nurşani

Ne Lazımdır Sürmelenmek
Ne lazımdır sürmelenmek bezenmek
Ezelden halk etmiş Huda-i güzel
Tek nazarda gönül gitti gelmedi
Gönderdi serime sevdayı güzel
Peri misli gibi güzellikte ber kemal
Seni seven bu dünyada neyler mal
Nakşi pencereden gösterdi cemal
Benzer halvet olmuş sedası güzel
Hıfzı der ki bahar gelmiş bu bağa
Çıkar gül düşürür düzer tabağa
Olmuş tülek terlan gelmez tuzağa
Sekişi hoş keklik sedası güzel
Kaynak: Recep Hıfzı

Şu gönlümün şirazesi bozuldu
Alnıma da kara yazı yazıldı
Gurbet elde mezarım da kazıldı
Nerde benim mor sümbüllü
(Çiçek kokan) bağlarım
Gurbet elde ah çekerek ağlarım
Ağlarım ağlarım
Kaynak: Aziz Şenses
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Ne Mahzun Durursun
Ne mahzun durursun karanfil beyaz
Doldur telli bardağı ver bana biraz
Kalkandere kızları malları alınmaz
Üsküp'ün kızlan da bana yar olmaz
Kumanova kızları iki peçeli
Kıratova kızları dünya güzeli
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Kaynak: Sabri Gencer

Ne Mahzun Durursun
Ne mahzun durursun karanfil beyaz
Giyin süslen ela gözlüm gel bana biraz
Ne mahzun durursun karanfil pembe
Giyin süslen ela gözlüm gönlüm var sende
Ne mahzun durursun salkım çiçeğim
Sen doldur telli bardağı ver ben içeyim
Ne mahzun durursun gönlüm var iken
Demişim ayrılmam senden ömrüm var iken
Kaynak: Nuri Karaca

Ne Minnet (Erişti Gönlüme)
Erişti gönlüme baharın yeli
Mart ayından gelen yaza ne minnet
Harf içinden fehm ederiz kelamı
Ağızdan söylenen söze ne minnet
Aşk bahrine gark eyledim cismimi
Akıbet divana koydum ismimi
Derun u kalbimden açtım çeşmimi
Şu kafadan bakan göze ne minnet
Kaynar derunumda aşkın kazanı
Hakikat babında buldum nizamı
Mürşid-i kamilden aldık düzeni
Telimiz dildedir saza ne minnet
Fakir Pervani'yim geçtim canımdan
Hem canından hem de dünya malından
Bu sevdiğim kılavuzdur yanımdan
Kör yollara giden ize ne minnet
Kaynak: Aşık Pervani

Ne Mutlu (Dünyanın Lezzeti)
Dünyanın lezzeti tadı insandır
Enelhak çağırır adı insandır
Hakikat yoluna hadi insandır
Canını o yola veren ne mutlu
İnsan-ı kamilde kemalet vardır
Hak onun içinde gizli bir nurdur
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Sayfa 2143

Onu görmeyenin gözleri kördür
O hakkın nurunu gören ne mutlu
Kamil elinden iç ab-ı hayatı
Görmeyesin asla mevti mematı
Bir pula verseler alma cenneti
Kamil cennetine giren ne mutlu
Meluli'yim gerçeklere biatim
Kıblem o Kabem o her ibadetim
Günden güne artar bu muhabbetim
O yüce makama varan ne mutlu
Kaynak: Aşık Meluli

Ne Mutlu Oldum Ne Buraya Alıştım
Uzun yıllar geçti Hollanda'ya geleli
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
Vatan hasreti hep sinemde sızladı
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
Havası soğuk, eksilmiyor yağmuru
Toprağı kumlu bulaşmıyor çamuru
Her yanı dümdüz yok buranın bayırı
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
Donkişot'muyum yel değirmeni neyime
Hasretim ben doğup büyüdüğüm köyüme
Tutkunum kültürüme örfüme adetime
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
Laleleri güzel lakin hiç kokmuyor
Inekleri tel örgüden dışarı çıkmıyor
Her yanı kanal temiz akmıyor
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
Sosyal hakları var anarşiyi önlüyor
Burada komşu komsusunu görmüyor
Kapitalizm burada da fena hüküm sürüyor
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
Soğuk insanları aşık olup sevemem
Uygun degil yemeklerini yiyemem
Bunlarin girdiği yere ben asla giremem
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
Kolay değil bunların dillerini öğrenmek
İnatçıdır bunlar fayda vermez direnmek
Çok ayıp bunlarda sırıtmamak gülmemek
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
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İç içe yaşasakta dünyamız tamamen ayrı
Türkün Türkten başka dostu yok yok gayrı
Bunlarin ailesine atasına bile yok hiç hayrı
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
Köpek besler bir çoğu evlat yerine
zamanında gider geçimezler işine
Temiz baksalarda üstlerine başına
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım
Kara hasretler kar yagmiyor buraya
Alışıklar hemen geçiyorlar sıraya
Ozan Güner ölürsem defnetmeyin buraya
Ne mutlu oldum ne buraya alıştım

Sayfa 2144

Neye sunsam eriştirmem elimi
El kahrından doğrultamam belimi
Büküldü bu kaddim keman oldu gel
Gözlerimin yaşı deryaya akar
Hicran ateşleri bağrımı yakar
Ah ettikçe arşa tütünüm çıkar
Seyret dağlarbaşı düman oldu gel
Aşık olanların korkmaz ölümden
Gecemi hiç farkedemem günümden
Gevheri çıkıyor canım tenimden
Bizim kavuşmamız güman oldu gel
Kaynak: Aşık Gevheri

Kaynak: Güner Kaymak

Ne Olacak Benim Halim

Ne Mutlu Türküm Diyene

Yolumuz gurbete düştü
Ne olacak benim halim
Dertli başım dara düştü
Ne olacak benim halim

Toprak bedenimi sarsa
Bayrak gönlümdeki yarsa
Selam Edirne’den Kars’a
Adım adım yürüyene
Yesevi'den başlayan yol
Hacı Bektaş Yunus kol kol
Hepsinde bir beraber ol
Gönül sözü dinleyene
Çağlar açtım,çağlar dürdüm
Yirmi dört boy hayat sürdüm
Dünyaya adalet ördüm
Medeniyet dinleyene
Üç kıtada ayak izim
Üç kıtada dilim sözüm
Türk’üm Türk’üm diye sazım
Avaz avaz söyleyene
Ne Mutlu Türküm Diyene
Kaynak: Mustafa Yıldızdoğan

Ne Nihan Edersin Benden Yüzünü
Ne nihan edersin benden yüzünü
Hasretinle halim yaman oldu gel
Hak aşkına olsun göster yüzünü
Görmedim cemalin zaman oldu gel

Gurbet ele giden gelmez
Gözyaşlarım akar dinmez
Bu derdimi kimse bilmez
Ne olacak benim halim
Yarim Kul Mehmet çobandı
Elim kollarım budandı
Sürümüze kurt dadandı
Ne olacak benim halim
Kaynak: Mehmet Özkaraca

Ne Olacak Bu Milletin Kaderi?
Zalımın elinden halimiz böyle
Ne olacak bu milletin kaderi?
Beyler rahat herkes kendi keyfinde
Ne olacak bu milletin kaderi?
Bağrım yanar bu sözleri söylerim
Cepheye, savaşa koşar giderim
Vatanımda yoktur bir karış yerim
Ne olacak bu milletin kaderi?
Yaram çok derindir kimse sarmıyor
Tok olanlar aç halinden bilmiyor
Oy verdiğim adam köye gelmiyor
Ne olacak bu milletin kaderi?

Bülbülüm hara uğrattın gülümü
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Akarsu'yum çıplak ayak mert bizim
Gece kondularda olan dert bizim
Ne yapalım koyun bizim kurt bizim
Ne olacak bu milletin kaderi?
Söz: Muhlis Akarsu

Ne Olur (Ala Gözlerini)
Ala gözlerini sevdiğim güzel
Tanrı selamını kesme ne olur
Gittiğin yerlerde eğlenme tez gel
El sözüne uyup küsme ne olur
Yolun düşürürsen benim ilime
Bin kurban fedadır zülfün teline
Gel sakın aldanma seher yeline
Öyle nazlı nazlı esme ne olur
Bir selam ver gülsün bu benim yüzüm
Yabana gitmesin söylenen sözüm
Vay benim sevdiğim vay iki gözüm
Gül hele gül yüzün asma ne olur
Geldin işte sevilecek çağlara
Duman yakışmıyor senin dağlara
Bahçıvan'ın dem vurduğu bağlara
Giden ayağını basma ne olur
Kaynak: Orhan Bahçıvan

Ne Olur (Gece Gündüz Hayalinle)
Gece gündüz hayalinle gezdiğim
Seni sevdiğimi bilsen ne olur
Aşkın ile bu canımdan bezdiğim
Akan gözyaşımı silsen ne olur
Seni sevdim diye suç mu işledim
Bana geleceğin günü düşledim
Günden güne erimeye başladım
Bir kere yüzüme gülsen ne olur

Sayfa 2145

Kaynak: Aşık Kederi

Ne Olur Sevdiğim (Gel)
Ne olur sevdiğim bayram
Ayında gel ayında gel
Çıkart keteni gömleği
Soyun da gel soyun da gel
Seherde seyran günüdür
Hem demi devran günüdür
Yar bugün bayram günüdür
Sevin de gel sevin de gel
Aşkın galbimde var deyi
Yanar yüreğim nar deyi
Bir garip yarim var deyi
Övün de gel övün de gel
Kaynak: Neşet Ertaş

Ne Ötersin Dertli Dertli
Ne ötersin dertli dertli
Dayanamam zara bülbül
Hem dertlisin hem firkatli
Yakma beni nara bülbül
(Bağlantı)
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
Bilirim aşıksın güle
Gülün halından kim bile
Bizim bahçedeki güle
El atıp dolaşma bülbül
Bağlantı

Gönül sevdi bunda günahım yoktur
Kalbime vurduğun zehirli oktur
Aşk yarası dedi yarama doktor
Bu gönlüme melhem olsan ne olur

Bülbüllerin aslı mısın
Kafeslerde besli misin
Benim gibi yaslı mısın
Niçin giydin kara bülbül

Kederi'yim sevdan ile yaşarım
Aşkın ile kaynayı ben coşarım
Nere gitsen hep peşinden koşarım
İnsaf edip bana gelsen ne olur

Bağlantı
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Bülbüllerden hurişansın
Yardan bana bir nişansın
Benim gibi perişansın
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Gel ah u zar etme bülbül
Bağlantı
Kaynak: Ali İpek

Ne Sanat Tuttumsa
Ne sanat tuttumsa baktım olmadı
Seyyah oldum diyar gurbete vardım
Dünyada gezmedik ülke kalmadı
Ahır veranada eğlendim kaldım
Ey vah mesken oldu bana bu viran
Baykuşla beraber eylerim figan
Baktım ki satılır gam ile hicran
Servetimi verip ne ki var aldım
Zülali der bir köşk varidi halvet
Takdirim o köşke eyledi davet
Yar ile eğlendim kırk sekiz saat
Dünyada felekten iki gün çaldım
Kaynak: Aşık Zülali

Ne Sandın (Aylar Birbirini)
Aylar birbirini kovalar durur
Geçip giden yıllar döner mi sandın
İçimde yaktığın onulmaz ateş
Öyle kolay kolay söner mi sandın
Kaygılar çevirdi çevre yanımı
Soğudukça kurutuyor kanımı
Girdin yüreğime çektin canımı
Sence yaptığını hüner mi sandın
Hele düşün kırkı geçti kırdığın
Hesabında değil neyi vurduğun
Duman edip bulutlara sardığın
Gönül kolay kolay iner mi sandın
Mahzuni başını aşka eğdirdin
Seller ile akıp girdaba girdin
Gönül fincanına bir taş değdirdin
Kırıldı uzayıp söner mi sandın
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Ne Sen Beni Unut
Gel seninle ahd ü peyman edelim
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Sayfa 2146

Ne sen beni unut ne de ben seni
İkimiz de bir ikrarı güdelim
Ne sen beni unut ne de ben seni
Aman kaşı keman elinden aman
Sürdük sefasını etmedik tamam
Ehl-i irfan içre olduğum zaman
Ne sen beni unut ne de ben seni
Hem saza mailim hem de sohbete
Hem sana mailim hem de devlete
Aşkın ile düştüm diyar gurbete
Ne sen beni unut ne de ben seni
Yarimin cemali güneşte mahı
Sana aşık olan çekmez mi ahı
Getir ant içelim Kelamullahı
Ne sen beni unut ne de ben seni
Gitme dilber gitme yüzün göreyim
Al yanaklarına kurban olayım
Bir emanetim var sana vereyim
Ne sen beni unut ne de ben seni
Abdal Pir Sultan'ım çektiler dara
Düşmüşüm aşkına yanarım nara
Bakın ey erenler şu giden yara
Ne sen beni unut ne de ben seni
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ne Sevgi (Yanar Eşkin)
Yanar eşkin bir vüsaldı dermanı
Can cananı istemese ne sevgi
Hesretinden çekib ahı amanı
Üreyinde seslemese ne sevgi
İki kelbe mehebbeti yazanda
Bela çeksin onu pozub azanda
Düz ehdine düz peymana düz anda
Hüsnü-reğbet beslemese ne sevgi
Azaflıya sevgi heyat sevgi dad
Sevenleri çetin gördüm kelbi şad
Sevgi bela sevgi ölüm sevgi bad
Başı kurban kes demese ne sevgi
Kaynak: Mikayil Azaflı

Ne Sırlar Vardır (Bir Meçhul Alem)
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Sayfa 2147

Bir meçhul alemdir bu fani dünya
Yaşanan efsane sanki bir rüya
Ne kadar bilsek de kalırız yaya
Daha çözülmemiş ne sırlar vardır

Mustafa annesinin bir tek kuzusu

Bu dünya boşlukta dönen bir çardak
Üstümüz gökyüzü altımız toprak
Asırlar önceye dönüp de baksak
Daha çözülmemiş ne sırlar vardır

Kaynak: İsmail Soysal

Bu güzel alemi Allah yaratmış
Dünyayı güneşten almış kopartmış
Adem'le Havva'yla hayat başlatmış
Daha çözülmemiş ne sırlar vardır
Kaynak: İhsan Balsoy

Ne Söyleyeyim

Mustafam Mustafam garip Mustafam
Düşman ellerinde giden Mustafam

Ne Var (Dünya Bir Ağaçtır)
Dünya bir ağaçtır kökü yukarı
Yaprakları yeşil dalında ne var
Gahi oğlan olur gahi pir koca
Kaç yıl geçti ana halinde ne var
Hükmüne fermandır hatmin okuyor
Bir çiçektir bin bir türlü kokuyor
Karlı karlı dağlar ile akıyor
Akan bu derenin selinde ne var

Ne Söyleyim Şu Dünyanın Haline
Dağlar Ayrı Ayrı Çöl Ayrı Ayrı
Şu İnsanlar Bölüşmüşler Dünyayı
Hudut Ayrı Ayrı Yol Ayrı Ayrı

Zira kulun için yarattın onu
Sahi gerçek ise fehmeyle bunu
Peteği de durur arısı hani
Gel anla kudretin balında ne var

İnsanlık Kastına Silah Yapılmış
Belli İnsanlık Kötülüğe Katılmış
Tetikler Çekilmiş Atom Atılmış
Tetik Ayrı Ayrı El Ayrı Ayrı

Sır imiş eşiği nurdur kapısı
Orda ulu mümin kulun hepisi
Kudretten de duvarıdır yapısı
Cenneti alanın selinde ne var

O Hak Gökte Güneş Yerde Yar Olmuş
Şüphesiz Ki Her Canlıda Var Olmuş
Neden Kimse Bilmez Çünkü Sır Olmuş
Renk Ayrı Ayrı Dil Ayrı Ayrı

Tevhit kılarlardı kadir gecesi
İşte budur dört kitabın hecesi
Sorun kimdir aşıkların hocası
Okur Teslim Abdal dilinde ne var

Kulak Vermiş Dört Köşeyi Dinlemiş
Gönül Yarsız Bu Dünyayı Neylemiş
Garip Bülbül Gül Dalına Tünemiş
Dallar Ayrı Ayrı Gül Ayrı Ayrı

Kaynak: Teslim Abdal

Kaynak: Neşet Ertaş

Ne Uzundur Şu Fatsa'nın Yolları
Ne uzundur şu Fatsa'nın yolları
Arşın olmuş Mustafa'nın kolları
Acep ne söyledi şirin dilleri
Mustafam Mustafam garip Mustafam
Düşman ellerinde giden Mustafam
Ne uzundur şu Fatsa'nın gezisi
Böyle imiş alnımızın yazısı
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Ne Vefasın Gördüm Bezm-i Cihanın
Ne vefasın gördüm bezm-i cihanın
Kan ile pür olsun peymaneleri
Ne lütfunu gördüm pîr-i muganın
Basma yıkılsın meyhaneleri
Çok çektim feleğin cevr ile kahrın
Bin kerre nüş ettim tas ile zehrin
Boş olsun şarabı sak-i dehrin
Lebinden emzirmez mestaneleri
Emrahi beyhude sanma emeğin
Elbette dergaha geçer dileğin
Kırılsın dişleri çarh-ı feleğin
Nice hor eylemiş merdaneleri
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Kaynak: Erzurumlu Emrah

Ne Yanda (Elleri Belinde)
Elleri belinde suya gidiyor
Göle'm ne yandadır köyüm ne yanda
Bu hasretlik beni verem ediyor
Göle'm ne yandadır köyüm ne yanda
Çok hasretlik çektim bir sancı tuttu
Şimdi köydekiler beni unuttu
Gurbetten köyüme haberim gitti
Göle'm ne yandadır köyüm ne yanda
Gurbet eli Kemal sözle söylese
Kalem alıp yazsam selam söylesem
Sazlar çalsa telde Göle'm söylesem
Göle'm ne yandadır köyüm ne yanda
Kaynak: Kemal Yıldız

Ne Yapmalı (Üstüm Dertli)
Üstüm dertli başım dertli
Tabağımda aşım dertli
Gözlerimde yaşım dertli
Söyle sensiz ne yapmalı
Rüyalara girmiyorsun
Gittin geri gelmiyorsun
Ne çekerim bilmiyorsun
Söyle sensiz ne yapmalı
Pınarlarla konuşamam
Yıldızlarla buluşamam
Bu hayatla boğuşamam
Söyle sensiz ne yapmalı
Karlar aldı gönül dağım
Viran oldu bahçe bağım
Günden güne artar ağrım
Söyle sensiz ne yapmalı

Sayfa 2148

Gurbet elde garib olan garibim
Derdin deryasına dalan garibim
Sevdiğinden ayrı galan garibim
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar
Yar aşgıynan yanıp bağrı gavrulan
Genç ömrü harman olup savrulan
Sevip sevip sevdiğinden ayrılan
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar
Gurbet elde garib olan garibim
Derdin deryasına dalan garibim
Sevdiğinden ayrı galan garibim
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar
Kaynak: Neşet Ertaş

Ne Zalımdır Mapushane Havası
Ne zalımdır mahpushane havası
Çocuklar ağlıyor ister babası
Adımıza verdiler idam cezası
Mapushane seni yapan kör olsun
Kör olsun da iki elleri kırılsın
Akşam olur firengiler vurulur
Gardiyanlar önümüze kurulur
Anam beni ziyaretten yorulur
Mapushane seni yapan kör olsun
Kör olsun da iki elleri kırılsın
Kaynak: Hamza Şenses

Ne Zaman Doğacak Güneş
Ne zaman doğacak üstüme güneş
Gölgeler mi düştü payıma benim
Karlı dağlar ilen tutardım güreş
Zehir mi karıştı suyuma benim

Ne Yaşamış Ne Yaşar

Bilmem ki nedendir yolum dolaşık
Bir kaşı karaya yüreğim aşık
Beklerim sabahı doğmuyor ışık
Bulut mu sarıldı ayıma benim

Şu dünyada muradına ermeyen
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar
Sevdiğini sinesine sarmayan
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar

Kemteri ölüden kalmadı farkım
Yıktılar bendimi bozuldu arkım
Çok emek verdim de dönmüyor çarkım
Felek mi el attı yayıma benim

Kaynak: Nuri Can
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Sayfa 2149

Hep incedir belleri
Kaynak: Ozan Kemteri

Ne Zaman Kalkınır Doğu İlleri
Asır geldi yirmi bire dayandı
Ne zaman kalkınır doğu illeri
Cümle alem uykusundan uyandı
Ne zaman kalkınır doğu illeri
Erzincan'dan Fırat geçer boşuna
Bakakaldım Karasu&#8217;yun coşuna
Bunca zaman geçmiş boşu boşuna
Ne zaman kalkınır doğu illeri
Erzurum Hınıs'ı Kars'ı Göle&#8217;si
Orda vardır sömürünün hilesi
Karaköseli'nin bitmez çilesi
Ne zaman kalkınır doğu illeri
İptidai Tunceli'nin köyleri
Tükenmiyor ağaları beyleri
Siirt'in Bitlis'in harap evleri
Ne zaman kalkınır doğu illeri
Biraz dolaşalım Van'ı Mardin'i
Dinleyelim işçi-köylü derdini
Mamur görmeliyim halkın yurdunu
Ne zaman kalkınır doğu illeri
Medeniyetin nuru ağdığı zaman
İlim cehaleti boğduğu zaman
Sanayi güneşi doğduğu zaman
O zaman kalkınır doğu illeri
Daimi'nin sözü sözden alana
Biraz çıka memleketi dolana
Şimdi sıra geldi yiğit olana
Bakalım ne olur doğu illeri?
Söz: Aşık Daimi

Nebişıh Dedikleri
Nebişıh dedikleri
Siyezdir yedikleri
Nebişıh'dan gız gaçmış
Nazmiye dedikleri
Çaldağının gülleri
Büklüm büklüm yolları
Nebişıh'ın gızları
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Gahve goydum pişdi mi
Soğmadan yar içdi mi
Sormak ayıp olmasın
Yar buradan geçdi mi
Hey yaylalar yaylalar
Çimen bağladınız mı
Yar buradan geçerken
Siz de ağladınız mı
Şu yaylanın düzünde
Gaymakamın atı var
Eğil eğil öpeyim
Sende gaymak tadı var
Rafa goydum ayranı
Geldi gurban bayramı
Gidiyorum gurbete
Gızlar yapsın bayramı
Kaynak: İsmail Çoban

Necef Dünyası (Semah)
Necef Deryası'nda bir gemim geldi
Sıtkı sedakatnen varın gaziler
Hakk'ın birliğinde bir hikmet vardır
Sırrı Mürteza'ya erin gaziler
Bu meydana girmez cahil cühera
Aklı beşer ermez böyle eş'ar
Secdem didaradır değil duvara
Halka namazını kılın gaziler
Bu meydana gelen can ile dilden
Hakk'ın birliğini saklar da gönülden
Şah yoluna gider derunı dilden
Rızayı Hüda'ya erin de gaziler
Allah Allah Allah Allah
Herkes severse Allah'ı
Yarım kalmasın billahi
Didarı Hüda yı gördüm
Sırrı Mürteza'ya erdim
El bağlı divana durdum
Durun gaziler durun
Muhammet Ali'ye vardım
Yüzümü tozuna sürdüm
El bağlı divana durdum
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Sıdk ile erin gaziler
Feyzi hikmetinden başka bir divan
Muhammet Ali'ye be'libest diyen
Hakk'ın birliğine inanıp uyan
Sıdk ile birliğe girin de gaziler
Davut Sulari der eren evliya
Gün gibi cihana vermişsin ziya
Hakk'ın da birliğinde bulunmaz riya
Secde'dip irfana gelin de gaziler
Kaynak: Davut Sulari

Necibe'min Kaşları Kara
Necibe'min kaşları kara
Ah yüreğime vurdu yara
Kavuşmaya olsam çare
Necibe'm Necibe'm
Nazlı Necibe'm
Gerdanı beyaz
Güllü Necibe'm
Edasına yandım yandım
Uykulardan uyandırdın
Al kanlara bulandırdın
Allah'tan bul Necibe'm

Sayfa 2150

(Bağlantı)
Necibem Necibem
Aynalı Necibem
Bir karış gerdanlı
Sürmeli Necibem
Necibemin kürkü iki
Biri samur biri tilki
O kız anasının ilki
Bağlantı
Necibemin entarisi
Derde derman şeftalisi
Anasının bir tanesi
Bağlantı
Necibem şalvarı şaldan
Dilleri tatlıdır baldan
Necibem giyinmiş aldan
Bağlantı
Necibemin inci dişi
Fındıkcılık işi gücü
Yok mu bu sevdanın ucu
Bağlantı

Necibe'min çifte de kürkü
Ah biri samur biri tilki
Necibe'm de anasının ilki

Necibemin kestanesi
Altı patlar beş tanesi
Anasının bir tanesi

Necibe'm Necibe'm
Nazlı Necibe'm
Gerdanı beyaz
Güllü Necibe'm

Bağlantı

Edasına yandım yandım
Uykulardan uyandırdın
Al kanlara bulandırdın
Allah'tan bul Necibe'm
Kaynak: Sıtkı Demirci

Necibem Camdan Bakıyor
Necibem camdan bakıyor
Nakışı alem yakıyor
Güseller şarab çakıyor
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Kaynak: Kemal Altınkaya

Necipoğlan
Yaylı geldi kapılara dayandı
Allı gelin uykulardan uyandı
Seni vuran zalim nasıl dayandı
Kahpe nalbant nasıl kıydın canına
Bu hainlik kalır mı senin yanına
Gide gide gitmez oldu dizlerim
Nazar değdi görmez oldu gözlerim
Nazlı yare geçmez oldu sözlerim
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Kahpe nalbant nasıl kıydın canına
Bu hainlik yakışır mı senin şanına
Konma bülbül konma kabir taşına
Şu gençlikte neler geldi başıma
Ne çok düştü zalim felek peşime
Kahpe nalbant nasıl kaydın canına
Bu hainlik kalır mı senin yanına
Gide gide iki sokak arası
Yaktı beni kaşlarının karası
Sende kama bende hançer yarası
Kahpe nalbant nasıl kıydın canına
Bu hainlik yakışır mı senin şanına
Kaynak: Yöre Ekibi

Neden (Günlerdir Çok Uykusuzum)
Günlerdir çok uykusuzum
Dertlerimin sonu gelmez neden
Dertlerimin sonu gelmez
Yarınlara küstüm artık
Bundandır hep mutsuzum neden
Nedendir mutsuzum
Nedendir güçsüzüm
Umutsuzum
Gittiğim yollar yoruldu
Gönlüme aşkı suladım neden
Gönlüme aşkı suladım
Akan gözyaşlar kurudu
Umut saçan güller soldu neden
Nedendir mutsuzum
Nedendir güçsüzüm
Umutsuzum
Yıllar yorgun yanlızım
Saçlarıma aklar düşmüş neden
Saçlarıma aklar düşmüş neden
Saçlarıma aklar düşmüş
Kalan ağlayan yüreğimle
Hep gizlice ağlamışım
Nedendir mutsuzum
Nedendir güçsüzüm
Umutsuzum
Kaynak: Hazır Demir
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Sayfa 2151

Neden Bana Gönül Verdin
Neden bana gönül verdin
Ben sana layık değilim
Benim derdim senin derdin
Ben sana layık değilim
Sarhoşum ayık değilim
Senle bir karara varsak
Bir bilir kişiye sorsak
Nolur beni bana bırak
Ben sana layık değilim
Sarhoşum ayık değilim
Ben düşmüşüm sen ayakta
Derman dizden çok uzakta
Garip gönlüm ağlamakta
Ben sana layık değilim
Sarhoşum ayık değilim
Kaynak: Hilmi Şahballı

Neden Garip Garip
Neden garip garip ötersin bülbül
Yoksa sen de bahtı kareli misin
Bilmem feryat edip coşarsın bülbül
Sen de benim gibi yareli misin
Bu derdin elinden oldum biçare
Aradım derdime bulmadım çare
Yüreğimde vardır bilinmez yare
Sen de yüreğinden yareli misin
Kaynak: Muharrem Ertaş

Neden Geldim İstanbul'a
Neden geldim İstanbul'a
Tutuldum kaldım avare
Şimdi bin kere pişmanım
Vakit geçti ah ne çare
Ah ah
Gelmez olaydım
Görmez olaydım
Tek seni cilveli istanbul
Görmez olaydım
Ah bilmez olaydım
İstanbul'un kış denizi
Gemileri dizi dizi
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Merhametin insafın yok mu
Neden mahzun ettin bizi
Ah ah
Gelmez olaydım
Görmez olaydım
Tek seni cilveli istanbul
Görmez olaydım
Ah bilmez olaydım

Sayfa 2152

Ağırır başım kulaklarım çınılar
Yaralarım göz göz oldu yeniler
Hastaların derdi vardır iniler
Sağlar melil melil bilmem nedendir
Kirmâni de kılıcımız kirmâni
Taştan dönmez mızrağımın yalmanı
Böyle imiş padişahın fermanı
Dağlar melil melil bilmem nedendir

Kaynak: Erkan Oğur

Neden Gülmesin (Ağlarım)
Neden gülmesin gül gibi yüzler
Niçin ağlasın o güzel gözler
Niye sevgiye sevimsiz sözler
Söylenir diye şaşar ağlarım
Şu gördüğümüz rengarenk çiçek
Sevdalı bülbül arı kelebek
Yekdiğerini bırakıp gidecek
Vefasızlığa bakar ağlarım
Solmasın dersin sünbülüm gülüm
Yarin elinden alacak ölüm
Bütün dünyayı inletse ünüm
Çaresizlikten coşar ağlarım
Neş'e gizlenir çöker bir melal
Her vücud her şey mahkum zülal
Son nefese kadar tükenmez cidal
Tükenmez derdim sayar ağlarım
Aklım ermiyor of ne haldir bu
Yaşamak için dert mihnet kaygu
Bir zevke bedel bin acı duygu
Duygusuz felek sorar ağlarım
Zalimler ceza görmeli elbet
Mazlumlar niçin çeksinler zahmet
Hak çiğneniyor nedir bu hikmet
Haksızlıklara yanar ağlarım
Kaynak: İhsan Raif Hanım

Nedendir (Yayladan İnerken)
Yayladan inerken bir güzel gördüm
Ağlar melil melil bilmem nedendir
Ak yerine karaları başına
Bağlar melil melil bilmem nedendir
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Karacaoğlan der ki dinlen sözümü
Aşk yoluna yandırırım özümü
Dökülmüş yaprağı kalmış üzümü
Bağlar melil melil bilmem nedendir
Kaynak: Karacaoğlan

Nedendir De Kömür Gözlüm
Nedendir de kömür gözlüm nedendir
Şu geceki benim uyumadığım
Çetin derler ayrılığın derdini
Ayrılık derdine doyamadığım
Dostun bahçesine yad eller dolmuş
Gülünü toplarken fidanın kırmış
Şurda bir kötünün koynuna girmiş
Şu benim sevmeye kıyamadığım
Kömür gözlüm seni sevdim sakındım
İndim has bahçeye güller sokundum
Bilmiyorum nerelerine dokundum
Belli bir haberin alamadığım
Karacaoğlan der ki yandım ben öldüm
Her deliliği ben kendimde buldum
Dolanıp da kavil yerine geldim
Kavil yerlerinde bulamadığım
Kaynak: Karacaoğlan

Nedendir Suna Boylum
Nedendir suna boylum nedendir
Şu geceki benim uyumadığım
Çetin derler ayrılığın derdine
Ayrılık derdine doyamadığım
Dostun bahçesine bir hoyrat girmiş
Gülünü toplarken fidanın kırmış
Şunda bir kötünün koynuna girmiş
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Şu benim sevmeye kıyamadığım
Kömür gözlüm seni sevdim sakındım
İndim has bahçeye güller sokundum
Bilmiyorum nerelerine dokundum
Belli bir haberin alamadığım
Karac'oğlan der ki yandım ben öldüm
Her deliliği ben kendimde buldum
Dolanıp da kavil yerine geldim
Kavil yerlerinde bulamadığım

Sayfa 2153

Merhametli şefkatli ol
Köpek gibi kapmak nedir
Bilmezsen bilene danış
Dar olma geniş ol geniş
İnsan ol insanca konuş
Akrep gibi sokmak nedir
İblis gibi deme ki ben
Hiçbirşeye olmaz güven
İnsanlığı unutma sen
İnsan gönlü yıkmaz nedir

Kaynak: Karacaoğlan

Nedir (Aşık Olan)
Aşık olan
Divanedir
Aşk şemine
Pervanedir
Bak bülbüle
Konmuş güle
Bu gönüle
Pervanedir
Behey zahit
İşine git
Bize mescit
Meyhanedir
Cahil başı
Atar taşı
Kamil kişi
İrfanedir
Aşktır dini
Yoktur kini
Dost Miskini
Efsanedir

Meluli'nin sözleri hoş
Hoşgörülük daha çok hoş
Ağa paşa hep sonu boş
Kafa kuyruk tutmak nedir
Kaynak: Aşık Meluli

Nedir (Kainatın Sahibi)
Kainatın sahibi Hazreti Allah
Bu tapu bu tarla bu talan nedir
Nefis ve şer vardı ruh da yılanlar
Bu dedi bu kodu bu yalan nedir
Darılma ateşe yaksalar narda
Yaradan kulunu bırakmaz darda
Bal alıp satardık biz bu pazarda
Bu akrep bu zehir bu yılan nedir
Bülbülü inletin acı var ah var
Her şey vicdanca yap birde günah var
Seni beni seyrelmeyen Allah var
Bu nefis bu şeytan bu plan nedir
Vallah bu mahfuzda yazılmış yazı
Topraktan halk etmiş yaradan bizi
Bir gün kurulacak nizam terazi
Bu ölçü bu tartı bu çalan nedir

Kaynak: Sadık Mıskini

Nedir (Bir İnsanda Bir Gönül Var)
Bir insanda bir gönül var
İkiliğe sapmak nedir
İnsan olan insan sever
Here hiçe tapmak nedir
Gerçekten hakikatli ol
Düşersin çok dikkatli ol
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Kendini bırakma bu kadar n'olur
Ömür gelir geçen müddeti dolur
İnsan ağlayarak dünyaya gelir
Bu neşe bu keyif gülen nedir
Üstündağ dünya da nasıl edersen
Ömür geldi geçti almadın dersin
Kondun bu dünyaya göçüp gidersin
Bu ağıt bu kabir bu ölen nedir
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Sayfa 2154

Kaynak: Orhan Üstündağ

Hal böyle böyle var yara söyle
(Var dosta söyle)

Nedir Benim Melül Mahzun Gezdiğim

Kaynak: Arif Top

Nedir benim melül mahzun gezdiğim
Ağlayıp yandığım dost senin için
Ciğerimi delik delik deldiğim
Ağlayıp yandığım hep senin için

Nedir Bu (Sinem Üzre Olan)

Yandırdın odlara düşürdün nare
Ciğer püryan oldu yüreğim yare
Lokmaneler gelse bulamaz çare
Ağlayıp gezdiğim hep senin için
Canım intizarda gözüm yollarda
Beni Mecnun edip koydun çöllerde
Diyar-ı gurbette garip ellerde
Ağlayıp gezdiğim hep senin için
Feryadi'yim böyle imiş kaderim
Dünya benim olsa şad olmaz gönlüm
Hep senin içindir eğridir boynum
Ağlayıp yandığım hep senin için
Kaynak: İsmail Dede

Nedir Benim Melül Mahzun Gezdiğim
Nedir benim melül mahzun gezdiğim
(Ah gülüm gülüm)
Dertli sinem delik delik deldiğim
(Ah Leylam Leylam)
Ağlayıp gezdiğim hep senin için
Hal böyle böyle var yara söyle
Beni mecnun etti onmasın Leyla
Hal böyle böyle var dosta söyle
Beni mecnun etti onmasın Leyla
Hal böyle böyle var yara söyle
(Var dosta söyle)
Yandırdın odlara düşürdün nara
(Ah gülüm gülüm)
Sinem püryan olmuş ciğerim yara
(Ah Leylam Leylam)
Yanıp yıkıldığım hep senin için
Hal böyle böyle var yara söyle
Beni mecnun etti onmasın Leyla
Hal böyle böyle var dosta söyle
Beni mecnun etti onmasın Leyla
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Sinem üzre olan göz göz muhabbet
Ateşinin yeri midir nedir bu
Dökülür şevk ile nöbet-be-nöbet
Kûs-i İskenderi midir nedir bu
Selamet hırkasın giydim özüme
Mecnun sanır kulak tutan sözüme
Gah görünür gah görünmez gözüme
Melek midir perî midir nedir bu
Bu mudur aşıka füsûn eyleyen
Artırup derdini füzûn eyleyen
Beni bu sevda mı zebûn eyleyen
Yoksa gam askeri midir nedir bu
Gören ebrulerin yaya benzedir
Hublar arasında baya benzedir
Kevakibler içre aya benzedir
Güzeller ülkeri midir nedir bu
Ey Ömer yolunda türaba düşen
Yüz urup paye-i rikaba düşen
Nur- i tecellîden hicaba düşen
Meh cemalin teri midir nedir bu
Kaynak: Aşık Ömer

Nedir Bu Başımda Bu Sevda
Nedir bu başımda bu sevda nedir
Yandım ataşına ben kaç senedir
Sevdiğim derdime derman sendedir
Derdimin dermanını ver de öyle git
Gönül mecnun olmuş çölde geziyor
Talih kalem olmuş kara yazıyor
Gün geçtikçe yarelerim azıyor
Mevlayı seversen sor da öyle git
Bülbül gibi ahım kaldı güllerde
Baykuş gibi öttüm viran yellerde
Bir Garibim kaldım gurbet ellerde
Perişan halimi sorda öyle git
Kaynak: Neşet Ertaş
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Nedir Bu Çektiğim
Nedir bu çektiğim onun elinden
Kül eyledi beni aşkın ateşi
Medet Allah o zalimin elinden
Yanar sönmez tüter bağrımın başı
Soldum gittim açılmadan gül gibi
Sevda beni kubar etti gül gibi
Ne deryadır kenarı yok göl gibi
Durmaz akar hergün güzümün yaşı
Her açılan güle bakma sulanma
Her gördüğün göle girme bulanma
Yeter artık Mecnun gibi dolanma
Zuhuri terkeyle dağ ile taşı
Kaynak: Aşık Zuhuri

Nedir Bu Sendeki Fitnelik
Nedir bu sendeki fitnelik düzen
Hiç onup bitmeye fiilin bozan
Ezelden benimle gülüşüp gezen
Yad ili bağına bastın mı yoksa
Saklı sırrım hep aleme bildirdin
İçerime gamlı efkar doldurdun
Şimdi benden itibarı kaldırdın
İltifatın yoktur küstün mü yoksa
Gece ve gündüzüm ahüzar oldu
Vücudumda yanan bütün nar oldu
Dediler ki yarin ele yar oldu
Benden umudunu kestin mi yoksa
Görmüyor gözlerim ermiyor elim
İnkisar etmeye varmıyor dilim
Yok mu merhametin ey kanlı zalim
Said'i öldürmek kastın mı yoksa
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Nedir Bu Telaşın Divane Gönlüm
Nedir bu telaşın divane gönlüm
Yakar yüreğimi kor yavaş yavaş
Binlerce yaşasan ahırı ölüm
Düşer bedenime er yavaş yavaş
Aldanma dünyaya sen de yanarsın
Eşini dostunu bir gün ararsın
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Sayfa 2155

Gün olur ki sen de düşer ölürsün
Yağar mezarına kar yavaş yavaş
İsmail`im yaram derindir derin
Ne hallere düştüm gelin de görün
Azardı yaralar bir melhem sürün
Bulunmaz dermanım zar yavaş yavaş
Söz: İsmail Özden

Nedir Bu Telaşın Nedir Kederin
Nedir bu telaşın nedir kederin
Tabip bulamadın onun için mi
Derdin mi çok için için ağlarsın
Tabip bulamadın onun için mi
Neyin var neyin yok nelerin kalmış
Sen de anladın ki dünya yalanmış
Kervanın yürümüş gam yükün almış
Göçüp gidiyorsun onun için mi
Salman'a benziyor naçar hallerin
Eşine dostuna gitmez yolların
Beyaza bürünmüş renkli şalların
Mezarın kazılmış onun için mi
Kaynak: Zeki Salman

Nedir Senden Çektiğim
Yine yüreğime koydun bir keder
Nedir kurban olam senden çektiğim
Ne mektubun geldi ne de bir haber
Nedir kurban olam senden çektiğim
Bunca günler ah vah ile biter mi
Gider viranede bülbül öter mi
İnsan sevdiğine böyle eder mi
Nedir kurban olam senden çektiğim
Akarsu'yu böyle sen ettin yarim
İflah etmez beni bu intizarım
Artık dayanamam kalmadı halim
Nedir kurban olam senden çektiğim
Kaynak: Muhlis Akarsu

Nedir Sevdiğim

Nedir sevdiğim yokluğunda çektiğim bu acı
Kurudu göz pınarlarım dinmez yine de gözümün yaş
Ben seni etmişken yaralı yüreğime baş tacı
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Sen beni sensizliğe terkedip de gittin
Dinmek bilmiyor yüreğimde bıraktığın sızı
Hep karanlık geceler bir türlü vurmuyor sabahı
Hani unutursun demiştin, geçerdi ayrılık yarası
Sen beni acılar içinde terkedip de gittin
Yıllar geçse de üstünden ben seni unutamam
Her yüzde seni görürken yokluğuna alışamam
Giderim bu diyarlardan sensiz yaşayamam
Sen beni bir başıma terkedip de gittin
Korkmazım hergün yitik sevdama ağlarım
Biçare gönlüm, ümitsiz vuslatlara bel bağlarım
Yokluğunda bile sel olur sana çağlarım
Sen beni amansız korkulara terkedip de gittin
Kaynak: Zeynep Korkmaz

Nefes
Beylerimiz elvan gülün üstüne
Ağlar gelir şahım Abdal Musa'ya
Urm abdalları postun eğnine
Bağlar gelir şahım Abdal Musa'ya
Urum abdalları gelir dost deyü
Hırka giyer aba deyü post deyü
Hastaları gelir derman isteyü
Sağlar gelir bizim Abdal Musa'ya
Hind'den bezirganlar gelir yayınur
Aşık olan bu meydanda soyunur
Pişer lokmaları açlar duyunur
Toklar gelür pirim Abdal Musa'ya
İkrarıdır koç yiğidin yuları
Fakjhleri çeksem gelmez
İleri Akpınar'ın yeşil güllü suları
Çağlar gelir pirim Abdal Musa'ya
Meydanında dare durmuş köçekler
Çalınır koç kurbanlara bıçaklar
Döğülür kudüm açılır sancaklar
Erler gelir pirim Abdal Musa'ya

Sayfa 2156

Her matem ayında kanlar dökülür
Demine Hü deyü gülbank çekilir
Uyandırıp Hak çırağı yakılır
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya
Benim bir isteğim vardır Kerim'den
Yezit bilmez erenlerin sırrından
Kaygusuz'um cüda düştüm pirimden
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya
Kaynak: Kaygusuz Abdal

Nefes Harceyleme (Leyli Leyli)
Nefes harceyleme salma araya
Bir özün bilmeze bildiremezsin
Müşteri olmadan gelip geçene
Gel al demeyinen aldıramazsın
Din Muhammet dini taptığın tapı
Yıkılır mı hakkın yaptığı kapı
Yüz yıl emek çeksen yapılmaz yapı
Kumdan duvar örüp kaldıramazsın
Aş yağını kavururlar tavada
Yavru şaban bekletirler yuvada
Ele öğrenmedik kuşu havada
Çetindir ben ile indiremezsin
Yavru şaban salmaz sal deme ile
Gönül dost mu bulur bul deme ile
Ağlamış gül yüzü gül deme ile
Hak izin vermezse güldüremezsin
Derviş Muhammed'im sevmez hayını
Herkes beğenmiştir kendi huyunu
Dibi delik kaba aşkın (<i>Hak'kın</i>) suyunu
Taşıyıp yorulma dolduramazsın
(<i>TRT Dörtlüğü</i>)
Ne güzel kapıdır görünen kapı
Ordan gelir geçer kulların hepi
Yüzbin emek çeksen yapılmaz yapı
Kumdan duvar örme kaldıramazsın
Kaynak: Mahmut Erdal

Kılıç sallar Yezidlerin kasdına
Ali Zülfikar'ın almış destine
Tümen tümen genç Ali'nin üstüne
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Nefesim Nefesine
Yatar gül harmanı gibi
Canımın dermanı gibi
Her yanında çiçek açmış
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Binboğa Ormanı gibi
Nesine Yar Nesine
Ölürüm ben Sesine
Bir daha vursa idi
Nefesim nefesine
Canım sese mi geldin
Kadem basa mı geldin
Sağ olsam gelmez idin,
Öldüm yasa mı geldin
Nesine Yar Nesine
Ölürüm ben Sesine
Bir daha vursa idi
Nefesim nefesine
Saçın Yüzüme perde
Yüreğim düştü derde
Ayak üstü duramam
Seni gördüğüm yerde
Nesine Yar Nesine
Ölürüm ben Sesine
Bir daha vursa idi
Nefesim nefesine
Kaynak: Karacaoğlan

Nefis Nere Dersen
Nefis nere dersen ora varırdım
Ama lakin havfi rahman olmasa
Bir lahza ayrılmaz nefsin yolundan
Eğer bir kişide iman olmasa
Tutuşdu ciğerim yardı derinden
Havfim budur cehennemin narınden
Korkulur şeytanın mekrü şer'inden
Ahır nefsinde Kuran olmasa
Yalnızlık kul başuna gelmesün
Mümin olan bir havaya gelmesün
Düşmanum da dağ başında kalmasun
Kurt kuş yer cenazen yuyan olmasa
Düşünüp burasın eyleyüp teftiş
Hizmet et mürşidin kelamında piş
İki komşu ile biter cümle iş
Nere varır halin duyan olmasa
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Şunun bunun inkisarın alırsın
Vaden yeter elbet bir gün ölürsün
Bir amel kıl aralıkta kalırsın
Naşi musallaya koyan olmasa
Dört tekbire niyet edince me'zin
Acep bilir mis!n ruhun pervazın
Müslümana iki şahit ki lazım
Yazık sana iyi diyen olmasa
Süratlıca götürürler mezara
Daha yeni girdin evli pazara
Hizmet eyle gözüm okur yazara
Garip kalın okumuyan olmasa
Ruhsati'yim gayri küfrü boşlayım
Gece gündüz ibadete baslayım
Aha ben de biraz haram işleyim
Sorgu hesap tartı mizan olmasa
Kaynak: Aşık Ruhsati

Nefis Sen Ölmez Misin
Nefis sen ölmez misin öleni görmez misin
Soğuk sular ısındı canan çimmeye gelmez misin
Nefis sen ölmez misin öleni görmez misin
Yakasız gömlek biçildi giymeye gelmez misin
Nefis sen ölmez misin öleni görmez misin
Cansız atlar yürüdü canan binmeye gelmez misin
Kaynak: Raci Alkır

Nefsim İle Eğer (Ben)
Nefsim ile eğer cenge girersem
Kırar hücumunu post ederim ben
Bir mürşit bağından güller derersem
Yari yarenine dost ederim ben
Her olur olmazın peşine gitmem
Bana çatmayana ebedi çatmam
Şehveti ilhamdan asla üst tutmam
Daima çalışıp ast ederim ben
Melek-ül mevt tutmuş derler peşini
Takip etmek gerek altı beşini
Ümit bahçesinde ümit kuşunu
Az göz iliştirsem dest ederim ben
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Sayfa 2158

Deryami’yem bu yaramı saramam
Mürşitsiz bir yere asla varamam
Büyüğüm büyüktür göğüs geremem
Tanır ona karşı pest ederim ben

Yüz bin tellal hicranımı satarlar
Cem ederler elden ele tutarlar
Dertten bina gamdan kale yaparlar
Bir bakm ki şehirimde neler var

Kaynak: Aşık Deryami Baba

Zülali sormazlar nedir bu suçun
Hicran dağlarında kervanın göçün
Alın hançeri de sinemi biçin
Bir bakın ki ciğerimde neler var

Neler Ettin Bana
Neler ettin bana neler işledin
Seni güller gibi gülesi seni
Yeni baştan cevretmeye başladın
Seni ettiğini bulası seni

Kaynak: Aşık Zülali

Neler Var (Vücudum Mülkünden)

Sen beni aşk ile ateşe yaktın
Akıbet onulmaz derde bıraktın
Buseler vaadettin beni aldattın
Seni bir benimle kalası seni

Vücudum mülkünden yağmur kar gitmez
Niçin gelmez baharımda neler var
Doğmaz tan yıldızı şafaklar atmaz
Güneş çalmaz seherimde neler var

Kaynak: Aşık Efkari

Yüzbin tellal hicranımı satarlar
Müşteriler ellerinden kaparlar
Dertten kale gamdan saray yaparlar
Gelin bakın seherimde neler var

Neler Ettin Neler Ettin
Neler ettin neler ettin
Sevdim amma neler ettin
İyi kötü günlerimi
Bildin amma neler ettin
Savurdun beni harmana
Karıştım toza dumana
En sonunda yarim bana
Geldin amma neler ettin
Bırak Çınar'ın peşini
Belaya saldın başımı
En sonunda gözyaşımı
Sildin amma neler ettin
Kaynak: Abidin Çınar

Neler Var (Bu Serimden)
Bu serimden yağmur gitmez kar gitmez
Yazı gelmez baharımda neler var
Doğmaz tan yıldızı şafaklar atmaz
Sabah olmaz seherimde neler var
Ben gurbete çıktım yüzü ağ gibi
Mekan tuttum bahçe gibi bağ gibi
Talihime güvenirdim dağ gibi
Ne bilirim takdirimde neler var
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Ben gurbete çıktım yüzü ağ gibi
Vatan tuttum bahçe gibi bağ gibi
Kaderime dayanırdım dağ gibi
Ben ne bilem takdirimde neler var
Soran yok Zülali nedir bu suçun
Hicran dağlarında hicranın göçün
Hicran ile kesin bağrımı açın
Bir bakın ki ciğerimde neler var
Kaynak: Aşık Zülali

Nem Kaldı (Seni Terk Eylesem)
Seni terk eylesem kaşları keman
Vefası olmayan yardan nem kaldı
Cefalım yok mudur göğsünde iman
Divane eyledin arda nem kaldı
Ayrılasın bencileyin eşinden
Bir dem sevda gitmez olsun başından
Bu ayrılık kıldı beni işimden
Arayıp gezerim karda nem kaldı
Akar gözyaşlarım bir dem silinmez
Kapuda kul oldum adım bilinmez
Ko serim sağ olsun yar mı bulunmaz
Kadrimi bilmeyen yârda nem kaldı
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Kul Mustafa der ki severim candan
Gözlerim doludur kan ile nemden
Sevdiceğim farığ olduysa benden
Çıkayım gideyim şunda nem kaldı

Sayfa 2159

Gız allahın seversen
Dönde biraz bize bak
Nemide hayranın olam
Garagız gurbanın olam

Kaynak: Kayıkçı Kul Mustafa

Kaynak: Raci Alkır

Neme Şad Olayım Neme Güleyim

Nemrud'un Kızı

Neme şad olayım neme güleyim
Gönül gamlı iken gülünmez imiş
Arşa direk direk oldu tütünüm
Bu duman haşredek silinmez imiş

Nemrud'un kızı yandırdı bizi
Çarptı sillesini felek misali
Sil yazımızı kurtar bizi
Çarptı sillesini felek misali
Mevlam gör bizi

Geldi geçti güzellerin kervanı
Sürüldü savruldu yarin harmanı
Gençlik elde iken sürün devranı
Kocalıkta devran sürülmez imiş
Toy iken ölüme aklım ermezdi
Ayrılık ne kulağıma girmezdi
Şu dert hatırıma bir dem gelmezdi
Bana ne gelecek bilinmez imiş
Münhaci'yem demem binde birini
Ferhat olan niçin sevmez Şirin'i
Aradım kitapta buldum yerini
Sabır gibi devlet bulunmaz imiş
Kaynak: Aşık Münhaci

Nemide (Aya Bak Nice Gider)
Aya bak nice gider
Ay dolanır gece gider
İki kaşın arası
Bir yol var Şam' a gider
Nemide hayranın olam
Garagız gurbanın olam
Ay buluttan geridir
Buralar merdan yeridir
Kalkın gidin evliler
Buralar bekar yeridir
Nemide hayranın olam
Garagız kurbanın olam
Aya bak yıldıza bak
Suya giden gıza bak
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Ocağım söndü nasıl beladır
Bırakıp getti bu ne devrandır
Dünya gözümde kerbeladır
Allah'tan bulasın
Kararsın bahtın yıkılsın tahtın
Yalvardım yakardım yol bulamadım
Ah doğmasaydım kara yazım
Evirdim çevirdim yaranamadım
Ayandır halım
Kaynak: Arif Çelik

Nennen Diyende Beleyim
Nennen diyende beleyim
Allar yeşiller doliyim
Ben de küçücük yavrumu
Bir mevlamdan dileyim
Ninni yavrum (guzum) ninni
Uyusun da büyüsün
Yüzünü de güller bürüsün
Benim yavrum da çabucak yürüsün
Ninni yavrum ninni de
Küçücük kuzum da ninni
İstanbul'un ağaçları
Hep tomurcuk uçları
Yavrumdan selam getirmiş
Yedi dağın da guşları
Ninni yavrum (guzum) ninni
Uyusun da büyüsün
Yüzünü de güller bürüsün
Benim yavrum da çabucak yürüsün
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Ninni yavrum ninni de
Küçücük kuzum da ninni
Şu dağların da meşesi
Dibini keklik eşesi
Benim küçücük yavrum da
Ciğerimin de köşesi
Ninni yavrum (guzum) ninni
Uyusun da büyüsün
Yüzünü de güller bürüsün
Benim yavrum da çabucak yürüsün
Ninni yavrum ninni de
Küçücük kuzum da ninni

Sayfa 2160

Bebeğin beşiği bakır
Yerinden kalkmıyor ağır
Ben sallarım tıngır mıngır
Nenni de nenni de nenni de bebek
Çizmemi çektim kıçıma
İndim çamlığın içine
Bunda bebeğin suçu ne
Nenni de nenni de nenni de bebek
Kara çadırın kazığı
Gelir gavurun yazığı
Memelerim yol azığı
Nenni de nenni de nenni de bebek

Şu dağların da eteği
Eteği bülbül yatağı
Benim küçücük yavrum da
Benim derdimin ortağı

Deveyi deveye çattım
İpini boynuna attım
Dün gece yavrusuz yattım
Nenni de nenni de nenni de bebek

Ninni yavrum (guzum) ninni
Uyusun da büyüsün
Yüzünü de güller bürüsün
Benim yavrum da çabucak yürüsün
Ninni yavrum ninni de
Küçücük kuzum da ninni

Kaynak: Binali Selman

Kaynak: Köy Kadınları

Nenni (Bebeğin Beşiği Çamdan)
Bebeğin beşiği çamdan
Yuvarlandı düştü damdan
Beş babası gelir Şam'dan
Nenni de nenni de nenni de bebek
Kızlar gelin çaydan geçek
Çay bulanık nerden içek
Bebek ölmüş nere gidek
Nenni de nenni de nenni de bebek
Bebek beni deleyledi
Yaktı yıktı kül eyledi
Her kapıya kul eyledi
Nenni de nenni de nenni de bebek
Çamlıbelden çıktım yayan
Dayan dizlerim de dayan
Emmim atlı ben de yayan
Nenni de nenni de nenni de bebek
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Nenni (Kızdır Nazdır)
Ellerin balası külden topraktan
Benim balam gülden yapraktan
Nenni de balam a nenni
Nenni de yavrum a nenni
Gizdir nazdır
Bin guruş azdır
Bin daha getir
Gel sel yüreğimi götür
Nennide balama a nenni
Nenni de yavruma a nenni
Meydanda atlar
Yanyana otlar
Balama gurban olsun
Goç goç yiğitler
Nenni de balama a nenni
Nennide yavruma a nenni
Kaynak: Bilinmiyor

Nenni Balam Uyuyacak
Nenni balam uyuyacak
Uyudukça büyüyecek
Tıpış tıpış yürüyecek
Eeee eee nenni nenni
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Benim balam göy çiçek
Uyuyup da büyüyecek
Tıpış tıpış yürüyecek
Eeee eee nenni nenni
Nenni balam n’olacak
N’olacak he n’olacak
Büyük adam olacak
Eeee eee nenni nenni
Kaynak: Ganime Kızılateş

Nenni Bebek
Bebeğin beşiği çamdan
Yuvarlandı düştü damdan
Ben bebeği çok severdim
Hem anamdan hem babamdan
Oy şirin oy narin oy
Bebek oy
Bebek beni haleyledi
Esir etti maleyledi
Bir kapıya kuleyledi
Aldı aklım deleyledi
Oy şirin oy narin oy
Bebek oy
Kaynak: Şemsi Ergin

Nenni Bebek -OrjElmalı'dan çıktım yayan
Dayan hey dizlerim dayan
Emmim atlı, dayım yayan
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Kol bezin dalda bulduğum
Adını Ali koyduğum
Yedi yılda bir bulduğum
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Gökte yıldızlar ışılar
Kuzgunlar üleş bölüşür
Çadırda düşman gülüşür
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
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Deve var deveden yüce
Deveyi yüklettim gece
Nic' edeyim aman nice
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Kaynanam samur kürklü
Develeri kahve yüklü
Yad-yaban değil Yörüklü
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Çadın cibiş kılından
Pazvandı çıkmaz kolundan
Kurtulamam ben dilinden
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Tuzladan aldım tuzunu
Akdağ' a serdim bezini
Kargalar m'oydu gözünü
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Ak memeden sütler akar
Kavim kardaş yola bakar
Yasımız obayı yıkar
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Deveyi deveye çattım
Yuları boynuna attım
Bebeği dağlara attım
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktt kül eyledi
Ala kilime sardığım
Yüksek mayaya koyduğum
Yedi yılda bir bulduğum
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Havada kuzgun dolaşır
Kargalar leşi bölüşür
Kara haberi ulaşır
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
Tabancamın ipek bağı
Baban bir aşiret beyi
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Kanlım oldu Çiçekdağı
Bebek beni del'eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi

Nenni Dedim Dalıncak
Nenni dedim dalıncak
Çam tahtadan salıngaç
Halası allı turna
Dayısı da kırlangıç
Nenni dedim dilledim
Ağ kundağın elledim
Uykular gelsin diye
Beşiklerin salladım

Sayfa 2162

Bizden umudumu kesme erenler
Elbet bir çaresi var nenni nenni
Duman vardır üstümüzde dağ gibi
Her yandan kuşatmış sanki ağ gibi
Güz gelince bozdukları bağ gibi
Ne hallere düştük gör nenni nenni
Eğil gel Akarsu gel hakka eğil
Bir kere ağyara vermedim meyil
Suç bizim sevdiğim kimsede değil
Gelmişiz dünyaya kör nenni nenni
Kaynak: Muhlis Akarsu

Nenni Nenni (Gitme Turnam )

Nenni dedim uyusun
Uyusun da büyüsün
Anasının ardında
Tıpış tıpış yürsün

Gitme turnam gitme nerden gelirsin
O şahı gülbanga benzersin turnam
Bir bakışta beni Mecnun edersin
Gönülden ikmala benzersin turnam

Kaynak: Ganime Kızılateş

Has nenni nenni, dost nenni nenni
Has nenni nenni, dost nenni nenni

Nenni Deyim Balama
Nenni deyim balama
Şeker tuttum balama
Ağzına tatlar gelsin
Boş çaputu yalama
Ağ kundak ağlan balam
Dalıma bağlan balam
Yeğin düşman çatlasın
Kız değil oğlan balam
Nenni dinle ay balam
Günlerini say balam
Vakti zaman gelince
Duracak day day balam
Nenni yoldaşım balam
Babam kardaşım balam
Şu yalancı dünyada
Ekmeğim aşım balam
Kaynak: Ganime Kızılateş

Nenni Nenni (Bunca Gamın)
Bunca gamın bunca derdin içinde
Yaşamak bizlere zor nenni nenni
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Turnam gökyüzünde pervane döner
Dertli aşığına dolular sunar
Mümin kullar senden inayet umar
Tabibin lokmana benzersin turnam
Has nenni nenni, dost nenni nenni
Has nenni nenni, dost nenni nenni
Kaşlarına mimdulvası yazılır
Cemalinden türlü benler düzülür
Seni sevmeyenden hakdan yüzülür
Bir Balım Sultan`a benzersin turnam
Has nenni nenni, dost nenni nenni
Has nenni nenni, dost nenni nenni
Bugün ben Pirimi gördüm
Gelir salını salını
Selamına karşı durdum
Bağrım delini delini
Hudey hudey bağrım delini delini
Allah Allah hey Allah
Getirdim yanıma geldi
Gamzesi sinemi deldi
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Bir izzeti selam verdi
Aldım sevini sevini
Hudey hudey bağrım delini delini
Allah, Allah, Allah ... bağrım delini delini
Kıymetine paha biçilmez
Cemalin nurdan seçilmez
Vakitsiz güller açılmaz
Derdim gülünü gülünü ....
Dedemoğlu der ağlatma
Sinemi aşka dağlatma
Varıp yadlara bağlatma
Zülfün telini telini

Nenni Yarim (Benim Köyüm)
Benim köyüm dere kıyı
Güzel yerden gelir suyu
Uyuda sevdiğim uyu
Nenni yarim nenni nenni
Kibarımda pek salınma
Elbise giyde çalımla
Peşine düştüm şalımla
Nenni yarim nenni nenni
Hızır'ım da haktan elim
Güzellerden gelir dolum
İçiyorum yudum yudum
Nenni yarim nenni nenni
Kaynak: Ladikli Hızır

Nenni Yavrum Nenni Nenni
Ağlamak yok beşiklerde
Nenni yavrum nenni nenni
Duyan olur eşiklerde
Nenni yavrum nenni nenni
Hani baba hani ana
Kimler nenni söyler sana
Höllükler de yana yana
Nenni yavrum nenni nenni
Derdimiz var ayrı ayrı
Olmaz bize elin hayrı
Sende çabuk büyü gayrı
Nenni yavrum nenni nenni
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Ekmeğimiz aşımız yok
taş üstünde taşımız yok
Bacak tutmaz başımız yok
Nenni gülüm nenni nenni
Uyuturlar nenni diye
Hakkımızı yiye yiye
Gözün açık söyle neyi
Nenni yavrum nenni nenni
Topraklara taşımıza
Göz diktiler aşımıza
Biter düştü başımıza
Nenni yavrum nenni nenni
Kavgamız var yarın yine
Dişler çürük tutmaz çene
Sömürdüler bunca sene
Nenni yavrum nenni nenni
Deme kara yazım benim
Gene çoktur sızım benim
Büşü körpe kuzum benim
Nenni yavrum nenni nenni
Seni yorun zulümlara
Nasıl salam ölümlere
Sus ağlama ölenlere
Nenni yavrum nenni nenni
Gece olur itler ulur
Can Yoksul'um sabah olur
Sen de zalim olma n'olur
Nenni yavrum nenni nenni
Kaynak: Can Yoksul

Nerde (Sevdiğimi Kayıp Ettim)
Sevdiğimi kayıp ettim ağlarım
Kurtlar kuşlar deyin hele o nerde
Gözüme görünen neyse sorarım
Dağlar taşlar deyin hele o nerde
Ateşiyle hergün yanar ağlarım
Sineme köz bastım tüter dağlarım
Acısıyla coşar coşar çağlarım
Sular yaşlar deyin hele o nerde
Devran Baba'm kara bağla sen gayrı
Sevdiğinden düştün düşeli ayrı
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Sayfa 2164

Kulağına gelmiyor mu bu çağrı
Üçler beşler deyin hele o nerde

Allah şahit etmiş ruha bedeni
Kimseyi kimseden sormamak için

Kaynak: Devran Baba

Sana akıl fikir bir mantık vermiş
Seni gözün ile dünyayı görmüş
Allah sevenlerin gönlüne girmiş
Kulundan uzakta durmamak için

Nerde Gönül
Güya sen Mecnun olmuşsun
Hani Leyla nerde gönül
Neden gül gibi solmuşsun
Hani sevdan nerde gönül
Ne aradın neyi buldun
Hangi pirden öğüt aldın
Allahtan sınıfta kaldın
Hani mevlan nerde gönül

Sevip sevilmesi gayet tatlıdır
Garip'im sevgiler farklı farklıdır
Bu hak ruhumuzla irtibatlıdır
Sır etmiş kendini görmemek için
Kaynak: Neşet Ertaş

Nerde Şimdi Yüreğimde

Devran Baba eyvahın da
Döner hakkın semahında
Neşesi bülbül ahında
Hani belan nerde gönül

Nerde şimdi yüreğimde
Sensiz yağan kar
Unutulmuş kış gününde
Sen içimde bahar

Kaynak: Devran Baba

Bir deli rüzgar eser
Yüreğimde sensiz eser
Gece gibi soluğumda
Sensiz eser

Nerde Kaldı Çıkıp Gelmez
Nerde kaldı çıkıp gelmez
Dostun kervanı kervanı
Özümü yaktı kavurdu
Zaman Mervanı Mervanı
Kan ağlıyor içim nidem
Yaralar bağrımda sitem
Kimin kapısına gidem
Bulam dermanı dermanı

Dökülen yapraklar gibi
Eskimiş günler
Bir başlangıç olabilir
Söylenen sözler
Kaynak: Grup Mayıs Rüzgarı

Nerden Bileceksiniz

Yoksuli yarama değme
Zaten sıhhat olmuş yağma
Kara taşa boyun eğme
Çağır merdanı merdanı

Üstüm başım toz içinde
Önüm arkam pus içinde
Sakallarım pas içinde
Siz benim nasıl yandığımı

Kaynak: Aşık Yoksuli

Nerden bileceksiniz
Bir fidandım derildim
Fırtınaydım duruldum
Yoruldum cok yoruldum

Nerde Ne Arıyon
Nerde ne arıyon divane gönül
Dinle bir kendini anlamak için
Sen bir ruhsun kalbin ruhuna bağlı
İrade elinde yönlemek için
Tanıyabildin mi sendeki seni
Bütün vücudunu bu nazik teni
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Siz benim neler çektiğimi
Nerden bileceksiniz
Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yıkıp geldim
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Siz benim neden kaçtığımı
Nerden bileceksiniz
Gökte yıldız kayar şimdi
Annem beni anar şimdi
Sevdigim var kanar şimdi
Siz benim niye içtiğimi
Nerden bileceksiniz
Bir pınardım kan oldum
Yol kenarı han oldum
Yanıldım ah ziyan oldum
Siz benim neden sustuğumu
Nerden bileceksiniz
Ben ardımda yaş bıraktım
Ağlayan bir eş bıraktım
Sol yanımı boş bıraktım
Siz benim kime küstüğümü
Nerden bileceksiniz
Kaynak: Ahmet Kaya

Nerden Çıktın Sen Karşıma
Nerden çıktın sen karşıma
Neler getirdin başıma
Bu aşk değil bir belaymış
Mevlam verme dost başına
Acı bana nettim sana
Suçum varsa söyle bana
Ne gelen var ne giden var
Ne bir mektup ne selam var
Geçen ömrüm geri gelse
Sensiz hayat neye yarar

Sayfa 2165

Kekliği düz ovada avlayalım
Kanadını çam dalına bağlayalım
Şıkıdık mıkıdık şıkıdık mıkıdık oynayalım
Buyurun arkadaşlar davetim var benim
Herkes kesesinden yesin içsin
Saltanatım var benim
Aslı yok yaylasında
Bin beş yüz koyunum var benim
Hey kekliğim hey
Kekliği düz ovada avlayalım
Kanadını çam dalına bağlayalım
Şıkıdık mıkıdık şıkıdık mıkıdık oynayalım
Buyurun arkadaşlar davetim var benim
Kaynak: Cavit Erden

Nerden Nereye
Bir dağ gürgeninde ben iken şahin
Vuruldum da düştüm meçhul dereye
Şu felek dediğin cahilden hayin
Şöyle bir baktım da nerden nereye
Güvendiğim gençlik gelip de geçti
Kipriğim kipriğe değmeden bitti
Günler sel sel aktı beni kum etti
Şöyle bir baktımda nerden nereye
Nerden nereye canım
Nerden nereye gülüm
Şöyle bir baktım da
Nerden nereye
Çilingir sofralar yenildi bitti
Bitmez kadehlere bir dudak yetti
En yiğit sevdalar bir soluk bitti
Şöyle bir baktımda nerden nereye

Kaynak: Mehmet Ataç

Nerden Gelirsin
Nerden gelirsin
Silifke kalesinden
Ne gezersin
Açlık belasından
Nerde yattın
Beyin konağında
Ne vardı kupkuru yerde
Hey kekliğim hey
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Ekrem oğlu derki derin yastayım
Kaynar volkan iken bir kap tastayım
Şöyle bir baktımda nerden nereye
Kaynak: Ufuk Turan

Nerdesin (Hasretlik Ölümdür)
Hasretlik ölümdür acısı derin
Göz göz oldu yaralarım nerdesin
Kaldı mı sinende bana bir yerin
Göz göz oldu yaralarım nerdesin
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Sayfa 2166

Yaşlar seni sordu nerdesin diye
Süsenim sümbülüm reyhandı sesin
Kekliğim cerenim ceylandı sesin
Dermansız derdime dermandı sesin
Göz göz oldu yaralarım nerdesin
Döküldü yaprağım karda yağmurda
Beklerim çiçeğim açmaz baharda
Gönlüm sende kaldı gözüm yollarda
Göz göz oldu yaralarım nerdesin
Kah zülfünün tellerinde yiterdim
Kah hüsnünün cemalinde biterdim
Allah'ım bu sevda bitmesin derdim
Göz göz oldu yaralarım nerdesin
Bülbül zar eylesin güller uyansın
Derdine Can Ozan yansında yansın
Ah zavallı kalbim nasıl dayansın
Göz göz oldu yaralarım nerdesin

Ruhum yıllar yılı aşkla ördüğüm
Saçlarının tellerine kördüğüm
Kollarıma koşuyorken gördüğüm
Düşler seni sordu nerdesin diye
Dinlemedi bülbül güldeydi aklı
Kanarya florya saka meraklı
Hepsi bir ağızdan kan ağlamaklı
Kuşlar seni sordu nerdesin diye
Mahzun ayvalara gülen narlara
Aramızda erimeyen karlara
Hasretinle solan sonbaharlara
Kışlar seni sordu nerdesin diye
Meskenim meyhane yaslı her gelen
Burada dağıtır efkarı bilen
Selamıma saygı ile eğilen
Başlar seni sordu nerdesin diye

Kaynak: Nuri Can
Kaynak: Cemal Safi

Nerdesin (Yine Hatırladım)
Yine hatırladım doldu gözlerim
Ey canım sevdiğim şimdi nerdesin
Hasretinden yanar gider özlerim
Yüzü gül nakışlım şimdi nerdesin
Ağlar tenhalarda boynum bükerim
Kederim üstüne hüzün ekerim
Ha bugün ha yarın derim beklerim
Gel tatlı gülüşlüm şimdi nerdesin
Kendin uzaklarda hayalin bende
Gezinip durursun kirpiklerimde
Başım ayrı durur sanki bedende
Cana can katışlım şimdi nerdesin
Kaynak: Ziya Özbay

Nerdesin Diye (Yaralı Kalbime)
Yaralı kalbime hedef atılan
Taşlar seni sordu nerdesin diye
Gücendiğim aynalara çatılan
Taşlar seni sordu nerdesin diye
Her köşe başında karşıma çıkan
Derbeder halime umursuz bakan
Mağrur hayaline gözümden akan
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Nerdesin Ey Ciğerparem
Hangi rüzgar esti taş yürekli yar
Bir kasırga gibi tufan nerdesin
Senin ne Allah'tan kuldan korkun var
Gönül köşküm oldu viran nerdesin
Nerdesin ey ciğerparem nerdesin
Hangi diyardasın hangi eldesin
Aşk ne demek sorun alın cevabı
Zulümden hezaran sevgi sevabı
Zehirden acı ayrılık şarabı
Artık dünyalarım zindan nerdesin
Nerdesin ey ciğerparem nerdesin
Hangi diyardasın hangi eldesin
Davut Sulari'nin kalbi kanıyor
İsmini andıkça içim yanıyor
Eller tatlı uykudan uyanıyor
Ben hep ağlıyorum inan nerdesin
Nerdesin ey ciğerparem nerdesin
Hangi diyardasın hangi eldesin
Kaynak: Davut Sulari
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Nere Gitmiş Yeşil Başlı Ördekler
Nere gitmiş yeşil başlı ördekler
Bu nasıl vadidir göller kurumuş
Nerde kaldı yaptığımız emekler
Irmaklar nehirler seller kurumuş
Bir kağıt bir divit kalem getirdim
Söyle kardaş bir çok alem getirdim
Yarinden yavrundan selam getirdim
Niçin söylemesin diller kurumuş
Der Zülali bu kabrini kim açmış
Kimler ağlar kimler göz yaşı saçmış
Gitmiş bahar faslı bülbüller uçmuş
Mezarın ütünde güller kurumuş
Kaynak: Aşık Zülali

Nerede (Bir Ağaç Misali)
Bir ağaç misali toprağa sardım
Yeşil yaprak dal verdiğim nerede
İnsanın önünde huzura vardım
İnsan bilip yol verdiğim nerede
Beş milyar insandan biri de benim
Bir yalan sevdayla yanıyor canım
Damardan çekildi kurudu kanım
Göğsüm açıp el verdiğim nerede
Dostlukla düşmanlık dürüstçe olsun
İnsan olan herkes kendini bilsin
Gönülden sevenler buyursun gelsin
Can-gönülden gül verdiğim nerede
Yiğit'im yazmadan önce okuyup
Her bir sözü nakış nakış dokuyup
Gönül bağın gül dalından şakıyıp
Bülbül gibi dil verdiğim nerede
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Neredesin Sen
Şu garip halimden bilen işveli nazlım
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
Tatlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
Ben ağlarsam ağlayan gülersem gülen
Bütün dertlerime ağlayıp gönlümü bilen
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 2167

Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor
Hiç bir tabip yarama merhem olmuyor
Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
Kaynak: Neşet Ertaş

Nereliyem
Değme bana doktor kardeş
Oy amman yar amman dost amman
Ben doğuştan yaralıyam
Oy amman yar amman dost amman
Bulunmuyor hala haldaş
Oy amman yar amman dost amman
Ben bir bahtı karalıyam
Oy amman yar amman amman amman
Çağırdığım haktır benim
Oy amman yar amman dost amman
Ondan derdim çoktur benim
Oy amman yar amman dost amman
Milliyetim yoktur benim
Oy amman yar amman dost amman
Sen nerdeysen oralıyam
Oy amman yar amman amman amman
Kör fikrine katılmazam
Oy amman yar amman dost amman
Oynarım ya utulmazam
Oy amman yar amman dost amman
Alınıram satılmazam
Oy amman yar amman dost amman
Bir güzele kiralıyam
Oy amman yar amman amman amman
Bir el değdi kanadıma
Oy amman yar amman dost amman
Dağ dayanmaz feryadıma
Oy amman yar amman dost amman
Meçhuli denmiş adıma
Oy amman yar amman dost amman
Bilinmezki nereliyem
Oy amman yar amman amman amman
Söz: Aşık Meçhuli
Kaynak: Ozan Şirazi

Neresinde (Kahır Zulüm)
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Kahır zulüm horon teper
Millet bunun neresinde
Bir gün gelir zincir kopar
Şu kainat küresinde
İki yarım bir etmiyor
Formül kafama yatmıyor
Oltası balık tutmuyor
Su kurumuş deresinde
Adam kılık kalabalık
Kaptan olmuş alabalık
Yaşlının namı babalık
Hile çıkmış darasında
Yağmur damlıyor toprağa
Sular can verir yaprağa
Meyvelerse hasret dağa
Sürgün çıkmış kurasında
Yola çıktı sevda yükü
Vakfeylemiş varı yoku
Kenetlenir bin bir doku
Şu dağların arasında
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Neresindensin (Bir Kız Gördüm)
Bir kız gördüm Serhat Kars'ın düzünde
Kız sen Serhat Kars'ın neresindensin
Bir tebessüm vardı melek yüzünde
Kız sen Serhat Kars'ın neresindensin
Giyinmiş kuşanmış gelmiş pazara
Hangi rüzgar attı seni bu diyara
Aman dikkat eyle gelme nazara
Kız sen Serhat Kars'ın neresindensin
Sarıkamış'tan mı Iğdır'dan mısın
Ladı Kars benlehmet Diğor'dan mısın
Göle, Selim yoksa Çıldır'dan mısın
Kız sen Serhat Kars'ın neresindensin
Gerdanı dizilmiş sarı liralar
Fırfırlı eteği belin burmalar
Sana kurban olsun bizim buralar
Kız sen Serhat Kars'ın neresindensin
Ardahan Hanaktan Posof'tan mısın
Şöreyelden yoksa Susuz'dan mısın
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Arpaçay Kaçköyü Cala'dan mısın
Kız sen Serhat Kars'ın neresindensin
Serhat diyarının ayı yıldızı
Edepli erkanlı anasının kızı
Söylettik konuşmaz ediyor nazı
Kız sen Serhat Kars'ın neresindensin
Ergün metahını döktü sözlere
Sürmeler çekilmiş ele gözlere
Hadi nazlanmada söyle bizlere
Kız sen Serhat Kars'ın neresindensin
Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Neresindeyiz
Öfkelenip kavga eden
Kırıp baktı içi boşmuş
Gölgeyi gerçek zanneden
Yanlış yöne boşa koşmuş
Zaman akıp gider elden
Tekerlekler çıkar yoldan
İsyana uzanan dilden
Fayda gelmez küfre düşmüş
Savaş açmış göl denize
Yutarken kaçmış genize
Şimdi gelin kendinize
Durgun sular bile coşmuş
Rüya hayal hepsi gerek
Hakikat bize son durak
Azmimiz gayeye direk
Coşkuyla yılmamış taşmış
Şartsız sevgi önce şefkat
Merhameti unutma kat
Münafık yer gaybi tokat
Anlar sonra niyet boşmuş
Malkoç Ali şu ömürde
Elmas karışık kömürde
Kurtuluşun Hak emirde
Gayrı koşan yolu şaşmış
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Nereye (Selamsız Sabahsız)
Selamsız sabahsız gelir geçersin
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Her yolun bir sonu vardır nereye
Bu dünyada ektiğini biçersin
Azıksız lambasız zordur nereye
Seni beni ediyorum endişe
Ömrümüz geçiyor yıkıla düşe
Bir çeki düzen ver bu boş gidişe
Bu bolluğun sonu dardır nereye
Kul Şahballı yerin yurdun boş olur
İnsanoğlu bir kanatsız kuş olur
Varın yoğun iki sivri taş olur
Akıbetin bir mezardır nereye
Kaynak: Hilmi Şahballı

Nereye Ey Güzel İnsanlar
Bu şehirde kalırsak eğer
Yaşamak bizi yaralar
Buz gibi erir de dostluklar
Aynalara bakmaz insanlar
Bu meydanlar neler gördü
Nelere şahit bu çınarlar
Bu sevdadan kaçmak niye
Nereye ey güzel insanlar
Boşuna mı geçti yıllar
Boşuna mı yüründü yollar
Ya bu acılar neler neler doğurdu
Dostluklar söyle neyi karşılar
Nereye nereye nereye ey güzel insanlar

Sayfa 2169

Nergis Gözlüm Senden Ayrı Düşeli
Yoluna bakmaktan bakar kör oldum
Nergis gözlüm senden ayrı düşeli
Didik didik diddim saçımı yoldum
Nergis gözlüm senden ayrı düşeli
Nasıl yaşadığım bilemiyorum
Hergün ağıt yakar gülemiyorum
Ruhum Azraile veremiyorum
Nergis gözlüm senden ayrı düşeli
Savurdum ömrümü kırdım yabayı
Ateş attım yaktım yıktım yuvayı
Derbeder eyledin Devran Baba'yı
Nergis gözlüm senden ayrı düşeli
Kaynak: Devran Baba

Nergisi Deste Bağladım
(Bağlantı)
Nergisi deste bağladım
Desteyden beste ağladım
Birini öz yarim için
Birini dosta bağladım
Gittiler yurt koydular
Yarama mıh koydular
Eski yaram üstüne
Yeni barut koydular
Bağlantı

Bu meydanlar neler gördü
Nelere şahit bu çınarlar
Bu sevdadan kaçmak niye
Nereye ey güzel insanlar

Gidersen ben de gelem
Kaş üstüne kalem salam
Gönlün bir fikretmesin
Üç gün olmazdan gelem

Elbet akan bütün sular
Bir gün denize kavuşurlar
O güzel düşlü çocuklar
Bu sevdayı hiç bırakmazlar

Bağlantı

Boşuna mı geçti yıllar
Boşuna mı yüründü yollar
Ya bu acılar neler neler doğurdu
Dostluklar söyle neyi karşılar
Nereye nereye nereye ey güzel insanlar
Kaynak: Onur Akın
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Gidersen uğur olsun
Gök çimen yolun olsun
Harda yuhu gelende
Kolum yastığın olsun
Bağlantı
Kaynak: Tahsin Kerkükoğlu

Nergisim Dağlarda Yalnız
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Nergisim dağlarda yalnız
Sensiz gecelerim ıssız
Seviyorum seni aygız
Sen sev meni dön gel bana
Nice seneler geçirdim
Baharı gışa ekledim
İnan hep seni bekledim
Sesimi duy dön gel bana
Zemheride yağan karlar
Geçit vermez yüce dağlar
Üşür nergis hergün ağlar
Gözyaşım sil dön gel bana
Kaynak: Yağmur Öncesi

Neriman (Orta Mektepde Durdum)
Orta mektepte durdum
Çantamı yere vurdum
Orta mektep içinde
Ben Neriman'a vuruldum
Neriman dolan gel
Neriman fırlan gel
Hergün akşam beklerim
Dön dolaş da bana gel
Orta mektep şanlıdır
Tekin delikanlıdır
Yan bakmayın Neriman'a
Neriman nişanlıdır
Neriman dolan gel
Neriman fırlan gel
Çanta kolunda
Hergün bize gel
Hastahane yokuşu
Çık yapışı yapışı
Hastalara şifadır
Neriman'ın bakışı
Neriman dolan gel
Neriman fırlan gel
Çanta kolunda
Hergün bize gel
Kaynak: Nihat Kazazoğlu

Sayfa 2170

Nesin (Gözlerin Eflatun)
Gözlerin Eflatun ellerin Lokman
Hastalara derman mısın ya nesin
Kaşların Zülfikar aman el aman
Katlimize ferman mısın ya nesin
Cihan güzel olsa sana dost idim
Paşalık istemem seni istedim
Altına has demem sana has dedim
Elmas mısın mercan mısın ya nesin
Yüzün gören gece gündüz sayılır
Yeşil benler harman döşte yayılır
Sesin duyan cenazeler ayılır
Ab-ı hayat umman mısın ya nesin
Al İzzet sen ister servet istemez
Göster cemalini cennet istemez
Kulluğundan başka devlet istemez
Allah mısın insan mısın ya nesin
Kaynak: Ali İzzet Özkan

Nesini Söyleyim Canım Efendim
Nesini söyleyim canım efendim
Gayri düzen tutmaz telimiz bizim
Arzuhal eylesem deftere sığmaz
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim
Sefil ireçberin yüzü soğuktur
Yıl perhiz tutmuş içi koğuktur
İneği davarı iki tavuktur
Bundan gayrı yoktur malımız bizim
Reçberin sanatı bir arpa tahıl
Havasın bulmazsa bitmiyor pahıl
Tecelli olmazsa neylesin akıl
Dördü bir okkalık dolumuz bizim
Benim bu gidişe aklım ermiyor
Fukara halini kimse sormuyor
Padişah sikkesi selâm vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim
Evlatda babanın sözün tutmuyor
Açım diye çift sürmeye gitmiyor
Uşaklar çoğaldı ekmek yetmiyor
Başımıza belâ dölümüz bizim
Zenginin sözüne belî diyorlar
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Sayfa 2171

Fukara söylese deli diyorlar
Zemane şeyhine veli diyorlar
Gittikçe çoğalır delimiz bizim

Bir Oda Yaptırdım Hurma Dalından
İçini Döşettim Acem Şalından
O Da Benim Değil Ahbap Malından

Sekiz ay kışımız dört ay yazımız
Açlığından telef oldu bazımız
Kasım demeden buz tutuyor özümüz
Mayısta çözülür gölümüz bizim

Haydi Güzelim Gel Beri
Şu Fani Dünya Dilberi
Seni Alarlar Çalarlar
Oluram Vallahi Deli

Tahsildar da çıkmış köyleri gezer
Elinde kamçısı fakiri ezer
Yorganı döşeği mezatta gezer
Hasırdan serilir çulumuz bizim

Bir Oda Yaptırdım Urfa Taşından
Bir Yarim Var Onüç Ondört Yaşında
Ne Durursun Çapkın Çapkın Karşımda
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Zenginin yediği baklava börek
Kahvaltıya eder keteli çörek
Fukaraya sordum size ne gerek
Düğülcek çorbamız balımız bizim
Serdari halimiz böyle n'olacak
Kısa çöp uzundan hakkın alacak
Mamurlar yıkılıp viran olacak
Akibet dağılır ilimiz bizim
Kaynak: Aşık Serdari

Nevroz Ateşi
Bir acemi düşte gördüm
Ağlayan gülüşte gördüm
Güller açmıştı yeni ülke
Bayram yeriydi çarşılar
Ölüleri halayda gördüm
Devasa ateşler yanmış
Çadır kurulmuş dağlara
Külleri savrulur durur
Karışıyor yıldızlara
Aylar boyu yollar gittik
Kanal boyunca sınır boyunca
Ay ışığı şamdan değil
Ölüm olunca ölüm olunca
Devasa ateşler yanmış
Çadır kurulmuş dağlara
Külleri savrulup durur
Karışıyor yıldızlara
Kaynak: Ahmet Kaya

Nevruz (Bir Oda Yaptırdım)
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Nevşehir Dedikleri (Yaşar)
Nevşehir dedikleri de bir büyük şehir
İçerime attılar da bir avuç zehir
Hiç aman vermedi de Bursalı Tahir
Tepemde kurşunum da ağzımda kanım
Sebebim oldu da vicdansız hemşirem banım
Ortasar içinde bir büyük kale
Çok gafil bulundum ben düştüm ele
O vicdansız hemşirem düşürdü dile
Tepemde kurşunum da ağzımda kanım
Sebebim oldu da vicdansız hemşirem banım
Nevşehir'e de geldiğimi bildiler
Hükümete tezce haber verdiler
Beni öldürmeye karar verdiler
Tepemde kurşunum da ağzımda kanım
Sebebim oldu da vicdansız hemşirem hanım
Kaynak: Mustafa Mavuş

Nevşehirim
Kalaba'dan saptım sağa
Avanos'da girdim bağa
Bulanık Kızılırmağa
Götürüyor Nevşehirim
Kozaklı'da Kozak Baba
Sağlıklı kal altınsuda
Yeniden doğ kaplıcada
Diriltiyor Nevşehirim
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İnce'de Gerce köyünde
Türlü yemek her öğünde
Bir başkalik var dügünde
Halay çeker Nevşehirim

Sayfa 2172

Şükür onun birliğine
Yoğiken uş var eyledi
Çünkü asıldan biz yoğuz
Mülk ü hanuman neyimiş

Kaynak: Sabit İnce

Neyi Bekleriz
Fransız siyasi bir savaş açmış
Tepkisiz kalırsak biz çok tekleriz
Belçika Vatikan kinini saçmış
Birlik olmak için neyi bekleriz
Sınırımı saran ateş ne feci
Her an devranını sürer tefeci
Dahilde dindarın namı mürteci
Birlik olmak için neyi bekleriz
Güpe gündüz gemisini aşırır
Süper güç atomla insan pişirir
Yaralı vicdanlar üzgün şaşırır
Birlik olmak için neyi bekleriz
Milli heyecanlar yeter de artar
Ölçümüz hakikat dünyayı tartar
Önce sarhoş olan neslini kurtar
Birlik olmak için neyi bekleriz
Bize hasta adam rolü biçilmiş
Geçmişe küfreden aday seçilmiş
Rekor kitabında bir yer açılmış
Birlik olmak için neyi bekleriz
Tanımsız hayali tehlike ile
Korkutur milleti dolamış dile
Ne yüküm azalır ne dolar file
Birlik olmak için neyi bekleriz
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Neyimiş (Bilenlere Sormak Gerek)
Bilenlere sormak gerek
Bu tendeki can neyimiş
Can hod hakkın kudretidir
Damardaki kan neyimiş
Fikir yumuş oğlanıdır
Endişe kaygı kanıdır
Bu ah u vah aşk donudur
Taht oturan han neyimiş
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Çalap viribidi bizi
Var dünyayı görür deyü
Bu dünya hod baki değil
Mülke Süleyman neyimiş
Sorun Tapduklu Yunus'a
Bu dünyadan ne anladı
Bu dünyanın kenarı yok
Sen neyimiş ben neyimiş
Kaynak: Yunus Emre

Neyin Fazla (Yerme)
Çok yüksekte uçma kardaş
Senin benden neyin fazla
Hindi gibi şişme gardaş
Senin benden neyin fazla
İşimiz yok aklı azla
Haydı gardaş burdan gazla
Geçer bu ağalık beylik
Et ki yapasın bir eylik
İkimizde dokuz aylık
Senin benden neyin fazla
İşimiz yok aklı azla
Haydı gardaş burdan gazla
Adem’deniz canımız bir
Damardaki kanımız bir
Kitap ehli dinimiz bir
Senin benden neyin fazla
İşimiz yok aklı azla
Haydı gardaş burdan gazla
Dünyaya tapanlar ahmak
Bin yaşasan sonun toprak
Aça gözünü eyce bir bak
Senin benden neyin fazla
İşimiz yok aklı azla
Haydı gardaş burdan gazla
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Üstündağ etme itiraz
Sabreyle engin ol biraz
Sermayemiz üç arşın bez
Senin benden neyin fazla
İşimiz yok aklı azla
Haydı gardaş burdan gazla
Kaynak: Orhan Üstündağ

Neyin Var Da Bugün Neye Yazmıyon
Neyin var da bugün neye yazmıyon
Kalem seni parça parça kırarım
Hiç mi benim hallerimi sezmiyon
Kalem seni parça parça kırarım
Mutluluk haykıran ozan da sensin
Kader çizgisini bozan da sensin
Koçyiğide idam yazan da sensin
Kalem seni parça parça kırarım
Uygarlık yaratan yüce ilahsın
Yobazın başında sahte külahsın
Cahilin elinde korkunç silahsın
Kalem seni parça parça kırarım
Bir çizginle nice yuva yıktırdın
Örgeli'mi öz canından bıktırdın
Nicesini kodeslere tıktırdın
Kalem seni parça parça kırarım

Sayfa 2173

Yusuf idin aşkın kuyularında.
Poyraz eser idin rıhtımlarında.
Ahdsız,amansızca suskunsun şimdi..
Karac'oğlan idin Veysele koşan.
Köroğlu olurdun çamlıbel aşan.
Bu senmisin miskin,miskin dolaşan.
Hırkasız,himmetsiz yaşarsın şimdi..
Gülistanda güldün yaprak açardın,
Arı gibi çiçek,çiçek uçardın..
Eyüp gibi dertli,düşkün naçarsın
Devasız,dermansız yatarsın şimdi..
Aşık isen hakka susamazsın sen
Aşk elinden uzak,kaçamazsın sen
Kırıp dertli sazın atamazsın sen
Usulsüz,uslüpsuz çalarsın şimdi..
Çağlarim der çağlamadan akılmaz
Akmayan pınardan suyu alınmaz..
Kader deyip yan gelip de yatılmaz
Boransız,bulutsuz çağlarsın şimdi
Kaynak: Aşık Çağlari

Neyine Güvenem Yalan Dünyanın
Neyine güvenem yalan dünyanın
Kerem'i yandırıp kül etmedi mi
On bir ay bülbülü ettirdi feryat
Gül için bülbülü lal etmedi mi

Kaynak: Salim Örgel

Neyin Var Gönül (Şimdi)
Hani!gönlüm aşık idin bir zaman,
Davasız,dalgasız durgunsun şimdi..
Ey şair ruhlu yar,Ey kemter ozan
Aruzsuz,vezinsiz solursun şimdi..
Nicedir mecalin,neyin var bu gün?
Rüyamı gerçekmi nedir gördüğün..
Görenler zanneder derdin kırk düğüm,
Düğümsüz,ilmeksiz bağlarsın şimdi...
Gür sesli saz idin sırma tellice;
Bir türkü söylerdin sen ahenklice..
Buğulu gözlerin ıslak nemlice,
Leylasız,mejnunsuz ağlarsın şimdi..

Bülbül aşık idi gonca güllere
Arzusun söylerdi esen yellere
Mecnun Leyla için düştü çöllere
Ferhat'a dağları yol etmedi mi
Çobanoğlu yaram döndü çıbana
Kurduğum bağlarım oldu virane
Kardeşi Yusuf'u attı zindana
Kaderi Mısır'da kul etmedi mi
Kaynak: Aşık Murat Çobanoğlu

Neyledi (Binerdi Al Ata)
Binerdi al ata gitmezdi yayan
Çatlayıp ölürdü ününü duyan
Elinde bin batman gürzün taşıyan
Zal oğlu Rüstemi dünya neyledi

Yunus idin Tabtuk kapılarında.
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Hamza idi Kaf dağını kaldıran
Erliğini bu aleme bildiren
Asa ile ejderhayı öldüren
Hazreti Musa'yı dünya neyledi
Bütün çiçeklerin dilin bilirdi
Hepsini de devşirirdi alırdı
Çıkmayan canlara derman bulurdu
Hazreti Lokmanı dünya neyledi
Ali idi cümle erlerin başı
Giderdi gazaya keserdi başı
Nice kalelere atardı taşı
Hazreti Aliyi dünya neyledi
Said'im kafirin malın alırdı
Her birinin bir fennini bulurdu
Yetmiş iki buçuk dilden bilirdi
Battal Gaziyi de dünya neyledi
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Neyledin Dünya
Anadan atadan şöyle doğanlar
Halk edip insanı neyledin dünya
Kırk arşın kameti ince miyanı
Ali gibi aslanı neyledin dünya
Fatma anamız da Ali'nin yari
Beline bağlamış hub Zülfikarı
Eba Müslim gibi er olan eri
Fazl-ı gülistanı neyledin dünya
Kurdu kuşu nutku ile durduran
Zelha'yı genceltip Yusuf'a veren
Tahtı da rüzgarla beraber duran
Sultan Süleyman'ı neyledin dünya
Çıkıp şu aleme kendin bildiren
Lut kavmidir birbirini öldüren
Omuz verip Kafdağını kaldıran
Hamza pehlivanı neyledin dünya

Sayfa 2174

Neyledin Dünya (Aydos)
Aydos deyince yeri göğü inleden
Muharrem ustaydı bunu dinleden
Gönülü kırmazdı bilerekyen bilmeden
İnsan velisini neyledin dünya
Aydos sazını çalarken kendinden geçen
Gönülden gönüle kapılar açan
Aşkın dolusunu nefessiz içen
Gönül delisini neyledin dünya
Aydos garibim babamdı Muharrem usta
Bilirim aşıktı sevdiği dosta
Sazının emaneti diye en son nefeste
Sazın ulusunu neyledin dünya
Kaynak: Neşet Ertaş

Neyler (Kerem Ayağı)
Medet Aslı medet senin elinden
Ölümden öteye yar bana neyler
Ben gelip geçmişim Kerem selinden
Şimdi namus şimdi ar bana neyler
Aslı Han'ın sevdasıyla söylerim
İner aşkın deryasını boylarım
Kaf Dağı'ında şahmaranla oynarım
Yeryüzünde küçük mar bana neyler
Bizim beyler şahin besler kolunda
Kulları seğirir sağlı solunda
Hu çeker dervişler Hakk'ın yolunda
Kementtir boynuma dar bana neyler
Kerem Dede neyi nasıl sanmışım
Leblerinden bengi suya kanmışım
Ben Aslı'nın ateşiyle yanmışım
Cehenneme girsem nar bana neyler
Kaynak: Ferman Baba

Neyleyeyim (Boynu Bükük Biçare)

Dedemoğlu kaynar aşkın tavası
Ateşi yok sır hikmettir havası
Yaralar ilacı dertler devası
Şu hekim Lokman'ı neyledin dünya

Boynu bükük biçareyim
Baştan aşağı yareyim
Ne biçim bir dünyadayım
Neyleyeyim dünya seni

Kaynak: Dedemoğlu

Hangi halle sevem seni
Boynuma taktın kefeni
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Seni sevenler serseri
Neyleyeyim dünya seni

Sayfa 2175

Adını Anmayan Dili Neyleyim
Kaynak: Yılmaz Tatlıses

Kaynak: Vedat Baran

Neyleyim (Bana Gül Diyorlar)
Bana gül diyorlar neme güleyim
Ağlamak şanıma geldi neyleyim
Ellerin çiçeği allı yeşili
Şu benim çiçeğim soldu neyleyim
Bir haber gelmedi Kenan ilinden
Uçtu m'ola gövel turnam gölünden
Havfım ayrılıktır korkum ölümden
İkisi de birden geldi neyleyim
Kara yazılmıştır yazılarımız
Arş-alaya çıktı sızılarımız
İrili ufaklı kuzularımız
Firkati bağrımı deldi neyleyim
Ulu sular gibi sözüm çağlayan
Mahrum kalmaz özün hakka bağlayan
Yar bitirmiş yana yana ağlayan
Akıbet başıma geldi neyleyim

Neyleyim (Çekilmez Oldum Bu Ara)
Çekilmez oldum bu ara
Belimi büküyor hasret
Diyorlar sabret
Her yalnız uyandığımda
Alıyor bir telaş beni
Gittiğinden beri
Issız gelir bu şehirler
Uzaklıklar artık bana bana yeter
Birde sen böyle yapma yar
Yalnızlık bana çok ağır
Çok zor geliyor
Neyleyim yarim olmayınca
Yalnızlık bana fermandır
Neyleyim yarim olmayınca
Sevdaya düşmek haramdır
Neyleyim yarim olmayınca
Ölürüm vakit tamamdır
Neyleyim yarim olmayınca
Yaşayamam ki
Kaynak: Leyla Tuna

Pir Sultan Abdal'ım kırklar yediler
Yediler de bir keşiğe kodular
Onlar verdiğini almaz dediler
Şu bana verdiğin aldı neyleyim
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Neyleyim (Bir Daha Yüzünü)
Bir Daha Yüzünü Görmeyeceksem
Kör Olsun Gözlerim Gözü Neyleyim
Saçını Okşayıp Sevmeyeceksem
Kırılsın Ellerim Eli Neyleyim
Adını Anmayan Dili Neyleyim
Sana Olan Aşkım Bir Heves Değil
Seviyorum Seni Elimde Değil
Senden Başkasına Verirsem Meyil
Taş Olsun Bu Kalbim Kalbi Neyleyim
Adını Anmayan Dili Neyleyim
Dünyayı Verseler Değişmem Sana
Sensiz Ben Sarayı Tacı Neyleyim
Bana Hayat Veren Can Veren Sensin
Sensiz Ben Olmayan Beni Neyleyim
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Neyleyim Bayramı Yar Olmayınca
Ömrüm gelip geçti hep boran hep kar
Gülmedi kaderim görmedim bahar
Gönlümde çekilmez aşk yarası var
Neyleyim bayramı yar olmayınca
Ayrılık acısı arkadaş olmuş
Günlerim dert ile acıyla dolmuş
Gönlümde yeşeren çiçekler solmuş
Neyleyim bayramı yar olmayınca
Kaynak: Rüzgar Kuzey

Neyleyim Ben Böyle Yari
Neyleyim neyleyim ben böyle yari
Ne ağlayabildim ne gülebildim
Gurbet ellerinde ah çeke çeke
Ne huyuma göre yar bulabildim
Yanarım yanarım boşa yanarım
Verseleler sevdiğimi güler oynarım

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Elimi atmadık daller mi kaldı
Başıma gelmedik haller mi kaldı
Gerek aleyhime gerek lehime
Bana söylenmeyen diller mi kaldı
Yanarım yanarım boşa yanarım
Verseleler sevdiğimi güler oynarım

Sayfa 2176

Yandı ciğer paralıyım paralı
Yar elinden yaralıyım yaralı
Vermedi rakipler em bize bize
Rakipler set çekmiş araya bilmem
Kimden em düzelim yaraya bilmem
Neyleyim ol kaşı karaya bilmem
Nisbetle çekiyor dem bize bize

Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Neyleyim Dünya Malını
Hü dedem çağırdım gerçek erlere
Pirim var n'eyleyim dünya malını
Çünkü varacağım kara yerlerdir
Ölüm var n'eyleyim dünya malını
Hazreti Ali'yi gördüm batında
Zülfikar elinde Düldül altında
Erenler yanında pirler katında
Malım var n'eyleyim dünya malını
Gönlümü gönderdim dünya dolaşa
Gökten kısmet yağıp kullar üleşe
Pirim Ali ile Hakk'a ulaşa
Ali'm var n'eyleyim dünya malını
Gönlümü gönderdim neye erecek
Gönül ile güzel Hakk'ı bulacak
Hakk'ın divanına doğru varacak
Yolum var n'eyleyim dünya malını
Pir Sultan Abdal'ım biçare fakir
Mümin bahçesinde bülbüller şakır
Muhammet Ali'nin alnında balkır
Nurum var n'eyleyim dünya malını
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Neyleyim Feleğin İhmal İşini
Neyleyim feleğin ihmal işini
İçirir her zaman sem bize bize
Alnımız bir tan günü çavmadı
Daim yoldaş oldu gam bize bize

Bu sefil Ruhsati sana kul oldu
Yana yana ateşine kül oldu
Sevdana düşeli yedi yıl oldu
Dinini seversen dön bize bize
Kaynak: Aşık Ruhsati

Neyleyim Gardaşım Söyle
Yeşermiş ağaçlar çiçeğe dönmüş
Bülbülü ötmeyen gülü neyleyim
Yıkılmış yuvası ocağı sönmüş
Baykuşun öttüğü dalı neyleyim
Neyleyim gardaşım söyle neyleyim
Baykuşun öttüğü dalı neyleyim
Hal bilir insana derdim açarım
Yiğit köprüsünden korkmaz geçerim
Merdin kasesinden zehir içerim
Namerdin tasından balı neyleyim
Neyleyim gardaşım söyle neyleyim
Namerdin tasından balı neyleyim
İçim kan ağlıyor yüreğim yasta
Derdim çok büyüktür diyemem dosta
Ruhum tedirginse bedenim hasta
O zaman serveti malı neyleyim
Neyleyim gardaşım söyle neyleyim
O zaman serveti malı neyleyim
Kaynak: Behram Altunal

Neyleyim Gönül Senin Elinden 1

Kişver gününün de yayı yassıldı
Aşkın kileleri doldu esildi
Kime yar dedimse ağyar kesildi
Her dem refik olur kem bize bize

Ah neyleyim gönül senin elinden
Her zaman ağlarım gülemem gayri
Ben bıktım usandım elin dilinden
Terkettim sılayı dönemem gayrı

Yüküm gamdır karalıyım karalı

Ey Ferrahi yandım yar ateşine
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Neler gelir gariplerin başına
Ağlayarak gelme mezar taşıma
Uyanıp da sana gülemem gayrı

Sayfa 2177

Şah İmam'a beli diyen gaziler
Sürülen tarikat erkan nic'oldu

Neyleyim Gönül Senin Elinden 2

Erenler meyl'etmez bunda yalana
İçi süver olup dışı gülene
Evvel ikrar verip sonra dönene
Sürdüler dergahtan hali nic'oldu

Ah neyleyim gönül senin elinden
Her zaman ağlarım gülemem gayri
Ben bıktım usandım elin dilinden
Terk'ettim sılayı dönemem gayrı

Bek imiş kurulmaz feleğin yayı
Ezelden soyunmuş aşıklar bayı
İki dinli yüze gülücü devi
Sürdüler dergahtan hali nic'oldu

Gönül ben sırrına eremedim ki
Gonca gonca güller deremedim ki
Arz'eyledim yari göremedim ki
Ne olur sonumuz bilemem gayrı

Er değildir er nefesi tutmayan
Arıtıp kalbini temiz etmeyen
Özünü rızaya teslim etmeyen
Sürdüler dergahtan hali nic'oldu

Musa ile o yar Tur'a çekildi
İsa'da göründü dara çekildi
Muhammed Ali'de sırra çekildi
Yitirdim o yari bulamam gayrı

Pir Sultan'ım ihlas çağır pirine
Yerler gökler inler ah u zarına
Müminler çıkınca hak divanına
Münkir olanların hali nic'oldu

Kaynak: Aşık Ferrahi

Bulunmaz alemde menendi dengi
Görünse orduyla eylesem cengi
Bir güle aşığım başkadır rengi
Yabani gülleri yolamam gayrı
Der Ferrahi yare haber salarken
Gayrı ağlar oldum ben de gülerken
Yar aşkından dertli dertli çalarken
Sazım düzen tutmaz çalamam gayrı

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Nice Bu Hasret-i Dildar
Nice bu hasret-i dildar ile giryan olayım
Yanayım ateş-i aşkın ile büryan olayım
Görmedim gönül yüzünü ah u figan etmedeyim
Kapladı bu nar-ı firkat hüsn ü gam al u demi
Korkarım hacre kadar böylece suzan olayım

Kaynak: Aşık Ferrahi

Nezük (Ellere Mi Kaldın)

Sevdiğim rahmet yeter incitme artık kalbimi
Ger dilersen Yusuf u asa bend-i zindan olayım

Oktap belinde çıktım hava soğudu
Aradım Sivas elini Nezük yoğ idi
Eninde sonunda edeceğin bu muydu
Ellere mi kaldın kız kara gözlüm

Lütfi'yim bülbül gibi gülşende feryat eyledim
Vuslat-ı yar ile ancak şad-ı handan olayım

Oktap boğazından bir posta çıktı
Vidalı kelepçe kolumu sıktı
Cıngıllı'nın Hüseyin evimi yıktı
Ellere mi kaldın kız kara gözlüm

Nice Dolaşayım Ben Şu Alemi

Nic'oldu (Yine Ilgın Ilgın)
Yine ılgın ılgın seher yeller esince
Bulutlar kaynaşır bülbül nic'oldu
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Kaynak: Kazancı Bedii

Nice dolaşayım ben şu alemi
Gönlüm geze geze sevdigar oldu
Ne bir haber geldi ne de bir selam
Bir şahin bakışlım inkisar oldu
Şu yalan dünyayı neyler niderim
Ta ezelden böyle imiş kaderim
Bir gün eksik değil gam ve kederim
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Bize gam kasavet her gün yar oldu
Şu yalan dünyadan usandım doydum
Düştüm arkasına gönlüme uydum
Çıktım gurbet ile bir güzel sevdim
Sevdası sineme yadigâr oldu
Der Said'im ben gönlümü düşürdüm
Gurbet ilde hem aklımı şaşırdım
Çoktan beri elem keder taşırdım
Sılaya varmaya namus ar oldu
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Nice Günler Nice Devran
Nice günler nice devran geçirdik
Dünya bize oldu düş yavaş yavaş
Çıkmaya başladı ümidi kestik
Her işten elimiz boş yavaş yavaş
Gelmek gitmek elde olaydı biraz
Asla bu dünyaya etmez idim naz
Yağdı birden bire etti bembeyaz
Sinem dağlarını kış yavaş yavaş
Der Zülali felek benle elleşti
İhtiyarlık ayağıma dolaştı
Yaşım altmış yetmişlere ulaştı
Döküldü ağzımdan diş yavaş yavaş
Kaynak: Aşık Zülali

Nice Sevdiğimi Aldın Elimden
Nice sevdiğimi aldın elimden
Gayrı ben tutarım yas kara toprak
Bülbülü ayırdın gonca gülünden
İsterisen bana küs kara toprak
Bizlere de zülmun dilinde ise
Mahsadın gözümün selinde ise
Eğer hükmüm senin elinde ise
Getir urganını as kara toprak
Düşmanları çoktur sahibsiz kuşun
Ey yaslı Emrah'ım başladı kışın
Eğer doyacaksa çamurun, taşın
Beni de bağrına bas kara toprak

Nice Yıllar Ömür Sürdüm
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Sayfa 2178

Nice yıllar ömür sürdüm
Onca ağlayuban güldüm
İşte ecel sana geldim
Esenledim dünyam seni
Sürdüm ömrümü geçirdim
Canım hazrete uçurdum
Ecel şerbetin içirdim
Esenledim dünyam seni
Yürürüdüm sağ selamet
Takdir eyledi melamet
Ecel kıldı hoş melalet
Esenledim dünyam seni
Gelen geçermiş n'idelim
Gelin ahrete gidelim
Bu fenayı terk edelim
Esenledim dünyam seni
Hayr u şer ettiğim işler
Ol görünen türlü düşler
Bitti bu kamu teftişler
Esenledim dünyam seni
Dün ü gün ederdim zikir
Kılar idim Hakk'a şükür
Ecel geldi bizi okur
Esenledim dünyam seni
Ben bir derviş idim dostum
Haktan yana oldu kastım
Ecel tuzağına bastım
Esenledim dünyam seni
Yaranlarım kardaşlarm
Hakk'a layık yoldaşlarım
Esen kalsın razdaşlarım
Esenledim dünyam seni
Ey Yunus Emre biçare
Özün tutgıl doğru yare
Ölüme yoğ imiş çare
Esenledim dünyam seni
Kaynak: Yunus Emre

Niceler Dünyaya Gelir De Gider
Niceler dünyaya gelir de gider
Üç beş gün dünyada kiralanmalı
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Birden bir insanı alır da gider
Derde derman bulup çarelenmeli
Küçükler boy alır büyükten kapar
İnancı ne ise hep ona tapar
Bir kere affetsen bir daha yapar
Suçlu suçu ile karalanmalı
Papur sazı ile beraber gezer
Gurbet hasretliği bağrımı ezer
Duygusuz yaşamak gaybete benzer
Ayış yazmak için yaralanmalı
Kaynak: Abdullah Papur

Niceleri Gitti De Fizan Ellere
Niceleri gitti de fizan ellere
Duygulanmadın ardından o ellere
Sen giderken döndüm ben akan sellere
Bir noktaya düşen bin yağmur misali
Binerken trene gözlerim ırmaktı
Gün boyu sensizliğine yaş bıraktı
Belki döner diye yollarına baktı
Melul melul bakan bir mağdur misali
Bir teselli uydurmuşum sen gidince
Şiirler yazıyorum elim değince
Dökülüyor kaleme sözler hazince
Efkar ile avunan gurur misali
Kaynak: Engin Namlı

Niçin Ağlamayım Niçin Gülmeyim 1
Niçin ağlamayım niçin gülmeyim
Deli gönül bir sevdaya bağlandı
Özü şirin sözü şirindir yarin
Gamzesi yok kaşı yaya bağlandı
Yürüdükçe eda verir özüne
Kudret sürmesini çekmiş gözüne
Taramış zülfünü dökmüş yüzüne
Zannedersin bulut aya bağlandı

Sayfa 2179

Niçin Hep Ağlarsın
Niçin hep ağlarsın beller bükersin
Ne arzu edersin ne olsa gönül
Bülbül gibi hazin diller dökersin
Gülden mi istersin bir buse gönül
Cihana mı sığmaz devletin varın
Hesaba mı gelmez kazancın karın
Dünyayı verseler yoktur kararın
Hem Bağdat istersin hem Bursa gönül
Ya şahinşah olur sürersin devran
Gah hakan olursun gahi Süleyman
Zülali der böyle fikren hayalen
Sezadır efsane denilse gönül
Kaynak: Aşık Zülali

Niçin İnanmazsın
Aşık olan aşık Hakkın tellalı
Niçin inanmazsın ey insanoğlu
Dört kapı kırk makam beyanda yolu
Üç noktadan aldı dersin haberi
Her gün çağırıyor Muhammet Ali
Emanettir size incitmen bari
Her daim geziyor onun yolunda
On İmamı zikrediyor dilinde
Sorarlar nizamda mahşer yerinde
Hemen seyrediyor cümle cihana
Sırrın vermiş olmuş deli divana
Göçüp gidececeğiz göremez daha
Burada söyliyek sözlerin azı
Kimi gıybet eder kimi garezi
Hakka doğru sever pek azdan azı
Hulusi'yem arzuhalim Allah'a
İnandım ezelden kandım Vallaha
Allah'tan olmuştur bulmam bahane
Kaynak: Aşık Hulusi

İrfani'yem yeni buldum bir devlet
Sakın yadlarınan eyleme ülfet
Eskiden kalmadı mihri muhabbet
Şimdi gönül taze yare bağlandı
Kaynak: Kamber Yıldırım
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Niçin Yanıma Gelmezsin
Niçin yanıma gelmezsin
Halim hatırım sormazsın
Zalim Allah'tan korkmazsın
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Sayfa 2180

O yarin kollarına uzun boylu çınarom
Söyle bana derdin nedir
Ya bu şivekarın nedir
Ben ağlarım zari zari
Yaktı beni aşkın narı
Gel iki gözümün nuru
Söyle bana derdin nedir
Ya bu şivekarın nedir
Kaynak: Vasfi Akyol

Nida (Bir Nida İle Canımı)
Bir nida ile canımı canana
Mihman eyledim dost kaldım da geçtim
Etme ahüzarı varma püyana
Şivan eyledim dost yandımda geçtim
Bir nida ile dost hakka varalım
İhvanlar ceminde mürid olalım
Himmetten ikrardan bir pay alalım
Divan eyledim dost kandım da geçtim
Bir nida ile dost zikri semahlar
Yakın oldu bize cümle ıraklar
Oturmuş postuna himmetin paylar
İhvan eyledim dost aldım da geçtim

Kaynak: Ferman Baba

Ninay Ninay Naz Hanım
Kaladan baharam men
Cüt verver taharam men
Yar bulağa gelende
Su ollam aharam men
(Bağlantı)
Ninay ninay naz hanım
Çık eyvana gez hanım
Evimize konağ gelip
Şeker şerbet ez hanım
Peştamaluv ibindi
Men seni sevdim indi
Koy senuv nenev bilsin
Her kız bir yigidindi
Bağlantı
Peştemaluv al eyle
Görüsuv helal eyle
Peştemaluv itende
Sen beni dellal eyle
Bağlantı

Bir nida ile her sırrı gerçeği
Hakikat şehrine serer her şeyi
İkrar iman ile dost Larende yi
Liman eyledim dost kondum da göçtüm
Kaynak: Aşık Larendeli

Ninarom (Penek Türküsü)
Penek'i gezdim geldim ninarom ha ninarom
Suyunu süzdüm geldim uzun boylu çırnarom
Penek'in kalasına ninarom ha ninarom
Adını yazdımgeldim uzun boylu çınarom
Penek'in kalasıyam ninarom ha ninarom
Dibinin lalesiyem uzun boylu çınarom
Penek'te bir yar sevdim ninarom ha ninarom
Ben onun kölesiyem uzun boylu çınarom
Penek'in yollarına ninarom ha ninarom
Su dolar göllerine uzun boylu çınarom
Ele hasret kalmışam ninarom ha ninarom
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Kaynak: İbrahim Terzi

Ninna Ninna
Ninna ninna nininna ninnana ninina
Ninna ninna nininna ninna da ninina
Ördek suya dal da gel (Ninna na ninina)
Yardan selam al da gel (Ninna da ninina)
Yar selamı vermezse (Ninna na ninina)
Tut kolundan al da gel (Ninna da ninina)
Ninna ninna nininna ninnana ninina
Ninna ninna nininna ninna da ninina
Gidiyom bayır bayır (Ninna na ninina)
Gülü dikenden ayır (Ninna da ninina)
Ateşine ben düştüm (Ninna na ninina)
Yanıyom cayır cayır (Ninna da ninina)
Ninna ninna nininna ninnana ninina
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Sayfa 2181

Ninna ninna nininna ninna da ninina
Karanfil oylum oylum (Ninna na ninina)
Geliyor selvi boylum (Ninna da ninina)
Selvi boylum geç burdan (Ninna na ninina)
Şen olur benim gönlüm (Ninna da ninina)
Kaynak: Münevver

Ninni (Bebeğimin Babası Kartal)
Bebeğimin babası kartal anası yıldız
Bebeğimi doğurmuş bir güvercin kız
Ninni bebeğim uyu
Uyku insin gözüne
Ninni yiğidime gül kokuluma
Anası vermiş bebeğimi bir sepet gül içinde
Kralın kapısına koymuş fesleğenler içinde
Kralın üç güzel kızı oyalar işlerlermiş
Birisi gökyüzünü birisi ay dedeyi
En küçüğü de benim minik yiğidimi
Ninni güzel bebeğime
Nurlar insin ellerine
Uyusun da büyüsün bebeğim
Getirsinler ayağına
Girit'in zeytinyağıyla
İstanbul'un papatyasını
Bebeğim uyuyuversin
Dişleri de çıkıversin
Kaynak: Kleoniki Dzuanaku

Niyazım (Beyhude Ye Usta)
Beyhude ye usta çırak ne lazım
Bulduğunu yemiş etmiştir hazım
İş görene dünya dolu levazım
Beş vakitim çalışmaktır niyazım
Ne kimsenin üçü ne beşindeyim
Ne kimsenin varlığı peşindeyim
İşim benim ile ben işimdeyim
Beş vakitim çalışmaktır niyazım
Kimsenin canına malına kıymam
Bir iş yapmadımsa o günü saymam
Beyhude yaşayıp aymazlık yapmam
Beş vakitim çalışmaktır niyazım
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Sıhhat varken darlık çekmez çalışan
Aklı olup fikri ile barışan
Ustamdan kalmıştır bana bu nişan
Beş vakitim çalışmaktır niyazım
Kumara içkiye meylimi vermem
Kahvehanelerde zaman öldürmem
İlhamiyim hiç halimden yerinmem
Beş vakitim çalışmaktır niyazım
Kaynak: İlhami Arslantaş

Niyazi Türküsü
Örenler örenler yıkık örenler
Niyazi'yi yetiştirin tirenler
Yanıma gelsin de anası ölenler
Anam anam kadın anam bal anam
Niyazi gelince durma gel anam
Anamın mezarını koyun bir düze
Ne deseler derler anasız kıza
Düğünde bayramda gelirse bize
Anama anama şişkin anama
Niyazi gideli düşkün anama
Höğürüyor Niyazi'nin ineği
Dağılacak kardeşimin tüneği
İyi kötü bekliyordu binayı
Anam anam kadın anam bal anam
Niyazi gelince durma gel anam
Anamın mezarını koymuşlar uca
Bakıyon mu bana ettiğin güce
Nice adam yedin kademsiz peçe
Anam anam kadın anam bal anam
Niyazi gelince durma gel anam
Kaynak: Kamil Karanfil

Niye Böyle Dargın Bakarsın
Niye böyle dargın bakarsın
Sen beni sözümde durmaz mı sandın
Hatırın hoş olsun birin bin olsun
Yalınıza sabah olmaz mı sandın
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Haldan bilenlere hayran olurum
Gönülden sevene kurban olurum
Sen birin bulmuşsun ben de bulurum
Bu gönül bir güzel bulmaz mı sandın
Güzeller güzeli bulmaz mı sandın
Karacaoğlan der ki böyle olmasın
Arada engeller murad almasın
Sana senden olmuş benden olmasın
Herkes ettiğini bulmaz mı sandın
Kaynak: Karacaoğlan

Niye Çattın Kaşlarını
Niye çattın kaşlarını
Bilmiyom yar suçlarımı
Ben ölürsem saçlarını
Yolma gayrı yolma leyli leyli
Ben yandım aşkın narına
Meyletmem dünya malına
Ölürsem de mezarıma
Gelme gayrı gelme leyli leyli
Kaynak: Neşet Ertaş

Niye Demediniz (Gün Olur Da)
Gün olur da sabrın senin
Taşar niye demediniz
Beden gitse bile ismin
Yaşar niye demediniz
Dost dostun olur uğuru
Tez geçer bahar yağmuru
Aşıklar yarine doğru
Koşar niye demediniz
Pir elinden dolu içen
İçip de serinden geçen
Ateşten gömleği biçen
Coşar niye demediniz
Kemteri yaşar çağları
Pas tutmuş gönül bağları
Sevgi denizi dağları
Aşar niye demediniz
Kaynak: Ozan Kemteri

Niye Felek Beni Yardan Ayırdı Loy Ayırdı
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Sayfa 2182

Niye felek beni yardan ayırdı loy ayırdı
Şu alemin güzelinden bana ne vay bana ne
Gönlüm kan ağlıyor sinem yaralı vay yaralı
Eller gülüp eğleniyor bana ne vay bana ne
Kolay mıdır bir güzelin sevdası vay sevdası
Ondan ayrı gurbet elde kalması vay kalması
Tükenmiyor şu gönlümün yarası vay yarası
Eller gülüp eğleniyor bana ne vay bana ne
Akarsu dumanlamazlar derdimi vay derdimi
Nasıl tarif edem kendi kendimi vay kendimi
Güldür dedim felek yıktı bendimi vay bendimi
Ben ağladım felek gülmüş bana ne vay bana ne
Kaynak: Muhlis Akarsu

Niye İnkar Ettin Sevmedim Diye
Niye inkar ettin sevmedim diye
Gapıdan geçerken göz etmedin mi
Helkeler kolunda suya giderken
Çeşmeye gel diye el etmedin mi
Bu gönlümü bir güzele bağladım
Duvarın dibine çöktüm ağladım
Yarın bayram diye gına yolladım
Bayramım garalı sen etmedin mi
Kaynak: Kanber Çınar

Niyet Ettim (Gelecem Göle'm)
Nasıl ki gurbette dilek tutmuşum
Niye ettim sana gelecem Göle'm
Senin hasretinle yanıp durmuşum
Niyet ettim sana gelecem Göle'm
Dönüp sende yuva kuracam Göle'm
Yine sana geri dönecem Göle'm
Yıllar önce senden ben ayrı kaldım
Eşimden dostumdan hep ayrı oldum
Hasretlik babında kendimi buldum
Niyet ettim sana gelecem Göle'm
Dönüp sende yuva kuracam Göle'm
Yine sana geri dönecem Göle'm
Acıyla birlikte çok ezgiler derdim
Senin hasretinle kendimi yordum
Dün gece rüyamda hep seni gördüm
Niyet ettim sana gelecem Göle'm
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Dönüp sende yuva kuracam Göle'm
Yine sana geri dönecem Göle'm
Kemal Yıldız işte bu benim derdim
Ömrümün çoğunu gurbete verdim
Sevgi odağında hep seni gördüm
Niyet ettim sana gelecem Göle'm

Sayfa 2183

Bağçamızda gün olsun
Gün gelsin her gün olsun
Bağçamızda gül olsun
Gül üste bülbül olsu

Dönüp sende yuva kuracam Göle'm
Yine sana geri dönecem Göle'm

Növruz günü yaz olar
Gırh kötük de az olar
Novruz novruz bahara
Güller güler bahara
Novruz gelir yaz gelir
Neğme gelir saz gelir

Kaynak: Kemal Yıldız

Kaynak: Ramazan Gafarlı

Niyneyim (Hotaz Başım Eğer İken)

Nöbet Tuttum (İsterim)

Hotaz başım eğer iken
Zülüf döşe değer iken
Gören boynun eğer iken
O günler geçti niyneyim

Nöbet tuttum pencereyin altında
Kış günüydü hastalandım kaldımda
Bir başörtü birde hırka saldımda
Fakir diye vermediler neyleyim

Kınalıydı ağca elim
Zeykirden geçerdi yelim
Baldan tatlı idi dilim
Ağıdan içti niyneyim

Bu çileyi çeke çeke pes dedim
Deli gönlüm bu sevdayı kes dedim
Ya öldür kulunu yada as dedim
Veyahut yanına gelmek isterim

Okumadan yazar iken
Mürekkepsiz süzer iken
Elden ele gezer iken
Ayağa düştü niyneyim

Ağaç olsam yaprağımı dökmezdim
Baykuş olsam viran yerde ötmezdim
Kız ben sana nasıl gönül vermezdim
Yar senin yoluna ölmek isterim

Emri Hudam karar duttu
Iğraladı halkı yuttu
Güzel idim çirkin etti
Çarkıma sıçdı niyneyim

Bakarım dağların erimez karı
Düşürdün kalbime ateşle narı
Ben mi yazmışıdım kötü kaderi
Artık kollarında ölmek isterim

Aşık Meryem der ki n'oldum
Emri Hakdan iyi bildim
Fikir deryasına daldım
Akıl da şaşdı niyneyim

Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Kaynak: Aşık Meryem

Novruz Novruz Bahara

Nuh'un Gemisine Bühtan Edenler
Nuh'un gemisine bühtan edenler
Yelken açıp yel kadrini ne bilir
Ol Süleyman kuş dilini bilirdi
Her Süleyman dil kadrini ne bilir

Novruz novruz bahara
Açır növruz bahara
Novruz gelir yaz gelir
Neğme gelir saz gelir

Arap atlarında olur fırkalar
Kimi sarhoş yürür kimi ırgalar
Gübreliğe inip konan kargalar
Has bahçede gül kadrini ne bilir

Gün çıhır saçlı gızla
Uzun saçaglı gızla

Dünya benim diye zenginlik satan
Helal ekmeğine haramlar katan
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Sayfa 2184

Sonradan sonraya beyliğe yeten
Zalim olur el kadrini ne bilir

Bismi Şah Allah Allah
Hü Allah Hü eyvallah

Kaynak: Karacaoğlan

Secde haktır Adem'e
Seyrangahız aleme
El ele el Hakka dedik
Geldik bu deme

Nuranım Nuran (Kaşların Kara)
Kaşların kara gözlerin ela
Bu nasıl sevda yalancı dünya
Nuranım Nuran Nuranım Nuran
Seni kimlerden soram
Güzelsin güzel yoktur üstüne
Sürmeler çekmiş gözün üstüne
Nuranım Nuran Nuranım Nuran
Seni kimlerden soram
Kaynak: Abbas Sütçü

Nurdağı (Benim Başım Gibi)
Benim başım gibi başın dumanlı
Boranın eksilmez senin Nurdağı
Eteğin yemyeşil sürüler otlar
Boranın eksilmez senin Nurdağı
ölümün ilacı sende aranmış
Lokman karış karış seni taramış
Ölümün ilacı ne çok zorumuş
Boranın eksilmez senin Nurdağı
Dertliler dermanı senin belinde
Canlara can vermek senin gülünde
Yoksullar barınır senin kolunda
Boranın eksilmez senin Nurdağı
Nerden aldın sen bu büyük muradı
Eteğinde ölüm otu varidi
Lokman senin için büyük yar idi
Boranın eksilmez senin Nurdağı
Taşının başında baykuşlar öter
Dertlilerin yolu sırtından geçer
Zarına Berat'ta olmuştur duçar
Boranın eksilmez senin Nurdağı
Kaynak: Aşık Berati

Nurhak Semahı
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Kursanlar tığlanıp gülbenk çekildi
Gaflet uykusundan uyana geldim
Dört kapı sancağı anda dikildi
Üryan büryan olup meydana geldim
Evvel eşiğine koydum başımı
İçeri aldılar döktüm yaşımı
Erenler yolunda gör savaşımı
Can baş feda edip kurbana geldim
Ol deme uyandı bahtın çerağı
Rehberim boynuma bend etti bağı
Üç adım ileri attım ayağı
Koç kurban dediler inana geldim
Dört kapı selamın verip aldılar
Pirin huzuruna çekip geldiler
El ele el Hakka olsun dediler
Henüz masum olup cihana geldim
Pirim kulağıma eyledi telkin
Şah-ı Vilayete olmuşuz yakın
Mezhebim Ca'fer-i Sadık-ül-metin
Allah dost eyvallah peymana geldim
Yüzüm yerde özüm darda durmuşam
Muhammed Ali'ye ikrar vermişem
Sekahüm hamrini anda görmüşem
İçip kana kana mestane geldim
Yolumuz on iki İmam'a çıkar
Mürşidim Muhammed Ahmed-i Muhtar
Rehberim Ali'dir sahip-Zülfikar
Kulundur Şahi ya divana geldim
Kaynak: Şahi Muhyiddin Abdal

Nurhak Semahı (Yeldirme)
Şah-ı merdan hüruc etti
düldüle oldu süvari
Mazlumun carına yetti
Ali'm saldı zülfikarı
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Sayfa 2185

Bir Hacı Bektaş var idi
Ali misali yar idi
Mürkirler görmez kör idi
Yürüttü cansız duvarı

Daimi kemterim hikmet arisi
Hatmolüben geldi beytin gerisi
İsmail'e inen koçun derisi
Ol Emrü Ümmiye Sultan'da kaldı

Muhyiddin kaynadı taştı
Gel beri gel tanrı dostu
Bu idi sözümün kastı
Haktan ayrı görme yari

Kaynak: Aşık Daimi

Kaynak: Şahi Muhyiddin Abdal

Nurhak`ın Güzel Kızı

Nuriyem (Fistan Biçtim Dar Geldi)
Fistan biçtim dar geldi Nuriyem
Kış gecti bahar geldi Nuriyem
Ben bahar bekleriken Nuriyem
Ah başıma neler geldi Nuriyem

Nurhak`ın güzel kızı Güley Güle Güley can
Saldın içime sızı Güley Güle Güley can
Yar derdinden ölürüm Güley Güle Güley can
Ayırırlarsa bizi Güley Güle Güley can

Sen kayada duramazsın Nuriyem
Güvercin vuramazsın Nuriyem
Nice naz cilve yapsan Nuriyem
Gönlümü kıramazsın Nuriyem

Hurhak`ın dumanı var ...
Gönlümde gümanım var ...
Ne benim yüzüm güldürdü ...
Ne yarin imanı var ...

Ay fistana fistana Nuriyem
Ne edtim de darıldın sen bana
Seni bunca severken Nuriyem
Neçin vardın sen ona Nuriyem

Bahçede yüzün görem ...
Deste deste gül verem ...
Aramızda dağlar var ...
Ben sana nasıl gelem ...

Kaynak: Sıdıka Ahmedova

Nuri Ahmet Nesli İmamda Kaldı
Hem söyleyim hem de beyan edeyim
Nuri Ahmet nesli imamda kaldı
Hakikat sırrını ayan edeyim
Kırkların mekanı pünhanda kaldı
Gör sual içinde sual sorarlar
Aşkın tarağıyla seni tararlar
Per kanattır se noktayla ararlar
Pe-ka-ja-ça ile harfanda kaldı
Kırsak yezitlerin bağrın taşını
Akıtsınlar gözden kanlı yaşını
Eğer sorar isen Şahın Başını
Yedi oğul kesen Rahban da kaldı
Nurumuzdan halkeyledik İsa'yı
Firavuna nisbet verdik asayı
Eğer sorar isen Turi Musa'yı
Yazılıpka nutki İmran da kaldı
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O Benim İşte
Nerde bir sararan yaprak görürsen
Gurumuş bir agaç o benim işte
Şakayıp dalında da ötmek istersen
Her yanı budanmış dal benim işte
Cağlayıp akarken suyu gurumuş
Harabe bir yerde evi yıkılmış
Üzümü vermeden de bağı bozulmuş
Tek kütük görürsen o benim işte
Bir gün hatırlayıp beni anarsan
Kabristan'a yakın yerde bulursun
Toprakla örtülmüş bir yer görürsen
Bir tek mezar vardır o benim işte
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

O Çiftetelli Mesnedi Belli
(Bağlantı)
O çiftetelli
Mesnedi belli
Bir yar da sevdim
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O da terelelli
Aygınım ben
Baygınım ben
Çiftetelli
Çaldığımdır bağlama
Kömür gözlüm ağlama
Ben buralı değilim
Bana meyil bağlama
Bağlantı
Çaldığımdır hep keman
Benim halim pek yaman
Ölüyorum derdinden
Gel ol bana sen derman
Bağlantı

O Da Yandı Ben De Yandım
Derman bulunmaz yaraya
O da yandı ben de yandım
Dağlar girince araya
O da yandı ben de yandım
Keremsen aslıyım dedi
Can bağımı hedefledi
Ben yandıkça yar üfledi
O da yandı ben de yandım
Şahballı’m neydim ne oldum
Yüze güleni dost bildim
Ne güldürdüm nede güldüm
O da yandı ben de yandım

Sayfa 2186

Abdal Musa şahım ey Kızıl Deli
İkrarım var size demişim beli
İnandığım yüce Bektaşi Veli
Beni yakan o da yansın kavrulsun
Ondört masumi pak kırklar yediler
Ehli-beyit evrahı oniki imamlar
Arzuhalim size ey şahı selver
Beni yakan o da yansın kavrulsun
Af eyle ya Ali bağışla beni
Beli dedim sana hak bildim seni
Ver bu muradımı sad eyle beni
Beni yakan o da yansın kavrulsun
Söyle ya Hüseyin kime yalvaram
Ancak senden olur yarama merhem
Lutf eyle şahım sen eyle kerem
Beni yakan o da yansın kavrulsun
Ricam vardır bütün gerçek erlere
Hazır mevcut olan bugün pirlere
Nesimi arzuhal yazdım ellere
Beni yakan o da yansın kavrulsun
Kaynak: Nesimi Çimen

O Da Yine Ağaçtandır
Ol benim sarı tanburam
Senin aslın ağaçtandır
Ağaç dersem gönüllenme
Kırmızı gül ağaçtandır
Ali Fatma'nın yari
Ali çekti Zülfikar'ı
Düldül atının eğeri
O da yine ağaçtandır

Kaynak: Hilmi Şahballı

O Da Yansın Kavrulsun
Bir ricam var sana ey yüce tanrım
Beni yakan o da yansın kavrulsun
Sığınmasın sana yüce settarım
Beni yakan o da yansın kavrulsun
Evliya enbiya gayip erenler
Çağırınca gelip car'v erenler
İstiyenin muradını verenler
Beni yakan o da yansın kavrulsun
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Ali gitti Hakk'a yetti
Zülfikar'ı derya yuttu
Sa'd-i Vakkas bir ok attı
O da yine ağaçtandır
Nurdandır Kabe eşiği
Cihanı tuttu ışığı
Hasan Hüseyin'in beşiği
O da yine ağaçtandır
Yeter Pir Sultan'ım yeter
Dertlilere derman katar
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Sayfa 2187

Türlü türlü meyve biter
O da yine ağaçtandır

Hele söyleyin de o güzele dönmez mi
Dönüp dönüp de bizim eve gelmez mi

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Kaynak: Cuma Pamuk

O Güzel (Görmezi Gösterir)

O Kaşların Bütün Cihana Bedel

Görmezi gösterir billah aşk ile
Dilsizi söyletir vallah dil ile
Çöllerde bülbüller öter gül ile
Hele bir sallanıp geçsin o güzel

Salını salını gelen sevdiğim
O kaşların bütün cihana bedel
Yad güzele meyil katan değilim
O kaşların bütün cihana bedel

Dost dost o güzel yar yar o güzel
Dost dost o güzel yar yar o güzel

O siyah zülfünü gerdana asma
Ararım bulunmaz sen gibi yosma
Hüsnüne nakşolmuş allemel esma
Gözlerin fel fecri Kur'an'a bedel

Arif olsan niyetini bozarsın
Cahil olsan methiyeler yazarsın
Kırk makamı dört kitabı yazarsın
Hele bir sallanıp geçsin o güzel
Dost dost o güzel yar yar o güzel
Dost dost o güzel yar yar o güzel

Geceler düşümde eylerim sayık
Giyin al yeşili hep sana layık
Hep güzeli sana tutam halayık
Bir telin Yusuf'u Kenan'a bedel

O Kadere Lanet Yazıya Lanet

Ak göğsüne gonca güller takışın
Kimseye benzemez esnin yakışın
Lütfedip naz ile bir kez bakışın
Yüz bin huru on bin gılmana bedel

Beni böyle bu hallere getiren
O kadere lanet yazıya lanet
Böyle acılarla ömrüm bitiren
O kadere lanet yazıya lanet güzele lanet

Daimi'yi aşka saldın ne yaman
Alemde sergerdan oldum elaman
Şu gönlüme attı sendeki rüşan
Bu muhabbet nice devrana bedel

Kaynak: Ali Yavuz

Ağla ey Nesimi sen sana acı
Bulunmaz dermanın yoktur ilacı
Bahtın kara senin kaderin acı
O kadere lanet yazıya lanet güzele lanet
Kaynak: Nesimi

O Kara Gözlere de Leylam
O kara gözlere de Leylam sürme mi çektin
Merhametin yok mu da anam belimi büktün
Kapanan yaremi de yar yeniden söktün
Hele söyleyin de o güzele dönmez mi
Dönüp dönüp de bizim eve gelmez mi
Aktı gözümün yaşı da oldu bir ırmak
Bana haram oldu da Leylam bu elde durmak
Ne müşkülmüş de Leylam senden ayrılmak

Kaynak: Aşık Daimi

O Leyli Yar (Kızılırmak)
Kızılırmak coştun mu gel
Suya cemre düştün mü gel
Irgatların tarlasına
Sarı buğday biçtin mi gel
O leyli yar leyli yar
Yanağı gül leyli yar
Geçmiş halay başına
Yar bana e leyli yar
Bekliyorum yolda gözüm
Aşk közünde pişti özüm
Gözyaşlarım süzüm süzüm
Yanağıma indin mi gel
Kaynak: Adıgüzel Yılmaz
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O Sen Misin O Sen Misin
Öz gönülden gülemeyen
O sen misin o sen misin
Gönülde yar bulamayan
O sen misin o sen misin
Ağlayıp da gülemeyen
Gözyaşını silemeyen
Sevdiğini alamayan
O sen misin o sen misin
Ta küçükken aşka düşen
Aşkın ateşiyle pişen
Sevdiğinden ayrı düşen
O sen misin o sen misin
Sevdiğinden ayrı kalan
Gül gibi sararıp solan
Gurbet elde Garip olan
O sen misin o sen misin
Kaynak: Neşet Ertaş

O Sönmez (Kıyıda Rüzgar)
Kıyıda rüzgar dağlarda pınardı
O yüreklerimizde bir çınardı
Onunla yörede başladı öykü
Kozasından kurtulan kelebek gibi
Yürümeye başlayan bir bebek gibi
Yarınlarını alıp avuçlarına
Tırmanırlar güneşin al burçlarına
Barut acısı ölüm bu
Sığar mı tabutlara
Sesimiz bıçak gibi
Saplanır bulutlara
Şimdi bir ışık gecede yıldızdır
O yüreklerimizde bir filizdir
Aynısıyla büyür yeni bir öykü
Kozasından kurtulur uçar kelebek
Yürümelere başlar güneşten bebek
Yarınlarını alıp avuçlarına
Tırmanırlar güneşin al burçlarına
Kaynak: Ersin Ergün

O Şiir Benimdir Değerli Dostum
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Sayfa 2188

Bu güzel şiiri kim yazdı deme
O şiir benimdir değerli dostum
Sonuna dek oku, getir gündeme
O şiir benimdir değerli dostum
Yöntemimden anlar, kim ele alsa
Ad yazmayacağım bir bana kalsa
Türkçesi öz, yazımları normalsa
O şiir benimdir değerli dostum
Nerede acılı dize görürsen
Ben yazmasam bile, onda varım ben
Duyarlı, koykunsa kuşkulanma sen
O şiir benimdir değerli dostum
Uğraş vere vere bura geldimse
Özenimden yakınamaz hiç kimse
İster olmamış de, ister benimse
O şiir benimdir değerli dostum
İşliyorsa insanlığı, insanı
Ağır basıyorsa duygusal yanı
Dile geliyorsa bir halk ozanı
O şiir benimdir değerli dostum
Hemen göze çarpar gönül tokluğu
Özgünlük yansıtır uyak çokluğu
Yeğliyorsa hoşgörüyü, dostluğu
O şiir benimdir değerli dostum
Bağlıysa Atatürk ilkelerine
Selam duruyorsa askerlerine
Umut bağlamışsa-Türk gençlerine
O şiir benimdir değerli dostum
Der Akın kopamam bu güzel aşktan
Bir yanılgım varsa uyar ilk baştan
Oluşmuşsa çağa uygun uğraştan
O şiir benimdir değerli dostum
Kaynak: Hasan Akın

O Şirin Sözlerine
O şirin sözlerine
Hayranım gözlerine
Bakma el sözlerine
Gel yanıma gel gel
Aman eller görmesin
Sakın eller duymasın
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Sayfa 2189

Gel yanıma gel gel

O Yanı Hindi Bu Yanı Hindi

Tomurcuk nağmelerin
Çözüver düğmelerin
Göreyim siğnelerin
Gel yanıma gel gel

O yanı hindi a balam bu yanı hindi
Çöz beyaz göğsün a canım yar gelir şimdi

Aman eller görmesin
Sakın eller duymasın
Gel yanıma gel gel
Kaynak: Neşet Ertaş

O Yana Dönder Meni
O yana dönder meni
Bu yana dönder meni
Üregimde yaram var
Tabibe gönder meni
Çayır kısa biçilmez
Su derindi geçilmez
Mene derler yardan geç
Yar şirindi geçilmez
O yana dönder meni
Bu yana dönder meni
Üregimde yaram var
Tabibe gönder meni
Tabibim naşı tabip
Yaram oynaşı tabip
Bahtı yaram sağalmaz
Döktü gözyaşı tabip
O yana dönder meni
Bu yana dönder meni
Üregimde yaram var
Tabibe gönder meni
Tabibim gel yanıma
Bak yaralı canıma
Madam tabip degilduv
Niçin girdin kanıma
O yana dönder meni
Bu yana dönder meni
Üregimde yaram var
Tabibe gönder meni
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu
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Ah kaşlar karadır
Gözler eladır
El vurma diz kırma
Sinem yaradır
O yanı pembe balam bu yanı pembe
Çöz beyaz göğsün balam gönlüm var sende
Ah kaşlar karadır
Gözler eladır
El vurma diz kırma
Sinem yaradır
O yanı mermer balam bu yanı mermer
Çöz beyaz göğsün balam bir hanım terler
Ah kaşlar karadır
Gözler eladır
El vurma diz kırma
Sinem yaradır
Kaynak: Niyazi Ateşli

O Yanı Pembe
O yanı pembe hanım, bu yanı pembe
O pembe şalvara gönlüm var sende
Kaşlara, gözlere kurban
El vurma, diz kırma, ah sinemde yara
O yanı atlas hanım, bu yanı atlas
O pembe şalvara iğneler batmaz
Kaynak: Geleneksel

O Yar Başın Bağlamış
O yar başın bağlamış
(Yavrum) ciğerimi dağlamış
İstedim yarim gele
Gelmem diye haber yollamış
Oy nedim ben nedim ben
Yavrum başım alıp gedim ben
Yavrum yol bilmem ki gedim ben
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Dağ ayrı duman ayrı
(Yavrum) kaş ayrı keman ayrı
Ölürüm yaşayamam
(Vallah) kalırsam yardan ayrı
Oy nedim ben nedim ben
Yavrum başım alıp gedim ben
Yavrum yol bilmem ki gedim ben
Kaynak: Zülküf Altan

O Yar Başını Bağlamış
O yar başını bağlamış
Yazmasını ala boyamış
Şu benim beçare gönlüm
Yari bir kere sarmamış

Sayfa 2190

O Yare (Rahmetmedi El Göğüste)
Rahmetmedi el göğüste yüz yerde
Kan ağladım boyun burdum o yare
Eyvah uslanmadım belki yüz yerde
Ayak çaldım başım vurdum o yare
Hasta gönül baştan başa yarasın
Kocalıkta ne sorarsın yare sin
Kays bana gösterdi ciğer yaresin
Benzemiyor buna gördüm o yare
Huzuri dertlidir sadık yarine
Dertsizlerin ağyarı ne yari ne
Yar vadetti gelmesini yarına
Yara yarem karşı durdum o yare
Kaynak: Huzuri Baba

Bağlantı
O yar dilinde dilinde
Bade süzüyor dilinde
Çok güzeldir benim yarim
Geziyor alem dilinde
Kipriğin kaşına değmiş
Zülüfün yüzüne sermiş
Mevlam çok güzellik vermiş
Yarimi bana vermemiş
Bağlantı
Söz: Adem Aslandoğan

O Yar Gelir

O Yarimin Damından
O yarimin damından hoplayamadım
Paralarım döküldü toplayamadım
O yere mektup yazdım yollayamadım
Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyam
El alem al giymiş ben karalıyam
Mardinkapısında vurdular beni
Evsel bahçasına attılar beni
Gözüm kapanmadan görseydim seni
Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyam
El alem al giymiş ben karalıyam

O yar gelir yazıya bana gül olur yar yar
Yüzün görsem tutulur dilim lal olur yar
Aşka düşen divane gezer deli olur yar yar

Mardinkapısından indim aşağı
Belime bağladım Acem kuşağı
İmdada yetişin Evsel uşağı

Mezarımı derinde kazın
Dar olsun yar yar
Altı lale üstü de sümbül
Bağ olsun yar yar

Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyam
El alem al giymiş ben karalıyam

Evlerine vara gelede usandım yar yar
El kızını ben kendime yar sandım yar yar
Yüreğime hançer de vurdu
Gül sandım yar yar
Kaynak: Ruhi Su
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(<i>TRT Arşivindeki hali</i>)
O yarimin damından hoplıyamadım
Liralarım döküldü toplıyamadım
O yara mektup yazdım yollıyamadım
Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyam
El alem al geymiş ben karalıyam
Mardinkapısı'nda vurdular beni
Evsel bahçasına koydular beni
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Gözüm kapanmadan görseydim seni
Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyam
El alem al geymiş ben karalıyam
Mardinkapısı'ndan endim aşağı
Belime bağladım Acem kuşağı
İmdada yetişin Evsel uşağı
Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyam
El alem al geymiş ben karalıyam
Muratgilin evinden hoplıyamadım
Liralarım döküldü toplıyamadım
Dört hane mektup yazdım yollıyamadım
Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyam
El alem al geymiş ben karalıyam

Sayfa 2191

Heyran olayım sana
Gel bana gül gül bana
Kurban olayım sana
Şu dağların ovası
Şahinlerin yuvası
Oturmuş yarim de oy
İşler boncuk oyası
Bağlantı
Gönül bağladım sana
Kara gözüm gel bana
Canımıda vereyim
İsterisen al sana
Bağlantı
Kaynak: Sıdıka Ahmedova

Kaynak: Celal Güzelses

O Yaylalar Yaylalar Çimen Bağladınız Mı
O yaylalar yaylalar çimen bağladınız mı
Ben askere giden de oy kızlar ağladınız mı
Yayla yaylaya bakar yar eğlen eğlen eğlen
Yayla suyu yan akar yar yavaş ben de gelem
Güzel kızlar dururken yar eğlen eğlen eğlen
Çirkinlere kim bakar yar yavaş ben de gelem
O yaylalar yaylalar çimen bağladınız mı
Ben askere giden de oy kızlar ağladınız mı
Yaylanın yolundayım yar eğlen eğlen eğlen
Gürgenin dalındayım yar yavaş ben de gelem
Anam beni sorarsa yar eğlen eğlen eğlen
Kızların yanındayım yar yavaş ben de gelem
O yaylalar yaylalar çimen bağladınız mı
Ben askere giden de oy kızlar ağladınız mı

O Yer İle (Hacı Bektaş)
O yer ile göğün binasın kuran
Muhammet Ali'dir bir Hacı Bektaş
Şu iki cihana gıdasın veren
Sana inanmayan kör Hacı Bektaş
Sen Ali'sin Muhammed'in öz yarı
Gül kokulamadan dermişsin harı
Yoluna koymuşum can ile seri
Vermezsem dergahtan sür Hacı Bektaş
Kul olup da şehir şehir satılan
Gahi mancılıkla göğe atılan
Cevher topu olup nura katılan
Müminler şehrinde sır Hacı Bektaş
Bir vakitte oldun bir yanal elma
Bedehşan ilinden Urum'a gelme
Emret Azrail'e canımı alma
İrfana ermeden hur Hacı Bektaş

Kaynak: Feremuz Gündoğdu

O Yazmanın Kenarı
O yazmanın kenarı
Oya oya el işi
Gülerken yari gördüm
Yakıyor altın dişi
(Bağlantı)
Gel bana gül gül bana
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Kırklarda sürdüğün sohbet sır idi
Bin bir kisvetlerden donun var idi
Elestede kandildeki nur idi
Şimdicek önümde ser Hacı Bektaş
Gene sen bilirsin Veli'nin hali
Sensin bu cihanın ahir evveli
Bir ismin Ali'dir bir ismin Veli
Kırklardaki ismin sır Hacı Bektaş
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 2192
Kaynak: Salih Dizdar

Kaynak: Aşık Veli

Ocağa Koydum Kazan
Ocağa koydum kazan
Yak altını kaynasın
Yeni çıktı horona
Kemikleri oynasın
(Bağlantı)
Hadi gülüm oyna birtanem
Bir de ben iki tanem
Hop tini ninam neydini nam
Neydini ninam neydini nam
Hoppa dini ninam neydini nam
Neydini ninam neydini nam
Usul yavaş bas da gel
Tahtalar oynamasın
Gel sarılalım kaçalım
Cazı nenen duymasın
Bağlantı
Omuzundan aşağı yar
Tel tel olmuş saçların
Kız senin sarı perçemin
Kalem olmuş kaşların
Bağlantı
Kaynak: Ramazan Erbaş

Ocak Başında Kaldım

Ocak Başında Leğen
Ocak başında leğen hoh ho niriye niriye can
Oğlan gel beni beğen seni sevirem oğlan
Beğenirsen tez beğen hoh ho niriye niriye can
Sonra kalırsan ergen seni severim oğlan
Ocak başında maşa hoh ho niriye niriye can
Oğlan gel beni boşa seni sevirem oğlan
Boşar isen tez boşa hoh ho niriye niriye can
Sonra kalırsın kışa seni sevirem oğlan
Kaynak: Edip Demir

Ocakta Kahve Pişirir
Ocakta kahve pişirir
Gören aklını şaşırır
Çıkmış bahçe devşirir
Susam mıdır sümbül müdür
Güle de gül müdür bilmem
Sevdiğim seyrana çıkar
Ateşi sinemi yakar
Emzik emzik olmuş akar
Şeker midir şerbet midir
Bala da bal mıdır bal mıdır bilmem
Sefil Suzan'ın yari
Boyu servi dal çınarı
Küsmüş söylemiyor barı

Ocak başında kaldım
İnce fikire daldım
Her kapı kakılışda
Berber geliyor sandım

Dilli midir dilsiz midir
Lala da lal mıdır bilmem

Ah ah o berber oğlan
Oğlan boynuma dolan

Odalar Yaptırdım Dururum Diye

Ocak başı mermeri
Ben severim berberi
Traş eder beyleri
Mis kokuyor elleri
Ah ah o berber oğlan
Oğlan boynuma dolan
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Kaynak: A.Rıza Bozkurt

Odalar yaptırdım dururum diye
Hiç aklıma gelmez ölürüm diye
Neyle ağam, neyle paşam, yar ben neyleyim
Bu garip gönlümü yarsız nasıl eyleyim
Odalar yaptırdım altın eşikli
İçinde durmadım çifte beşikli
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Neyle ağam, neyle paşam, yar ben neyliyeyim
Bu garip gönlümü yarsız nasıl eyliyim
Odalar yaptırdım bostana, bağa
Kapısın açtırdım balgar' a dağa

Sayfa 2193

Hadi gızımız oyununa maşallah
Yarın akşam kavuşuruz inşallah

Neyle ağam, neyle paşam, yar ben neyliyeyim
Bu garip gönlümü yarsız nasıl eyliyim

Odam kireçtir benim
Yüzüm güleçtir benim
Sevda baştan gitmiyor
Acep ne iştir benim

Odaları Sündürme

Hadi gızımız seki seki seki seki ver
Ara yerde diz çökü çökü çökü ver

Odaları sündürme
Yar beni süründürme
Veramlara uğrattın
Yar veram ile öldürme
Edalı yar ben de seni sevdim modalı yar
Çalmadan çalmadan oynayan yar
Karenfil için için
Yanıyom senin için
Hep dostlar düşman olmuş
Yar seni sevdiğim için

Kaynak: Niyazi Emre

Odam Kireç Tutmuyor
Odam kireç tutmuyor
Kumunu katmayınca
Sevdan baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca

Edalı yar ben de seni sevdim modalı yar
Çalmadan çalmadan oynayan yar

(<i>Repertuvar</i>)
Odam kireç tutmuyor
Biraz kum katmayınca
Gönül rahat etmiyor
Yare laf atmayınca
(Yarini görmeyince)

Kayadan bir kuş uçtu
Mendilim suya düştü
Mendilimi alırken
Göynüm bir gıza düştü

Odam kireçtir benim
Yüzüm güleçtir benim
Soyunda gir koynuma
Tenim ilaçtır benim

Edalı yar ben de seni sevdim modalı yar
Çalmadan çalmadan oynayan yar

(<i>Repertuvar</i>)
Odam kireçtir benim
Yüzüm güleçtir benim
Hangi taşa sarılsam
Emeğim boştur benim

Kaynak: Fatma Şahbaz

Odam Kireç Tutmuyor
Odam kireç tutmuyor
Biraz kum katmayınca
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
Hadi gızımız oyna da gel yanıma
Sarı liralar takayım gerdana
Tahta babuç ayakta
Ne gezersin hayatta
Ne gezmeyim hayatta
Sevdiğim var konakta
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Baba ben derviş miyem
Hırkamı giymiş miyem
Ben sevdim eller aldı
Niye ben ölmüş müyem
Odanı kireç eyle
Yüzünü güleç eyle
Soyun da gir koynuma
Terimi ilaç eyle
(<i>Repertuvardaki bağlantı</i>)
Haydi yarim evde misin evde misin
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Sayfa 2194

Silinmeyen camlara perde misin
Kaynak: Satı Yeşil

Kaşları keman keman
Gözleri yaman

Odana Serdim Halı

Kaynak: Celal Güzelses

Odana serdim halı
Boyun ireyhan dalı
Gören maşallah desin
Kimin var böyle yari

Odasına Vardım Kahve Pişirir

Susamım sümbülüm sevdiğim aman
Çok sevdim ölüyom inan
Odana serdim kilim
Gel otur benim gülüm
Ne dedim de darıldın
Kurusun ağzım dilim
Susamım sümbülüm sevdiğim aman
Çok sevdim ölüyom inan
Susadım su isterim
Bana çeşme gösterin
Çeşme beni kandırmaz
Al yanaktan isterim

Odasına vardım kahve pişirir oy
Kınalı parmaklar aney yandım hudey fincan devşirir
Seni gören aşık aklın şaşırır oy
Baba nerden aldın aney yandım hudey sen bu gelini
Odasına vardım namaza durmuş oy
Kaşları gözleri aney yandım hudey kendine uymuş
Sanırsın karşında bir aydır doğmuş oy
Baba nerden aldın aney yandım hudey sen bu gelini
Keten göynek giymiş yakası ezik oy
Koluna yaptırmış aney yandım hudey altın bilezik
Öpmeye kıyamam sevmeye yazık oy
Baba nerden aldın aney yandım hudey sen bu gelini
Kaynak: Mustafa Özgül

Odasına Vardım Kahve Pişirir

Susamım sümbülüm sevdiğim aman
Çok sevdim ölüyom inan

Odasına vardım kahve pişirir
Kınalı parmaklar fincan döşürür
O yarin bakışı aklım şaşırır

(<i>TRT Arşivinde bağlantı bölümü</i>)
Susamım sümbülüm bi danem amman
Çok sevdim yanıyom amman

Söyleyin ahbaplar nasıl edeyim
Nazlı da yardan ayrılmışam nere gideyim

Kaynak: Rıfat Balaban

Odasına Girdim Fincan Elinde

Odasına vardım olur mu böyle
Ellerim koynumda merhamet eyle
Bir derdin olursa gel bana söyle

Odasına girdim fincan elinde
Saatin kordonu ince belinde

Söyleyin ahbaplar nasıl edeyim
Nazlı da yardan ayrılmışam nere gideyim

Kaşları keman keman
Gözleri yaman

Odasına vardım namaza durmuş
Kaşları gözleri kendine uymuş
Sanırım karşımda bir aydır doğmuş

Odasına girdim ne haller olmuş
Kaşı ile gözü ne yaman uymuş
Kaşları keman keman
Gözleri yaman
İstanbul'la Üsküdar'ın arası
Yaktı beni gözlerinin karası
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Söyleyin ahbaplar nasıl edeyim
Nazlı da yardan ayrılmışam nere gideyim
Kaynak: Celal Güzelses

Odaya Serdim Halı
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Odaya serdim halı
(Haydi gülümüz haydi haydi)
Boyu ireyhan dalı

Sayfa 2195

Mencoğlu Mencoğlu'ya can gurban
Can gurban canım gurban

(Bağlantı)
Tek tek basaraktan
Gel amman da gel gel
Bade süzerekten
Gel gülüm de gel gel
İnci dizerekten
Gel amman da gel gel

Su gelir millendirir
Çayırı çimlendirir
Şu gelen kimin yari
Ahrazı dillendirir

Maşallah den ahbaplar
(Haydi gülümüz haydi haydi)
Böyle kimin var yari

Kaynak: Cafer Kaya

Bağlantı
Bahçalarda vişneyim
(Haydi gülümüz haydi haydi)
Ben güzele aşnayım

Mencoğlu Mencoğlu'ya can gurban
Can gurban canım gurban

Oduncular
Oduncular dağdan odun indirir
Gözüm yaşı değirmenler doldurur
Bu dert bizi iflah etmez öldürür

Bağlantı

(Bağlantı)
Ötme de bülbül kabrimin taşında
Hem ayrılık hem sevda var başımda

Güzel gönlün yoğise
(Haydi gülümüz haydi haydi)
Hiç arkana düşmeyim

Uzun kavak ne uzarsın boşuna
Aşkı sevda gelmedi mi başına
Yeni girmiş on üç on dört yaşına

Bağlantı

Bağlantı

Kaynak: Osman Taşçı

Kaynak: Haydar Bayçın

Odaya Varma Dedim

Oduncular (Şahme Benlim)

Odaya varma dedim
Ellere uyma dedim
İki kapı arasında
Yaşar'dan bıçak yedim

Oduncular dağdan odun indirir
Yürük sular değirmeni döndürür
Kız oğlanın sulağını kandırır

Al ata binemedim
Amıcam diyemedim
Nişanlım ev'mize gelmiş
Hoşgeldin diyemedim
Kaynak: Mehmet Mutlu

Odayın Yapısına
Odayın yapısına
Çık Otur kapısına
Canımız gurban olsun
Güzelin hepisine
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Hayıflar zulümler şahme benlimiz
Bu yıl pek zulüm var yedi benlimiz
Şahme benlim bu yıl burda kışların
Hoş gülün yerine diken aşların
Küçücük yavruyu hak bağışların
Hayıflar zulümler şahme benlimiz
Bu yıl pek zulüm var yedi benlimiz
Kaynak: Adnan Türközü

Oduncular Dağdan Odun İndirir 1
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Oduncılar dağdan odun indirir
Gözüm yaşı deyirmeni döndürür
Bu dert iflah etmez öldürür
(Bağlantı)
Gel ağlama garib bülbül
Mezarımın taşında
Hem ayrılık yar sevdası başında

Sayfa 2196

Eyleme yosmam gel konuşalım bir zaman
Ak sinemden kara duman tütüyor
Has bahçede çifte bülbül ötüyor
Ötme bülbül derdin bana yetiyor
Eyleme yosmam gel konuşalım bir zaman
Kaynak: Zeliha Bilge

Bağlantı

Oduncular Gelmez Oldu Odundan

Dere kenarında bülbüller öter
Oturmuş kâtipler mezesiz süzer
Bu ayrılık bana ölümden beter

Oduncular gelmez oldu odundan
Kesmeli boncuk çıkmaz oldu kolundan
Şefteliler yenmez oldu tadından

Bağlantı

Öyle yar olursa olmayıversin
Bir guruşa aldığım aynayı versin
Bir dahi severim canım sağolsun

Uzun olur efelerin pıcağı
Beşyüz dirhem Tarabulus kuşağı
Çapkın olur semtimizin uşağı
Bağlantı

Oduncular kısa keser odunu
Aynalı canfes sıkmış ince belini
Küçücüktüm bilemedim halini

Çikabilsem şu kokuşun başına
Güneş vurmuş tabancamın taşına
Hem ayrılık yar sevdası başıma

Öyle yar olursa olmayıversin
Bir guruşa aldığım aynayı versin
Bir dahi severim canım sağolsun

Bağlantı
Uzun olur uzun yolun selvisi
Ben de bilmem benim yarım hangisi
Orta boylu ince belli kendisi
Bağlantı
Uzun olur gemilerin direyi
Çatal olur askerlerin yüreyi
Sen böyle dur kızlar çeksin küreyi
Kaynak: Nafia Bilge

Oduncular Dağdan Odun İndirir 2
Oduncular dağdan odun indirir
Gözüm yaşı susuz değirmen döndürür
Çoğa varmaz bu dert beni öldürür
Eyleme yosmam gel konuşalım bir zaman
Oduncular kısa keser odunu
Kesen bilmez yakan bilir tadını
Canfes şalvar sıkmış ince belini
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Kaynak: Muzaffer Türker

Oduncular Kısa Keser Odunu
Oduncular kısa keser odunu
Vay vay odunu yar yar
Aynalı can fes sıkmış ince belini
Küçükten bilemedim kadrini
Vay vay kadrini vay vay
(Bağlantı)
Ufak ufak atsana
Yavaş yavaş kalksana
Kemerin düşer de belinden
Hiddetlenme liver miver
Düşer de elinden
Vardım gittim uzun uzun bahçeler
Vay vay bahçeler yar yar
Yar oturmuş elbisesinde bohçalar
Benim sana zaya gitmez akçalar
Vay vay akçalar yar yar
Bağlantı
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Uzun olur bu yerlerin servisi
Vay vay servisi yar yar
Ben de bilmem benim yarim hangisi
Servi boylu tatlı dilli kendisi
Vay vay kendisi yar yar
Bağlantı
Kaynak: Hulusi Seven

Oğlan Adın Hürişen
Oğlan adın Hürişen
Gülün dibini eşen
Vallah deli olur
Senin sevdana düşen
Hele yar yar yar yar
Kenkülüm yar
Zülüfüm yar
Hençerim yar
Bu can sana gurban yar
Sen gideli yıl oldu
Viran bağrım kül oldu
Söz verip de gelmedin
Bu ne yaman dil oldu
Hele yar yar yar yar
Kenkülüm yar
Zülüfüm yar
Hençerim yar
Bu can sana gurban yar

Sayfa 2197

Çevreyi doldur getir
İstanbul'a gidersen
(Aman amman beyim amman)
Çekirdeksiz nar getir
Üç o yandan beşte bu yandan
Bir de Keleş yaylasından
Çayır çimen ortasından
Sever isen sev beni candan
Öyledir yar öyledir
(Aman amman beyim amman)
Aşkın beni beni yavrum söyletir
Almış yari yanına
(Aman amman beyim amman)
Bülbül gibi söyletir
Üç o yandan beşte bu yandan
Bir de Keleş yaylasından
Çayır çimen ortasından
Sever isen sev beni candan
Kaynak: Hayri Cansu

Oğlan Beni Çaydan Aşır
Oğlan beni çaydan aşır
Aşırırsam ne verirsin
Altın kordon senin olsun
Oğlan beni çaydan aşır
Altın kordonu başına değsin
Çay derindir aşıramam

Kaynak: Ahmet Kartal

Oğlan Adın İsmail
Oğlan adın İsmail
(Aman amman beyim amman)
İsmine oldum mail
Bir içim su (şeftali) ver bana
(Aman amman beyim amman)
Hem sevaptır hem hayır
Üç o yandan beşte bu yandan
Bir de Keleş yaylasından
Çayır çimen ortasından
Sever isen sev beni candan
Oğlan adın hem Bekir
(Aman amman beyim amman)
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Malım mülküm senin olsun
Oğlan beni çaydan aşır
Malın mülkün başına değsin
Çay derindir aşıramam
Şirin canım senin olsun
Oğlan beni çaydan aşır
Şirin canın benim olsun
Ver elini aşırırım
Kaynak: Aziz Çekirge

Oğlan Da Kolunu Sallama
Oğlan da kolunu sallama
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Gafile boş yere yalvarma
Bey babam beni sana vermiyor
Nafile benim için ağlama
İlimonum kalburda
Bu gece de kal burda
Bana dünür yollama
Benim göynüm nalburda
Mendilim suya düştü
Yar gönlüm sana düştü
Abeyim beni sana vermiyor
Gönlüme ateş düştü
Kaynak: Necmettin Pala

Oğlan Gider Oduna
Oğlan gider oduna
Ali derler adına
Ben Ali'yi severim
Köylünün inadına
(Bağlantı)
Uyan Alim uyan uyanamadım
Yülekli baltaya dayanamadım
Ali'nin başlığı yiğit başlığı
Yüce dağ başında vardır kışlığı
Yülekli baltaya verdim gençliği
Bağlantı
Kaynak: Salih Çağlar

Oğlan Kalk Gidelim
Oğlan oğlan kalk gidelim
Sigarayı feneri yak gidelim
Ne güzel oğlan yanasın oğlan
Oğlanın elinde lüver belinde
Oğlan çıkmış pencereye fesi elinde
Ne güzel oğlan yanasın oğlan
Oğlan oğlan boynuma dolan
Kolum sana yastık saçlarım yorgan
Ne güzel oğlan yanasın oğlan
Kaynak: Samiye Güler

Oğlan Kolun Sallama
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Sayfa 2198

(Kız)
Oğlan kolun sallama
Nafile boş yere yalvarma (aman aman)
Bey baban beni sana virmeyor
Nafile benim için ağlama (aman aman)
(Oğlan)
Bahçelerde gök çınar
Boyu boyuma uyar (aman aman)
İkimizde bir boyda
Ayırmaya kim kıyar (aman aman)
(Kız)
İlimonum kalburda
Bu gecede kal burda (amman amman)
Bana dünür yollama
Benim göynüm kalburda (aman aman)
Kaynak: Necmettin Palacı

Oğlan Özün Sevdiğim
Oğlan özün sevdiğim
Cahil sözün sevdiğim
Boyacılar boyamış
Göğce gözün sevdiğim
Yumurta aldım satın
Kabuğu dolu altın
Hey kadamı alası
Sen ağa ol ben hatun
Yumurta soyulur mu
Gözele doyulur mu
Gözel seven yiğidin
Kolları yorulur mu
Yumurta aldım satın
Kabuğu dolu altın
Hey kadamı alası
Sen ağa ol ben hatun
Kaynak: Eşe Selver

Oğlandır Oktur
Oğlandır oktur
Bir külek boktur
Atın kapıya
Faydası yoktur
Kızdır nazdır
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Sayfa 2199

Bin altın azdır
Bin daha getir
Gel kızı götür

Gel bu işten dön geri
İnattan hayır gelmez
Küpe yap bu sözleri

Oğlan atılmaz
Bala katılmaz
Çarşı pazarda
Pula satılmaz

Aynalı golük olmazsa
Ben gelin gitmem
Ud kemani çalmazsa
Aynalı golüğe binmem

Kızım haralı
Dağlar maralı
Kızımı alan
Gelsin paralı

Kaynak: Süleyman Sökmen

Kaynak: Ganime Kızılateş

Oğlanın Adı Metin

Oğul (Anam Haber Salmış)
Anam haber salmış yenimi yeni
Oğlum evlendirek diyo bu sene seni
Ben aradım buldum gelinliğimi
Evlenirsen bizim köyden al oğul

Oğlanın adı Metin de
Çini tabakta zeytin
Kimselerde gözüm yok da
Yare gitmek niyetim

Kız mı kalmadıydı emmin dayında
Ne işin varıdı ta uzaklarda
Birkez sözüm dinle allah aşkına
Evlenirsen bizim köyden al oğul

Su gelir lüle lüle
Yar benzer beyaz güle
O yar benim hayatımdır
Ölürüm de vermem ele

İneği sahıpta yayık yayamaz
Emmin kimdir dayın kimdir tanımaz
Ölsek bile ölümüze ağlamaz
Evlenirsen bizim köyden al oğul
Kaynak: Turan Aksoy

Oğlanın Adı Ömer
Oğlanın adı Ömer
Belimi sıktı kemer
Yarin ince belime
Yakışır gümüş kemer
Aynalı golük olmazsa
Ben gelin gitmem
Ud kemani çalmazsa
Aynalı golüğe binmem
Gel dağları aşalım
Hilalde buluşalım
Girelim biz kol kola
Çamlıkta dolaşalım
Aynalı golük olmazsa
Ben gelin gitmem
Ud kemani çalmazsa
Aynalı golüğe binmem

Oğul (Baba Nasihatı)
Bilinmez gelecek neler getirir
Bugünden hazırlan yarına oğul
Ecel gelir birgün alır götürür
Güvenme dünyanın varına oğul
Sadık insanlara eyle ülfeti
Şikâyet sebebi yapma külfeti
Doğru yola sarfet bütün serveti
Dikkat et ebedi karına oğul
Saptırma yolunu, varlık olunca
Sakın isyan etme darlık olunca
Haram yeme kazan kendi halince
Yaklaşma yadların narına oğul
Açlığını sakın ya da bildirme
Elinle dilinle kötüyü önle
Düşkünleri yokla, derdini dinle
Kulak ver mazlumun zarına oğul

Gitme fazla ileri
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Kara Nureddin’den öğüdünü al
Şu fani dünyaya etme itibar
Bu sözü unutma ölene kadar
Bu sözüm gitmesin zoruna oğul

Sayfa 2200

Dağlardan akar
Savrulur zindanlara
Zinciri kırar
Duvarı yıkar
Buluşuruz meydanlarda

Kaynak: Nurettin Yıldırım
Kaynak: Grup Yorum

Oğul Boyun İncedendir
Oğul boyun incedendir
Saçın teli sırmadandır
Asker oldun çok zamandır
Haber gelmez nicedendir
Oğul oğul ömrüm oğul
Oğul oğul cansın oğul
Tezgel güller açsın oğul
Sen dön baban ölsün oğul
Oğul oğul ömrüm oğul
Oğul dağlar yücedendir
Sırrı kara gecedendir
Kıyma ona zalım felek
Yavrum ile derdin nedir
Oğul oğul ömrüm oğul
Kaynak: Engin Aydın

Oğul Gitme Demedim
Kor bir ateştir yüreğim
Coşku büyüttüm koynumda
Oğul gitme demedim
Omuz verdim kavgasına
Kızım gitme demedim
Omuz verdim kavgasına
Bulutlar ağlar
Dağlardan akar
Savrulur zindanlara
Zinciri kırar
Duvarı yıkar
Buluşuruz meydanlarda
Boy veriyor karanfilim
Özgür günün müjdesiyle
Kızım gitme demedim
Soluklar verdim sesine
Oğul gitme demedim
Soluklar verdim sesine
Bulutlar ağlar
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Oğul Oğul
Oğul Yar İçerden Anam
Oğul Kes Bağrımı Dost İçerden
Vallah Gurban Gözüm Kapunda Kaldı
Oğul Çıkmıyor Yar İçerden
Yeter Ağlatma Beni
Oğul Gözüm Kapında Kaldı
Yavrum Çıkmıyor Yar İçerden
Yeter Ağlatma Beni
Oğul Dil Meze Dudak Meze
Oğul Dil Değil Dudak Meze
Oğul Bilmezdim Gönül Verdim
Yavrum Ben Bir Halden Bilmezem
Yeter Ağlatma Beni
Oğul Bilmedim Gönül Verdim
Yavrum Ben Bir Kadir Bilmezem
Yeter Ağlatma Beni

Oğul Yarim Yaylalardan Aş Da Gel
Oğul yarim yaylalardan aş da gel
Gurban olam yar peşime düş de gel
Oğul yarim al eline sazları
Ben gidiyom kime eden nazları
Oğul yarim sitem etme boyuna
Nazlı yarim gelemiyom oyuna
Oğul yarim ılgaların geliyor
Nazlı yarim sevda beni deliyor
Bizim elin yaylaları hoş olur
Sen gelmesen kara bağrım taş olur
Oğul yarim al eline sazları
Ben gidiyom kime eden nazları
Kaynak: Mihrican Bahar

Oğula Ağıt (Binbir Çileyle)
Binbir çileyle büyüttüm oğlumu
Yemedim yedirdim bu güne getirdim
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Cesurdu mertti kaya gibi sertti
Bir gün geldi ki vay vay
Vurdular O'nu
Beni kınama ardımdan ağlama
Ne yaptımsa bilki halkım için derdi
Aslan gibiydi sözünün eriydi
Bir gün geldi ki vay vay
Vurdular O'nu
Yaşlı gözlerle beklerdim yolunu
Oğlum ya giderde dönmezse diye
Göz bebeğimdi benim her şeyimdi
Bir gün geldi ki vay vay
Vurdular O'nu

Sayfa 2201

Tarih kitabından öğrenip dünü
Daha ileriye götür bugünü
Yaptığınla gurur duyup göğsünü
Germek istiyorsan oku öğren yaz
Hep söylemek için özgürlük marşı
İstikbalin gökte fetheyle arşı
Her zaman kötüye zalime karşı
Durmak istiyorsan oku öğren yaz
Uyma tembel olan yüzü karaya
Çalışan oturur köşke saraya
Uygarlık yolunda en ön sıraya
Girmek istiyorsan oku öğren yaz

Oklavıyam Pazıyam

Kimseyi ayırma göz göre göre
Hepimizin dünya denilen küre
Sen insansın laik olduğun yere
Varmak istiyorsan oku öğren yaz

Oklavıyam pazıyam
Ak gerdanda yazıyam
Seni bana verseler
Dilenmeye razıyam

Gönüllü Coşkun’u gel olma üzen
İyiye doğruya güzele özen
Gelecek nesile mutlu bir düzen
Kurmak istiyorsan oku öğren yaz

Kaynak: Mehmet Gümüş

Di gel kız gel yanıma
Kanım kaynar kanıma
Saram seni canıma

Kaynak: Gönüllü Coşkun

Okudular (Pir Sultan Abdal)

Bu bağ bizim olaydı
Koruk üzüm olaydı
Ortak malı nidem
Hepsi bizim olaydı

Pir Sultan Abdal dediler
Seni yanlış okudular
Senin hakkını yediler
Seni yanlış dokudular

Di gel kız gel yanıma
Saram seni canıma
Kanım kaynar kanıma

Horasan'dan konuk geldin
Dost Urumu Sofusu oldun
Kendini dar da mı buldun
Seni yanlış okudular

Kaynak: Salih Cankat

Oku Öğren Yaz
Gerçeğe açılan gerçek kapıyı
Görmek istiyorsan oku öğren yaz
Demokratik çağdaş uygar yapıyı
Örmek istiyorsan oku öğren yaz
Sakın cehaletin düşme ağına
Çık ilmin en yüksek yüce dağına
Sen de teknoloji bilgi çağına
Ermek istiyorsan oku öğren yaz
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Ali Baba kırk harami
Gel tazeleme yaramı
İlahi aşkın Kerem’i
Seni yanlış okudular
Ne Ali’ydin ne Veli’ydin
Sen Hakk’ın edna kuluydun
Dost ceminin bülbülüydün
Seni yanlış okudular
Tevekkel tü tealallah
Diyen dillere maşallah
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Hemi vallah hemi billah
Seni yanlış okudular
Sen abdestin alır idin
Sen namazın kılır idin
Sen Allahı bilir idin
Seni yanlış okudular
Oğlunun adı Muhammet
Şah Sanem den sana hürmet
Ferman Baba diler rahmet
Seni yanlış okudular
Kaynak: Ferman Baba

Okudun Mu Güzelim
Okudun mu güzelim de kitabından heceyi
Eller aldı yarimi ben aldım kemençeyi
Elimdeki kemençe de Arhavi yapısıdır
Aç yüzünü güzelim de cennetin kapısıdır
Okudum yazar oldum da etrafı gezer oldum
O yavrunun derdinden de canımdan bezer oldum
Oy fındığım fındığım dallarına konduğum
Sevdim de alamadım da odur benim yandığım
Kaynak: Yaşar Turna

Okum Attım
Okum attım yayım nerden asayım
Kaderim böyleymiş kime küseyim
Kerbela'da yatan İmam Hüseyin
İlahi gözüme derman edersin
Kar daşı
Çık dağlardan kar daşı
Yitirdim yanar yürek
Nerde bulam kardaşı
Deryanın yüzünde döner üç gemi
Yiyelim içelim sürelim demi
Deryalar bekçisi ol Hızır Nebi
İlahi gözüme nazar eylesin
Güvengez
Topla dağda güvengez
Ne varlığa bel bağla
Ne devlete güven gez

Sayfa 2202

Okumak Gerek
Akıl fikir gönül sevgi harmanı
Cehalet en büyük ölüm fermanı
Secdeye sorulmaz derdin dermanı
İlim irfan bulup okumak gerek
Keremi insanda dokumak gerek
Küçümser insanı derler ki beşer
Beşerler yolundan elbette şaşar
Halbuki kitapta bir dünya yaşar
İlim irfan bulup okumak gerek
Keremi insanda dokumak gerek
İnsan gider ama eser bekanın
Elbette ki sırrı vardır zekanın
Virane eyleme gönül mekanın
İlim irfan bulup okumak gerek
Keremi insanda dokumak gerek
Ben naçiz bir ozan ilimse derya
Okuyanlar bilir cahile sır ya
Güneşten devasa bu ışık var ya
İlim irfan bulup okumak gerek
Keremi insanda dokumak gerek
Der İlhami aşktır ilme vardıran
Gönül mekanını yüce kıldıran
Neşter vurup yaraları sardıran
İlim irfan bulup okumak gerek
Keremi insanda dokumak gerek
Dünyadan bihaber olmamak gerek
Kaynak: İlhami Arslantaş

Okyanusta Balık Susuz
Okyanusta balık susuz
Gözleri seraba düşer
Kim içer bu deryaları
Yorgun ser haraba düşer
Arayıp sorsam halimi
Taş ezer başım elimi
Biçare gönlüm deli mi
Sabahtan şaraba düşer
Kabus dolu hayal düşte
Kahpelik var bu gidişte
Bir yenisi gelir peşte
Umudum turaba düşer

Kaynak: Aşık Veli Yaycı
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İlhami der bu alemin
Çomağı senin kalemin
Kendinden olursan emin
Yolsuzlar yoraba düşer

Sayfa 2203

Nefsin askeriyle ederiz cengi
Durmaz dalgaların aşkın ahengi
Hakikat rahının pirdir pörşengi
Ol nazlı pirmin pervanesiyem

Kaynak: İlhami Arslantaş

Ol Cemalullahın Pervanesiyem
Sırrı sır eyledim vardım canana
Ol cemalullahın pervanesiyem
Bir niyaz eyledim şahi mugana
Ol cemalullahın pervanesiyem
Hünkar Hacı Bektaş şahi evliya
Göründü bizlere nuri kibriya
Tevekkül babında olur mu riya
Ol cemalullahın pervanesiyem
Özün kul eyleyip birliğe satan
Turab olup Babı Rıza'ya yatan
Mahrum kalmaz mürşit yedini yutan
Ol cemalullahın pervanesiyem
Muhabbetle olmuş şu gönlüm küşat
Mürşide varanlar olurlar irşat
Bir esrara vakıf olur harabat
Ol cemalullahın pervanesiyem
Daimi'yim der ki şar gönlümüzde
Gezmeyiz yabanda yar gönlümüzde
Hakikatli olan kar gönlümüzde
Ol cemalullahın pervanesiyem
Kaynak: Aşık Daimi

Ol Nazlı Pirimin Pervanesiyem
Gönül hanesine kadem gelenler
Ol nazlı pirimin pervanesiyem
Car diyen kulların elin alanlar
Ol nazlı pirimin pervanesiyem
Hayranım efendim lebin lalına
Doymak olmaz lezzetine balına
Şeyda bülbül kondu aşkın dalına
Ol nazlı pirimin pervanesiyem
Eser gönlümüzde hakikat yeli
Çok şükür açıldı muhabbet gülü
Desti kudretinden içtim bir dolu
Ol nazlı pirimin pervanesiyem
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Derti Daimi'yim yololdum kaldım
Aşkın ateşine kül oldum kaldım
Bir piri muğana kul oldum kaldım
Ol nazlı pirimin pervanesiyem
Kaynak: Aşık Daimi

Ol Tıfl-ı Nevreste
Ol tıfl-ı nevreste şûh- ı cihanım
Hublar içre şimdi bir danecedir
Aceb bi-vefadır çeşm- i fettanım
Gönlüm ol ecilden divanecedir
Bilmez ol bi-vefa yar- ı sadıkı
Bigane zanneder vasla layıkı
Gamzesi nuş ider hun- ı aşıkı
Böyle bir gözleri mestanecedir
Ömer sevdasını baştan aşırmış
Hayal- i yar ile kendin şaşırmış
Böyle bir fettana gönül düşürmüş
Ayb eylemen biraz divanecedir
Kaynak: Aşık Ömer

Olam Boyun Kurbanı
Olam boyun kurbanı
Sensin dağlar ceylanı
Kara kaşın gözlerin
Budur aşkın fermanı
Hey öldürme beni
Şevmişem seni
Kuş diline kurban
İnce beline hayran
Şeker lebine doymam
Vay benim maralım
İncidir dişin senin
Hoştur gülüşün senin
Aşkından ölürem ben
Yok mu insafın senin
Hey öldürme beni
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Şevmişem seni
Kuş diline kurban
İnce beline hayran
Şeker lebine doymam
Vay benim maralım
Kekliğin gözü ela
Başıma açtı bela
Yiğit ona demişem
Sevdiğini tez ala
Hey öldürme beni
Şevmişem seni
Kuş diline kurban
İnce beline hayran
Şeker lebine doymam
Vay benim maralım

Sayfa 2204

Öldürme meni sevirem seni
Danış diline gurban
Şeker lebine gurban
İnce beline gurban
Ay menim maralım
Ay menim ceyranım
Garadır gözün senin
Şirindir sözün senin
Öldürdün meni ay gız
Yetmez mi nazın senin
Öldürme meni sevirem seni
Danış diline gurban
Şeker lebine gurban
İnce beline gurban
Ay menim maralım
Ay menim ceyranım

Kaynak: Saliha Akdağ
Kaynak: Saliha Akdağ

Olam Boyun Kurbanı -OrjOlam boyun gurbanı
Sensen Şeki ceyranı
Garadır gaşın senin
Odur derdin dermanı
Öldürme meni sevirem seni
Danış diline gurban
Şeker lebine gurban
İnce beline gurban
Ay menim maralım
Ay menim ceyranım
İncidir dişin senin
Tapılmaz eşin senin
Eşkinden ölürem men
Yoh mu insafın senin

Olamaz (Evlad-ı Ali'den)
Evlad-ı Ali'den daman tutmayan
Cahildir o kamil insan olamaz
Güruh-i Naciye dahil olmayan
Gafildir o ehl-i irfan olamaz
Hacı Bektaş Veli alemin kutbu
Lü lü il merdüman tercih-i rabbi
Yok ise kişinin evladı hubbi
Yarın onlar için gufran olamaz
İnkıyat eyleyip resule kail
Budur Feyzi olan ilmine amil
Birdir bu dünyada mürşid-i kamil
Çün bir tahtta iki sultan olamaz
Kaynak: Aşık Feyzi

Öldürme meni sevirem seni
Danış diline gurban
Şeker lebine gurban
İnce beline gurban
Ay menim maralım
Ay menim ceyranım
Geyibsen yeni moda
Salıbsan meni od'a
Kime deyim derdimi
Kim yetişsin feryada
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Olamaz (Güftumu Guşuma)
Güftumu guşuma mengüş eyleye gör ey ihvan
Ağyara meyledenin arzusu yar olamaz
Cemalinden cemal vermiş sana Hazreti Süphan
Na haktaysa gözün çün gördüğün didar olamaz
Fazlullah'tan dersin alan özünü tenha kıldı
Muhibban-ı sadıkanlar tevhid-i hakka daldı
Bir dilbere meyleyledim aklımı baştan aldı
Serteser bin bir bad ile mansur u dar olmasın
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Nar ü bad ü ab ü hakten ademde tekmil vücut
Gel beri Dertli Divani ademde eyle sucut
Cihanda her ne var ise bil ki ademde mevcut
Ademde mevcut olmayan cihanda var olamaz

Sayfa 2205

Neslin Düldül aslın Kırat
Üstünde alınır murat
Dal boynunda çifte kanat
Başındaki tel olaydı

Kaynak: Dertli Divani
Kaynak: Köroğlu

Olaydı (Bu Suz-i Zulmetten)
Bu suz-i zulmetten divana gönül
Neyleyim bir kerre azad olaydı
Cevr ile yıkılan virane gönül
Nail-i vasl olup abad olaydı
Bağ-ı vuslat olsa biganelere
Baykuş ser çekmezdi viranelere
Yanıp yakılmadan pervanelere
Ateşten olurdu imdad olaydı
Emrah'ım saldın bu ateşlere
Bak gözümden akan kanlı yaşlara
Böyle çalınmazdım taştan taşlara
Felekte ikbalim küşad olaydı

Olaydım (Gözüme Görünür)
Gözüme görünür canan illeri
Bu saat bu dakka onda olaydım
Bu nasıl hayaldir bu nasıl rüya
Konuşurken ben o yanda olaydım
Gece gündüz hasret çektim narına
Ansızın düşmüşüm aşkın turuna
Bend olduk Bardız'a körü körüne
Her dedikçe ben Afgan'da olaydım
Hayran oldum kavimine soyuna
Necip selatına uzun boyuna
Han kızları gider hergün toyuna
Hazır ben de bir pünhanda olaydım

Kaynak: Erzurumlu Emrah

Olaydı (Gözünü Sevdiğim Kırat)
Gözünü sevdiğim Kırat
Sana uzun yol olaydı
Şöyle elek selesi sık
Sırtına bir çul olaydı
Bakan gözüm seni görür
İk'ellerim saçın örür
Bana imdat senden gelir
Konuştuğun dil olaydı
Sana binen malı neyler
Senin ile gönül eyler
Yedi cihan seni söyler
Boyun selvi dal olaydı
Fanisin hey dünya fani
Esirin eyledin beni
Yüzdürmeye Kırat seni
Hazar gibi göl olaydı
Aygırdan aldın huyunu
Çekip getirdin soyunu
Aras'tan içer suyunu
Seni tutan kol olaydı
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Nihani'ye kim söz diyor kim haber
Sürur kenar durur rast gelir keder
Her daim yastadır bağlı sim kemer
Bele bağlı o gerdanda olaydım
Kaynak: Aşık Nihani

Olaydın (Kimsenin Hatasın)
Kimsenin hatasın göremez idin
Kendi noksanını bilmiş olaydın
Herbir söze cevap veremez idin
Benlik davasından geçmiş olaydın
Kulağın olaydı sözüm duyardın
İrfanın olaydı bana uyardın
Ayağın ısırıp kana boyardın
Bir kelbin ağzında on diş olaydın
Ben nerye kaçsam görecek. idin
Defter-i amalim dürecek idin
Bilirim Şani'yi sürecek idin
Dervişan üstüne teftiş olaydın
Gazeller yaparsın lafların çoktur
Lakin o sözlere karnımız toktur
Gerçi hiddetine sözümüz yoktur
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Ey Harabi biraz geniş olaydın

Sayfa 2206

Sakalım pir oldu kaddim büküldü
Sarardı gül benzim zağferan oldu

Kaynak: Edip Harabi

Olayım (Gül Yüzlü Yar)
Gül yüzlü yar hergün size
Gelip giden yol olayım
Bazen gelip otur bize
Halı kilim çul olayım
Güzellikte birsin bence
Haksız mıyım söyle sence
Boyun orta belin ince
Seni saran kol olayım
Ağlıyorum güldür beni
Düştüm yere kaldır beni
Öpüp okşa soldur beni
Kokladığın gül olayım
İstiyorsan çektir çile
Ben razıyım bile bile
Gel yak beni aşkın ile
Sen ateş ben kül olayım
Ben Gönüllü Coşkun ere
Gel göğsünü gere gere
Soyunup gir arasıra
Yıkandığın göl olayım

Ana dil vereli şu Şemi kemter
Eder lisanında ismini ezber
Bir kere olmadı vuslat müyesser
Beyhude dillere hep destan oldu
Kaynak: Aşık Şemi

Oldu (Ben Neyleyim Kader Seni)
Ben neyleyim kader seni
Birgün yüzüm gülmez oldu
Yiyip içen çekip gitti
Kimse geri gelmez oldu
Boşa gitti her dramım
Bomboş kaldı evim damım
Kime döksem derd ü gamım
Kimse halim bilmez oldu
Dönmez oldu kader çarkı
Uğraştım bulmadım farkı
Boşa gezdirdim gam yükü
Sattım kimse almaz oldu
Bu sineme düştü ateş
Öz derdime yanar herkes
Evlat kavim kardeş
Gözyaşımı silmez oldu

Kaynak: Gönüllü Coşkun

Oldu (Acep Kande Gezer)
Acep kande gezer ol yüzü mahım
Onu görmeyeli çok zaman oldu
Enderundan çerağ olunca ahım
Yedi kat göklere dirahşan oldu
Uftade olalı bir afitaba
Hasret oldu iki dideler haba
Eşk-i çeşmim dökülünce turaba
Ruy-i zemin lal-i bedehşan oldu
Bana çok cevretti haktan utanmaz
Kişi sevdiğine kem sanı sanmaz
Gözüm görmeyince gönlüm inanmaz
Bazı ahbap der ki Müslüman oldu
Kocaldım çeşmimin nuru döküldü
Ah ede ah ede ömrüm söküldü
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Dumani der çar köşeden
Kurtulmadım endişeden
Herkes almış bir neşeden
Baktım bana kalmaz oldu
Kaynak: Aşık Dumani

Oldu (Gitti Çamlıbel Beyleri)
Gitti Çamlıbel beyleri
Bana dert oldu dert oldu
Baktım Ayvaz'ın yoluna
Gözüm dört oldu dört oldu
Kervanlar göçtü Yemen'e
Kötüler gelmez imana
Yıkılsın böyle zamane
Kötü mert oldu mert oldu
Köroğlu der şahbazlarım
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Düzen tutmuyor sazlarım
Ben böyle sefil gezerim
Adım kurt oldu kurt oldu
Kaynak: Köroğlu

Oldu (Hey Ağalar)
Hey ağalar dinlen kavga işini
Görki Şadevan’da kal-makal oldu
Dağlar seda verdi toplar atıldı
Nas ağlaştı didem yaşı sel oldu
Sel sel oldu yaşım ahu zar indi
İmdada yerişen Mevla’ dır indi
Yalağuzçam gediğinden görüldü
Nizam kadem bastı gel ha gel oldu
Gel ha gel olanda yürüdü asker
Dört bin koşum idi tamam hulüskar
İbrahim Paşaydı onlara serdar
Kazak gördü işi müşkül hal oldu
Çal ha çal olanda çekti koşunu
Dizi üste indi dağın döşünü
Herkes koltuğuna aldı başını
O gün akşamaçan çal ha çal oldu
Çal ha çal olanda Urus bozuldu
Saldat kaçtı şoş yoluna düzüldü
O gün her tarafa gazet yazıldı
Alındı Ardahan kızıl gül oldu
Kızılgül’de türlü sohbet açıldı
Yaralı sağ birbirinden seçildi
Cahil olan çiçek gibi biçildi
Koçyiğidin gülgez kanı göl oldu
Yığıluban gülgez kana bakması
Analar ağlayup şivan çıkması
Et talanı Ardahan’ın yağması
Yiğirmi dört saat ha al oldu
Al ha al olanda gelmedi imdat
Derakap yanını sardı hep sadat
Ya Rabbi mümine sen eyle medet
Çok kimsenin mezar yeri çöl oldu
Çok çöller karardı topun narindan
Urum korktu nasın tarümarından
Kalktı Hanaklardan göçtü yerinden
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 2207

İrkü aldı öz özüne del’oldu
O ülküde Orağaz’ı kırdılar
Ne dindürüp nede mühlet verdiler
O ki bu kırgını hep de gördüler
Duyan kaçtı her tarafa yol oldu
Yol gitti Meyram’a görün bu işi
Yan yana düzdüler yüz elli kişi
Birden eylediler tabur ateşi
Onlar da orada sini Sal oldu
Sini Sal oldular dünya yüzünden
Kan töküldü Öçekli’nin gözünden
Geldi geçti Beyrehatun düzünden
Şoş etrafı tırpan değmiş cel oldu
Cel cel oldu gitti insanın leşi
Dahi yere yattı kalmadı kişi
Zennelerin ahı titredir arşı
Çok güzelin kirşanları kül oldu
Yandı fani dünya kül oldu bütün
Hak yardım eylesün bu işler çetin
Kimsede kalmadı ağız lezzetin
Çok kimsenin yerişmişi kel oldu
Acep n-acap imiş keli yiyende
Sadık kullar gam donunu giyende
Aklı puc olur dizi sıyrık diyende
Yakın bil ki bir gün Kenarbel olur
Kenarbel’i ağayanı gezeni
Molla müderrisi okur yazanı
Bütün gitti saltanatı düzeni
Kurtulanı koyun ile mal oldu
Adgüzel’ in şen idi konağı
Kamekan bezekli kaldı otağı
Badvalda saklardı doksan yatağı
Yüzü kumaş çarşafinan şal oldu
Derviş Ağa tuttular otağında
Süngüllü Kazaklar solu sağında
Oğlunu vurdular göz kabağında
Ne talihi kara gelmiş kul oldu
Derviş Ağa yandı katip elinden
Beni de vur dedi kendi dilinden
Çaparın güllesi söktü dalından
Ne ecele karşı gelen pul oldu
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Pul dedi saldatın gör nice biri
Meramı İsa’yı koymamak diri
Korkmadı ölümden dönmedi geri
Öz şehit dilinde Hak Resul oldu
Şehit düşenleri böyle gördüle
Günahı yok nahak yere kırdılar
Ne dindirdiler ne hali sordular
Dil bilenler var ise de lal oldu
Lal oldu köylerin tutuldu dili
Kazaklar taladı serveti malı
Yollarda şehitler tuttu sağ solu
Bi-günah İslam’ a böyle hal oldu
Hal yaman şehide böyle baktılar
Çok canları mızraklara taktılar
İlerde olanı hepte yıktılar
Ara yerin müzeviri bol oldu
Müzevirlerden çok çektik belayı
İslam’ı kırdılar edna a’layı
Ardahan Hoçuvan Büyük Göle’yi
Sağ kalan çöllerde sersefil oldu
Sersefili şimdi atak oyanı
Enver Beğ’ in adı aldı cihanı
Alman Avusturya hem Al-Osmanı
Bir Hamza bir Rüstem biri Al-oldu
Tevarih bin üç yüz otuz senede
Anda kulağıma değdiği bir seda
Şimdi itibarsız fani dünyada
Kul Ahmet’in bu destanı böyl’oldu
Kaynak: Çıldırlı Kul Ahmet

Oldu Yine (Elveda Zamanı)
Elveda zamanı geldi yanaştı
Aşacağım dağlar kar oldu yine
Münevver ahbaplar fazla şan açtı
Dediğim tekellüm dur oldu yine
Hayır olsun o yar bize uc olur
Böyle hasret kalsam halim nic'olur
Konuşup da ayrılması güç olur
Bu dünya başıma dar oldu yine
Der Nihani bakın ah figanıma
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 2208

Bir aman bulunmaz bu hicranıma
Ayrılık yetişti değdi canıma
Sinemin şehrinde pir oldu yine
Kaynak: Aşık Nihani

Oldum (Çıkayım Gideyim)
Çıkayım gideyim halkın elinden
Cihanın üstünde gama yar oldum
Kimse bilmez ben gedanın halinden
Canımdan başımdan ben bizar oldum
Mürvet Ali'nindir sözüm amandır
Fikrimde zeyn olan kaşı kemandır
Virane beklerim hayli zamandır
Terk ettim mekanım terk-i yar oldum
Bir gün ermez zalim hiç imdadıma
Zarımdan uğradı gözlerim neme
O gönlüm uğrusu cümle aleme
Seveli ben seni aşikar oldum
Bihamdillah muradıma erdime
İnşallah Hak tabiptir derdime
Varamadım vatanıma yurduma
Bir devasız derde giriftar oldum
Köroğlu'nun sevdası var başında
Gümanı var şu gönlümün başında
Leyla'yı ararken dağlar başında
Mecnun'un aşkına giriftar oldum
Kaynak: Köroğlu

Oldum (Gözüm Yaşı Akar)
Gözüm yaşı akar durur
Her gün artar sanma kurur
Sular hep üstüme yürür
Sen kaplıca ben duş oldum
Budadınız bunca dalı
Çalıştırdın aldın malı
Peşimdesin yıllar yılı
Sen atmaca ben kuş oldum
Yediğim içtiğim zehir
Size akar bunca zehir
İkiside belli şehir
Sen İstanbul ben Muş oldum
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Gözümüze çektin perde
Siz saldınız bizi derde
Ben doğalı sırtım yerde
Sizler hakem ben tuş oldum
Aşık Sancak çektim çile
Pazardan boş geldi file
Hacı olamazsam bile
Sizler şeytan ben taş oldum

Sayfa 2209

Gözlerim şimdi yolunu gözledi
Hislerim belki aşkını bekledi
Derdim aşkın tuzağında değil
Anladım aşkım seni aşk bekledi
Olmadı sevda yalan aşkında
Olmadı dünya hiç yokluğunda
Karamsar değilim ben aşkında
Olmadı bir tanem aşkım olmadı

Kaynak: Aşık Hasan Sancak
Kaynak: Adnan Eren

Olmadı Dediğimiz
Olmadı dediğimiz
Oldu demediğimiz
Haramdır bize yarim
Bu bizim yediğimiz

Olmalıyız (Türkiye'mde Yaşayanlar)
Türkiye'mde yaşayanlar
Birlik olmalıyız birlik
Ne Mutlu Türküm diyenler
Birlik olmalıyız birlik

(Bağlantı)
Tavuklar guli guli
On tanesi guguli
İlişmeyin yarime
O da Allah'ın kulu

Bu kin bu kargaşa niçin
Herkes ile iyi geçin
Vatan için millet için
Birlik olmalıyız birlik

Çiçek açtı kemtirler
İşlesin Fadimeler
Bilge dursun söylesin
Konuştuğumuz yerler

Bayraktaki al kanımız
Tarihlerde var şanımız
Düşman dolu dört yanımız
Birlik olmalıyız birlik

Bağlantı

Çözelim tüm sorunları
Planlar kalmasın yarı
Düşünerek yarınları
Birlik olmalıyız birlik

Al ipi orağını
Yar gidelim işine
Canlarım kurban olsun
Canlarının içine
Bağlantı

Canım fedadır vatana
Ün salalım dört bir yana
Edirne’den Ardahan'a
Birlik olmalıyız birlik

Kaynak: Volkan Konak

Olmadı Sevda
Günlerim sensiz geçmek bilmiyor
Bu kalp seni hiç atamıyor
Özledim diye kendine yanamıyor
Hasreti güle sana aşka doyamıyor
Başımda binlerce aşkın yarası varmış
Kalbimde bin sancı seni sarmış
Yokluğun varlığında belki azmış
Hasretim elinde sana sarılmıyor
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İkilikten gelir zarar
Hiç kimseye olmaz yarar
Tez elden verelim karar
Birlik olmalıyız birlik
Ezan sesleri yükselsin
İstiklal Marşı söylensin
Her fert bunu böyle bilsin
Birlik olmalıyız birlik
Ergün vatan için yaşa
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Önderimiz Kemal Paşa
Tüm vatanım baştan başa
Birlik olmalıyız birlik

Sayfa 2210

Aşık sadıkların bilinmez sırrı
Bülbüle görünmez goncanın harı
Kimseler varmazdı ileri geri
Dü cihan serveri pir olmasaydı

Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Olmamalı (Koşulacak Tek Bir Yol)
Koşulacak tek bir yol kalmışsa şu dünyada
O da senin uğruna uğruna olmamalı
Yaşanacak tek bir şey kalmışsa şu dünyada
O da senin hasretin hasretin olmamalı
Dağlar yüreğim olur
Yüreğimi bir kez olsun görmedin
Yollar hasretim olur
Yollarıma bir kez olsun düşmedin
Söylenecek tek bir söz kalmışsa şu dünyada
O da seni özledim özledim olmamalı
Çekilecek tek bir şey kalmışsa şu dünyada
O da senin külfetin külfetin olmamalı

Yaz gelince lale sümbül erişir
Güz gelince müddet çağı savuşur
Çare yoktur bülbül güle kavuşur
Velakin arada har olmasaydı
Der Said'im her sözlerim tastik et
Anla nasıl olur ol sırrı kudret
Nur ile keşfoldu ol sekiz cennet
Nar nereden çıkar nur olmasaydı
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Olmaya (Aman Dostlar)
Aman dostlar bu dünyada
İnsan ömrü az olmaya
Ne ayrılık ne de zinden
Terse dönen yaz olmaya

Kaynak: Servet Kocakaya

Olmasaydı (Bir Şemsi Aşk İle)
Bir şemsi aşk ile oldum divane
Yanardım büsbütün kor olmasaydı
Zemini cihanda gül mü biterdi
Eğer ol mübarek ter olmasaydı
Ne zulmet olurdu ne hükmü deniz
Ne şahmer olurdu ne kızıl öküz
Ne yer gök olurdu ne gün ay yıldız
Eğer ki kefinen nun olmasaydı
Cümle mahlukatın hakkı yezdanı
Yarattın embiyayı mürselini
Hemde yaratmazdın havzı kevseri
Akmazdı gözümden mim olmasaydı
Ol turi sinada haşroldu Musa
Hurmayı dalında bitirdi İsa
Yedinci katında ol kadem basa
Üstünde bir iplik var olmasaydı
Adem buğday için çok çekti melal
Bir zaman ortaya düştü kıylükal
Buğday bizim için olmazdı helal
Havva eğer hakka yalvarmasaydı
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Mence hoşdur duymamazlık
Kem-hicrana uymamazlık
İgidlerde saymamazlık
Gözellerde naz olmaya
Ola dostun sedaketi
Azaflıya mehebbeti
İstemirem o cenneti
Orda söhbet saz olmaya
Kaynak: Mikayil Azaflı

Olmayınca (Çok Şükürler Olsun)
Çok şükürler olsun gani mevlaya
Çoğu farketmezdik az olmayınca
Kışı cehenneme misal yaratmış
Cenneti bilmezdik yaz olmayınca
Yüzümü ben hakka eyledim turap
Cümleye yardım et ey gani yarab
Nice bin gölleri eylersin harap
İçinde turnası koy olmayınca
Birgün olur elin ermez dilbere
Genç iken kendine bir derman ara
Kim olursa olsun girer vebale
Ölçekte terazi düz olmayınca
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Sayfa 2211
Kaynak: Muhittin Abdal

Yarim ile gördüm sefayı demi
Gitmiyor başımdan dünyanın gamı
Ruhsati zamane tutmaz adamı
Elinde kemani saz olmayınca
Kaynak: Aşık Ruhsati

Olmayınca (Çok Yükseğe)
Çok yükseğe çıkma iniş zor olur
Dağlar geçit vermez yol olmayınca
Deli gönül elbet bir gün yorulur
Kendine münasip yar bulmayınca
Deli gönül elbet bir gün yorulur
Kendine münasip yar olmayınca
Herkes arar bulur kendi dengini
Yüksekten uçanlar aşar engini
Sonunda beğenmez kendi rengini
Renkten renge girer ar olmayınca
Söylediğin sözler incitmez beni
İstemem senin ben intihar etmeni
Dikkat et sözlerin küçültür seni
İnsanda kişilik var olmayınca
Kasım der ki senin benden farkın ne
İhtiyacım yoktur senin sevgine
Benden kötüsüne kul oldun yine
Gittin akrabana el almayınca
Benden kötüsüne kul oldun yine
Gittin akrabana el almayınca
Kaynak: Kasım Karşı

Olmayınca (Gazel)
Senin yolun varup menzile ermez
Gönülden gönüle yol olmayınca
Cahilin sohbetinde can bite mi
Sohbeti has sözü bal olmayınca

Olmayınca (Gönlüm İster)
Gönlüm ister meramına ermeyi
Neyleyim talihim var olmayınca
Çok isterim bülbül sesi duymayı
Bülbül gülü sevmez har olmayınca
Nasihatim gezme gönül yabanda
Bir umudum kaldı karasabanda
Düşmüşüm efkara iş yok tabanda
Gönül ziyan eder kar olmayınca
Devrettim otuzu kırka yüz tuttum
Hiçbir gün gülmedim daim yas tuttum
Bir dem için bir ateşi dost ettim
Yandırır cismimi kar olmayınca
Gözüm yaşı akar eli işlemez
Bülbül figan eder gülü beslemez
Gönül verip yar kolunu yaslamaz
Dostun seni sevmez yar olmayınca
Feryat eder daim sende kar bülbül
Ah eder bülbülü için gonca gül
Yüz bin mihnet etsen yine eldir el
Kalpte senin için ar olmayınca
Hoşa gider güzellerin oynağı
On sekizde yakar gönül sığnağı
Terkedemez güzel seven sevmeyi
Bulanıp da sonra dur olmayınca
Kader gül demezse asla gülünmez
Gönül kuşu pervaz etse yorulmaz
Dostun güzel olsa yine sarılmaz
Baştan iki gönül bir olmayınca
Bu sene kısmet çok fazla gezdi
Gözüm gördüğünü elim de yazdı
Zalim gurbet elden usandı bezdi
Noksan Hod'da durmaz zar olmayınca
Kaynak: Hodlu Noksani

Boyun çekip göz kırpmak kar eylemez
Dilbere söyleyen dil olmayınca

Olmayınca (Gönlümün Muradına)

Muhittin demekle ol bulunmadı
Çöp kımıldar mı hiç yel olmayınca

Gönlümün muradına eremedim
Can ile cananım bir olmayınca
Yalan dünya sırrına eremedim
Can ile cananım bir olmayınca
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Sayfa 2212

Hakk'a yarar doğru kul olmayınca
Nazlı yar el olmuş bakar yüzüme
Mehtaplı muhabbet kurulmayınca
Mızrap pena işlemiyor sazıma
Akordu düzeni bir olmayınca
Buğulu gözlerim yaşlarla doldu
Üç günlük viran da kar olmayınca
Yeşermez bağımda güllerim soldu
Gönlüme göre bir yar olmayınca
Hal beyan eder aşık larendeli’m
Dilde figan ahüzar olmayınca
Hiç uğruna gitti gençliğim fendim
Gönül yirmidört ayar olmayınca

Niceler gelirde tasvire bakar
Kendini bilmeyen odlara yakar
Bir kulaktan girer birinden çıkar
Kursağa bir delik yol olmayınca
Söylenen divandan sen ne anlarsın
Evliyaya gevher olup çağlarsın
Tutmadıktan sonra niye dinlersin
Mani mi türkü mü anlamayınca
Camış gelir kendi kendin kaşıtmaz
Nur doldurup kalp evini ışıtmaz
Binbir kelam desen birin işitmez
Neyleyim kulağı sem etmeyince

Kaynak: Aşık Larendeli

Olmayınca (Seyran Yerinde)
Gönül ne gezersin seyran yerinde
Alemde her şeyin var olmayınca
Olura olmaza dost deyip gezme
Bir ahdine bütün yar olmayınca
Yürü sofu yürü yolundan azma
Elin gıybetine kuyular kazma
Varıp her dükkanda metaın çözme
Yanında mürşidin sır olmayınca
Kalktı havalandı gönlümün kuşu
Kavga gıybet etmek kötünün işi
Üstadın tanımaz bunda her kişi
Anın kim mürşidi er olmayınca
Varıp bir kötüye sen olma nöker
Çerhine değer de dolunu döker
Ne Hüda'dan korkar ne hicab eder
Bir kötüde namus ar olmayınca
Şah Hatai'm eder bu sırrı beyan
Kamil midir cahil sözüne uyan
Bir baştan ağlamak ömredir ziyan
İki baştan muhib yar olmayınca

Değme sofuların meyi içilmez
Sofrasının baş ucundan geçilmez
Mahmurdur uykudan gözü açılmaz
Neyleyim marifet kal olmayınca
Engin olmayınca sular çağlamaz
Değme bir sofuya gönül bağlanmaz
Şah Hatayi’m gözüm yaşı sağlanmaz
Özünden bulanıp ağlamayınca
Kaynak: Şah Hatayi

Olmaz (Dünyayı Gezdim)
Dünyayı gezdim dolaştım
Ayrılık gibi dert olmaz
Tatlı canımdan usandım
Ayrılık gibi dert olmaz
Haçan döndüm yare baktım
Gözümden kanlı yaş döktüm
Gezdim her belayı çektim
Ayrılık gibi dert olmaz
Hilal kaşı keman değil
Zülfü ahir zaman değil
Be yarinler yalan değil
Ayrılık gibi dert olmaz

Kaynak: Şah Hatayi

Olmayınca (Yol Yüğrüktür)
Yol yüğrüktür her sofuyla tutulmaz
Müşteri olmazsa gevher satılmaz
Ekmek yedirmekle hakka yetilmez
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Kullar başına gelmesin
Kimse göz yaşın silmesin
Hakk düşmanıma vermesin
Ayrılık gibi dert olmaz
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Bana inanmayan varsın
Aşık'ın yüreğin yarsın
Neler çektiğimi görsün
Ayrılık gibi dert olmaz

Sayfa 2213

Özeri yozlaşır sistem kokarsa
İnsan onu biçer her ne ekerse
Yolsuzluk hırsızlık başı çekerse
Orda doğruların değeri olmaz

Kaynak: Kul Aşık
Kaynak: Aşık Özeri

Olmaz (Güneş Gibi Şahım Olsa)
Güneş gibi şahsım olsa
Devlet gibi tahtım olmaz
Gazi gibi bahtım olsa
Yine bana gelen olmaz
Güller açsam bağlar gibi
Gazel döksem çağlar gibi
Altın olsam dağlar gibi
Kıymetimi bilen olmaz
Hazne dolu akçem olsa
Türlü kumaş bohçam olsa
Yalan dünya bahçem olsa
Benden bir gül alan olmaz
Kuş olup gezsem havayı
Arayıp bulsam yuvayı
Dünyada kuru davayı
Benim gibi güden olmaz
Talibi der ki n'olurum
Mekanı nerde bulurum
Korkarım garip ölürüm
Cenazemi kılan olmaz
Kaynak: Aşık Talibi

Olmaz (Kalbi Taş Kesilmiş)
Kalbi taş kesilmiş gaddar insanın
Kessen beş paralık ciğeri olmaz
Kötüye kullanır bütün ihsanın
Bu işin eğeri meğeri olmaz
Önüne gelene çatar takışır
Bir meclise girse hemen kokuşur
Atalar demiş ki ata yakışır
Eşek bin yaşasa eyeri olmaz
Ehil olan yapar yararlı işi
Göz çıkarır cahil yaparken kaşı
Dinini öğrenen olgun bir kişi
Gidip sahte şeyhin zağarı olmaz
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Olmaz Ki (Kalkınmayı İstiyorsak)
Kalkınmayı istiyorsak gönülden
Dar geçitler geçilmeden olmaz ki
Yanlış hesap karı götürür elden
Doğru ölçüp biçilmeden olmaz ki
Çok çabala seç iyiyi kötüden
Bak ibret al doğu ile batıdan
Ne beklersin şu kapalı kutudan
Dışarıya açılmadan olmaz ki
Biraz tasarrufa önem verin de
Yürümeli yatmaktansa serinde
Gezip görmek gerek yerli yerinde
Koca dünya küçülmeden olmaz ki
Özeri tutarsa eğer aşılar
Beyin çalışırsa gözler ışılar
Cesur dürüst liyakatli kişiler
İşbaşına seçilmeden olmaz ki
Kaynak: Aşık Özeri

Olmaz Ki Gönül
Gönül aşka düştün yine
İnilersin pare pare
Bakmadan şu haline
Dert katarsın dert üstüne
Olmaz ki gönül olmaz ki
Su akmadan durulmaz ki
Hayal dolu şu gemiler
Yel olmadan yol almaz ki
Aşık maşukunu arar
Yarasına derman sarar
Her gün sinasını dağlar
Yar seversin yar üstüne
Necati'yim bunca yazı
Hiç bitmiyor bak ayazı
Sanki varmış gibi yazı
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Sayfa 2214

Kar verirsin kar üstüne

Düşüp de dünya şerrine kara efkar olmuşam

Kaynak: Necati Özdemir

Şenlik'im hizmet etmedim daim bir tarikata
Uyup iblis yığvasına çok ettim cürm ü hata
Şefaat ya resulullah muhtacım marifete
İsyanın hadden aşıptır çok günahkar olmuşam

Olmaz Mı (Melek Yüzlü)
Melek yüzlü niçin uzak oturdun
Yanına gelmeye kalksam olmaz mı
Kerem gibi yaka yaka bitrdin
Bir kere yüzüne baksam olmaz mı

Kaynak: Aşık Şenlik

Olmuşam (Ne Saatda)

Gençliğin seversen deme geri dur
Dudak kaymak tutmuş gerdan yeri nur
Gül memenin yaylaları görünür
Elimi koynuna soksam olmaz mı

Ne saatda geldim dünya evine
Şümsitara kara bahtlı olmuşam
Taleyim bed günüm kara cefakeş
Hicran evli derd otahlı olmuşam

Aşık Kara senin kulun var gibi
Gül bağında tomurcuklar nar gibi
Gerdanından aşağıya ter gibi
Süzülüp süzülüp aksam olmaz mı

Felek koymadı ki birce yarıyam
Gözüm açdım gördüm üzü qarayam
Derd ü möhnet hicran qem serdarıyam
Bu dünyada derd sınaqlı olmuşam

Kaynak: Aşık Kara

Eli'yem çok çekdim derd ü beladan
Qem el götürmedi men mübteladan
Alem-i ervahda gal ü beladan
Hof ciyerli Karadağlı olmuşam

Olmaz Olsun (Garip Geldim)
Garip geldim şu dünyaya
Garip kaldım yüzüm gülmez
Kerem oldum yana yana
Alem bilir o yar bilmez

Kaynak: Aşık Ali

Olmuyor (Girilmez Sandığım)

Olmaz olsun bu ayrılık
Olmaz olsun bu dargınlık
Giden gelmez gelen gülmez
Şu halimi kimse bilmez

Girilmez sandığım hücreme girdin
Demir üste halı serdin olmuyor
Görülmez sandığım sırrımı gördün
Sırrımın sırrına erdin olmuyor

Ay doğmadan batar günler
Kavuşmadan solar güller
Hasretini çeken kalbim
Bilmez misin niçin inler

Sana bu yüreği verdim desem de
Canımı yoluna serdim desem de
Her halde istesem istemesem de
Bilirim derdim derdin olmuyor

Kaynak: Orhan Hakalmaz

Mısralara yüklü temennilermiş
Gönül avuttuğum o ninnilermiş
Samimi olmayan tegannilermiş
Yaramı bin kere sardın olmuyor

Olmuşam (Divan)
İçip aşkın badesini vücud-i nar olmuşam
Divane derviş misali feryad-i zar olmuşam
Perişan bülbül kan ağlar ah u nalemden menim
Dil hasta gönül şikeste hem tarumar olmuşam
Bin yıl ömür verdi Adem'i saldı aha
Yedi yüz elli Şit yaşadı dokuz yüz elli Nuh'a
Erenleri hak edeni fani kılar mı raha
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Bildiğim elin uzanır yıldızlara
Dostluğun bir dosttur yalnızlara
Numunesi tek kalmış vefasızlara
Sevgiyi damardan verdin olmuyor
Ümitsiz değilim kurban olduğum
Bulursun bir çare o ki bildiğim
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Bildirirlerse sana bir gün öldüğüm
Yüzümde hicabı gördün olmuyor
Kaynak: Yakup Ziya Genç

Olmuyor (Yine Tazelendi)

Sayfa 2215

Olsa (Sırrın Açık Eden Dosta)
Sırrın açık eden dosta yaklaşma
Bir molla torunu imam da olsa
Sakın bir toplumda çizmeyi aşma
Cemiyetin hepsi rahman da olsa

Yine tazelendi yürek yarası
Açmasam olmuyor açsam olmuyor
Değil derler dert yanmanın sırası
Kaçmasam olmuyor kaçsam olmuyor

İnanma dünyada nakışlı dile
Dilinen bulaşır bin türlü bela
Battığın çamurdan çıkarsa bile
Bir defaya mahsus yaman da olsa

Gidip derdim kimden kime ne diyem
Dünyada kasavet benim hediyem
Efkar edip kendi kendim bu diyem
Biçmesem olmuyor biçsem olmuyor

Nice söz verenler caydı sözünden
Yiğit dara düşmüş namert yüzünden
O cahil yarinin sahte pozundan
Gönül viran olur irfan da olsa

Bilmem derdim desem hangi hekime
Hangi kapı çalıp gideyim kime
Bir yardımcı yoktur benim yüküme
Geçmesem olmuyor geçsem olmuyor

Haşimi bir bade aldığın zaman
Aşk ile sazını çaldığın zaman
Biçare gurbette kaldığın zaman
İyi seç dostunu baban da olsa

Bu benim halime gören şaşıyor
Ümit bağlarıma gazel düşüyor
Hangi kaba döktü isem taşıyor
Saçmasam olmuyor saçsam olmuyor

Kaynak: Aşık Haşimi

Değil Kul Dumani herşeyden emin
Sadece ümidi rabbil alemin
Nasıl diyem ben günahkar ademim
Uçmasam olmuyor uçsam olmuyor
Kaynak: Aşık Dumani

Olmuyor Sabahın Gurbet

Olsa Da (Güzeller Güzeli)
Güzeller güzeli şahane dilber
Seni terketmezem bin kan olsa da
Ne mümkün sevdiğim vazgeçmem senden
Cümle alem bana düşman olsa da
Herkese meyledip su gibi akmam
Vücudum şehrini odlara yakmam
Senden gayrı gülüm cemale bakmam
Karşımda Yusuf-i Kenan olsa da

Yollarına düşüp geldim
Karlı dağlar aşıp geldim
Geceler uykumu böldüm
Olmuyor sabahın gurbet

Emrahi derdinle sararıp solsun
Sana kemlik eden Tanrıdan bulsun
Olursa sevdiğim sen gibi olsun
Aşığa dünyada canan olsa da

Bülbülüm dargındır güle
Ol garip halim kim bile
Karıştı arzular yele
Olmuyor sabahın gurbet

Kaynak: Mehmet Muratoğlu

Çağlari ayrı yarinden
Getmez hayali serrimden
Öldürdün beni ölmeden
Kılınsın cenazem gurbet
Kaynak: Aşık Çağlari
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Olsam (Beni)
Bir şahin olsam uçsam dağında
Kırmızı gül olsam yarin bağında
Kavrulup da pişsem aşkın yağında
Dostun sofrasına koysalar beni
Irmak olsam denizlere dökülsem
Sürme olsam yar gözüne çekilsem
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Buğday olsam tohum olsam ekilsem
Dostun toprağına saçsalar beni
Dağ başında ekin olsam biçilsem
Sümbül olsam yar göğsünde açılsam
Rakı olsam şarap olsam içilsem
Dostun meclisine sunsalar beni

Sayfa 2216

Götürseydi beni şah divanına
Katsaydılar bir kamilin önüne
Hayvan mı unsan mı soran olsaydı
Reyhani der dosttan bekle yardımı
Bilmem tabip saracak mı sardı mı
Ben söylesem o dinlese derdimi
Doğru söz söyleyen yaran olsaydı

Kaynak: Erol Gürbüz
Kaynak: Aşık Reyhani

Olsam (Bu Dünyada Yalnız Kalmış)
Bu dünyada yalnız kalmış
Kulların kardaşı olsam
Her kim haksız yara almış
Gözlerinin yaşı olsam
Aşılmaz dağları delip
Halkın imdadına gelip
Dertlerini derdim bilip
Hepsinin sırdaşı olsam
Ömür boyu naçar kalan
Yoksullara gıda olan
Lezzetini terden alan
Emekçinin aşı olsam
Gönlüm ister kara günde
Karar versem doğru yönde
Keşke bu dünyada ben de
Dertlilerin başı olsam
Derviş Kemal söz müsait
Herkes olsun buna şahit
Adsız gariplere ait
Mezarların taşı olsam

Olsaydı (Saray Yapmak)
Saray yapmak kolay olur
Altınım param olsaydı
Ebedi mekanı bulur
Altınım param olsaydı
Allah yoluna koşardım
Nehir olur ben taşardım
Her yoksula el atardım
Altınım param olsaydı
Yaraları ben sarardım
Dost halinden sorardım
Kendime yuva kurardım
Altınım param olsaydı
Üstümüzde yüce hakem
Şahımızdır Zal-u Rüstem
Gönül estar gezmek hakkım
Altınım param oysaydı
Köroğlu’yam ölüm nedir
İman benim gönlümdedir
Cennet benim elimdedir
Altınım param olsaydı

Kaynak: Derviş Kemal
Kaynak: Vahit Köroğlu

Olsaydı (Alemde Bahtiyar İnsan)
Alemde bahtiyar insan olurdum
Keşfedip kusurum gören olursa
Umut var ki aradığım bulurdum
Bir kez doğru yol gösteren olsaydı
Belki bir er idim erlik çağımda
En yakın sevdiğim en uzağımda
Herbir çiçek bulunurdu bağımda
Zamanı geçmeden deren olsaydı

Olsun (Aman Gönül Aman)
Aman gönül aman ben sana kurban
Muhabbetin şirin bal gibi olsun
Pirini mestetsin o güzel reyhan
Ebedi solmayan gül gibi olsun
Aşkın ateşiyle yanıp kebap ol
Yık varlık evini hane harap ol
Mağrur olma kibir olma turap ol
Çiğnesin yüzlerin yol gibi olsun

Katılsaydım bir kamilin yanına
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Pirin zevkeyleyip sefa eylese
Hiç durmadan sana cefa eylese
Bakmasa yüzüne acı söylese
Söylemesin dilin lal gibi olsun
Her meydana atın sürücü olma
Dinleyici ol sen bilici olma
Ferahlanıp serbest gülücü olma
Aksın gözyaşların sel gibi olsun
Latife'm sen öğren güzel marifet
Marifetle tamam olur hakikat
Hakikatin ruhu pirine hizmet
Özün kapısında kul gibi olsun
Kaynak: Aşık Meluli

Olsun (Ben Göçü Burdan)
Ben göçü burdan göçürdüm
Bu dağ olmaz o dağ olsun
Bülbülü bağdan uçurdum
Bu bağ olmaz o bağ olsun
Yari getirin haneme
Haber eyleyin neneme
Bir hançer vurdu sineme
Koy yarin canı sağ olsun
Gelin görün bu halları
Kalkıp gidemem yollları
Yeşirdi gülün dalları
Bülbülün yüzü ağ olsun
Emrah'ım kapında gulam
Destur ver yanına kalam
Al yanaktan buse alam
Yanak olma dudak olsun

Sayfa 2217

Tan eyleyip niçin eli kınarım
Yad elinden giryan olup yanarım
Pervaneyim dost şem’ine dönerim
Gam değildir ko meskenim nar olsun
Gevheri der fırsat gitti elimden
Anın için korkum yoktur ölümden
Kim cüda kıldıysa beni gülümden
Bencileyin gonceleri har olsun
Kaynak: Aşık Gevheri

Olsun (Hicran Kucağında)
Hicran kucağında tuttuğun sırdaş
Çağlamış bulanmış durulmuş olsun
Sözüne sazına güven de yanaş
Kulağı ezelden burulmuş olsun
Boş kafa gezdiren seyyahlar gibi
Keşkülünün delik çıkması dibi
Ariften anlasın seçsin garibi
Hakikat yolunda yorulmuş olsun
Taban tepmiş olan gam kervanında
Dostunu konuklar tatlı canında
Koçlar gibi duran pir meydanında
Aslanlar yurdunda kurulmuş olsun
Gel dese de bakma nakes aşına
Bir fırsat arar da kakar başına
Dostun namert dehrin mihenk taşına
Felaket pazarında vurulmuş olsun
Duysun aşkın elindeki rebabı
Okunsun alnında çile kitabı
Neyzen gibi günahkarın hesabı
Mezara girmeden sorulmuş olsun

Kaynak: Ferman Baba
Kaynak: Neyzen Tevfik

Olsun (Ey Efendim)
Ey Efendim bana meylin var ise
Mahabbetin benim ile var olsun
Gönül senden gayri güzel severse
Bülbül gibi işim ah ü zar olsun
Tamahım yok bu dünyanın malına
Atlasına dilbassına şalına
Ben de Mecnun gibi dostun yoluna
Terkettiğim namus ile ar olsun
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Olsun (Oğul Emek Ver)
Oğul emek ver tarlaya
Dön harmanda yüzün olsun
Saygılı davran babaya
Hem anaya sözün olsun
Suyu bağla gel çayıra
Aksın gitsin ol bayıra
İşlerin çıksın hayıra
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Sayfa 2218

He oğul he nazın olsun

Olsun Mu Gönül

Kartolu ektim bostana
Sözü doldurdum destana
Bize mestane mestane
Bakan iki gözün olsun

Yar Yüzü Görmeden Gördüm Ölümü
Kanlı Cellat Geldi Derdi Gülümü
Nice Haram Kıldın Kestin Yolumu
Didarın Çehresi Solsun Mu Gönül

Bir ineğim var kınalı
Bu inek bu evin malı
Emektir insanın yolu
Oğul yolda izin olsun

Sırra Kıdem Basmış Ağalar Beyler
Ezilen Tebayı Kurtarmaz Reyler
Aşık Olma Sakın Delidir Derler
Yoksul Saçın Başın Yolsun Mu Gönül

Bu Ferman Baba geziyor
Derdin deftere yazıyor
İş dedim oğul beziyor
Çorbada bir tuzun olsun

Bir Hayal Dilberi Mihman Eylemiş
Tüketmiş Usunu Ziyan Eylemiş
Zenginler Aşkını Beyan Eylemiş
Aşıkların Kabı Dolsun Mu Gönül

Kaynak: Ferman Baba

Olsun Da Gör
Bu dünyada çile zahmet
İçten sızın olsun da gör
Bitmez başında elamet
Kara yazın olsun da gör
Amanın felek amanın
Kalmadı geçti zamanın
Ne kül kalır ne dumanın
Yanan közün olsun da gör
Hepsini de çok severdim
Kimin büyüttüm everdim
Bitmez kederinle derdin
Oğlun kızın olsun da gör
Var mı yok mu halin bilmez
Kimse imdadına gelmez
Bir gün olsun yüzün gülmez
Sulu gözün olsun da gör
Ufaldım girdim eleğe
Bakmaz isteğe dileğe
Usanın zalim feleğe
Bir çift sözün olsun da gör
Gören gözün görmez olur
Gulfani'ye sormaz olur
Elin dilin durmaz olur
Çalan sazın olsun da gör
Söz: Aşık Gulfani
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Kadir-İ Sarılmış Yaslı Karaya
Son Gülün Dikeni Girdi Yaraya
Hekimler Aşk Demiş En Son Çareye
Esmer Güzel Yarim Olsun Mu Gönül
Kaynak: Kadir Tanrıkulu

Olsun Varsın
Ne senden öncesi
Ne senden sonrası
Bir tek sen varsın
Yok ki başkası
Sen yoksan eğer
Dünya neye değer
Sen olmadan gülüm
Hayat sanki zulüm
Ayrılık ölüm olmasın
İsterse yaksın güneş
İsterse karlar yağsın
İsterse çaksın şimşek
İsterse seller aksın
İsterse dönsün dünya
İsterse hayat dursun
Sen yanımdaysan eğer
Olsun varsın
Kaynak: Özhan Eren

Olunca (Çevrilir Başıma)
Çevrilir başıma cihan dar olur
Bana efendimden itap olunca
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Bülbül gibi işim ah u zar olur
Gül yüzünden ref'i nikap olunca
Efendim beğendim tarz-ı edanı
Anınçün çekerim cevr ü cefanı
Boşlamam dilimden med ü senanı
Sine girip tenim turap olunca
Derunum şehrini odlara yakma
Nusha-i kübradır gönül hor bakma
Mevlanın yapısın kastedip yıkma
Tamir kabul etmez harap olunca
Derd-i aşkın ile şişte püryanım
Semaya ser çekti ah u figanım
Sefa mı kesbettin benim sultanım
Şemi'nin ciğeri kebap olunca
Kaynak: Aşık Şemi

Olur (Arifler Sohbeti)
Ariflerin sohbeti candan olur
Küfür gider Lutf-u imandan olur
Tarikatta taatin temiz kılan
Kendi ümmet tarıkı dinden olur
Talep ile nefsini bilmeyene
Zira bilmezsen kusur senden olur
Bunca nimetler yenilip içilir
Bilir misin aslını kandan olur
Gelsin gevher alan madenini buldum
Maden benim ol gevher benden olur
Genci buldun ise key faş eyleme
Kavga düşer aleme dandan olur
Arifler sohbeti Muhyeddin Abdal
...........................................
...........................................
Bile nur bilmeze zindan olur
Kaynak: Muhittin Abdal

Olur (Bir Kişi Ki Kemalini)
Bir kişi ki kemalini hıfzetse
İrfan meclisinde piri nur olur
Şerifat babına kayım olmayan
Daim onun altı üstü nar olur

Sayfa 2219

Ziya vermiş her eşyada nuru çok
Ol kim idi bey gafilden değdi ok
Mahşerde Resula iddakar oldu
Bendi yok başının yüce seri var
Hak talanın hikmeti var sırrı var
Ol nedir ki beş iklimde yeri var
Bunu bilmeyenin işi zar olur
Zülali de der ki zihnim bulanır
Didelerim gam bahrinde sulanır
Ol nedir ki dağ başına dolanır
Çıkar can cesetten rüzigar olur
Kaynak: Aşık Zülali

Olur (Düğünde Derdimi Yansam)
Düğünde derdimi yansam
Gelir benimle dost olur
Dar günümde iş buyursam
Yatar çadırda hasta olur
Yiğidin şahlanır atı
Her yerde ünlenir zatı
Geride bekleşir kötü
Kaçmaya yaman usta olur
Köroğlu'yum hey ağalar
Zarbıma dayanmaz dağlar
Sakın bozulmayın beyler
Bozulmak kötü nesne olur
Kaynak: Köroğlu

Olur (Gerçek Aşıkların)
Gerçek aşık olanların
Yüreciği yanar olur
Her canibden suriş ile
Şavkı odu kanar olur
Esirgen aşık kişiyi
Şefaat imandan dürü
Susamışları kandurur
Gözü yaşı tamar olur
Bir devletlü yoksul olsa
Usluyisen gülme ana
Yazıda kaba ağaca
Ulu kuşlar konar olur

Üç nedir ki üç kitapta yeri yok
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Ozan aşıklar sözünü
Söyle aşıklar dinlesin
Er var içinde od yanar
Er var ana çü nar olur
Kaynak: Aşık Ozan

Olur (Herkes Görevinde)
Herkes görevinde doğru çalışsa
Ne vurguncu olur ne talan olur
Saygı duysa adalete alışsa
Ne hırsızlık olur ne çalan olur
İnsanoğlu birbirinden bezmezse
Güçlü olan güçsüzleri ezmezse
Doğru konuşana kimse kızmazsa
Ne yalancı kalır ne yalan olur
Ben iyiyim sen kötüsün denmese
Vicdanlar sızlasa haklar yenmese
Amca dayı kayırmalar dönmese
Ne ayıran olur ne bölen olur
Mutluluk olmaz mı böyle olunca
Vatan kalkınmaz mı düzen bulunca
Her tarafta fabrikalar olunca
Ne saldıran olur ne salan olur
Merdanoğlu sözümüze uyulsa
Bu teklifim her tarafa yayılsa
İnsan haklarına saygı duyulsa
Ne öldüren olur ne ölen olur
Kaynak: Aşık Merdanoğlu

Olur (Yığılın Ahbaplar)
Yığılın ahbaplar yaren yoldaşlar
Gamlı gönlüm vatanından yad olur
Kahpe felek beni sürgün eyledi
Dostlar ağlar düşmanlarım şad olur
Daha geçti devran sürmek sırası
Aşk okunun merhem bulmaz yarası
Hiç kimsenin başa yanmaz çırası
Çoklar bu sevdadan na-murad olur
Ustasından ders almayan pirsizdi
Bir gül gördüm dört tarafı harsızdı
Koy desenler Kul Şenlik'e arsızdı
El içinde bu iş mana ad olur
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Sayfa 2220

Kaynak: Aşık Şenlik

Olur Diye (Şenlenmez Bu Dünya)
Şenlenmez bu dünya, harabat imiş
Derdi bir değil ki, beş on kat imiş
Hakka teslim oldu, emanet imiş
Heveslendik bize mal olur diye
Firkat geldi yaşın yaşın ağladım
Bu dert ile ciğerimi dağladım
Mendil ile ellerini bağladım
Yollar çiçeğini, çil olur diye
Akıl da kalmadı mihnetten, serde
Can mı dayanır ki böylesi derde
Yeni yayla tuttum, kondurdum yurda
Karışır komşuya, el olur diye
Kahpe felek bakmaz oldu yüzüme
Yaslıyım komşular bakman sözüme
Ağladıkça mendil tuttum gözüme
Akar gözüm yaşı, sel olur diye
Dertliler de türlü ateşe yanarlar
Başa gelmeyince kolay sanarlar
Ağlama pervane seni kınarlar
Yitirir aklını deli olur diye
Kaynak: Hekimhanlı Pervane

Olur Mu
Talibim varsam pirime
Baksam ala gözlerine
Pirimin gözü üstüne
Göz olur mu göz olur mu
Hak için gelmiştir dile
Söyleşir canları ile
Mürşidin sözü üstüne
Söz olur mu söz olur mu
Bakma sevda çektiğime
Yanarım can dost derdiyle
Hakkın ateşi üstüne
Köz olur mu köz olur mu
Canlar dergahta derilse
Adem nefsini öldürse
Hakkın sevgisi üstüne
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Sayfa 2221

Haz olur mu haz olur mu

Olur Mu (Çölde Bülbül)

Aslı mülevvesi ahkama koysan
Harir atlas güzel endama koysan
Acaib bir kelpi hamama koysan
Bin kerre yıkanmakla tahir olur mu

Çölde bülbül olur mu
Gül kafese konur mu
Gönül yare küsende
Dilde gel gel olurmu

Mürşid-i kamilden destur almayan
Ey Figani Hak yoluna gitmeyen
Üstad-ı kamile hizmet etmeyen
Feraiz bilmekle şair olur mu

Kaynak: Aşık Şahgüzel

Cahillere meyletme
Cahil yoldaş olur mu
Aleme sırrın verme
Herkes sırdaş olur mu
Bağrımız taş elden gardaş
Ömür yavaş olur mu
Yok ki kolum kanadım
Yar der yari sınadım
Oturup da ağladım
Böyle deyiş olur mu
Bağrımız taş elden gardaş
Ömür yavaş olur mu
Kaynak: Zülfü Beyhan

Olur Mu (İklimi Cananın)
İklimi cananın soldu gülleri
Bağı vuslat gülizarsız olur mu
Hal ehli halleder bu müşkülleri
Gonca harsız bülbül zarsız olur mu
Reftara çıktıkça karşı kemanım
Sulasın yolları çeşm-i girvanım
İr gör endamını hüsnü tabanım
Çin güzeli müşkibarsız olur mu
Vefa resmin hublar etseler resid
Can verip Ceyhuni eyler yine iyd
Harabat ehline ta'neder zahid
Aşık olan şivekarsız olur mu
Kaynak: Aşık Ceyhuni

Olur Mu (Kamil Olan Kelamından)
Kamil olan kelamından bellidir
Lisanından hata sadır olur mu
Mümin olan cemalinden bellidir
Rıza kapusunda zacir olur mu
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Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Olur Mu Ya (Emrini Terkeder)
Emrini terkeder nehyini tutar
Kuru dava ile kul olur mu ya
Tekrar bir de halka sofuluk satar
Böyle erkan böyle yol olur mu ya
Kişizadelik hiç alınmaz satın
Asil azmaz diye söylerler bütün
Bir mülevves yere düşse bir altın
O kıymetten düşüp pul olur mu ya
Terk-i heves edip hizmet etmelı
Arı ahvalini ibret tutmalı
Her çiçekten birer çeşni tatmalı
Bal bal desen ağzın bal olurmu ya
Haberi yok say ü gayret emekten
Böyle karın doymaz yarım çörekten
Güdük çapa ile kırık kürekten
İki çift katıra nal olur mu ya
Dünya cennet olsa sıkar ademi
Lezzet kesbettirmez hiç rahat demi
Ağlar sabi bile verin mememi
Çağrılmayan yere gel olur mu ya
Her çay için yol olur derler
İki ırmak bir sel olur derler
Damlaya damlaya göl olur derler
Göl olsa da Bahr-i Nil olur mu ya
Gönül yücelerden yüc'olmak ister
Beş-on kuruş ile hac'olmak ister
Ellisinden sonra hoc'olmak ister
Kart ağaçtan taze dal olur mu ya
Kendinden küçükten alma hiç öğüt
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Kendinden engine hiç uymaz yiğit
Kurda ürümezse sürüde bir it
Ona hoş biberli yal olur mu ya
Ye kuzuyu sen gösterme bazıya
İyi yalı yer de gitmez yazıya
Attan ileriye koşmaz tazıya
Atlastan tokalı çul olur mu ya
Söyleyemez asla galatsız sözü
Hiçbir marifette yoktur bir yüzü
Mektebi görmemiş kürsüde gözü
Elif be demeden dal olur mu ya
Tatlı söyle sen incitme Fatma'yı
Er olan yapar mı zene çatmayı
Güzel tanı yem yediğin batmayı
Başı boş her yerde sal olur mu ya
Ne ileriye git ne ensede kal
Ne methin şay'olsun ne derine dal
Sonradan görmüşe ne kız ver ne al
Osurgan lalesi gül olur mu ya

Sayfa 2222

Uğradığın çayın köprüsün ara
Bilmediğin suya dal olur mu ya
Bazı tavuk horozuna yan bakar
Fi'li fail tutar meydana çıkar
Devşirir daneyi deliği yıkar
Hiç açık kümeste fol olur mu ya
Herifin anbarı çalı dikenden
Hanımın kuşağı kendir kökünden
Yaktığı şapla da sığır bokundan
Çamaşıra yarar kül olur mu ya
Utanmalı asil yüz olan bir yüz
Utanmıyan yüze kar eder mi söz
Nikah olmuş zefaf olmamış bir kız
Mehri tahsis ile dul olur mu ya
Ne bir zikrin fikrin doğru yolun var
İyi halin yoktur kötü halin var
Güfrani hep günahlarda elin var
Böyle şair ehl-i dil olur mu ya
Kaynak: Karamanlı Güfrani

Elhasılı merdin beli bükülmez
Hem bir düşen ata kamçı çekilmez
Meyva bahçesine söğüt ekilmez
Meyvasız ağaç al olur mu ya
Sarığa selam ver yanına varma
Baktın bir mecliste oraya girme
Kör ile topalın yüzünü görme
Onlarla bir müşkül hallolur mu ya
Dağılır anası olmiyan yuva
Güreşebilir mi keçiyle deve
Bir misafir gelse erkeksiz eve
Buyur sen burada kal olur mu ya
Sıkı bağla gevşek tutma kuşağı
Densiz alıştırma oğul uşağı
Talihe güvenmiş yatar aşağı
Böyle çingenece fal olur mu ya
Eğer bozulmazsa herifin başı
Uygun olur ise hem arkadaşı
Gelirse vakitli unuynan aşı
Ey buna da kıyl ü kal olur mu ya
Dolaş dolambaya varma sen kıra
Caddeyi boşlama dayanıp dura
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Omuzumda Sevda Yükü
Omuzumda sevda yükü
Yollarda seni aradım
Beste beste türkü türkü
Tellerde seni aradım
Girdim yeşilden sarıya
Sordum ölüye diriye
Çiçeği verdim arıya
Ballarda seni aradım
Aşk yalımı girdi cana
Gönlüm döndü gülistana
Gece gündüz yana yana
Küllerde seni aradım
Yorulup demedim yeter
Hasretin gözümde tüter
Kerem'den Mecnun'dan beter
Çöllerde seni aradım
Bahçem çiçek bağım gazel
Birleşir ebedle ezel
Ayırmadım çirkin güzel
Kullarda seni aradım
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Sayfa 2223

Göz ucuyla bakar gider yel gibi
Ulaşmak için rahmete
Katlandım bunca zahmete
Karışıp söze sohbete
Dillerde seni aradım

On sekizde gördüğünü şaşırmaz
On dokuzda döktüğünü devşirmez
Yigirmide aklın derer taşırmaz
Sahip olur her yanına mal gibi

Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Omuzundan Aşağı
Omuzundan aşağı
Kız saçların örülmüş
Dünyanın güzelliği
Hep sana mı verilmiş
Ha buradan yukarı
Yol Gırandan aşıyor
Bu ne kadar güzellik
Benim aklım şaşıyor
Şu yokuşun başında
Gözlerim kamaşıyor
Gavurun kızma da
Güzellik yakışıyor
Bir ay doğar Gıran'dan
Gıran'ın gediğinden
Mevla beni ayırma
Canımın sevdiğinden
At başından beyazı
Gelmiş dağların yazı
Yarim ile geçirdim
Bahar ile bu yazı
Kaynak: Hüseyin Dizdar

On Birinde Bir Güzele
On birinde bir güzele hizmetim
Yeni açmış has bahçede gül giibi
On ikide henüz gelmiş baharı
Akar gider bozbulanık sel giibi
On üçünde ebru zülfü top durur
Aklı fikri temelinden kopturur
On dördünde yanağından öptürür
Dili şeker dudakları bal gibi
On beşinde çilesini doldurur
On altıda kendisini bildirir
On yedide maşukunu öldürür
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Yirmi beşte döner yüceden gider
Otuzunda dört etrafın denkeder
Otuz beşte yavaş yavaş kan gider
Kırk yaşında geçmez olur pul gibi
Kırk beşinde kızıl düşer gülüne
Ellisinde yokuş gelir yoluna
Elli beşte bak dünyanın haline
Tozar gayrı sermayesiz kül gibi
Altmışında duvarlara yan gelir
Altmış beşte gözlerinden kan gelir
Yetmişinde umut etme can gelir
Tekne taşır teneşirde sal gibi
Yetmiş beşte söyler söyler usanmaz
Sekseninde her ne etse utanmaz
Seksen beşte yatar gayrı uyanmaz
Ne söylersen heber vermez lal gibi
Doksanında hazır eyle bezini
Doksan beşte kimse çekmez nazını
Yüz yaşında teslim eder sözünü
Ey Ruhsati felek yine dul gibi
Kaynak: Aşık Ruhsati

On Birinde Bir Yar Sevdim
On birinde bir yar sevdim
Yeni açmış güle benzer
On ikide şeker şerbet
Oğul vermiş bala benzer
On üçünde gözün süzer
Zülüfün gerdana düzer
Kargı kamış gibi uzar
Boyu servi dala benzer
On dördünde pek derbeder
Dostun ikrarını güder
Nere çekersen ora gider
Boynu toklu kula benzer
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On beşinde yaşar yaşın
Her örnekten bağlar başın
Tenhalarda arar eşin
Tez alışkın tele benzer
On altıda kurt bilekli
Yüreği Hakka dilekli
Sağrısı yeşil örekli
Esen poyraz yele benzer
On yedide delidolu
Hiç bilmez gittiği yolu
Hasbahçenin gonca gülü
Kız turnada tele benzer
On sekizde geçer gücü
Kız oğlana bulur suçu
Gelinin ibrişim saçı
Kızın altın tele benzer
On dokuzda olur hasta
Zülüfleri deste deste
Gelin şeker şerbet tasta
Kız petekte bala benzer
Naçar Karacaoğlan naçar
Aşkın kitabını açar
Yirmide vakti geçer
Geçmez akça pula benzer
Kaynak: Karacaoğlan

On Üçünde Sevdam
Karadeniz yola düşme vaktidir
Açıver yüzünü gün ağarmadan
Yıka alnındaki kara yazıyı
Sularını kan ile yoğurmadan
Uçar kor yüreğim uçar
Düşer yollara
Karalarla yaralarla
Konar güllere
Sana koştum işte yayla göçünde
Türkünü söyledim dağlar içinde
Biz özlemi birde düşü sor bana
Yıllar geçer sevdam hep on üçünde
Kaynak: İbrahim Karaca

Sayfa 2224

On'ki İmam Zürriyetin Sevgisi
On'ki imam zürriyetin sevgisi
Bendedir İmam Hüseyin bendedir
Hemi sevdiğimdir hemi korkumdur
Sendedir İmam Hüseyin sendedir
Canda muhabbetim seni gören göz
Muhabbetim gitmez hem yaz hemi güz
Korkunu çekerim geceyle gündüz
Gündedir İmam Hüseyin gündedir
Hemi yarsın hemi yaralayansın
Yar ile davamı aralayansın
Hançer alıp sinem paralayansın
Candadır İmam Hüseyin candadır
Har almış da açılmıyor güllerim
Sana malum değil midir hallerim
Selman kesti kan eyledi ellerim
Kandedir İmam Hüseyin kandedir
Veli'nin kıldığı ah ü zar ise
Yine sen bilirsin işim zor ise
Ne kadar eksiklik kusur var ise
Bendedir İmam Hüseyin bendedir
Kaynak: Aşık Veli

On'ki İmamlara Giden Turnalar
Bahar oldu otlar bitti güz geldi
On'ki İmamlara giden turnalar
Boynumuz Kelula çölüne döndü
On'ki İmamlara giden turnalar
Size nazar kılsın her dem güzeller
İrızadan Abidin'e bağlıdır özüm
Zöhre yıldızını görmektir arzum
On'ki İmamlara giden turnalar
Hasan'la Hüseyn'e yazıldı yazım
Zeynel Abidin'e bağlıdır özüm
Zöhre yıldızını görmektir arzum
On'ki İmamlara giden turnalar
Zülfikar'ın cevri la'l ile gevher
Muhammet Bakır'dan ol İmam Cafer
Sorun görün sevdiğimden ne haber
On'ki İmamlara giden turnalar
Muhammet Bakır'dır şevki veliden
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İmam Irıza'dan Kanber uludan
Figanı Fatma'dan sesi Ali'den
On'ki İmamlara giden turnalar
Muhammet Taki'den okunan ferman
Naki'ye .................................. seven
Muhammet Mehdi'ye sancağı veren
On'ki İmamlara giden turnalar
Pir Sultan Abdal'ım el'aman aman
Biçilmedik ekin sürülen aman
Gönlüm eğlencesi on iki imam
On'ki İmamlara giden turnalar
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ona Yanarım (Dünya Benim)
Dünya benim olsa sevinmem asla
Ömür geldi geçti ona yanarım
Yaşamak istedim bin bir hevesle
İmkan elden kaçı ona yanarım
Bülbül oldum dalda ötüşem derken
Çiğdeme çiçeğe katışam derken
Umudun şehrine yetişem derken
Kervan dağdan aştı ona yanarım

Sayfa 2225

Şimdi idamlık diye suçlanmam ondan
O güzel sevgili artık benim oldu
Bugünlerde durulup uslanmam ondan
Kaynak: Ali Gündüz

Onikidir Şu Burdur'un Dermeni
Onikidir imanım aman şu Burdur'un dermeni
Dermenciye aman nasıl gönül vermeli
Ya kendisi imanım aman ya kellesi gelmeli
Ay karanlık aman görünmüyor izimiz
Üç kardeşiz aman kurban gitsin birimiz
(Bağlantı)
Olalım olalım olalım efem zeybek olalım
Güzel de kızlar polis olmuş teslim olalım
Bir incecik imanım aman yolum gider dermene
Oturmuşlar aman çayır ile çimene
Hem severim imanım aman hem okşarımkime ne
Al karanfil aman mor şişede ıslanır
Birgün olur aman deli gönül uslanır
Bağlantı
Kaynak: Tepeli Hasan

Günden güne yaram iner derine
Eremedim bu yaranın sırrına
Koca kartal şahinlerin yerine
Saksağanlar uçtu ona yanarım
Üstündağ'ım geldi geçti maziler
Her andıkça ciğerlerim sızılar
Has bir kumaş idim sahte terziler
Anlamadan biçti ona yanarım
Kaynak: Orhan Üstündağ

Ondan (Ceylanı Yar Sanırım)
Gözleri saçları endamı bir ceylan
O al dudağa bakıp aldanmam ondan
Ceylanı seveni bile kıskanırım
Yar ceylana benzer dayılanmam ondan

Onun Duasını Eden Kim İdi
Erenler sultanı Bağdat şehrinin
İptida binasın kuran kim idi
On'ki imam koymuş mihrap taşını
Onun duasını eden kim idi
Doksan üstad gelmiş anı yapmağa
Yapıp temel taşların berkitmeğe
Bağdat içinden teferrüç itmeğe
Gökten kandil ile inen kim idi
Uçurdum ben kuşum uçan kuş ile
Dolduysa gözlerim kanlı yaş ile
Üçyüz altmış başaçık derviş ile
Bağdad'a şeydallah iden kim idi

Bir avcı görsem bile deli olurum
Ceylanı yar sanırım kıskanmam ondan

Bağdad'ın yaylağın bile yayladı
İndi aşkın deryasını boyladı
İki cihan fahri dua eyledi
El kaldırıp amin diyen kim idi

Yare asılanları vurmuşum kızlar

Pir Sultan Abdal'ım zaman farıdı
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Ahımdan dağların karı eridi
Bağdat'tan çıkıp da bir tuğ bürüdü
Askerini çekip gelen kim idi
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Onun Katarından Ayırma Bizi

Sayfa 2226

Oy Mehmet'im Mehmet'im
Sana küstüm demedim
Seni bana geçmişler
Vallahi ben demedim
Sürmelim aman

Dağ yüzünde şah-ı kervan duruyor
Onun katarından ayırma bizi
Önünce Düldül'le Kanber gidiyor
Onun katarından ayırma bizi

Ordu'nun dereleri
Kara yosun bağlıyor
Kalk gidelim sevdiğim
Annem evde ağlıyor
Sürmelim aman

Gün müdür ay mıdır Muhammet Ali
Bizi irşat etti Bektaşi Veli
Arap oğlu gelir eli develi
Onun katarından ayırma bizi

Oy bağlamam bağlamam
Zerdali dalı mısın
Garip garip çalarsın
Benden sevdalı mısın

Gül kokusu Muhammed'in teridir
Ah ettikçe karlı dağlar eridir
Fatm'Ana on'ki imam katarıdır
Onun katarından ayırma bizi
Cebrail de kanadını açınca
Rahmetini yeryüzüne saçınca
Hasan Hüseyin çevresinden geçince
Onun katarından ayırma bizi
İmam Zeynel bekler zindan içini
Bağışlarlar günahlının suçunu
Bakır Cafer yükletince göçünü
Onun katarından ayırma bizi
Kazım Musa Rıza Hakk'ın yarıdır
Taki Naki Askeri intizarıdır
Selman'ın çiğninde bir oğlan vardır
Onun katarından ayırma bizi
Pir Sultan Abdal'ım Mehdi nic'oldu
On'ki imamların tahtı yüc'oldu
Pirin eşiğine varan hac'oldu
Onun katarından ayırma bizi

Kaynak: Kadir Üstündağ

Ordumuz Gitti Muş'a Dayandı
Ordumuz gitti Muş'a dayandı
Daşı toprağı kana boyandı
Bitlisi gördüm yüreğim yandı
(Bağlantı)
Ağlama aney belki gelirem
Ölüm olmazsa seni görürem
Hasan kalası bir uca kala
Etrafı aney canlı kerbela
Yüzbaşım gitti gelmedi hala
Bağlantı
Estege bindim oldum süvari
Bir anam vardır başı belalı
Bir çavuş düşmüş mavzer yaralı
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ordu'nun Dereleri
Ordu'nun dereleri
Aksa yukarı aksa
Vermem seni ellere
Ordu üstüme kalksa
Sürmelim aman
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Ormancı 1
Çıktım Belan kahvesine baktım ovaya
Bay Mustafa çağırdı dam(a) oynamaya
(Bağlantı)
Aman ormancı yaktın ormancı
Köyümüze getirdin yoktan bir acı
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Sayfa 2227

Gerevizin ortasında değirmen döner
Değirmenin suları dağından iner

Aman ormancı canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı

Bağlantı

Köyümüzün suları hoştur içmeye
İçinde köprüsü vardır gelip geçmeye
Sevdiğimi vurdular hiç mi hiçine
Yazık ettin ormancı köyün iki gencine

Anlamaz ormancı yıkar masayı
Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı
Bağlantı

Aman ormancı canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı

Mustafa'ya atılan kurşun Tevfik'e değer
Tevfik'imin acıları yürekler deler

Kaynak: Nazmi Yükselen

Bağlantı

Ormancının Evleri (Alim)

Kaynak: Yöre Ekibi

Ormancı 2

Ormancının evleri
Boyalıdır boyalı
İçerim kan ağlıyor
Kara haber duyalı

Çıktım tepe başına (Belan Kahvesine) da baktım ovaya
Bay Mustafa çağırdı dam oynamağa
Söz anlamaz ormancı yıkar masaya
Söz anlamaz ormancı çekmiş kafaya

Aman Alim aman Alim
Hallerimiz yaman Alim

Aman ormancı canım ormancı
Köyümüze getirdin yoktan bir acı

Ormancının evleri
İki sokak arası
Yaktı beni kül etti
Su Alimin sevdası

Gereviz'in suları hoştur içmeğe
Ortasında köprüsü var gelip geçmeğe
Yazık ettin ormancı köyün iki gencine
Söz anlamaz ormancı çekmiş kafaya

Aman Alim aman Alim
Hallerimiz yaman Alim

Aman ormancı canım ormancı
Köyümüze getirdin yoktan bir acı

Ormancının evinde
Sarı kilim döşeli
Bilmedim kaç yıl oldu
Alim derde düşeli

Gereviz'in ortasında değirmen döner
Değirmenin suları dağından iner
Mustafa'ya atılan kurşun Tevfik'e değer
Söz anlamaz ormancı çekmiş kafaya

Aman Alim aman Alim
Hallerimiz yaman Alim
Kaynak: Mehmet Özkaraca

Aman ormancı canım ormancı
Köyümüze getirdin yoktan bir acı
Kaynak: Tahir Erdinç

Ormancı 3
Çıktım Belen kahvesine baktım ovaya
Bay Mustafa çağırdı dama oynamaya
Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı
Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı
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Ormanda Alacalar
(I)
Ormanda alacalar
Yedi oni geyikler
Vardum istedum yari
Nişanlidu dediler
Anasina söyledum
Veremem oni dedi
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Babasına söyledum
Yaşi ufakdur dedi
Gardaşuna söyledum
Tabancama bak dedi
Halasina söyledum
Uşak bağa ne dedi
(II)
Dayısina söyledum
Yeğen kiyilmaz dedi
Amcasına söyledum
Dedesine sor dedi
İmamina söyledum
Nikah kiyamam dedi
Hagimina söyledum
İmza adamam dedi
Hersum çıkti kafama
Kitdum yarun peşine
O davrandi orağa
Ben davrandum piçağa
Fundukluk bahçesinde
Tüşdük kara ocağa
(III)
Uyun horona uyun
Tavan tahtasi gibi
Sarulayum boynuna
Yaban asması gibi
Ey benum sevdicuğum
Sen beni almaz misun
Ellerumi goynumda
Görü da yanmaz misun
Yayla çimeni yerden
Doymadum e gız senden
Yer doyarsa yağmurdan
Ben de doyarum senden
Kaynak: Erdinç Özten

Ormanda Büyüyen Adam Azgını
Ormanda büyüyen adam azgını
Çarşıda pazarda insan beğenmez
Medrese kaçkını softa bozgunu
Selam vermeğe dervişan beğenmez
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Sayfa 2228

Alemi taneder yanına varsan
Seni yanıltır mes'ele sorsan
Bir cim çıkmaz eğer kamını yarsan
Camiye gelir de erkan beğenmez
Elin kapusunda kul kardaş olan
Bumu sümüklü hem gözü yaş olan
Bayramdan bayrama bir traş olan
Berber dükkanında oğlan beğenmez
Dağlarda bayırda gezen bir yörük
Kimi timarlı sipahi kimi serbölük
Bir elife dili dönmiyen hödük
Şehristana gelir ezan beğenmez
Bir çubuğu vardır gayet küçücek
Zu'mu fasidince keyif sürecek
Kırık çanağı yok ayran içecek
Kahveye gelir de fincan beğenmez
Yaz olunca yayla yayla göçenler
Topuz korkusundan şardan kaçanlar
Meşe yaprağını kıyıp içenler
Rumeli Yenicesi duhan beğenmez
Aslında, neslinde giymemiş hare
İş gelmez elinden gitmez bir kare
Sandığı gömleksiz duran mekkare
Bedestana gelir kaftan beğenmez
Kazak Abdal söyler bu türlü sözü
Yoğurt ayran ile hallolmuş özü
Köyden şehre gelse bir Türkün kızı
İnci yakut ister mercan beğenmez
Kaynak: Kazak Abdal

Ormandan Gel A Cavırın Gızı
Ormandan gel a cavırın gızı da ormandan
Daha dün ayrıldım mor yazmalı da yarimden
Ay anam a bubam da denk geliyor
İkimizin boyları da denk geliyor
Dam üstüne sermişler de siniler
Sevip sevip almıyorlar da yeniler
Ay anam a bubam da denk geliyor
İkimizin boyları da denk geliyor
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Eklemedir goca gonak ekleme
Benden başka yar sevmişsin saklama

Sayfa 2229

Gözlerinden bellidir
Kaynak: Hamdi Özbay

Ay anam a bubam da denk geliyor
İkimizin boyları da denk geliyor
Kaynak: Mustafa Koçak

Oropa (Türkçe)
Ne biçim boyun vardır
Gülüm sen yılan mısın
Herkese söz verirsin
A bölünecek misin
Gülüm niye başını eğdin
Ben sana bir şey yapmadım
Seni ilk gördüğümde
Asıl sen bana yaptın
Sevmek kötü şeydir
Kimseye yazılmasın
Benim yüreğim yarıldı
Bir bak kanayan yaraya
Düşüne düşüne
Aklımı yitirmişim
Ağlayan kimsem yok
Herkes bağladı garazı
Herkesin işi oldu da
Benim niçin olmuyor
Gülüm gel benden yana
Yalvarırım ne olur

Ortak Benim Hakkımı Yeme
Bir kişiyle ortak oldum
Neşe gitti gamla doldum
Sonunda mevlayı buldum
Ortak benim hakkımı yeme
Ortaklığı sen istedin
Defterle hile ettin
Adaleti nereye deptin
Ortak benim hakkımı yeme
Bir anahtar sende idi
Bir anahtar bendi idi
Üçüncüsü kimde idi
Ortak benim hakkımı yeme
İnkar elme gel şekerim
Tersine döndü tekerim
Altun dişini sökerim
Ortak benim hakkımı yeme
Beraber açlık lokanta
Her gün süründün lavanta
İşin gücün hep avanta
Ortak benim hakkımı yeme
İkimiz açtık oteli
Sonra olduk mahkemeli
Güldürdün kendine eli
Ortak benim hakkımı yeme

Kaynak: Birol Topaloğlu
Kaynak: Bilinmiyor

Ortaca'da Evimiz
Ortaca’da evimiz
Suya düştü sevimiz
Sevda böyle giderse
Çatlar ölür birimiz
Aya bak yıldıza bak
Suya giden kıza bak
Kız Allah'ın seversen
Dön de bir yol bize bak
Gökte yıldız ellidir
Ellisi de bellidir
Gizli sevda çekenin
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Ortak Şuur (Bekara Boşamak)
Bekara boşamak ne de kolaymış
Üç haneli köye muhtar oldun mu
Aleyhte konuşmak basit olaymış
Beş tane davara saman böldün mü
Kendi düşse ağlar sen düşsen güler
İnsanlık o dur ki hep hayır diler
Aynı yöne bakan ayrılık böler
Kendi ailende birlik oldun mu
İyi niyet ile yola çıkarsın
Şom ağızlılara kulak tıkarsın
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Küçük bir çaban yok gönül yıkarsın
Beyinden önyargı silebildin mi
Bir şeyler yapılır tüzel anlamda
Karanlığa bir mum güzel anlamda
İnsanlığa hizmet özel anlamda
Sen de bir kervanda yerin aldın mı
Kaplumbağa gibi tek göz odada
Yaşıyor insanlar özel adada
Dar bakış açısı ısrar hatada
Dostunun derdini derdin bildin mi
Erişilmez üzüm koruk olur mu
Sarmaş dolaş kalpler kırık olur mu
Malkoç Ali gamsız doruk olur mu
Paslı kapıları çalabildin mi

Sayfa 2230

Tuna boylarına istihkam kazdım
Kırımdan çerkezden tatardan orduyu dizdim
Barut madeninden dagımız var bizim
Osman paşa der ki atları getirin
Piyade askeri sipere yatırın
Kafir küffarın işini bitirin
Ardımızda aziz Kuranımız var bizim
Rusya der ki tuna boylarına köprü yaparım
Sağına soluna zincir atarım
Çarşamba Perşembe puta taparım
Kilisede çalınır çanımız var bizim
Osman paşa der ki vermem amanı
Piyade hücum etsin topçu dumanı
Şimdi göreceksin papaz ahir zamanı
Plevneyi almaya ahtı pemanımız var bizim

Kaynak: Ali Rıza Malkoç
Kaynak: Mevlüt Belgen

Osman Efe Türküsü
Osman'ın bindiği yaldızdan eğer
Her gelen kurşunlar Osman'a değer
Eski muhabbetler kalmamış meğer
Alınan avlandım der Osman Efe
Osman yük yıkınmış yolun sağına
Atım uğramıyor Karadağı'na
Adam teslim m'olur Kürdün beyine
Alınan avlandım der Osman Efe
Kaynak: Mustafa Güvenen

Osman Paşa
Osman paşa der ki varırırm karadan
Kafirin neslini kaldırırım aradan
On sekiz bin alemi yeri göğü yaradan
Arkamızda aziz duacımız var bizim

Osman'ın Bindiği
Osman'ın bindiği doru küheylan
Gine mi geliyor Osman'sız bayram
Gidiyon gurbet ele taş ol da dayan
Süpürün hanları Osman geliyor
Dağların serdarı aslan geliyor
Osman'ın bindiği yaldızlı eyer
Atılan kurşunlar Osman'a değer
Kurşunlar geldikçe boynunu eğer
Düştüm bir çılgına ağlar giderim
Coşkun sular gibi çağlar giderim
Çıkar çıkar parmaklıktan bakarım
Konya seni ateşlere yakarım
Birgün olur ben murada çıkarım

Rusya der ki sınırım geniş
Koparsa kıymım çakarım gümüş
Bu kavga bize kavgamıymış
Altın madenınden bir dağımız var bizim

Düştüm bir çıkmaza yol belli değil
Kelepçe içinde gün belli değil

Osman paşa der ki düştüm Kars’ın yoluna
Sırmalı kılıncı aldım elime
Haydin evlatlarım düşün Hakkın yoluna
Ardımızda sabi sübyanımız var bizim

Osmanımın Mendili

Kaynak: Yöre Ekibi

Osmanımın mendili saman da sarısı of of
Osmanıma gıydılar gece yarısı
Osmanıma gıyanlar gahbeyidi hepisi of of

Rusya der ki bu sene azdım
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(Bağlantı)
Osmanım Osmanım zeybek Osmanım
Osmanıma gıyanlar olsun düşmanım
Susuz derelerde güller de biter mi of of
Osmansız evlerde duman tüter mi
Dünya malını neyleyim Osmanımı dutar mı of of
Bağlantı

Sayfa 2231

Adını sordum da Sultan dediler
Güzellikte fetva versin kadılar
Muska yazdır göz etmesin cadılar
Bu dağlarda böyle güzel olur mu
Hafız Hoca der de varsam otursam
Otursam da eğsiğini yetirsem
Kısmet olsa Ocaklı'ya götürsem
Bir iki ayda evlerine gelir mi

Açın gapıları Osman geliyor
Ger neşe ger neşe aslan geliyor

Kaynak: Hafız Hoca

Kaynak: Ahmet Gönlüm

Osmaniye Yeşil Fıstık Tarlası

Osmanımın Tesbihi

Osmaniye yeşil fıstık tarlası
Bir manzara var tarif edemem
Çadırlar kurulmuş sıcak havası
Bir manzara var tarif edemem

Osmanımın tesbihi var da mercandan
Irakılar içilsin kızlar meze versin
Agam da gerdandan
Boyunbağı ipekten bir yar sevdim yürekten de
Baygın Osmanım
Boyunbağı ipekten bir yar sevdim yürekten de
Yangın Osmanım

Toplaya toplaya çuval doldurur
İşçi ağanın yüzünü güldürür
Fabrikanın çarkını dönderir
Bir manzara var tarif edemem

Osmanım da iner gelir de karşıdan
Ellerim bağlı geçmem diyor
Agam da çarşıdan

Mağazanın baş köşesine konur
Kabukları kışın sobada yanar
Sarmadan çarşı pazarlarda döner
Bir manzara var tarif edemem

Boyunbağı dar m'olur sevmesi zor m'olur da
Baygın Osmanım
Boyunbağı dar m'olur sevmesi zor m'olur da
Yangın Osmanım

Sevimlidir durmaz çıkar geziye
Yüce dağı sevmez iner yazıya
Yaprağı yem olur koyun kuzuya
Bir manzara var tarif edemem

Osmanım da iner gelir de inişten
Her yanları görünmüyor
Agam da gümüşten

Aşık Derdi Derya tarlayı gezdi
Yerin fıstığına bir destan yazdı
Tüccarın cebinde cüzdanı çözdü
Bir manzara var tarif edemem

Boyunbağı ipekten bir yar sevdim yürekten de
Baygın Osmanım
Boyunbağı ipekten bir yar sevdim yürekten de
Yangın Osmanım
Kaynak: Osman Zeki Akça

Osmaniye İli De Bostancı Damı
Osmaniye ili de Bostancı damı
Seni seven yiğit de çeker mi gamı
Ne güzel olmuşsun bre kız hemi
Güzellik zekatın vermen mi gelin
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Kaynak: Aşık Derdi Derya

Oturmuşlar Hereke'nin Ağaları
Oturmuşlar Hereke'nin ağaları (aman)
Ayşe'm geliyor da yassıl
Koca kavacık dağları dağları (amman)
Amanın imanım da nereden geliyon da harmandan
Çok terlemişsin ben bilemedim aşşam da simandan
Bir tepeden bir tepeye yol olsa (aman)
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Ben saramadım da saranlara
Ayşe'm de aşkolsa aşkolsa (amman)
Amanın imanım da nereden geliyon da harmandan
Çok terlemişsin ben bilemedim aşşam da simandan
Kaynak: Yöre Ekibi

Ovalar Ovalar Engin Ovalar
Ovalar ovalar engin ovalar
Ovada yayılır tülü mayalar
(Bağlantı)
Dağdan gel yarim dağdan
Gel geç bizim o yoldan
Sen aşıksın ben yangın
Anen bilmiyor haldan
Bahçalarda badılcan
Ben askere yazılcam
Askerden gelip bille
Ben Kezben'e sarılcam
Kuşlar gibi biz havada uçalım
Ver elini yar dağlara kaçalım
Bağlantı
Kızgın olur yaylamızın taşı
Guduretten çekilmiş kalem kaşı
Bağlantı
Kaynak: Hüseyin Kayhan

Ovalarda Gonnara
Ovalarda gonnara
Ben varamam onlara
Beni yardan ayıran
Yetişmesin yennara
Yavaş yavaş sek de gel
Anan buban duymasın
Dolan dolan gizlen gel
Gomşular uyanmasın
Gaymaklının ovası
Su doludur govası
Pencereden görünür
Yarimin garyolası

Sayfa 2232

Yavaş yavaş sek de gel
Anan buban duymasın
Dolan dolan gizlen gel
Gomşular uyanmasın
Garanfilim morunan
Ekmek yedim horunan
Buban seni vermezse
Gaçıracam zorunan
Yavaş yavaş sek de gel
Anan buban duymasın
Dolan dolan gizlen gel
Gomşular uyanmasın
Kaynak: Bekir Kara

Oy Alaçam Alaçam
Oy Alaçam Alaçam
Ben bu kızı alacam
Eğer annesi vermezse
Yemin ettim çalacam
Bafra yolu düz gider
Kınalı bir kız gider
O kız yolu şaşırmış
İnşallah bize gider

Oy Bahçenize Giremedim
Oy bahçenize ben giremedim gazelden
Oy başım alıp gidemedim güzelden
(Bağlantı)
Hele hele yürü
Fistanını sürü
Anasının nazlı gülü
Nanay da nay nanay ola nay
Oy bahçenize giremedim sazlardan
Oy başım alıp gidemedim kızlardan
Bağlantı
Oy bahçenize ben giremedim biberden
Oy başım ahp gidemedim dilberden
Bağlantı
Kaynak: Hüseyin Dizdar
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Oy Benum Sevduceğum
Oy benum sevduceğum (da)
Olur mı böyle keder
Of sürmene yaylasıda
Onbeş doktora bedel
Arafil yomura da (oy)
Gel gidelim pazara
Ben pazarda duramam (oy)
Beni Rize'de ara
Çıkalım Soğuksu'ya (oy)
Bir eğlence edelum
Geldi Ordu vapuru (oy)
Trabzon'a gidelim

Sayfa 2233

Yandım göz göre göre
Yari Berdel olanın
Çaresini kim vere
Bağlantı
Kaynak: Bilal Ercan

Oy Bir Sigara Ver Bana
Oy bir sigara ver bana da
Haydi bak dumana dumana
Oy düşmanlar geldi imana
Haydi küçüğüm gelmez imana
Oy gel eyleme sevdiceğim ben gine gelirim
Ahret hakkın helal eyle belki de ölürüm

Trabzon'un feneri (oy)
İki defa döneyi
Geldi Ordu vapuru (oy)
Limana mı gireyi

Oy kayalardan kayarım da
Haydi yoktur benim ayarım
Oy ben bu dertten ölürsem
Haydi kaderime sayarım

Trabzon limanında (oy)
Vapurlar dolaşıyı
Var akluma gelende (oy)
Yüreğim alişiyi

Oy gel eyleme sevdiceğim ben gine gelirim
Ahret hakkın helal eyle belki de ölürüm

Kaynak: Hüseyin Dilaver

Oy Dağlar (Hayallerim Düşlerimle)

Oy Berdelim Berdelim

Hayallerim düşlerimle
Nice gamım kederimle
Karbeyaz kefenimle
Sevdaya sarıldım geldim

(Bağlantı)
Oy Berdelim Berdelim
Aşiret koymaz gelim
Gelinsin yad ellere
Lal olsun ağzım dilim
Gurbet eli dolandım
Seni alırım sandım
Dediler gelin oldu
Yandım ateşe yandım

Kaynak: Ümit Tokcan

Oy dağlar oy oy
Yalın ayak başım dik
Sermayemiz bir yiğitlik
Dağa taşa ektim geldim

Bağlantı

Gezdim gördüm dünya acı
Ağlıyordu kurdu kuşu
İnsanoğlu başım tacı
Tahtı tacı verdim geldim

Töre töre töre mi
Kimler sara yaramı
Yari Berdel ettiler
Tükettiler çaremi

Oy dağlar oy oy
Yalın ayak başım dik
Sermayemiz bir yiğitlik
Dağa taşa ektim geldim

Bağlantı

Kaynak: Hasan Hüseyin Demirel

Zalim töre bat töre

Oy Dağlar Yalçın Dağlar
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Yazlar kışlar uçan kuşlar tanığımdır
Ayrılıklar yolum oldu
Can yoldaşlar dil sırdaşlar tanığımdır
Ölümlerden gülüm soldu
Anam bacım arkadaşlar tanığımdır
Zulüm gelip beni buldu
Oy dağlar yalçın dağlar
Dumanı hırçın dağlar
Gün olur devran döner
Ağlayan bayram eyler
Oy dağlar haber verin
Sılamı özledim yine
Kuş olup kanat gerin
Yolunu gözledim yine
Oy dağlar oy dağlar
Kın olup bıçak verin
Anamı özledim yine
Kuş olup kanat gerin
Yolunu özledim yine
Oy dağlar yalçın dağlar
Dumanı hırçın dağlar
Gün olur devran döner
Ağlayan bayram eyler
Kaynak: Nihat Behram

Oy Dağlarım Dağlarım
Oy dağlarım dağlarım
Duman kalkmaz başından
Mektuplarım ıslandı
Gözlerimin yaşından

Sayfa 2234

Gel gız hakkın helal eyle oy oy oy dağlarım
Geldik yolun ayrımına oy oy oy gaderim
Arguva'nın başı daşlı oy oy oy gaderim
Akşam oldu gölge bastı oy oy oy dağlarım
O gelin sudan geliyi oy oy oy gaderim
Gasaveti beni bastı oy oy oy gaderim
Gasaveti beni aldı oy oy oy gaderim

Oy Eleşkirt (Gelin Kızlar)
Gelin kızlar yaylalarda
Güzel şirin bahçalarda
Ölünmez mi bu diyarda
Gelem yar yanına gelem
Oy aman aman aman aman oy Eleşkirt
Dağı taşı şen Eleşkirt
Dağda bülbüller ötüyor
Bahçada güller bitiyor
Derdim çoktur yar biliyor
Gelem yar yanına gelem
Oy aman aman aman aman oy Eleşkirt
Dağı taşı şen Eleşkirt
Eleşkirt'in içi söğüt
Büyükleri verir öğüt
Hem ariftir hem de yiğit
Gelem yar yanına gelem
Oy aman aman aman aman oy Eleşkirt
Dağı taşı şen Eleşkirt
Kaynak: İsmet Koçkar

Ha bu akan dereler
Hep gözümün yaşıdır
Sevişip de ayrılmak
Ölümün kardaşıdır
Kaynak: İrfan Ruhi Eren

Oy Gelin Kınan Kutlola
Oy gelin kınan kutlola
İlahi mübarek ola

Oy Dağlarım Oy Gaderim

Atladı endi eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Büyük evin yokuşu

Yüce dağda kar olmaz mı oy oy oy dağlarım
Sevende efkar olmaz mı oy oy oy gaderim
Nazlı yardan ayrılırsam oy oy oy dağlarım
Dünya bana dar olmaz mı oy oy oy gaderim

Gelinim kınan kutlola
İlahi mübarek ola

Şu dağların oylumuna oy oy oy dağlarım
Guşlar gonar yaylımına oy oy oy gaderim
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Çektim atının başını
Çağırın ağa gardaşını
Döksün gözünden yaşını
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 2235

Gül açmaz çağla dökmez
Gelinim kınan kutlola
İlahi mübarek ola
Kaynak: Nimet Nerkiz

Oy Gemici
Oy gemici gemici de
Nerden aldın pirinci
Benim sevdiğim güzel
Şu Ordu'da birinci

Vurur çakmak taşı kayalarıyla
Küfrünü medetsiz Munzur
Sahmurat suyu kan akar
Ve ben şairim
Namus işçisiyim yani, yürek işçisi
Korkusuz pazarlıksız, kül elenmemiş
Ne salkım bir bakış, resmin çekeyim
Ne kinsiz bir rüzgar, mısra dökeyim

Yumak yumak ipliğim
Nerde kaldın kekliğim de
Yetmez mi beklediğim

Oy sevmişem ben seni !
Ve sen daha demincek
Yıllarda geçse demincek
Bıçaklanış dal gibi ayrı düştüğüm

Gemi geliyor gemi de
Vona burnundan beri
Ben yarimden ayrıldım da
Yıl oldu görmeyeli

Ömrümüm sebebi ustam, sevgilim
Yaram derine gitmiş
Fitil tutmaz bilirim
Ama hesap dağlarladır, umut dağlarla

Yumak yumak ipliğim
Nerde kaldın kekliğim de
Yetmez mi beklediğim

Düşün uzay çağında bir ayağımız
Ham çarık kil çorapta olsa da biri
Düşün olasılık, atom fiziği
Ve bizi biz eden amansız sevda

Oy pınar kara pınar da
Hep kuşlar ona konar
Yarimden ayrı düştüm de
Yanar yüreğim yanar
Yumak yumak ipliğim
Nerde kaldın kekliğim de
Yetmez mi beklediğim
Kaynak: Muhsin Tercan

Oy Havar (Yangınlar)
Yangınlar, kahpe fakları, korku çığlıkları
Ve irin selleri aç yırtıcılar
Suyu zehir bıçaklar ortasındasın
Bir cana bir başa kalmışsın vay vay
Pasatsız duldasız üryan
Bir cana bir de başa
Seher vakti leylim leylim
Cellat nişangahlar aynasındasın
Oy sevmişem ben seni
Üsküdar'dan bu yana lo kimin yurdu
He canım, çiçek dağı kıtlık kıran
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Atıp bir kıyıya bir zamanı
Yarının çocukları gülleri için
Herbirinin ayva tüyü için çilleri icin
Koymuş postasını, görmüş restini
He canım, sen getir üstünü
Oy Havar, Muhammed İsa aşkına
Yattığım ranza aşkına
Deeey dagları un eder ferhadin gürzü
Benim de boş yanım hançer yalımı
Ve zulamda kan ter içinde ası
He desem koparacak dizginlerini
Yediveren gül kardeşi bir arzu
Oy sevmişem ben seni
Kaynak: Ahmed Arif

Oy Kemençe Kemençe
Oy kemençe kemençe de
Nerde idin dün gece
Atar kırarım seni de
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Eğlencesin eğlence
Ben kemençe çalamam da
On parmaktan olamam
Bana Ordulu derler de
Ordu'dan ayrılmam
Akşam oldu yanıyor da
Ordu'nun ışıkları
Yaktı yandırdı beni de
Kibar konuşukları

Sayfa 2236

Al kızları askere
Askerlik olsun kolay
Ben başıma koyamam
Miralayın fesini
işittikçe duramam
Nazlı yarin sesini
Ustam nasıl kondurdum
Taş başına binayı
Zindan ettin başıma
Ha bu yalan dünyayı

Kaynak: Muhsin Tercan
Kaynak: İsmail Doğan

Oy Mendil Oyalı Mendil
Oy mendil oyalı mendil
Kaldır kolların indir
Hep sözlerin yalandır
Gel de beni inandır
Mendilim allanıyor
Allanıp dallanıyor
Yenile bir yar sevdim
Sevdikçe ballanıyor
Mendili serdim taşa
Vurgunum kara kaşa
Bugün ben yari gördüm
Sevdiğim sen çok yaşa
Mendilim allanıyor
Allanıp dallanıyor
Yenile bir yar sevdim
Sevdikçe ballanıyor
Mendilim iki yoldur
Biri sağ biri soldur
İki kaşın arası
Yare gidecek yoldur
Mendilim allanıyor
Allanıp dallanıyor
Yenile bir yar sevdim
Sevdikçe ballanıyor
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Oy Miralay
Oy miralay miralay
Askerin alay alay
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Oy Nana (Düşe Kalka)
Düşe kalka bir o yana bu yana
Ağu yemiş gibi gelsem yanına
O nana oy niye bu yare
Nar yüreğim soğur gitsem o yare oy
Bende değil beni kendinde ara
Bu dert beni diri koyar mezara
O nana oy niye bu yare
Nar yüreğim soğur gitsem o yare oy
Gitme eller gibi ayrılık acı
Şimdi sana nasıl diyeyim bacı
O nana oy niye bu yare
Nar yüreğim soğur gitsem o yare oy
Çiçeklendi dağlar gelmedim hani
Kurda kuşa teslim ettin sen beni
O nana oy niye bu yare
Nar yüreğim soğur gitsem o yare oy
Taş olsa da dağlar dağların içi
Bilen var mı nedir bunun ilacı
O nana oy niye bu yare
Nar yüreğim soğur gitsem o yare oy
Kaynak: İbrahim Karaca

Oy Nidem (Bir Güzel Geldi)
Bir güzel geldi çeşme başına
Ben hayran kaldım hilal kaşına
Karıştı felek benim işime
Oy nidem nidem ben nidem nidem
Dertli başımla ben nire gidem
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Kız güzel seni alıp kaçayım
Bütün cihana ateş saçayım
Destini doldur doldur içeyim
Oy nidem nidem ben nidem nidem
Dertli başımla ben nire gidem
Kız güzel benim aklımı aldın
Divane ettin çöllere saldın
Efsane güzel aşkına yandım
Oy nidem nidem ben nidem nidem
Dertli başımla ben nire gidem
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Oy Oy Emine (Sabahtan Gördüm)
Sabahtan gördüm seni
Çok beyaz geldin bana
Konakta mı büyüdün oy oy Emine
Güneş çalmamış sana
(Güneş değmemiş sana)
Parmağında yüzükler
Kolunda bilezikler
Oy sana dolanayım of of Emine
Nedir bu güzellikler
Vardır güzel yaylalar
Hamsiköy'ün başında
Alır kaçarım seni oy oy Emine
Onüç ondört yaşında
Parmağında yüzükler
Kolunda bilezikler
Oy sana dolanayım of of Emine
Nedir bu güzellikler

Sayfa 2237

Oy Süsen Süsen
Oy süsen süsen süsen oy çılgın Dicle süseni
Gözler baygın zülüfler kirpikler bahar çimeni
Oy süsen süsen süsen oy çılgın Dicle süseni
Ak gerdan üstüne konmuş siyah püskürtme beni
Kaynak: Nihat Öztorun

Oy Tombulum Tombulum
Oy tombulum tombulum
Yoldan geldim yorgunum
Alem ne derse desin
Tombul sana vurgunum tombulum
Gitme gidenlerine
Boyu fidanlarına
Nolur bir selam söyle
Gelip gidenler ile tombulum
Oy tombulum tombulum
Yoldan geldim yorgunum
Alem ne derse desin
Tombul sana vurgunum tombulum
Bebek geldi yaşına
Şapka ister başına
Ismarladım gelecek
Bu haftanın başına tombulum
Oy tombulum tombulum
Yoldan geldim yorgunum
Alem ne derse desin
Tombul sana vurgunum tombulum
Kaynak: Remziye Koyuncu

Oy Trabzan Trabzan

Bir kurşun atacağım
Belindeki kuşağa
Anan vermedi seni oy oy Emine
Benim gibi uşağa

Oy Trabzan Trabzan
İçin kalay için kalaylı kazan için kalaylı kazan
Efkarlı günlerume efkarlı günlerume
Geldi çattı geldi çattı Remezan

Parmağında yüzükler
Kolunda bilezikler
Oy sana dolanayım of of Emine
Nedir bu güzellikler

Gittim dere yukarı
Buldum guşun buldum guşun folini buldum guşun fo
Pencereden aşağı pencereden aşağı
Ver boncuklı ver boncuklı golini ver boncuklı golini

Kaynak: İrfan Ruhi Eren

Oy Trabzan Trabzan
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Senden ayrı senden ayrılacağım senden ayrılacağım
Sen aklıma gelende sen aklıma gelende
Düşüp bayı düşüp bayılacağım düşüp bayılacağım
Kaynak: Hüseyin Dilaver

Oy Yaylalar
Bu tepe karlı tepe
O yaylalar yaylalar
İndim su serpe serpe
Oy yaylalar yaylalar
Bu derenin suyunu
Oy yaylalar yaylalar
Kıramadım buzunu
Oy yaylalar yaylalar
Kaynak: Feramuz Gündoğdu

Oyalı Da Yazma Başında
Oyalı da yazma başında
Oyaları kaşında
Yeter beklettiklerin
Çeşmelerin başında
Eğmeli yavrum eğmeli
Fistan yere değmeli
Bir yiğidin sevdiği
Dünyaları değmeli

Sayfa 2238
Kaynak: Bayram Aracı

Oymat'ın Dereleri
Oymat'ın dereleri
Şerife'nin nereleri
Goc'İsmeyil de çokca sıkmış
Şerife'm öldürdün beni
İy'olmaz yareleri
Penceresi damaklı
Şerife'm elma yanaklı
İstedim de vermediler
Şerife'm öldürdün beni
Gızın çok mu gıymatlı
Silahları patladı
Şerife yorgan gatladı
Beni vuranı gördüler
Şerife'm öldürdün beni
Komşuları sakladı
Oymat'tan geçeriken
Suların içeriken
Beni arkadan vurdular
Şerife'm öldürdün beni
Sokaktan geçeriken
Kaynak: Bilinmiyor

Oynama Cevriyem Oynama

Ben armudu dişledim
Sapını gümüşledim
Sevdiğimin ismini
Mendilime işledim

Oynama Cevriyem oynama
İpek mendilini sallama
Benden sana fayda yok Cevriyem
Caba mektup yollama

Eğmeli yavrum eğmeli
Fistan yere değmeli
Bir yiğidin sevdiği
Dünyaları değmeli

Suda balık kaynaşır
Cevriyemle Osman oynaşır
Körolası Mehmet Bey'in karısı
Her işe kanşır

Sürahiyi doldurdum
Baş masaya koydurdum
Uyuyan gözlerini
Öptüm de uyandırdım

Çevriye faytona kurulmuş
Yanına da Osman oturmuş
Körolası Mehmet Bey'in karısı
Her işe kanşır

Eğmeli yavrum eğmeli
Fistan yere değmeli
Bir yiğidin sevdiği
Dünyaları değmeli

Çevriye faytona kurulmuş
Yanına da Osman oturmuş
Körolası Mehmet Bey'in kansı
Karaula duyurmuş
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Gazsız lamba yanmaz mı
Bana yar bulunmaz mı
Ben bir dertten ölürsem Cevriyem
Cenazem kılınır mı
Kaynak: Ali Naci Cafer

Oynama Yorulursun
Oynama yorulursun hah ha hah ha ha ninna
Civansın kırılırsın hah ha hah ha ha ninna
Sen bir dünya güzeli hah ha hah ha ha ninna
Her yerde bulunmazsın hah ha hah ha ha ninna
Bağa gel bostana gel hah ha hah ha ha ninna
Zülüfün destele gel hah ha hah ha ha ninna
Baban (Erin) izin vermezse hah ha hah ha ha ninna
Yalandan hastalan gel hah ha hah ha ha ninna
Odun attım mutfağa hah ha hah ha ha ninna
Su doldurdum bardağa hah ha hah ha ha ninna
Dediler yarin gelmiş hah ha hah ha ha ninna
Başladım oynamağa hah ha hah ha ha ninna
Kaynak: Niyazi Ateşli

Oynamam Ben Oynamam Ben
(Kız) Oynamam ben oynamam ben
(Erkek) Niçin niçin oynamazsın
(Kız)
Altınım yoktur
Oynamam ben
(Erkek)
Altını benden
Gah oyniyah
(Bağlantı)
Hopoyniyah topoyniyah
Şaldır vurah şipoyniyah
(Kız) Oynamam ben oynamam ben
(Erkek) Niçin niçin oynamazsın

Sayfa 2239

Gah oyniyah
Bağlantı
(Kız) Oynamam ben oynamam ben
(Erkek) Niçin niçin oynamazsın
(Kız)
Yüzüğüm yoktur
Oynamam ben
(Erkek)
Yüzüğü benden
Gah oyniyah
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Oynar (Gel Gönül Aldanma)
Gel gönül aldanma kalleş güzele
Gerçek sevmez seni göz ile oynar
Açılsa bedesten girse pazara
Sermayesi yoktur söz ile oynar
Bozulmuş bahçesi kokusuz gülü
Her çiçek eylemez garip bülbülü
Ehli aşk olmayan nefsinin kulu
Gider bar evinde kız ile oynar
Arif olan ilim ile yanşır
Alimler dünyayı ölçer bölüşür
Elin füzeleri ayda dolaşır
Divane Kul Ahmet saz ile oynar
Kaynak: Kul Ahmet

Oynayın Kız Oynayın
Oynayın kız oynayın
Durmanın ne karı var
A bu köyün içinin
Acayip bekarı var

(Kız)
Enterim yoktur
Oynamam ben

Oy kemençeci dayı
Soktun gözüme yayı
Kör ettin gözlerimi
Göremedim dünyayı

(Erkek)
Enteri benden

Oy kemençeci dayı
Sokma gözüme yayı
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Ben gözümden vazgeçtim
Çevirsene kaydayı
Oy sandığım sandığım
Yeşil boya boyandım
Demin türkü söylerdim
Şimdi niye dayandım

Sayfa 2240

Yoksul düşkün varken zengin doyurmaz
Evrenseldir sınır bayo kayırmaz
İmdadın carına düşer ozanlar
Gerçeği gördükçe yazar tezini
Eseriyle belli eder izini
Çağa göre ayar eder hızını
Uygarlık rayını döşer ozanlar

Kaynak: Cemile Cevher

Ozan Demek Şair Demek
Ozan demek şair demek saz demek
Yaşar gönüllerde halk ozanları
Gönül birleştirir rûz-i mahşerde
Yaşar gönüllerde halk ozanları
Mertliği savunur namerde dönmez
Hayine uyupta vatanı bölmez
Ozan sevdalıdır kibirli olmaz
Yaşar gönüllerde halk ozanları
Birliğe çağırır sohbette sözde
Söyler geleneğin milletçe özde
Anlatır sevgiyi türküde sazda
Yaşar gönüllerde halk ozanları
Birimiz bin olduk toplandık burda
Gönül kovanından bal yaptık yurda
Lezzeti dağıttık perdede telde
Yaşar gönüllerde halk ozanları
Arayıp sevgiyi huzuru bulan
Halkının önüne kılavuz olan
Ozan Ezgini' yim eylemen yalan
Yaşar gönüllerde halk ozanları
Kaynak: Ozan Ezgini

Ozanın Tarifi Olmaz Mı Kardaş
Ozanın tarifi olmaz mı kardaş
Derya deniz gibi coşar ozanlar
Marifeti varken durur mu yoldaş
Özgürlüğe doğru koşar ozanlar
Gelenek görenek bağlamaz onu
Eğer karanlıksa menzilin sonu
Hakça değil ise adalet donu
Engeli tabuyu aşar ozanlar
Dinsiz dinli diye kimse ayırmaz
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Üstadından feyiz alır el alır
Baki kalmaz mürşit olur kul kalır
Eğriyi doğruyu yaşarsa bilir
Bazen olur beşer şaşar ozanlar
Pir Sultan asıldı arşa dayandı
Mansur’la Nesimî kana boyandı
Tapduk ile Yunus Hakk’a yandı
Ölseler de ismen yaşar ozanlar
Türküyü destanı temalı yazar
Güzele çirkine beyitler dizer
Lebdeğmez atışır muamma çözer
Sevgiyle dolmuştur taşar ozanlar
Saz ile söz ile yurdunu gezer
Haramı hileyi gönülden süzer
Mızrabın gücüyle oyunlar bozar
Kirli çıkıları deşer ozanlar
Emaneti der ki ben böyle gördüm
İnanmadım ehl-i kâmilden sordum
Ozanlığın gerçek sırrına vardım
Hak için kazanda pişer ozanlar
Kaynak: Aşık Emaneti

Ozanlar Çağını Aşsın Diyorum
Beşikten mezara uzayan yolda
Bir cemre gönlüme düşsün diyorum
Yaprağım büyüsün yeşersin dalda
Mutluluğu cana açsın diyorum
Bitmesin kararım kararlılığım
Herkese kar olsun yaralılığım
Sevgi servet olsun barış varlığım
Beyaz bir güvercin uçsun diyorum
Mavi gök yüzünde gülsün güneşim
Gözümün üstünde olmasın kaşım
Hep kan ağlayarak yakmasın döşüm
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Sayfa 2241

Kızıl ırmak berrak aksın diyorum

Ödek Sıla Türküsü (Kısmet Olur)

Yurdumun nişanı Pir Sultan gülüm
Akarsular Veysel Sivas'dır ilim
Ruhsatı okulum Ruhsati velim
Kaldırıp başını baksın diyorum

Kısmet olur Ödek köyüne varırsam
Karşıgilin hanesini bulup kalırsam
Köyün başındaki evlerini tanırsam
Öreni Teknecikten aşar giderim

Dünyayı kucaklar sevgidir dilim
Önce insan derim insanda bilim
Mazlumun hakkına uzanmaz elim
Namertler tenimi yaksın diyorum

Ödek karşısında memet ile orta dağı
Sağda korusuyu solunda türkeli bağı
Almaya kekik kokan konakgörmez yağı
Sivriyi delikli kayayı aşar giderim

Etyemezdir köyüm dosta sır değil
Alnı açık gönül gözü kör değil
Der İlhami zulüm bize yar değil
Ozanlar çağını aşsın diyorum

Ödekin her şeyi özel kızları güzel
Ben de birini sevmiştim çok ezel
Güz gelip koruda yaprakla gazel
Toplar dörtkapıdan aşar giderim

Kaynak: İlhami Arslantaş

Ozanlar Söyleşir Tel İle Dilden
Bu yurt asırlardır olmuştur anam
Hainlerden aldı derince yara
zengindir yaslıdır yiğittir ağam
Sanma payın vardır senin o yardan
Karınca düşünür bügün yarını
Bir gör şaşkın onun ahu-zarını
Yaz güz çeker n'etsin geçim kahrını
Yine bahtı sizden oldukça kara

Gömeri alıç armuduna doyum olmaz
Ören ahçır karamlığının eşi bulunmaz
Tanrı vergisidir Ödek’e sahip sorulmaz
Doyasıya yer gölbaşından aşar giderim
Acun Ödek’i bir gün gelir görürsem
Pirsultana Tekkeye yüzüm sürürsem
Kaderimde varsa burada ölürsem
Dostlarımla ağtarlaya aşar giderim
Kaynak: İbrahim Acun

Ödek'in Dağları

Dertliler çoğalmış tozu da sizden
Toprak kan ağlıyor ne gelir elden
Ozanlar söyleşir tel ile dilden
Şu senin düzenin dert oldu bize

Ödek Dağların ne yüce dağlar
Ebem kuşağı kemerin bağlar
Baharda suları coşkuyla çağlar
Kürtükleri geçit vermedi billah

Nebyanlı'mın boynu devrilir birgün
Yaşamı zehirse gel olsun bugün
Nice koçyiğitler vurulur her gün
Sorulur hesabı o günler yakın

Gömeri gölünde biter kamışlar
Ne kadar uzasa vermez yemişler
Kanımızı emene sülük demişler
Dizimizde derman komadı billah

Kaynak: Ozan Nebyanlı

Ozanlarda Kibir Olmaz
Ozanlarda kibir olmaz kin olmaz
Niçin bana kızıyorsun üstadım
Yumuşak söylenen söz insanı yormaz
Niçin bana kızıyorsun üstadım

Dolu pınarda boz armudun dibi
Şemsi Dedem darda tutar talibi
Gömeride ektiğim bitmez gibi
Yılanlıda küşne yolmadı billah
Ödek senin dağların ne büyük
Güneyin Sövke Kuzeyin Höyük
Ondan mı başın yukarı dönük
Daha aşağılara bakmadı billah

Kaynak: Hasan Şimşek

Baydığına bakar Terzikayası
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Sayfa 2242

Apaz sanki bir avucun ayası
Havası suyu temizdir mayası
Hıdırellez beni yormadı billah

Evvela var hissi insanı öğren
İdrak içinde ruh denen ceryanın
Kalbinde yaptığı devranı öğren

Ödek dağların her şeye değer
Seni uzakta çok özledim meğer
Acun gitmediğin yer var mı eğer
Ayak basmadığın kalmadı billah

Hem tahlil et mevcut kanını
Neresinde bulursan gör canını
Orada sarfeyle her imkanını
Canın eğlendiği mekanı öğren

Kaynak: İbrahim Acun

Gör ne incelik var organlarında
Beyne bağlanmışlar aklın yanında
Havadis verirler tam zamanında
Ordaki nizamı erkanı öğren

Ödemiş Dedikleri
Ödemiş dedikleri
Kompirdir yedikleri
Hiç aklımdan çıkmıyor
Hadigari dedikleri
Elleri yaprak sarması
Kolları patlıcan dolması
Burnu Burgaz nohutu
Gözleri Beydağ payamı
Kaşları Gölcük sülüğü
Alnı Bozdağ yaylası
Yavrum demiş anası
Ödemiş’in unundan
Gölcüğün suyundan
Yeni çıktı fırından
Sıcak gevrek
Kaynak: Yöre Ekibi

Ödemiş'in İçinde Camlı Meyhane
Ödemiş'in içinde camlı da meyhane
İçtim de içtim boz rakıya oldum divane
Elleri kınalım gözleri belalım
Aman da Kamalım Kamalım
Beşparmak dağları oldu mezarım
Elleri kınalım gözleri belalım
Senin gittiğin yerlere ben de giderim
Sen ölürsen Kamalım ben nasıl ederim
Elleri kınalım gözleri belalım
Kaynak: Yöre Ekibi

Öğren (Eğer Tababetin)
Eğer tababetin özün ararsan
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Öğren o dizilmiş kemiklerini
Gör nasıl giymişler etle derini
Sen bir yana koy da bildiklerini
Nimri'den bu ilmi irfanı öğren
Kaynak: Nimri Dede

Öğretmen Rüstem Şen
İlin Elazığ'dı ilçense Ağın
Fidan gibi boyun tam gençlik çağın
Biz bilemedik yavrum neydi adağın
Al kanlar içinde yatan Rüstem'im
Tunceli dağında Mazgirt elinde
Sevgi yüreğinde kalem elinde
Yağlı kurşun yemiş on beş yerinde
Rüstem'im Rüstem'im aslan Rüstem'im
Al kanlar içinde yatan Rüstem'im
Görev aşkı onda namustu ardı
Karanlık beyinlere ışık saçardı
Daha yapılacak çok işi vardı
Rüstem'im Rüstem'im aslan Rüstem'im
Al kanlar içinde yatan Rüstem'im
Kaynak: Ahmet Samur

Öğretmenim
Yaşamda en gerçek yol gösterici
Bilimdir dedi başöğretmenim
Ayrılma Ata'nın çizdiği yoldan
Bilimle birlikte koş öğretmenim
Çağdışı işleri unuttur bize
Eyleme geçelim pes artık söze
Göster yöntemini çıkalım düze
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Uygarlık kapısın aç öğretmenim
Haydi cehalete savaş açalım
Geri değil ileriye uçalım
Bilim pınarından tas tas içelim
Yepyeni ufuklar aç öğretmenim
Taze beyinlere çağdaş bilgi ek
Yanlış olanları birer birer çek
Durumlar aydınlık olmasa da pek
Ayrılma yolundan koş öğretmenim
Çınlatsın Ata'nın sözleri dağı
Sizlere bıraktı yeni kuşağı
Yayılsın her yere öğretim ağı
Yurduma ışıklar saç öğretmenim
Bırakalım dünü tanı yarına
El atalım nice nice soruna
Çağdaş uygarlıkla bilim uğruna
Kapama ağzını aç öğretmenim
Kaynak: Arif Gölge

Öğretmenim Bunlar
Öğretmenim yeni nesli okutun
Okutun da baştan kokmasın bunlar
Nakış nakış sevgi saygı dokutun
Dokutun da gönül yıkmasın bunlar
Ne oldum değil ne olurum desin
Baştan söyleyinde kesimi kesin
Küçük yüreklere hoşgörü yosun
Herkese yüksekten bakmasın bunlar
Özünden bellidir yiğidin hası
Haksıza haykırsın yüreği sesi
Öğretmenim aman kalplere pası
Kına gibi sürüp yakmasın bunlar
Efendilik bey'de bay'da mı olur
Boş gezenden bize fayda mı olur
Yiğitlik sadece boyda mı olur
Vakarsız topluma çıkmasın bunlar
Kafa yorsunlar her türlü ilime
Aya çıktı emek veren bilime
Ne gerek var kıtallığa zulüme
İnsana hizmetten bıkmasın bunlar
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Sayfa 2243

Cumhuriyet ilelebet yürüsün
Bil ki sen ham meyvaların dalısın
Emeğin çok arnımızın terisin
Aman boşa kürek çekmesin bunlar
Mevladan bilsinler her tatlı canı
Ondan başka var mı yaratan hanı
İncitmesinler bir canı cananı
Savaşıp yere kan dökmesin bunlar
Vatanı sevsinler yurdu sevsinler
Mertlik gömleğini çekip giysinler
Bir tek ol ganiye boyun eğsinler
Namert önünde diz çökmesin bunlar
Fatihi Yavuzu anlat aslını
Anayı atayı bilsin neslini
Es geçmeyin çanakkale faslını
Toprağına düşman sokmasın bunlar
Kısasa kısas o zaman gerekli
Bu canlar vatana kurban sürekli
Çıksınlar koç gibi yiğit yürekli
Meydanda soysuzu paklasın bunlar
Sevmek ve sevilmek gönülden geçer
Dünya da ekenler ahrette biçer
Her canlı fanidir konar ve göçer
Ölümü hak bilip beklesin bunlar
Şerafetim sürçü lisanım varsa
Öğretmenlerim de beni hoş görse
İnsanız elbette bozuktur arsa
Kusurları başa kakmasın bunlar
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Öksüz Bülbül
Bir bülbülüm öterim ne yerim var ne yuvam
Bir dertliyim gezerim ne çarem var ne davam
Benim destani aşkım ne has anlara avam
Hülyalı gezen gönlüm dalına konmak ister
Ayırdı zalim felek doyurmadan tadına
Benim gibi öksüzün kim koşar feryadına
Ezelden yanıyorum güzel senin oduna
Benim bu yanan gönlüm elimle sönmek ister
Ne güzelsin gözümde güneş gibi gül gibi
Yıllar oldu ayrıldık bana gelir dün gibi
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Birden ezdin bağrımı ilden ön gibi
Yollarında dilberin mum gibi yanmak ister

Sayfa 2244

Püskürürdüm Lavlar Gibi
Sonbaharda Yaprak Gibi
Sol Deseydin Solmaz Mıydım

Kaynak: Muhammet İzzet Hattat

Öl Dedi Bana
Kimseler Kovamaz Bu Sefil Canı
Akıtsalar Gitmem Yürekten Kanı
Duymak İçin Çok Bekledim Bu Anı
Didar Mihman Etti Kal Dedi Bana
Gülüşü İçime Neşe Saçarken
Zenginler Asilken Yoksul Naçarken
İnsanlık Vuruken Nebi Kaçarken
Beni Hak Yarattı Kul Dedi Bana
Çile Deryasının Kaypak Salından
Kurtuldum Der İken Öldüm Dilinden
Tam Tutmuşken Umutların Elinden
Yarim Kaşın Çattı Öl Dedi Bana
Kadir-İ Yim Diye Bir Garip Ölmüş
Kimisi Ağlarken Kimisi Gülmüş
Ak Sakallı Horosanlı Bir Derviş
Elini Uzattı Gel Dedi Bana
Kaynak: Kadir Tanrıkulu

Öl Deseydin Ölmez Miydim
Be Hey Vicdansız Yüreksiz
Öl Deseydin Ölmez Miydim
Sen Efendi Ben De Köle
Ol Deseydin Olmaz Mıydım
Tutuşurdum Ateşinle
Ölürdüm Senin Uğrunda
Diz Çöküp Önünde Secde
Kıl Deseydin Kılmaz Mıydım
Gerek Yoktu Yanmalara
Yanıpta Kül Olmalara
Benim İçin Ummanlara
Dal Deseydin Dalmaz Mıydım
Bilirsin Sevdandır Ahtım
Ne Taç İsterim Ne Tahtın
Yüreğinde Bin Yıl Mahkum
Kal Deseydin Kalmaz Mıydım
Yanardım Yanardağ Gibi
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Şansım Ayrılıktan Yana
Kül Olmuşum Yana Yana
Erkan Yoksuli Sen Bana
Kul Deseydin Olmaz Mıydım
Kaynak: Aşık Yoksuli

Öldü Bil (Karagözlüm)
Karagözlüm esen seher yeliyle
Sana selam salmayınca öldü bil
Zamanı geçince kavli kararın
Sabır bitip kalmayınca öldü bil
Bu ölümdür güvenilmez işine
Hasret salar ahbabına eşine
Gelmiyorsam hayaline düşüne
Yar yüzüne gülmeyince öldü bil
Kaynak: Aşık Karamehmet

Öldür Beni (Dilini Kana Bulama)
Dilini kana bulama
Sus da öldür beni n'olur
Gönlünün darağacına
As da öldür beni n'olur
Dolaştır donan kanımı
Ruhun ile yak canımı
Körükleyip yangınımı
Es de öldür beni n'olur
Sevdam nasip alacaksa
Hasret yetim kalacaksa
Sonu vuslat olacaksa
Küs de öldür beni n'olur
Hasretinle yana yana
Ömrü tükettim uğruna
Bir taş misali bağrına
Bas da öldür beni n'olur
Kaynak: Uğur Işılak

Öldür Güzel (Saçının Her Teli)
Saçının her teli bir darağacı
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Birine sen beni as öldür güzel
Gel benim sultanım başımın tacı
Aşkımı gönlüne yaz öldür güzel
Dertlerim depreşti seni görünce
Ölürüm yoluna kendi kendimce
Saçlarını açıp geri örtünce
Beliğini dola tez öldür güzel
Kurban olim basıp gittiğin ize
Tarifin anlamın hiç sığmaz söze
Devran Baba adak olmuştur size
Götürüp pirlere kes öldür güzel

Sayfa 2245

Dert mi yesin fakir hamal
Aman paşam bu nasıl hal
Boynunuzdan gitmez vebal
Öldürecek zam fakiri
Fakir kimden alsın murat
Karnı açtır asık surat
Senin karnın toktur kır at
Öldürecek zam fakiri
Zam zengine dokunmaz ki
Zerrece içi yanmaz ki
Böyle millet uyanmaz ki
Öldürecek zam fakiri

Kaynak: Devran Baba

Öldürdüler Han Ayvaz'ı
Hani benim oğlum nerde
Öldürdüler Han Ayvaz'ı
Gönlümü saldılar derde
Öldürdüler Han Ayvaz'ı
Kılıncını yerde buldum
Görür görmez deli oldum
Beyler mürüvetsiz kaldım
Öldürdüler Han Ayvaz'ı
İller başlasın göçmeye
Kuşlar yekinsin uçmaya
İnerken suyun içmeye
Öldürdüler han ayvaz'ı
Yekin dağlar bele durmaz
Deli kin insanı yormaz
Su içene yılan vurmaz
Öldürdüler Han Ayvaz'ı
Köroğlu Hak vadem yetti
Kafir Firenk puştluk etti
Barut çıktı mertlik bitti
Öldürdüler Han ayvaz'ı

Kimi duldur kimi yetim
Öyle büyüktür milletim
Taraf tutuyorsam itim
Öldürecek zam fakiri
Mahzuni bu dertler derin
Aferin bey'ler aferin
Vay haline vay köylerin
Öldürecek zam fakiri
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Öleceğim (Ölüm Benden Uzak)
Ölüm benden uzak mı ki
Bir gün ben de öleceğim
Zamansız ölürüm belki
Nasıl olsa öleceğim
Arkamdan ağlayan deli
Akıp gider hayat seli
Yarı canlı yarı ölü
Yaşasam da öleceğim
Sanki yalnız ölen benim
Yorgun düştü şu bedenim
Kasım der ki ruhum-tenim
Ayrılmadan öleceğim

Kaynak: Sofu Emmi
Kaynak: Kasım Karşı

Öldürecek Zam Fakiri
Bu ne biçim adelettir
Öldürecek zam fakiri
Açlık en büyük lanettir
Öldürecek zam fakiri
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Ölem Ölem (Dedim Dünya)
Dedim dünya benimle döner dönmedi
Kırıldı kanadım yüzüm gülmedi
Koçyiğidim gitti geri dönmedi
Ölem koçyiğidim ben ölem
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Saçının teline ben kurban olam
Ölem ölem koçyiğidim ben ölem
Gittiğin yollara ben kurban olam
Ölem ölem koçyiğidim ben ölem
Saçının teline ben kurban olam
Munzur’um ağlıyor karalar giymiş
Geyikler yaralı dağlardan inmiş
Koçyiğidin rengi sararıp solmuş
Ölem ölem koçyiğidim ben ölem
Saçının teline ben kurban olam
Ölem ölem koçyiğidim ben ölem
Gittiğin yollara ben kurban olam
Ölem ölem koçyiğidim ben ölem
Saçının teline ben kurban olam
Kaynak: Sebile Aydoğan

Ölene Dek Mahmut Diyem

Sayfa 2246

Son arzum ne imiş sorulmasa da
Halkın hizmetinde ölmek isterim
Derdim keman yükü bir bir sayamam
Soğuk sularından içsem doyamam
Ben değil dostlarım bu gönül sarhoş
Bin sitem etsem de hizmetinde ölmek isterim
Yar olmasa bahtım heran dönse de
Hizmet için köyüme dönmek isterim
Emri hak olup canımı alsa da
Halkın hizmetinde ölmek isterim
Kaynak: Hikmet Gölge

Ölü Gibiyim (Bugün Bana)
Bugün bana bir hal oldu
Sanki bir ölü gibiyim
Konuşan dilim lal oldu
Sanki bir ölü gibiyim

Keşke bu yerlere gelmez olaydım
Seni bu hallerde görmez olaydım
Kırıla kollarım vurmaz olaydım
Ölene dek Mahmut diyem yar diyem

Ne gücüm var ne dermanım
Sızılıyor tüm her yanım
Günbegün artar efkarım
Sanki bir ölü gibiyim

Öğleyinen ikindinin çağında
Bir gül yitmiş nazlı yarin bağında
Yıkılacak Karaman'ın dağında
Ölene dek Mahmut diyem yar diyem

Ne eksilir ağrım sızım
Ne kış belli ne de yazım
Düzen tutmaz oldu sazım
Sanki seher yeli gibiyim

Kaynak: Ferruh Arsunar

Kasım der ki halim yaman
Dokunsan ağlarım inan
Her çiçekten bal arayan
Sanki bir arı gibiyim

Ölmeden Sevdiğim
Ölmeden sevdiğim kabrimi kazma
Belki bu derdime çare bulunur
Felek bana vurmuş bir de sen vurma
Belki bu derdime çare bulunur
Açtın yüreğimde derin yarayı
Çıkardım alları giydim karayı
Gece gündüz çağırım mevlayı
Belki bu derdime çare bulunur
Kaynak: Kemal Can

Ölmek İsterim (Kıyamet Kopsa)
Kıyamet kopsa da kıtlık olsa da
Cennet bahçelerin viran olsa da
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Her çiçekten bal arayan
Sanki bir arı gibiyim
Kaynak: Kasım Karşı

Ölüm Allah'ın Emri
Akşam olunca kuşlar dönerken
Bir hüzün çöker dolar gözlerim
Issız ovaya yağmur inerken
Bir hüzün çöker dolar gözlerim
Kim aramış kim bulmuş dertlerine çare
Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı
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Gün batışında sular kararır
Bir hüzün çöker dolar gözlerim
Karlı dağlardan aşan yollarda
Bir hüzün çöker dolar gözlerim
Kim aramış kim bulmuş dertlerine çare
Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı
Yıllarca seni bekledim durdum
Göç vakti geldi artık yoruldum
İstemem tatsın aşk acısını
Her kim anarsa Barış adını
Kim aramış kim bulmuş dertlerine çare
Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı
Kaynak: Barış Manço

Ölüm Ardıma Düşüp (Var Git Ölüm)

Sayfa 2247

Kaynak: Ahmet Kaya

Ölüm Elinden (Anıcak Korkar)
Anıcak korkar canım
Vay vay ölüm elinden
Çıkmış İslam bülbülleri
Vay vay ölüm elinden
Ev komadı girmedik
Yer komadı yarmadık
Bunculayın görmedik
Vay vay ölüm elinden
Ey atalar analar
Ağusuna kanalar
Oğul diye yanalar
Vay vay ölüm elinden

Ölüm ardıma da düşüp yorulma
Var git ölüm bir zaman da gene gel
Akıbet alırsın koymazsın beni
Var git ölüm bir zaman da gene gel

Anca analar buzular
Göğüsleri sızılar
Gider körpe kuzular
Vay vay ölüm elinden

Söyle bir vakitler yiyip içerken
Yiyip içip yaylalarda gezerken
Gene mi geldin ben senden kaçarken
Var git ölüm bir zaman da gene gel

Gel Yunus'um gel imdi
Gözün yaşın sil imdi
Benim bağrım del imdi
Vay vay ölüm elinden

Çıkıp bozkurtlarla ulaşamadan
Yalan dünya sana çıkışamadan
Eşimle dostumla buluşamadan
Var git ölüm bir zaman da gene gel

Kaynak: Yunus Emre

Karac'oğlan der ki derdim pek beter
Bahçede bülbüller şakıyıp öter
Anayı atayı dün aldın yeter
Var git ölüm bir zaman da gene gel
Kaynak: Karacaoğlan

Ölüm Dörtlüğü
Ölüm her aklına geldiğinde
Ah edip vah edip, inleme
Bu halinde tanrıyı
İncitmiş olacaksın
Ecel kapını çaldığı zaman
Evi telaşa verme
O geldiği zaman
Sen gitmiş olacaksın
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Ölüm Geldi Cihane
Ölüm geldi cihane
Baş ağrısı bahane
Elden birşey gelmezki
Tadacaktır her hane
(Bağlantı)
Ne yapayım yapayım
Doğru yolu bulayım
Yardım et bu kuluna
Yaradan'ım Allah'ım
Yanarım bu halime
Boşa geçen ömrüme
Alemi yaradanın
Odu düştü gönlüme
Bağlantı
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Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Ölüm Kervanı
Dokuzyüz on beş yılları
Gidiyor ölüm kervanı
Zalımın kanlı zamanı
Gidiyor ölüm kervanı
Zorbanın kanlı zamanı
Gidiyor ölüm kervanı

Sayfa 2248

Yüz onunu geçende gel
Yüz onunu geçende gel
Feymani'nin ladesini
Takib eyle vadesini
Ölümsüzlük badesini
Yar elinden içende gel
Dost elinden içende gel
Kaynak: Aşık Osman Feymani

Bağlantı

Ölürüm (Tane Tane Zalim Gözler)

Yollar ölüm yollar uzak
Yollar pusu yollar tuzak
Yollarda sağ kalmak yasak
Gidiyor ölüm kervanı

Tane tane zalim gözler
Derya olmuş etrafımda
Ölürüm
Boğulmasam şaşar kalır
Garip yüzlü güzel dostlar
Merhameti bilen dostlar

Emir buyurdu Paşalar
Tarumar oldu yuvalar
Kanla sulandı topraklar
Gidiyor ölüm kervanı
Bağlantı
Irzı çalınan genç kızlar
Perişan yüklü kadınlar
Mecalsiz kalmış yaşlılar
Gidiyor ölüm kervanı
Biçare olmuş yaşlılar
Gidiyor ölüm kervanı
Bağlantı

Anam hırka serdi lo canıma
Babam vicdan verdi lo kanıma
Nerde hırka çıplak kaldım
Nerde vicdan garip kaldım
Ölürüm vallah ölürüm billah ölürüm
Tane tane garip yüzler
Feryad eder etrafımda
Ölürüm
Bağırmasam küser kalır
Garip yüzlü güzel dostlar

Kaynak: Yusuf Koç

Anam hırka serdi lo canıma
Babam vicdan verdi lo kanıma

Ölüm Yakamdan Dutma Git

Kaynak: Servet Kocakaya

Ölüm yakamdan dutma git
Gençlik çağım geçende gel
Gurbet elde merhamet et
Var sılama göçende gel
Git sılama göçende gel

Ölürüz De Kömür Gözlüm Ölürüz
Ölürüz de kömür gözlüm ölürüz
Dost ağlasın zalim felek utansın
Kıyamette kavuşmak var biliriz
Dost ağlasın zalim felek utansın

Şu dünyanın havasından
Geçmez gönül davasından
Yavrularım yuvasından
Ganatlanıp uçanda gel
Ganatlanıp uçsun da gel

Bir çıkmaza girdi bugün yolumuz
Geçit vermez sağımızla solumuz
Kalır gayrı bizim burda ölümüz
Dost ağlasın zalim felek utansın

Bahar gelme yazda gelme
Kışda gelme güzde gelme
Seksen doksan yüzde gelme

Avşar ili yaylasına göçmedik
Aşın yeyip sularını içmedik
Tenhalarda kendimizden geçmedik
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Can ağlasın hain felek utansın
Dadaloğlu'm yine coştu çağladı
Ak üstüne karaları bağladı
Firkat odu yüreciğim dağladı
Ben ölem de Çaparoğlu utansın

Sayfa 2249

Beni kurtarmaya yok muydu adam
Üç ağaç dibinde yetiyo vadem
Baba günü görmeyenim var benim
Toplanmış hakimler dediler idam
Asıyorlar karagözlüm gel ağla

Kaynak: Dadaloğlu

Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Ömer Bey (Bekarlık Sultanlık)

Ömer Çavuş (Döndüm İşbaşından)

Bekarlık sultanlık deyip gezerdim
İmparatorluk nasıl gider Ömer Bey
Evlenip de başa gelince derdin
Seni eve muhtar eder Ömer Bey

Döndüm işbaşından geldim koğuşa
Getirdin başıma iş Ömer Çavuş
Yedin ballarımı girdin savaşa
Gel de sen bağrımı deş Ömer Çavuş

Evlenince bekarlığa elveda
Bir evlat verdi yaratan Hüda
Yoktur artık aylak aylak beyhuda
O yollarda baykuş öter Ömer Bey

Ne kadar reddetsem gelir takılır
Nerye gitsem yakınıma sokulur
Reddedince hep karşıma dikilir
İşlerin hep olsun yaş Ömer Çavuş

Kaynak: Bahattin Köse

Gördü Ömer burda lezzetli malı
Gece yedi geldi yağ ile balı
İşiten anlasın iyice bu hali
İster çatla ister şiş Ömer Çavuş

Ömer Çavuş
Kendi talihim kendi tecellim
Hapis damlarında yetti acelim (ecelim)
Taksi gelsin mahalime gidelim
Yörümeye hiç galmadı mecalim
Evraklarım dolaşıyo ellerde
Ömer Çavuş söyleniyo dillerde
Asmayın benide aman efendim
Bir oğlum geliyo uzak yollardan
Okundu evrakım millet dinledi
Gideceğimi arkadaşlar anladı
Zalim gardiyanlar yalan söyledi
Mahkemeye gideceksin dediler
Yattım sekiz sene tamamdır günüm
Astılar kıbleye çevrildi yönüm
İp kesti boynumu gene ölmedim
Sılada da bir tek oğlum var diye
Baba günü görmeyenim var diye
Gidiyom arkadaşlar galmadı sözüm
Soluğum çıktıda bakıyo gözüm
Evvel okumadım yoğudu yazım
Evrağımı el okudu birader

Koymadı sandıkta yağı reçeli
Ahbaplar oturmuş iki geçeli
Sanki yüzü kaplı kara peçeli
Fark atar şeytana beş Ömer Çavuş
Adet olmayınca sonra ekilmez
Kendisi kuvvetli kolu bükülmez
Akıl başa çivi gibi çakılmaz
Düşsün o başına taş Ömer Çavuş
Mantonun üstünde tayyörün mintan
Gömlektir her yanın kahrını tutan
Hususi işlerde giyersin kaftan
Artık sen bağrını deş Ömer Çavuş
Yürü asfaltlarda manton tozlanır
Mantosunda ne saklasan gizlenir
Güzelsin deyince güler hazlanır
Beğenirsen böyle coş Ömer Çavuş
Yemeseydin Ömer n'olurdu yağı
Vurmazdım yüreğen onulmaz dağı
Farklı değil birdir ikimiz çağı
Kalkıp dağdan dağa koş Ömer Çavuş

Köyüm Mahmutlar kazamız Maden
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Sayfa 2250

Pire işlemeyen çok tüylü postun
Okumam destanı olursa kastın
Yine de Noksani senin tek dostun
Bütün akranlara eş Ömer Çavuş

Ayhani'nin kırık beli
Tutmaz oldu eli kolu
Çamur çaylak engel dolu
Yolda geçti ömrüm benim

Kaynak: Hodlu Noksani

Kaynak: Aşık Ayhani

Ömrüm (Hasretine Boyun Büktüm)

Ömrüm Geldi Geçti

Hasretine boyun büktüm
Köyden gurbet ele gittim
Vadem yetti bende bittim
Ömrüm ömrüm çöktü ömrüm

Ömrüm geldi geçti bir akşam gibi
Şu gönlüme göre yar bulamadım
Çok hayaller kurdum boşuna çıktı
Şu gönlüme göre yar bulamadım

Ömrüm ömrüm çöktü ömrüm
Yaprağını döktü ömrüm

Bir güzeli sevdim yarim olmadı
Vallahi usandım halım kalmadı
Şans dediler bir de bana gülmedi
Şu gönlüme göre yar bulamadım

Gün doğana olsun ahtım
Temelden gülmedi bahtım
Saraylarda olsa tahtım
Ömrüm ömrüm çöktü ömrüm
Ömrüm ömrüm çöktü ömrüm
Yaprağını döktü ömrüm

Akarsu'yum dünya bana dar oldu
Geride servetim malım mı vardı
Ömrüm tükeniyor şurda ne kaldı
Şu gönlüme göre yar bulamadım
Kaynak: Muhlis Akarsu

Bir gün derler Kemal gitti
Çekti çile ömrü bitti
Sonunda vadesi yetti
Ömrüm ömrüm çöktü ömrüm
Ömrüm ömrüm çöktü ömrüm
Yaprağını döktü ömrüm
Kaynak: Kemal Yıldız

Ömrüm Benim
Kış yaşadım yaza ayan
Dulda geçti ömrüm benim
Bülbül idim gül arayan
Dalda geçti ömrüm benim
Sevgi dedim kin verdiler
Yaralandım tuz bastılar
Hem övdüler hem dövdüler
Dilde geçti ömrüm benim
Divan durdum ağa beye
Bunca ömrüm gitti zaya
Mecnun oldum bir Leyla'ya
Çölde geçti ömrüm benim
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Ömrüm Kadrini Bilmedim
Geldi geçti ömrüm benim
Ömrüm kadrini bilmedim
Bir kuş gibi uçtu ömrüm
Ömrüm kadrini bilmedim
Satılazsın alım seni
Nerelerde bulum seni
Eyvah beni eyvah beni
Ömrüm kadrini bilmedim
Seyit Nizam oğlun ağlar
Hasreti sinemi dağlar
Ele geçmez giden çağlar
Ömrüm kadrini bilmedim
Kaynak: Ali Atıcı

Ömrümün (Ne Tadı Var Ne Tuzu)
Sevdiğimden ayrı kaldım kalalı
Ne tadı var ne tuzu var ömrümün
Zalım felek hatırımı kıralı
Ne tadı var ne tuzu var ömrümün
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Geçmiyor günlerim bana yıl oldu
Bağrımda ateşim yandı kül oldu
Ağlayı ağlayı yaşım sel oldu
Ne tadı var ne tuzu var ömrümün
Nasıl olsa şu dünyadan giderim
Hayatımı bir canımla öderim
Akarsu'yum bu mu benim kaderim
Ne tadı var ne tuzu var ömrümün
Kaynak: Muhlis Akarsu

Ömrümün Yıldızı
Beklerim hayalin gitmez gözümden
Biricik sevgilim sen değil misin
Kuşku mu duyarsın yoksa sevgimden
Artık benim için son değil misin
Gönlümü dertlerden kurtarır sesin
Isıtır içimi ılık nefesin
Sevgilisi varsa canım herkesin
Benim sevgilim de sen değil misin
Ne aradıysam sende bulmuşum
Sende sevinmişim sende gülmüşüm
Sadece seninle mutlu olmuşum
Ömrümün yıldızı sen değil misin
Kaderin çizdiği yol sana çıktı
Görünce kalbimde şimşekler çaktı
Gözlerim ilk defa severek baktı
Tek ve de son aşkım sen değil misin
Seviyorum ama diyemiyorum
Artık başkasını sevemiyorum
Ayları günleri sayamıyorum
Bütün özlemlerim sen değil misin
Arif'im yıllardır seni aradım
Seninle birlikte olmak muradım
Evliliğe doğru atalım adım
Bu sonsuz birlikte var değil misin
Kaynak: Arif Gölge

Ömrün Kadrini Bilmedim
Geldi geçti benim ömrüm
Ömrün kadrini bilmedim
Bir kuş gibi uçtu ömrüm
Ömrün kadrini bilmedim
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Sayfa 2251

Ne hoş yardın ömrüm bana
Nidem hasret kaldım sana
Eyvah bana eyvah bana
Ömrün kadrini bilmedim
Kaynak: Aşık Daimi

Ömrün Son Demi
Gönül yarasına aşkından ilaç
Ver geçiyor gayri ömrün son demi
Benden sevgi iste al kulaç kulaç
Yar geçiyor gayri ömrün son demi
Şu zaman insafsız son umut sende
On yıllık ömürdür bana her hande
Bir ömür saklarsın bir avuç günde
Zor geçiyor gayri ömrün son demi
Geçirdik bahar yaz güzü de hazan
Luzumsuz tasalar mevsimi bozan
Kışa girdi günler hüzünlü bazen
Kar geçiyor gayri ömrün son demi
Yükte pek yenisin pahada ağır
Ne olur çağrıma gel olma sağır
Mutluluk olacak açtığın çığır
Gör geçiyor gayri ömrün son demi
İlhami der sarıl bu tatlı cana
Muhabbet sağalım çifte fincana
Ömrünce muhtaçdır insan insana
Sar geçiyor gayri ömrün son demi
Kaynak: İlhami Arslantaş

Ömür Bahçasının Gülü Solmadan 1
Ömür bahçasının gülü solmadan
Uyan gel gözlerim gafletten uyan
Ecel bir gün bize haydi demeden
Uyan gel gözlerim gafletten uyan
Niçin gaflet ile mağrur olursun
Geçer kervan gider yolda kalırsın
Pişman olur sararıp da solarsın
Uyan gel gözlerim gafletten uyan
Hey dost artık yeter sözün tutulmaz
Senin kumaşların burda satılmaz
Böyle gitmeyinen menzil alınmaz
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Sayfa 2252

Uyan gel gözlerim gafletten uyan

Ömür Bahçasının Gülü Solmadan 2

Medyada ahlakı rafa kaldırdık
Her yeni cihaza hemen saldırdık
Hüsranı seyredip saçı yoldurduk
Öncelikli tehdit edepsizliktir

Ömür bohçasının gülü solmadan
Uyan gel gözlerim gafletten uyan
Ecel bir gün bize haydi demeden
Uyan gel gözlerim gafletten uyan

Büyükler dinlemez baş gömer kuma
Cebi para gören gönlünde kuma
Kantinde doğurur öğrenci suna
Öncelikli tehdit edepsizliktir

Derviş Yunus söyler sözün tutulmaz
Senin kumaş bu illerde satılmaz
Böyle yatmak ile Hakk'a varılmaz
Uyan gel gözlerim gafletten uyan

TV kanalları eve kir taşır
Çare gösterilen yarayı kaşır
Bu millete milli kültür yaraşır
Öncelikli tehdit edepsizliktir

Kaynak: Ali Metin

Kaynak: Yunus Emre

Ömür Denen Garip Yolda
Ömür denen garip yolda
Yürüyorum dalgın dalgın
Sabah yeli değmiş gibi
Eriyorum dalgın dalgın

Malkoç Ali ayrıntıya çok girmez
Ah’lar arşa değdi gözyaşı dinmez
Nerde hata yaptık kimse mi bilmez
Öncelikli tehdit edepsizliktir
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Önemli Değil

Bilinmez deryanın dibi
Elbet vardır bir sebebi
Birşey yitirmişler gibi
Arıyorum dalgın dalgın

İnsanın rengine bakma
Derisi önemli değil
Gönlüne bak fikrine bak
Gerisi önemli değil

Yoksuli'yim bile bile
İşte bundan düştüm dile
Kucaklaştım toprak ile
Çürüyorum dalgın dalgın

İnsandır evrenin süsü
Akıl bağlayan köprüsü
Cahil kişinin ölüsü
Dirisi önemli değil

Söz: Aşık Yoksuli

Öncelikli Tehdit Edepsizliktir
Aç kalırsam ağaç yaprağı yerim
Evim yoksa bir çadıra girerim
İnanç iman ahlaksız ne ederim
Öncelikli tehdit edepsizliktir
Süt bozulsa peynir yapıp da yersin
Armut düşse pekmez için ezersin
Tereyağ bozulsa çöpe atarsın
Öncelikli tehdit edepsizliktir
Öğretmene saygı huzur kalmadı
Beş avrat değişen yine doymadı
Bizi gelip uzaylılar soymadı
Öncelikli tehdit edepsizliktir
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Herşeye açık düşünce
İnsanı hakkı deşince
İkisi bir birleşince
Birisi önemli değil
Özünle benze insana
Suçu Gürani Doğan'a
Birkaç kamil yeter sana
Sürüsü önemli değil
Kaynak: Gürani Doğan

Önüme Bir Çığır Geldi
Önüme bir çığır geldi
Bir ucu var şar içinde
Attarları bir dükkan açmış
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Sayfa 2253

Her ne dersen var içinde

Öptürmem (Giderim Karasu'ya)

Gir dükkana pazar eyle
Hışmın yenip hazer eyle
Aya güne nazar eyle
Ay balkıyor nur içinde

Giderim Karasu’ya
Elmayı soya soya
Verim benim yarimi
Seveyim doya doya

Ay Ali'dir gün Muhammet
Okunur doksan bin ayet
Balıklar da suya hasret
Çarh dönerler göl içinde

Karpuz kestim yiyen yok
Halin nedir diyen yok
Öyle bir yar sevdim ki
Gözün aydın diyen yok

Göl içinde çarha döner
Susuzluktan bağrı yanar
Müminler secdeye iner
Seyir var seyir içinde

Öptürmem öptürmem
Al yanaktan öptürmem
Öperse yarim öpsün
Başkasına öptürmem

Kudretten verildi balı
Bahanesi oldu arı
Dinle imdi ah ü zarı
Arı inler bal içinde

Dağ başından geçilsin
Rakı şarap içilsin
Güzeller sevdiğini
Hemen alsın çekilsin

Pir Sultan'ım ey gaziler
Alnımızda ak yazılar
Önce talip pir arzular
Bülbül öter gül içinde
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Önüne Kuşanmış Yandımdan Öğnük
Önüne kuşanmış yandımdan öğnük
İçerim yanıyor yar göğnük göğnük
Ana bana bir izin ver böğünnük
Aşıyım dağları buluyum yari
N'eyleyim malı
Böğün bulanığı vardır havanın
Şahan sağ yanında döner yuvanın
Ardı gırk belikli güzel sevenin
Gündüzü arafa gecesi bayram
Olurum gurban
Yayladan geliyom elim boş değil
Sallanma sevdiğim göynüm hoş değil
Anan seni bir kötüye veriyo
(Anan seni başkasına veriyo)
Vallahi billahi sana eş değil
Can yoldaş değil
Kaynak: Halit Rifat Aydemir
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Kaynak: Yöre Ekibi

Öpül Koçul Huzur İle
Gel ey nazik beden dilber
Öpül koçul huzur ile
Ömrümün hasılı dilber
Öpül koçul huzur ile
Öpülmekten zarar gelmez
Koçulmaktan adam ölmez
Bu güzellik sana kalmaz
Öpül koçul huzur ile
Öpülmek eski adettir
Koçulmak hub saadettir
Hatır yapmak ibadettir
Öpül koçul huzur ile
Karana yağmadan ağın
Menevşem solmadan bağın
Güzelsin geçmeden çağın
Öpül koçul huzur ile
Köroğlu der gamzen oktur
Derdim hiç kimsede yoktur
Koçulmamış dilber yoktur
Öpül koçul huzur ile
Kaynak: Köroğlu
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Ördeğin Sürüsü Kaz İle Gelir
Ördeğin sürüsü kaz ile(n) gelir
Baharın kokusu yaz ile(n) gelir
Yiğidin sevdiği güzel olursa
Salını salını naz ile gelir
Esme rüzgar esme başım dumanlı
Nazlı yardan ayrı kaldım kalalı
Karadır kaşları yay eylemişler
Aklımı başımdan al eylemişler
Duydum güzelleri pay eylemişler
Varam gidem bak(ğ)am yar kime düşmüş
Esme rüzgar esme başım dumanlı
Nazlı yardan ayrı kaldım kalalı
Kaynak: Fahri Kayahan

Ördeğisen Göle Gel
Ördeğisen göle gel
Şahin isen gola gel
Dağlarda galdım
Hanım ablam sevdaya daldım
Ördek suya dal da gel
Yardan haber al da gel
Ersil'de kış var
Hanım ablam bunda bir iş var
Eğer yarim gelmezse
Yalvar yakar al da gel
Dağlar gazeli
Hanım ablam dünya güzeli
Kaynar kazan taşmaz mı
Yol buradan aşmaz mı
Dağlarda galdım
Hanım ablam sevdaya daldım
Sil gözünün yaşını
Ayrılan kavuşmaz mı
Dağlar gazeli
Hanım ablam dünya güzeli
Kaynak: Avni Özbenli

Ördek Çalkanır Göllerde
Ördek çalkanır göllerde
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Sayfa 2254

İsmin söylenir dillerde
Kalmışam gurbet ellerde
Aman şimdi aman aman şimdi
Aman şimdi yavrum aman şimdi
Kara gözlüm gelir ağlar şimdi
Karşı dağlar yüce olur
Gündüz geçer aman gece olur
Yar yatışı aman nice olur
Aman şimdi aman aman şimdi
Aman şimdi yavrum aman şimdi
Kara gözlüm gelir ağlar şimdi
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Ördek Çalkanır Göllerde
Ördek çalkanır göllerde
İsmim söylenir dillerde
Kalmışım gurbet ellerde
Halin nedir diyenim yok
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlar başı duman şimdi
Güzel sevmek hoşdur ama
Ayrılması yaman şimdi
Bahçanın kapısın açtım
Sandım ki cennete düştüm
Yar ile tenha buluştum
Bir gül aldım yanağından
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlar başı duman şimdi
Güzel sevmek hoşdur ama
Ayrılması yaman şimdi
Kaynak: Saatçi Hüsnü Akyol

Ördek Gezer Göllerde
Ördek gezer göllerde
Adım gezer dillerde
Ben kaldım gurbet ellerde
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlar başı duman şimdi
Kavuşması hoştur amma
Ayrılması yaman şimdi
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Ördek ördek yeşil ördek
Kanatları düşük ördek
Sen eşinden ayrılmazdın
Nerde senin eşin ördek

Sayfa 2255

Gerdandan akan teri
Koy kadehe ver beri
Ölüyorum yanıyorum
Kaynak: Hafız Şerif

Aman şimdi yaman şimdi
Dağlar başı duman şimdi
Kavuşması hoştur amma
Ayrılması yaman şimdi
Ay doğar ayan ayan
Yollara düştüm yayan
Düşüne girmez idim
Koynuna girdim uyan
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlar başı yaman şimdi
Kavuşması hoştur amma
Ayrılması yaman şimdi
Ben vuruldum burda kaldım
Atın boynuna sarıldım
Ben o yosmadan ayrıldım
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlar başı duman şimdi
Kavuşması hoştur amma
Ayrılması yaman şimdi
Kaynak: Ahmet Altuner

Ördek İsen Göle Gel

Ördek Suya Dal Da Gel
Ördek suya dal da gel aman
Yardan haber al da gel of
Yalvar yakar gelmezse aman
Tut kolundan al da gel of
Odalara hanım kızım odalara gel
Beşibirlik takayım sofalara da gel
Kaynar kazan taşmaz mı aman
Yol buradan aşmaz mı of
Sil gözünün yaşını aman
Aman ayrılan kavuşmaz mı of
Odalara hanım kızım odalara gel
Beşibirlik takayım sofalara da gel
Kaynak: İsmail Okur

Ördek Suya Dal Da Gel
Ördek suya dal da gel
Yardan haber al da gel
Yar selamın verirse
Tut kolundan al da gel

Ördek isen göle gel gelin gelin gelin
Şahin isen kola gel aman
Hakikatli yar isen gelin gelin gelin
El ettiğim yere gel aman

Ördek göllerde olur
Şahin kollarda olur
Yari güzel olanın
Gözü yollarda olur

Bir ileri bir geri
Yavaş yavaş gel beri
Gerdandan akan teri
Koy kadehe ver beri
Ölüyorum yanıyorum

Ördeğisen göle gel
Şahin isen kola gel
Hakikatli yar isen
El ettiğim yere gel

Ördek göllerde olur
Ceylan çöllerde olur
Öyle garip gezenin
Gözü ellerde olur
Bir ileri bir geri
Yavaş yavaş gel beri
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Kaynak: Fatma Türkan

Örene Bak Örene
Örene bak örene
Dağda saban sürene
Loy loy de loy loy de loy loy
Nasıl kurban olmayım
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Seni bana verene
Loy loy de loy loy de loy loy
Dağbaşında tülürler
Olur da dökülürler
Loy loy de loy loy de loy loy
Oğlan mendilin düştü
Ben kaldırsam görürler
Loy loy de loy loy de loy loy
Kaynak: Alaattin Günden

Örgütlemişler Baharı
Gömdüğümüz kitaplar çiçeklenmiş
Örgütlemişler baharı
Karakolların önü
Lacivert yeşil sarı
Menekşeyle fesleğenler şifreli
Bildiri dağıtıyorlar
Bahçesinde polis şefinin
Balkonunda penceresinde
Unuttum adları adları neydi
İdris miydi ıtır mıydı lale mi
Karanfil mi Nuray mıydı Eren mi
Girmişler saksılara
Sarmışlar betonları adları karmaşık
Evreni yontuyorlar sırça parmağıyla
Kırlarda bayırlarda papatyalarda telaş
Gömdüğümüz kitaplar çiçeklenmiş
Örgütlemişler baharı
Kaynak: Gülcemal Durdu

Ört Üstünü Yorganı
Ört üstünü yorganı gözel üşüme
Dün ağşam da girdin a gızım benim düşüme
Boynu boncuklu gelin gelivendik fingilde
Meşesi meşesi yayla meşesi
Aşağ' mehellenin de sefirek benli Ayşe'si of of
Boynu boncuklu gelin gelivendik fingilde
Kaynak: Özay Gönlüm

Öte Geçe Bu Geçe
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Öte geçe bu geçe
Gele kervanım geçe
Allah o günü der mi
Elin elime geçe
Derelerin kumuyam
Balıkların puluyam
Verin benim yarimi
Ben de Allah kuluyam
Dere susuz olur mu
Dibi kumsuz olur mu
Doğru söyleyin dostlar
O yar bensiz olur mu
Kaynak: Sırma Günaydın

Öte Yaka Urgan Burgan
Öte yaka urgan burgan
Üstümüzde telli yorgan
(A leylim aman aman)
Saracaksan (seveceksen) işte gerdan
(Oğlan nenni aman aman çakırım nenni)
Amanın var
Topukta şalvar aman
Elinde gül var aman
Gelirse al gel aman
Gelmezse dön gine yalvar
Öte yakanın buludu
Beri yakayı bürüdü
(A leylim aman aman)
Güzeller aldı yürüdü
(Oğlan nenni aman aman çakırım nenni)
Amanın var
Topukta şalvar aman
Elinde gül var aman
Gelirse al gel aman
Gelmezse dön gine yalvar
Öte yakaya geçelim
Atlara yonca biçelim
(A leylim aman aman)
Biz bu yardan vazgeçelim
(Oğlan nenni aman aman çakırım nenni)
Amanın var
Topukta şalvar aman
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Elinde gül var aman
Gelirse al gel aman
Gelmezse dön gine yalvar
Kaynak: Hasan Oymak

Öte Yakanın Koyunu
Öte yakanın koyunu
Gelir de doyunu doyunu
Fatma Bacı`nın oyunu
Dönsün de görelim boyunu Şah
Gideceğin yellere ekin ekilsin
Aşacağın dağların buzu da sökülsün
Sen güzel bir Pirsin dost dost akılda yüklüsün
Gitme pirim gitme, kal bizim ellerde Şah
Söz: Ahmet Günday

Öte Yakaya Geçelim
Öte yakaya geçelim
Atlara yonca biçelim
A leylim aman aman
Biz bu yerden vazgeçelim
Oğlum nenni nenni
Eşrefim nenni
Öte yakanın bulutu
Beri yakayı bürüdü
A leylim aman aman
Biz bu yerden vazgeçelim
Oğlum nenni nenni
Eşrefim nenni
Kaynak: Osman Özdenkçi

Ötelerden Bir Ses Geldi (Piro)
Ötelerden bir ses geldi
Efkar efkar vurdu dile
Yağmur oldu döndü sele
Boşuna ağlar mı insan
Derdi varsa ağlar insan
Derdin ne piro
Derdin ne
Çeyizi var yazması var
Derman derman sürdü tene
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Yastığında dar tentene
Bütün yıldızlar üstüne düşer Dersim’in
Çeyizlik kızları en onurlu dilekleri tutar
Piro suskun piro durgun
Munzur yorgun
Yolun açık olsun Dersim
Kaynak: Servet Kocakaya

Ötme Bülbül
Ötme bülbül ötme şen değil bağım
Dost senin derdinden ben yana yana
Tükendi fitilim eridi yağım
Dost senin derdinden ben yana yana
Deryaya yönelmiş sellere döndüm
Vakitsiz açılan güllere döndüm
Ateşi kararmış küllere döndüm
Dost senin derdinden ben yana yana
Haberim duyarsın da peyikler ile
Yaramı sararsın şehitler ile
Kırk yıl dağda gezdim geyikler ile
Dost senin derdinden ben yana yana
Pir Sultan Abdal'ım doldum eksildim
Yemeden içmeden sudan kesildim
Zülfün kemendine kondum asıldım
(Hakk'ı pek sevdiğim için asıldım)
Dost senin derdinden ben yana yana
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ötme Bülbül Ötme
Bülbülün sesinden inledi bağlar
Ötme bülbül ötme gönlüm hoş değil
Yarinden ayrılan her zaman ağlar
Ötme bülbül ötme gönlüm hoş değil
Seher vakti dertli bülbül ağlama
Ateşinle yüreğimi dağlama
Bir gül için karaları bağlama
Ötme bülbül ötme gönlüm hoş değil
Dertli Daimi'yim gönül sevdada
Baştan başa gülen var mı dünyada
Ben gurbet ellerde nazlım sılada
Ötme bülbül ötme gönlüm hoş değil
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Sayfa 2258

Kaynak: Aşık Daimi

Kaynak: Aşık Veysel

Ötme Bülbül Ötme

Ötme Dugdug

Bülbül niçin böyle feryat edersin
Ötme bülbül ötme bagrımı deldin
Varıp yad ellere diller dökersin
Ötme bülbül ötme bağrımı deldin

Ötme dugdug ötme bağrım eziktir
Soğuk vurmuş bağlarımız bozuktur

Yenilendi yüreğimin yarası
Ahla doldu yerin göğün arası
Kara yerde yatar canlar paresi
Ötme bülbül ötme bağrımı deldin

Emdan aynasını koymuş dizine
Ayrılık sürmesini çekmiş gözüne
Koyu da mı olur gabardıcın gölgesi
Günden güne artar yarin sevdası
Kaynak: Cevat Uyanık

Hey bülbül feryadın ta arşa çıktı
Nice yanmışlarm bağrını yaktı
Senin de yavrunu şahan mı kaptı
Ötme bülbül ötme bağrımı deldin

Ötme Bülbül Ötme Bülbül
(Ah) Ne ötersin dertli dertli
(Ah) Dayanamam zara bülbül
Hem dertliyim hem firkatli
Yakma beni nara bülbül
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
(Ah) Bilirim aşıksın güle
(Ah) Benim halimden kim bile
Bizim bahçedeki güle
El atıp dolaşma bülbül
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül

Ötme Horoz Ötme
Ötme horoz ötme bülbül değilsin
Bülbülü dinlemek sabaha mahsuz
Küllüğe benzemez Erciyes Dağı
Yaraları sarmak cerraha mahsuz
Gülüm horoz niye niye dertli ötersin
Çok bacadan duman duman olur tütersin
Rüyalarda nice nice aslan yutarsın
Can vermek, can almak
yanlız Allah'a mahsuz
Gülüm horoz Hakka nasıl küsülür
Yüce dağ başında güzel eksilir
Erken öten horoz başı kesilir
Can almak, can vermek
yanlız Allah`a mahsuz
Gülme horoz kör geldiyse Mahzuni
Senin gibi hür geldiyse Mahzuni
Delilikte bir geldiyse Mahzuni
Belki de gelmesin bir daha mahsuz
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Ötme Turnam Ötme

(Ah) Bülbüllerin nesli misin
(Ah) Kafeslerde besli misin
Benim gibi yaslı mısın
Niçin geydin kara bülbül

Çevrilip çevrilip üstü yanımda
Ötme turnam ötme gönlüm hoş değil
Benim derdim yeter bir de sen katma
Ötme turnam ötme gönlüm hoş değil

Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül

Bir sağlık yeğ imiş dünya varından
Nice vazgeleyim zülfün telinden
Ayrı düştün vatanından ilinden
Ötme turnam ötme gönlüm hoş değil
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Bakmaz mısın akan suya coşkuna
Gökten inip otur gönlüm köşküne
Seni beni yaradanın aşkına
Ötme turnam ötme gönlüm hoş değil
Pir Sultan'ım eydür, kesmem ricamı
Bulamazsın bencileyin tamamı
Seversen Ali'yi on iki imamı
Ötme turnam ötme gönlüm hoş değil
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ötmesin Bülbüller
Ötmesin bülbüller solmuştur gülüm
Döküldü çiçeğim kurudu dalım
Dostlar omuzunda giderse salım
Atıver çevreni salın üstüne
Karalar mı giydin alın üstüne
Bülbül figan eder de solmuştur gülüm
Mevlam bu gençlikte vermesin ölüm
Kapının önünden giderse salım
Atıver çevreni salın üstüne
Karalar mı giydin alın üstüne
Kaynak: Nuh Akgün

Öttürün Bakim (Şöyle Bir Dolaştım)
Şöyle bir dolaştım gezdim pazarda
Turpu şalgam diye sattırın bakim
Deli Fatma oynar diskoda barda
Hoş deyip aleme yutturun bakim
Dışarı karışık içerisi dar
Daha akort tutmaz bozulmuş ayar
Ne bir doğru dürüst söz söyleyen var
Siz de böyle bir yol tutturun bakim
Kendi sapın keser oldu bıçaklar
Serbest dolaşıyor eski kaçaklar
Sahneleri paylaştı hep köçekler
Bu sene de sizler öttürün bakim
Utanmayı bilmez arsızın yüzü
Şimdi yalancının geçerli sözü
Öldürüyor beni çalımı tozu
Bunca havanızı attırın bakim
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Sayfa 2259

Muhtar ettik Kör Memiş'i Ali'yi
O da geçti dolanmadan çalıyı
Zincirinen zapt olmayan deliyi
Bizim Gulfani'ye çattırın bakim
Söz: Aşık Gulfani

Ötüşün Kuşlar Ötüşün
Gül dibine har düştü, ötüşün kuşlar ötüşün
Bülbüle şivan düştü, ötüşün kuşlar ötüşün
Ben o yardan ayrılmama, ötüşün kuşlar ötüşün
Gönlüme güman düştü, ötüşün kuşlar ötüşün
Bağa girdim gül açmış, ötüşün kuşlar ötüşün
Güle bülbül dolaşmış, ötüşün kuşlar ötüşün
Eğildim koparmaya, ötüşün kuşlar ötüşün
Gül dikene dolaşmış, ötüşün kuşlar ötüşün
Dağ başında sarı gül, ötüşün kuşlar ötüşün
Dalında öter bülbül, ötüşün kuşlar ötüşün
Beni sana vermezler, ötüşün kuşlar ötüşün
İster ağla ister gül, ötüşün kuşlar ötüşün

Öyle Bir Diyara Geldim
Öyle bir diyara geldim neyleyim
Efendi kul edepsiz paşa olur
Her dükkanın vardır bir tek kapısı
Hırsızın dükkanı kapısız olur
Kimse bilmez doğrular ne yandadır
Kervan gider kervan başı handadır
Doğru yanlış ne var ise puldadır
Burada altın yere düşse pul olur
Arif’e bak süttür yüzün karası
Tuz getirip bassan azmaz gönül yarası
Eksik malın ağır gelir darası
Bilmem o divandı halı nic’olur
Kaynak: Bülent Özdemir

Öyle Bir Problem Var Ki Özümde
Öyle bir problem var ki özümde
Matematik aciz kaldı çözümde
Hayat sıra dağlar iken gözümde
Aştım aştım aştım sona yaklaştım
Geçmedi denizin sözü martıya
Yetmedi eksenin gücü artıya
Çektiğim dertleri vursam tartıya
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Umarım ki üç dört tona yaklaştı
Yolum güçleşiyor dağlar bittikçe
Titredim adını her işittikçe
O bana koşuyor benden gittikçe
Ben ondan kaçtıkça ona yaklaştım
Ölümden zulümden korkum yok artık
Göçtü değirmenim arkım yok artık
Bir yük katarından farkım yok artık
Boşalacak istasyona yaklaştım
Kaynak: Halil Soyuer

Öyle Bir Sitemkar Amirdir
Öyle bir sitemkar amirdir gönül
Daima hasmını fethetmek ister
Gafil olmuş ahvalini bilmiyor
Her yerde şahsını medhetmek ister
Bilmem bu zamanı neye benzetir
Vefasız maniye mekan düzetir
Bakmaz enginine Kafi gözetir
Basıp Erciyes'i mahvetmek ister
Kahırlı çileler çekti çok ala
Kırıktır kanadı kalkmıyor hala
Saltanata baksan ayni ukala
Şah olup alemi zaptetmek ister
Bir dem hacaletle düşünür ağlar
Bir dem de kendini teselli eyler
Bir dem dehri gibi kelamlar söyler
Alemi kendine mestetmek ister
Bir dem boyun eğer mahzunca durur
Bir dem de ah deyip göğsüne vurur
Umum meşgulünü sere hoş görür
Alayı ednayı dostetmek ister
Bilmem gamhan'olur bilmem ki niye
Bazan da dolanır ah diye diye
Ariftir meydanın vermez aduya
Vardır adaleti hıfzetmek ister
Gene bir şahindir asla yorulmaz
Gahi dem bulanık akar durulmaz
Var ümidin hakikatten ayrılmaz
Pire kavuşmağa cehtetmek ister
Aşk ehlinin berr ü bali acilsin
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Sayfa 2260

Lisanında olan gevher saçılsın
Derdimend'e yoldaş olan seçilsin
Kırığı çomruğu postetmek ister
Kaynak: Aşık Derdimend

Öyle Bir Yerdeyim Ki
Öyle bir yerdeyim ki
Ne karanfil ne kurbağa
Öyle bir yerdeyim ki
Bir yanım mavi yosun
Çalkalanır sularda
Bir yanım mavi yosun
Çalkalanır sularda
Dostum dostum güzel dostum
Bu ne beter çizgidir bu
Bu ne çıldırtan denge
Yaprak döker bir yanımız
Bir yanımız bahar bahçe
Öyle bir yerdeyim ki
Bir yanım çığlık çığlığa
Öyle bir yerdeyim ki
Anam gider allah allah
Kızım düşmüş sokağa
Anam gider allah allah
Dölüm düşmüş sokağa
Kaynak: Ahmet Kaya

Öyle Bir Zamana Geldik
Öyle bir zamana geldik
Küfrün adı iman oldu
Doğru dürüst gider iken
Hakkın yolu duman oldu
Koyun sesi kurdun sesi
Bir çıkıyor neyin nesi
Adamın adam sevmesi
Geçti hayli zaman oldu
Dost rüzgarı kesti hızı
Okşadı gitti camızı
Daha dünün suratsızı
Şimdi kaşı keman oldu
Irgat koşar ekmek zalım
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Ele geçmez de bakalım
Der Mahzuni benim halim
Korkuyorum yaman olur
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Öyle Gel (İnanırsan Yaradana)
İnanırsan yaradana
Cemalini gör öyle gel
Mezarda cansız yatana
Ahvalini sor öyle gel
Hakkın gerçek aşığıysan
Yüzün pir'e sür öyle gel
İnce sevgi kaşığıysan
Açlara bir sor öyle gel

Sayfa 2261

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

Kaynak: Sabit İnce

Öyledir Ey Deli Gönül
Er nefestir nefes haktır dediler
Öyledir ey deli gönül öyledir
Nefes yaratılmış oku dediler
Öyledir ey deli gönül öyledir
Erenler bu yola bir sır koydular
Erenler dediğim kırklar yediler
Gönülden gönüle yol var dediler
Öyledir ey deli gönül öyledir
İmirza iptidasıdır yolunun
Günahın bağışlar sefil kulunun
Hak Muhammet'indir mürvet Ali'nin
Öyledir ey deli gönül öyledir

Özburundan Çevirdiler Yolumu
Özburun'dan çevirdiler yolumu
Beş on polis bağladılar kolumu
Ne bağlarsın polis benim kolumu
Ben bilirim karakolun yolunu
Meşeler gövermiş varsın göversin
Söyleyin huysuza durmasın gelsin
Varmasın kötüye asılsın olsun
Kötü adamın var ömrünü yok eder
Bilemedim yaylanızın yolunu
Saçım uzun bağlasınlar kolumu
Zalım anan seni bana vermezse
Yemin ettim keseceğim yolunu
Kaynak: Ramazan Punar

Kaynak: Aşık İmirza

Öyledir Ey Öyledir
Öyledir ey öyledir aman aman
Aşkın da beni beni de beni söyledir ey vay vay
Almış yari yanına aman aman
Türkü de mani mani de mani söyletir ey vay vay
Öyl'olsun ey öyl'olsun aman aman
Bu yıllık da bu kışlık da böyl'olsun ey vay vay
Yarim küsmüş gidiyor aman aman
Bu gün de ömrü yarın da ömrü var olsun ey vay vay

Özenmiş Yaratmış Seni Yaradan
Özenmiş yaratmış seni Yaradan
Eller gibi değilsin ki sıradan
Hak'kın nuru nakşeylemiş yüzüne
Seni sevenlerin eyvah haline
Leyla mı Aslı mı acep Şirin mi
Bilmem ki melek mi peri mi
Kirpiği ok kaşı benzer kemane
Mevlam nasib etsin kıymet bilene
Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Kaynak: Osman Pehlivan
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Özge Yar (Kiraz Elma Ahududum)
Kiraz elma ahududum
Yar yar yar özge yar
Sensin benim bir umudum
Gezdirme diyar diyar
Dünya alem benim olsa
Yar yar yar özge yar
İstemem sana vuruldum
Gezdirme diyar diyar
Oy oy oy oy
Yar yar yar özge yar
Yollarım hep boranla kar
Gezdirme diyar diyar
Ataş sardı dört yanımı
Derdin tüketti varımı
Azrail geldi yanıma
Yar teslim aldı canımı
Oy oy oy oy
Yar yar yar özge yar
Yollarım hep boranla kar
Gezdirme diyar diyar

Sayfa 2262

Neden küstün neden uzak durursun
Nasıl gecem yüreğimden vurursun
Gözün cellat iki kaşın hilalidir
Kaynak: Aşık Zülali

Özge Yar Sevmişim
Özge yar sevmişim kim dedi sana
Hiç inanma vallah billah yalandır
Çekeceksen sicim istemez bana
İşte boynum at zülfünü dolandır
Gel bu sırrımızı duyurma nasa
Can kurban ederim suçum varısa
Bir peşkir bir külah hem de bir asa
Tut cananım kapı kapı dilendir
Der Zulali beni yaman görürsün
Neden küstün benden uzak durursun
Nasıl geçem yüreğimden vurursun
Gözün cellat iki kaşın yılandır
Kaynak: Aşık Zülali

Özgür Çağrı

Hilal kaşın ela gözün
Dünyayı yakar bir sözün
Zemheri çekilmez yoksan
Tadı yok baharın yazın

Sana yalan söyleyemem
Darılırsın yavrucağım
Abin bir gün dağdan döner
Sarılırsın yavrucağım

Oy oy oy oy
Yar yar yar özge yar
Yollarım hep boranla kar
Gezdirme diyar diyar

Giden gelmez geri dönmez
Bilmiyorsun yavrucagım
Sen üzülme sıra bende
Gideceğim yavrucağım

Kaynak: Bilal Ercan

Özge Yar Sevdiğim
Özge yar sevdiğim kim dedi sana
Hiç inanma vallah billah yalandır
Çekeceksen sicim istemez boynum
İşte boynum at zülüfün dolandır
Gel bu halimizi duyurma nasa
Can kurban ederim suçum varısa
Bir hırka bir külah birde bir asa
Al canımı kapı kapı dilendir

Elverir ki coşku
Haylaz çocuklarını boğazlamasın
Avunmak elbette kolaydır
Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak
Dağlara destanlar düşünmek kolaydır
Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek
Kızların diri göğüslerinde
Matbaalarda ve kongre zabıtlarında
Dünyayı tazelemek
Yeryüzüne depremler düşünmek kolaydır
Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası
Bir kurşun bile degildir namusun mavzerine

Der Zülali beni yaman görürsün
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Gönlün kahpeliğine tutsaksin açıkcası
Asıl savaş alanı suskundur arkadaş
Sahipsizdir
Asıl savaşcılar afyonlu mütevekkil
Öyleyse
Şehrin girdabında çalkalanan zulüm
Halkın şanlı isyanına işaret değil
Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları
Tırnaklarınla kazıyorsan da
Sana yalan söyleyemem
Darılırsın yavrucağım
Abin bir gün dağdan döner
Sarılırsın yavrucağım
Giden gelmez geri dönmez
Bilmiyorsun yavrucağım
Sen üzülme sıra bende
Gideceğim yavrucağım
Bulvara dökülen bildiriler
Harcanan bunca emek bunca değer
Fokurdayan metal potası
İşleyen rotatifler
Cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir
Ve zaman göz kırpıp usulca telaşına
Homurdanarak çekip gitmiştir
Yani bu asağılık bir dramdır artık
Çünkü jarjuruna
Boş kovanları dolduran adam
En azından kendinden utanmalıdır
Yani yetsin diyorum
Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum
Uzatın ellerinizi diyorum
Uzatın tanışalım
Helallaşalım

Sayfa 2263

Özlediğim Güzel Arapgir
Arapgir ilçemiz dağlar içinde
Rivayeti vardır tarih içinde
Ararsan dostunu onun içinde
Pınarından sular bir nazlı akar
Kavunu karpuzu kokular saçar
İçinden çok iyi insanlar çıkar
Rahat temiz havalı Arapgir
Kaynak: Haşim Koç

Özledim
Bilirsin beraber yürürdük yaya
Sanki giderdik düğüne toya
Sabah kahvaltısı lokantaya
Birlikte yediğim balı özledim
Nice kişilerden hileler sezdik
Çok söyledik bunu herkese yazdık
Deniz kenarında birlikte gezdik
Koştuğum gezdiğim yolu özledim
Hiç vermezdik bizler kimseye aman
Gönül dinlemiyor vallahi ferman
Kucaklayıp seni sevdiğim zaman
Sarıldığım ince beli özledim
Koşarak gelmiştim senin yanına
Heyecanlandım dokununca tenine
Saçların dolanmış ince beline
Okşadığım saçı teli özledim
Karanlıktı sürme çekmiştin göze
Hasret olduk deniz ve de yıldıza
Dalmıştık hayale başladık söze
Sohbet ettiğimiz dili özledim

Kaynak: Ahmet Kaya

Sırrı bir şeyleri eğer sezmezse
Dünya kadar sana kucak açmazsa
Eğer seni şu gönlüne yazmazsa
Omuza attığın kolu özledim

Özgürlükten Kınası Var Elinin

Kaynak: Sırrı Arpaç

Özgürlükten kınası var elinin
Tadına doyulmaz tatlı dilinin
Türkü yakıp bebek seven gelinin
Sevgisi Atatürk sezi Atatürk
Kaynak: Hasan Akın
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Özlem (Beni Beni)
Yarım sensin güzel, yarı da benim
Firar etti aklım duy beni beni
Beden senin için, senindir canım
Aşıktan deliden say beni beni
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 2264

Son nefeslerdeyim şimdi
Türkün türküm olmuş dudakta dilde
Kavuşmaz yaraymış aşk olan kulda
Mızrabım perişan dermansız elde
Aşkın hançeriyle oy beni beni

Kaynak: Ozan Ata Canani

Özlemişim Yavruları (N'olur)

Sohbetin bal mıdır, ağzın dürümü
Çayların suları senden duru mu
Yoluna koymuşum garip serimi
Zülfikar elinde kıy beni beni

Özlemişim yavruları
Gelse oğlum kızım n'olur
Vardır verin kağıt kalem
Yare mektup yazın n'olur

Adın özlem midir bilmem sılamı
Çok yeldim peşinden buldum belamı
Hayalin gönlümde dilde kelamı
Gençlik ömrüm gitti zay beni beni

(Bağlantı)
N'olur n'olur n'olur n'olur
Kara bahtım ak mı olur
N'olur n'olur n'olur n'olur
Böyle kötü baht mı olur

Bazı tok gezelim bazı bazı aç
Sende bizden doldur sen de bizden iç
Sanma yaralayan okundaki uç
Gözün üstündeki yay beni beni
Senden ayrı durmak zulüm çektirir
Dert bağıma bir bir fidan diktirir
Aklıma geldikçe yaşlar döktürür
Ceylani perişan vay beni beni
Kaynak: Aşık Ceylani

Özlemim Var (N'olur Benden)
N'olur benden uzak gitme
Derin hislerdeyim simdi
Beni sana mahkum etme
Bak kafeslerdeyim şimdi
(Bağlantı)
Özlemim var özlemim var
Benim yare özlemim var
Ne aradı ne de sordu
Efkarım var sitemim var
Satma beni elden ele
Atma beni dilden dile
Bekliyorum bir gün gele
Kara yaslardayım şimdi
Bağlantı
Canani can kat bu cana
Doyam sana kana kana
Ölüyorum sarıl bana
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Yem ettiler kuşa kurda
Şimdi esir kaldım burda
Düşmüşüm bilinmez bir derde
Mezarımı kazın n'olur
Bağlantı
Nurşani'yim bıktım canda
Tat almadım şu cihanda
Nesimi'ye döndüm anda
Derisini yüzün n'olur
Bağlantı
Kaynak: Aşık Nurşani

Özleyeceğim (Yemyeşil Dağlar)
Yemyeşil dağlar
Dumanlı dağlar
Gurbet ellerde
Nazlı yar ağlar
Bekleyeceğim
Özleyeceğim
Senin yolunu
Gözleyeceğim
İnce aşığım
Sabır taşıyım
Nerelerdesin
Ay'ım ışığım
Kaynak: Sabit İnce
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Özü Hakka Bağladım Ben
Özü hakka bağladım ben
Gel hünkarım şahidim ol
Kusuruma sevabıma
Gel hünkarım şahidim ol
Dost selamın vermez oldu
Tabip saram sarmaz oldu
Birşey gözüm görmez oldu
Gel hünkarım şahidim ol
Nurşani'yem bu cihanda
Ne olduysa oldu gamda
Saldırdılar dört bir yanda
Gel hünkarım şahidim ol
Söz: Aşık Nurşani

Özüne Özüm Gurban
Özüne özüm gurban
Gözüne bu gözüm kurban
Sözüne sözüm kurban
Yar geldi yar geldi yar geldi
(Bağlantı)
Elinde ipek desmal
Dede kurbanın olam
Çekmişem hasretini
Derdini möhnetini
Bu odur yoksa hayal
Yar geldi yar geldi yar geldi
Oduna çok yanmışam
Başına çok dolanmışam
Yoluna dayanmışam
Yar geldi yar geldi yar geldi
Bağlantı
Gitme menden uzağa
Salma könlüm firağa
Sevdiğim ağil ola
Yar geldi yar geldi yar geldi
Bağlantı
Kaynak: Handan Uysal

Sayfa 2265

Yaktın sevgilim sen beni
Aşkınla ben yaşıyordum
Neden terkettin sen beni
Ne kötülük gördün benden
Ölürüm geçemem senden
Affet beni sen sevgilim
Özür diliyorum senden
Yıllarca seni aradım
Senden ayrı çok ağladım
Affet beni sevgilim
Kabahatimi anladım
Ne kötülük gördün benden
Ölürüm geçemem senden
Affet beni sen sevgilim
Özür diliyorum senden
Kaynak: Halit Araboğlu

Pabucumun Beli Kırık Sürürüm
Pabucumun beli kırık sürürüm aman
Kaçan ben yarimi görsem sarhoş bir hoş görürüm
Görürüm de yar yoluna ölürüm aman
Çöz Aslı'm göğsünün aman düğmelerini
Sararsın okşarsın aman gül memelerini
Beşyüz dedikleri aman binin yarısı aman
Aldılar kaçtılar gecelerin yarısı
O yarin saçları da altın sarısı
Ne dedin de eylendin yolum üstüne
Kim dayanmış sen dayanacan hovardanın kahrına
Sallana pullana da nerden gelirsin aman
Kasavet gönlümün aman gamın da alırsın
Erde geçte sen benim olursun aman
Ne dedin de eylendin yolum üstüne
Kim dayanmış sen dayanacan hovardanın kahrına
Kaynak: Bilinmiyor

Pabucumun Belleri Gırık Sürünür

Özür Diliyorum Senden

Pabucumun belleri gırık sürünür
Kısa cepken geymiş de fistan görünür

Yıllarca bekledim seni

Pabucumun belleri değil de kenarı
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Sayfa 2266

Kaç gün oldu görmemişim ben o yari
Pabucumun üstünde olur bağları
Unuttuk canım yaşayanı sağları

Pir Sultan Abdal'ım derim vallahi
Ölsem terk eylemem piri billahi
Huzur-ı mahşerde dilerim Şah'ı
Yine geçmem ala gözlü Şah'ımdan

Kaynak: İsmail Cura
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Padişah Fermanı
Şu garip gönlümü şen tutamadım
Dünya geniş ama dar olup gitti
Bezirgan yükünü yüklemiş gider
Benim yüklenecek yüküm kalmadı
Ben beni yarattın benden yücesi
Akıl almaz oldu gönül hocası
Okuturlar birgün bunun hecesi
Benim okuyacak hecem kalmadı
İpek Bacı yazar oldu bugünü
Gönlüme sulanı kıldı bugünü
Padişah fermanı bozdu bugünü
Beni astıracak ferman kalmadı

Padişahtan Elçi Salsa
Padişahtan elçi salsa fermanın
Haktan emir gelse varmam o yare
Dört kitapta adı yazsa görüşmem
Cennet bağı olsa girmem o yare
Gülü reyhan sürüp zemzemle yunsa
Altın sürahide şerbet bal sunsa
Sarrafın elinde cevahir olsa
İki kuruş değer vermem o yare
Sefil Ersun riyakarı neylesin
Sözlerine yalan katsın söylesin
Bundan böyle bildiğini eylesin
Hiçbir meramımı sormam o yare

Kaynak: İpek Bayrak
Kaynak: Sefil Ersun

Padişah Katlime Ferman Dilese
Padişah katlime ferman dilese
Yine geçmem ala gözlü Şah'ımdan
Cellatlar karşımda satır bilese
Yine geçmem ala gözlü Şah'ımdan
On yedi yerimden vursalar yara
Cerrahlar derdime kılmasa çare
Kemendi bend ile çekseler dara
Yine geçmem ala gözlü Şah'ımdan
Karadır kaşları benzer kömüre
Münafıklar zarar verir ömüre
İk'ellerim bağlasalar demire
Yine geçmem ala gözlü Şah'ımdan
Eğer beni katsa kervan göçüne
Götürseler Hindistan'a Maçin'e
Urganım atsalar dar ağacına
Yine geçmem ala gözlü Şah'ımdan
Ahiri katlime ferman yazılsa
Çıksam teneşire tabut düzülse
Kefenim biçilse mezar kazılsa
Yine geçmem ala gözlü Şah'ımdan
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Pahalılık Alev Gömlek
Pahalılık alev gömlek
Giyemezsin demedim mi
Her öğünde soğan ekmek
Yiyemezsin demedim mi
Elin havyar senin turşu
Buna koyamazsın karşı
Kimi eğri kimi doğru
Seçemezsin demedim mi
Çimento yok harç içinde
Alem her gün evç içinde
İşçi kardaş borç içinde
Yüzemezsin demedim mi
Akarsu'yum bu ne illet
Durma sazın ile anlat
Soy kardaşım böyle millet
Bulamazsın demedim mi
Kaynak: Muhlis Akarsu

Pala Remzi
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Tüfeng aldım çıktım keklik avına
Ta Urfa'dan geldim Botan çayına
Aşiretler bir yiğidi metheder
Pala Remzi derler onun namına vay vay
Vay vay Remzi
Alem Remzi'den razı
Sordum namın verdiler
Pala Remzi dediler
Pala bıyığı değil
Yüreğidir dediler
Remzi yücelerden çıkıp bakarmış
Arasıra İlhan'ına uğrarmış
Mevlam tek hükümdar O'dur var eden
Varıp görün ne yürekler yaratmış
Vay vay vay Remzi
Alem Remzi'den razı
Aleme bir gül gerek
Yiğitlere pir gerek
Menzile varmak için
Remzi'yi bilmek gerek
Kaynak: Arif Çelik

Palan Dağı Dumandır

Sayfa 2267

Palan dağı dumandır
Erzurum dolu handır
Gitti yarim gelmedi
Yaş gözüme dolandır
Oy canan canan canan
Hangi derdime yanam
Palandağında kuş var
Kanadında gümüş var
Gitti yarim gelmedi
Elbet bunda bir iş var
Oy canan canan canan
Hangi derdime yanam
Kaynak: Aziz Yıldız

Palanganın Evleri
Palanganın evleri
Yayılır develeri
Onbeşinde yar sevdim
Sallıyor mendilleri
Hadi bas gidelim
Toz kalka kalka

Palan dağı dumandır
Erzurum dolu kardır
Ben yardan ayrılalı
Yüreğim dolu kandır

Palangadan toz kalktı
Kesireden kız kalktı
Onbeşinde yar sevdim
Cümle alem göz kaktı

Oy canan canan canan
Vay canan canan canan
Hangi derdime yanam
Hangi derdime yanam

Hadi bas gidelim
Toz kalka kalka

Palan Dağında kar var
Erzurum'da kimim var
Yardan haber gelmedi
Yüreğim ona yanar

Palu Köprüsü

Oy canan canan canan
Vay canan canan canan
Hangi derdime yanam
Hangi derdime yanam
Kaynak: Kadir Algın

Palan Dağı Dumandır
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Kaynak: Süleyman Uğur

Palu köprüsü yüksek yar yar yar yar yar
Palu köprüsü yüksek
Soğuk suyunu içek
Kızlar köprü dibinde yar yar yar yar yar
Kızlar köprü dibinde
Üstünde halay çekek
Ne güzel gelindir bu yar yar yar yar yar
Köprünün dibinde
Sürmesi gözünde
Kınası elinde
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Sayfa 2268

Köprü başı bağlansın
Halay çekin sallansın
Beni sevdim el götürdü
Saran murad almasın

Yenile de çıkmış bu gayda
Ayrılık var ölüm var ne fayda

Ne güzel gelindir bu yar yar yar yar yar
Köprünün dibinde
Sürmesi gözünde
Kınası elinde

Pancar Pezük Değil Mi

Pamuk Tarlasına Uğradı Yolum
Pamuk tarlasına uğradı yolum
Tarlada ağanın çölde ağanın
Kazma vura vura yoruldu kolum
Fabrika ağanın malda ağanın
Fakir bölük bölük olmuş geliyor
Tarlaya dizilmiş kazma vuruyor
Köşkünde ağalar sefa sürüyor
Koltuklar yumşaktır balda ağanın

Kaynak: Veli Kangal

(Esmerim güzelim) Pancar pezük değil mi
(Esmerim güzelim) Ciğer ezük değil mi
(Esmerim güzelim) Ben sevdim eller aldı
(Esmerim güzelim) Bana yazık değil mi
(Esmerim güzelim) Gezerim yan yana
(Esmerim güzelim) Yüzün çevirmez bana
(Esmerim güzelim) Ne ağlayam ne yanam
(Esmerim güzelim) Kendinden olmayana
(Esmerim güzelim) Al geydim alsın diye
(Esmerim güzelim) Mor geydim sarsın diye
(Esmerim güzelim) İsteyene varmadım
(Esmerim güzelim) Sevdiğim alsın diye
Kaynak: Ünzile Bilim

Alırlar elliye satarlar yüze
Fakir hasret kaldı bir metre beze
Durmadan zam gelir şekere gaza
Altını akçası pulda ağanın
Aşık Derdi Derya çölde yanıyor
Ağalar pamuğa fiat kuruyor
Perişan fakir yerde yatıyor
Taksitlere binmiş yolda ağanın
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Pancar Pezik Değil Mi
Pancar pezik değil mi
Ciğer ezik değil mi
Ben sevdim eller aldı
Bana da yazık değil mi
Hüdayda da hanım kızlar hüdayda
Yenile de çıkmış bu gayda
Ayrılık var ölüm var ne fayda
Kara kuşum havada
Yavruları yuvada
Kızlar kahve kavurur
Çıngırdaklı tavada
Hüdayda da hanım kızlar hüdayda
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Parasızlık (Haber Aldım)
Üç gün önce haber aldım
Yetişti dün parasızlık
Girdi gönlümün şehrine
Kurdu bir han parasızlık
Parasızlık parasızlık
Hiç olmuyor ki evsizlik
Talan vurdu dört yanıma
Hasret koydun sağ canıma
Taa damarda ki kanıma
Vurdu birden parasızlık
Parasızlık parasızlık
Hiç olmuyor ki evsizlik
Yanık bağrım pişirirsin
Benim yolum şaşırırsın
Bir kötüye düşürürsün
Vallahi sen parasızlık
Parasızlık parasızlık
Hiç olmuyor ki evsizlik
Kemal Yıldız’ı kul eden
Akan yaşını sel eden
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Kardeşlerimi el eden
Yinede sen parasızlık

Sayfa 2269

Bir yaralı döşten gayrı nem kaldı
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Parasızlık parasızlık
Hiç olmuyor ki evsizlik
Kaynak: Kemal Yıldız

Pare Pare Yalan Dünya

Paşa Beyin Merdivenden Enişi
Paşa da beyin merdivenden enişi
Şıngır mıngır aman sahatının gümüşü
Yaktı beni can paşanın gülüşü

Pare pare yalan dünya
Yalan dünya değil misin
Hasan ile Hüseyin'i
Alan dünya değil misin

Avcılar avından aman enmediniz mi
Sahat gözlü can paşayı görmediniz mi
Avcılar avında aman potin dar gelir
Yiğidin alnına aman yazılan gelir

Ali bindi Düldül ata
Âşık dayanır firkate
Boz kurt ile kıyamete
Kalan dünya değil misin

Paşa da beyin cıgarası elinde
Kanlı gömlek aman kolağasının belinde
Düşmüş o güzel zalimlerin elinde

Ali'nin Düldül'ünü alıp
Arslanını dağa salıp
Yedi kere üste kalan
Dolan dünya değil misin

Avcılar avından aman enmediniz mi
Sahat gözlü can paşayı görmediniz mi
Avcılar avında aman potin dar gelir
Yiğidin alnına aman yazılan gelir
Kaynak: Akif Yağcı

Ah şu kaşa ah şu göze
Ciğer kebap oldu köze
Muhammed'i bir ham beze
Saran dünya değil misin
Yetik Kul Himmet'im yetik
Gerçeğin eteğin tutup
İnsan gül ot gibi bitip
Dolan dünya değil misin
Kaynak: Kul Himmet

Parsel Parsel Eylemişler Dünyayı
Parsel parsel eylemişler dünyayı
Bir dikili taştan gayrı nem kaldı
Dost elinden ayağımı kestiler
Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı
Padişah değilem çıksem otursam
Saraylar kursam da asker yetirsem
Hediyem yoktur ki dosta götürsem
İki damla yaştan gayrı nem kaldı
Mahsuni Şerif'im çıksam dağlara
Rast gelsem de avcı vurmuş marala
Doldur tüfeğini beni yarala
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Paşadağı Türküsü
Efe efe derler bu nasıl efe
Aslanım yok muydu sende hiç kafa
Kavgadan kaçanlar uğradı afa
Yat efem yaylalar hep senin olsun
Paşadağına geriverin urganı
Kepenekmiş hapishane yorganı
Paşadağı derler kadersiz yayla
Üç beş tane oldu ölen kurbanı
Bir kurşun atıldı karşıki taştan
Macaklı geliyor Alibaz başta
Öleceğimi gördüm ben bugün düşte
Yat efem yaylalar hep senin olsun
Özburunlular Karabağ'a yığıldı
Kara haber geldi köye duyuldu
Gelin arkadaşlar gene bize oldu
Sonraki kavgada Avkır vuruldu
Akıyor Avkır'ın dizinin kanı
Bakıyor gözleri çıkmadı canı
Kör olsa gözlerim görmesem onu
Yat efem yaylalar hep senin olsun
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Kaynak: Şaban Gök

Patatesi Haşladım
Patatesi haşladım
Doğramaya başladım
Akşam yarim gelince
Ağlamaya başladım
Lahanayı haşladım
Doğramaya başladım
Vay ben seni görünce
Ağlamaya başladım

Payas Ellerinde Bir Güzel Gördüm
Payas ellerinde bir güzel gördüm
İnci mi mercan mı dişi fidanım
Ak göğsünde güller açılmış
Bellisiz baharı kışı fidanın
Güzellik alnına haktan yazılmamış
Görüncek dizimin bağı çezilmiş
Beşibirlik kaşar kaşar dizilmiş
Görünmez dakımdan döşü fidanım
Kiminin izarı ipekli belli
Kiminin izarı sırmalı telli
Bir isbir bakışlı bir ince belli
Mesteder alemi kaşı fidanın
Hanım gibi güzellerin içinde
Miski amber bulaştırmış saçında
Parlak kondurası parlar kıcında
Al yeşil dönüyor başı fidanın
Kul Abdulla'm der ki güzeller piri
Cemalin görseniz dağların karı
Horalımı çıkar Halep'ten beri
Bulunmaz menendi eşi fidanın
Kaynak: Kallep Abdullah

Payton Geldi Meyhaneye Dayandı
Payton geldi meyhaneye dayandı
Siyah gömlek al ganlara boyandı
Garip annem oy buna nasıl dayandı
(Bağlantı)
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Sayfa 2270

Ağlama çakırım alır alır giderim seni
Arar isen yar gönlünde bul beni
Gide gide gitmez oldu dizlerim
Ağlamaktan görmez oldu gözlerim
Nazlı yare geçmez oldu sözlerim
Bağlantı
Kaynak: Münevver Hanım

Pazarda Bal Var Gelinim
Pazarda bal var gelinim pazarda bal var
Sende bir hal var gelinim sende bir hal var
Ağana yalvar gelinim paşana yalvar gelinim
Ah deyle gelin gelmeye kıymetli gelin
Gelinim gözelim de kınan kutl'olsun
Hem orda hem burda dilin tatl'olsun
Pazarın üstü gelinim pazarın üstü
Yar yara küstü gelinim yar yara küstü
Güveyim uslu gelinim güveyim uslu
Ah deyle gelin gelmeye kıymetli gelin
Gelinim gözelim de kınan kutl'olsun
Hem orda hem burda dilin tatl'olsun
Pazarda kuzu gelinim pazarda kuzu
Tüyü de kırmızı gelinim tüyü de kırmızı
Bir adam kızı gelinim bir adam kızı
Ah deyle gelin gelmeye kıymetli gelin
Gelinim gözelim de kınan kutl'olsun
Hem orda hem burda dilin tatl'olsun
Kaynak: Talip Özkan

Pazardan Aldım Halı
Pazardan aldım halı
Sevdiğim hurma dalı
Görenler maşallah çeksin
Kimin var böyle yari
Amanın da dumanın ben neler oldum
İçmeden serhoş oldum
Ekin ektim yollara
Biçtirmedim ellere
Ben bir gizli yar sevdim
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Sayfa 2271

Bildirmedim ellere
Kaynak: Muhlis Akarsu

Amanın da dumanın ben neler oldum
İçmeden serhoş oldum
Kaynak: İbrahim Çilingir

Pazarı Aşk İçre Huri Güzeller
Pazarı aşk içre huri güzeller
Mezada vermişler kapan kapana
Şu iki gözümü bürüdü seller
Durmadan mevç vurur kapan kapana
Yüzünü gösterdi bir iki dilber
Vurgundur gönlümüz görmeğe iver
Biri kaymak satar birisi şeker
Münasip bulmuşlar kapan kapana
Derdimi anlamaz bir cananım var
Sermayei aşkta çok ziyanım var
Sevda çarşısında bir kapanı var
Gönül alup satar kapan kapana
Hamdolsun pirimden aldım himmeti
Dilerim bazuda bulam kuvveti
Uyandım Ruhsatı geydim kispeti
Rakipler söz atar kapan kapana
Kaynak: Aşık Ruhsati

Pazarlık Edelim Alim Seninle
Pazarlık edelim alim seninle
İki cihan senin Haydar olsun sen benim
Hayrını gör imanınla dininle
Hatmin Kur'an senin olsun sen benim
Keselim sıratın kazana çöksün
Olanca katranı haydar çamura döksün
Beraber gülelim cehennem korksun
Sırat nizam senin olsun sen benim
Ayıp değil midir Adem'e mihnet
Başına çalınsın Haydar hurili cennet
Dostluk pazarında olma muhannet
Huri Kılman senin olsun sen benim
Akarsu'yum böyle vereyim dursun
Senin aşkın onu Haydar yaksın kavursun
Anladım Ali'sin Canansın Nursun
Kanber Selman senin olsun sen benim
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Pazarlık Mı Olur
Ilgıt ılgıt esen seher yelleri
Doğru gelir doğru gider mi yar yar
Hakkın emri ile çürüyen canlar
Verdiği ikrarda durur mu yar yar
Pazarlık mı olur adil dükkanda
Meyl-i muhabbetim kaldı yar sende
Bu divan olmazsa ulu divanda
Dost benim sualim verir mi yar yar
Bahçemde açılmış yar gonca güller
Gülün figanından sefil bülbüller
Aşıktan maşuka sarılan kollar
Bin yıl yerde yatsa çürür mü yar yar
Abdal Pir Sultan'ım kalbi zar olan
Döner mi sözünden gerçek yar olan
Senin gibi aktı sadık yar olan
Verdiği ikrardan döner mi yar yar
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Pek Çok Arzuladım (Küstün Mü)
Pek çok arzuladım varayım dedim
Varamadım gül yüzlü yar küstün mü
Haki payına yüzler süreyim dedim
Süremedim gül yüzlü yar küstün mü
On beş yıl yaklaştı olmadı çare
Erenler terkim kılmadı zara
Fazlı gibi kendi kendim hançere
Vurmadım gül yüzlü yar küstün mü
Sıra ister Beytullah'm yolları
Onun yolu zordur yokuş belleri
Al yanakta al kırmızı gülleri
Deremedim gül yüzlü yar küstün mü
Aşık oldum Ehlibeyt'in nuruna
Amasya'da yatan gerçek pirime
Elim bağlı belim bağlı darına
Duramadım gül yüzlü yar küstün mil
Eşiğine süremedim yüzleri
Gözüme tütüyordur ayak izleri
Dili şeker ezer şirin sözleri
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Eremedim gül yüzlü yar küstün mü
Velim eyder işim ahızar idi
Bizi bu sevdaya salan yar idi
Danışmaya çok müşkülüm var idi
Soramadım gül yüzlü yar küstün mü
Kaynak: Aşık Veli

Pek Doğrudur Eskilerden Bir Söz
Pek doğrudur eskilerden bir söz var
Muhannetin huzurunda durulmaz
Çıkar seyahata Diyarbe diyar
Ne kadar yürürse doğru yorulmaz
Mert yiğidin kahve çayı bol olur
Namert yatar ataşlarda kül olur
Soysuz gider bir alçağa kul olur
Mertoğlunun asla nesli sorulmaz
Zülali der bir bana bak yurttaşım
Sana bir nasihat edem yoldaşım
Merdin kapısında öl kal kardeşim
Muhannetin ülkesine varılmaz

Sayfa 2272

Bu yarayı çeken aşık ölmez mi
Yar derdime derman kılmazsa eğer
Kaynak: Aşık Veli

Pek Yokuşmuş Cavırasar'ın Yolları
Pek yokuşmuş Cavırasar'ın yolları
Gırılı da verdi mor garanfilin dalları
Yakma da Hafize'm benden başka elleri
Beni de vuran Topalların Mehmed'i
Hadülen de hadülen
İneğinen danası
Kızı bana yanmış
Ne garışır anası
Bir asardan bir asara geçtin mi
Akibette ganını bir damla da içtin mi
Onüç ondört deliganlının içinde
Topalların Memed'ini seçtin mi
Hadülen de hadülen
İneğinen danası
Kızı bana yanmış
Ne garışır anası

Kaynak: Aşık Zülali
Kaynak: Bayram Bağdatlı

Pek Yaralamıştır Beni De Bir Yar
Pek yaralamıştır beni de bir yar
Bu yarayı çeken ölmezse eğer
Benim yaralarım ya kimler sarar
Yar gelip emleyip sarmazsa eğer
Kan revan olmuş da didemden akar
Pençe urmuş bu sineme el atar
Yar bize darılmış kaşların yıkar
Sevdakar olurum gülmezse eğer
Kime ne diyeyim küstürdüm yarı
Kalmadı namusum terkettim arı
Hançere düşüp de öleyim bari
Bu kez de bir selam gelmezse eğer
Hiç gitmiyor garip başın dumanı
Küfrüm ata derken attı imanı
Güldüreyim derken ağlattı beni
Kan akar didemden silmezse eğer
Veli'm eyder bu dert beni almaz mı
Can-ı hasret kıyamete kalmaz mı
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Pekala (Yolu Çıkmaz Bir Menzile)
Yolu çıkmaz bir menzile kervanı
Gezdirmekten gezdirmemek pekala
Bir namert bağında gülü reyhanı
Bitirmekten bitirmemek pekala
Ben hakkı aramam Çin'de Maçin'de
Gevher vardır aşıkların göçünde
Varıp namert ile bir cem içinde
Oturmaktan oturmamak pekala
Bakmaz mısın Daimi'nin virdine
Derman olmaz aşıkların derdine
Çekip de namerdi hakkın yurduna
Getirmekten getirmemek pekala
Kaynak: Aşık Daimi

Pencere Açıldı Bilal Oğlan
Pencere açıldı Bilal Oğlan piştov patladı
Varın bakın kanlı da Bilal yine kimi hakladı
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Ben sana varmam Bilal Oğlan ben sana varmam
Yedi yıl karşımda dursan yine sana yalvarmam
Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Kaynak: Hamza Efendi

Sayfa 2273

Pencerede Şişesin
Pencerede şişesin (canım oy dilber)
Gül ile menevşesin (dilber oy dilber)
Benim düştüğüm gibi (canım oy dilber)
Pencereden düşesin (dilber oy dilber)
Pencereden bakıyor (canım oy dilber)
Kitap almış okuyor (dilber oy dilber)
Perçemine yağ sürmüş (canım oy dilber)
Yel estikçe kokuyor (dilber oy dilber)

Pencerede Perde Ben

Kaynak: Dursun Uzel

Pencerede perde ben
Yeni düştüm derde ben
Yardan evvel ölürsem
(Baygın Hamidem)
Nasıl yatam yerde ben

Pencerede Tül Perde

Haydi de haydi telleniver
Birazcık eyleniver
Asker oldum gidiyom
(Baygın Hamidem)
Kaderine sayıver
Evleri görünüyor
Gönüldür yeriniyor
Çekilecek dert değil
(Baygın Hamidem)
Mevlam sabır veriyor
Haydi de haydi telleniver
Birazcık eyleniver
Asker oldum gidiyom
(Baygın Hamidem)
Kaderine sayıver
Küp içinde ireçel
İyi gün gelir geçer
Kötüye meyil verme
(Baygın Hamidem)
Ah ile ömür geçer

Pencerede tül perde
Perdenin ucu yerde
Yürek oynar can titrer
Seni gördüğüm yerde
Ufacık nişadırım
Dağları kuşadırım
Vardım diye güvenme
Billahi boşadırım
Kaynak: Hüseyin Dülger

Pencereden Bakan Yar
Pencereden bakan yar
Şu gönlümü yakan yar
El ettiğim yere gel
Uzaklardan bakan yar
Gel gel Kız Bahri
Saraydım seni bari
Sevdim de alamadım
Terkedim bu diyarı
Penceresi perdeli
Bahçeleri zerdali
Şu bahtıma sen düştün
Gel etme beni deli

Haydi de haydi telleniver
Birazcık eyleniver
Asker oldum gidiyom
(Baygın Hamidem)
Kaderine sayıver

Gel gel Kız Bahri
Saraydım seni bari
Sevdim de alamadım
Terkedim bu diyarı

Kaynak: Yöre Ekibi

Pencereye çık görüm
Zülüflerini örüm
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Üç gündür görmemişem
Seni kimlerden sorum
Kaynak: İlhan Erten

Pencereden Bakıyor
Pencereden bakıyor hele hele hele hele yar
Almış kitap okuyor gel öldür beni
Almış kitap okuyor gel kurtar beni
Yanağında gül açmış hele hele hele hele yar
Yel estikçe kokuyor gel öldür beni
Yel vurdukça kokuyor gel kurtar beni
Pencerede oturdu hele hele hele hele yar
Elinde gül getirdi gel kurtar beni
Kaşın gözün değil ml hele hele hele hele yar
Yedi beni bitirdi gel kurtar beni
Yedi beni bitirdi gel öldür beni
Kaynak: Bedirhan Kırmızı

Pencereden Bakıyor

Sayfa 2274

Tabip getir yarama bak
Penceresi yeşil yaprak
Mamoş giyer siyah kalpak
Kör olasın Bekir Hoca
Yatağımız kara toprak
Eyvah Mamoş eyvah eyvah
Tabip getir yarama bak
Mamoş urban tutayım mı
Hayrın için satayım mı
Mezarında boş yer var mı
Ben de girip yatayım mı
Eyvah Mamoş eyvah eyvah
Tabip getir yarama bak
Evlerinde koyun kuzular
Vuruldum ben yaram sızılar
Öldüğümü aramam ben
Yetim kaldı yavru kızlar

Pencereden bakıyor öldürdün beni oğlan
Hele neler yapıyor yandırdın beni oğlan
Göysüne bir gül takmış öldürdün beni oğlan
Yel estikçe kokuyor yandırdın beni oğlan

Eyvah Mamoş eyvah eyvah
Tabip getir yarama bak

Pencereden atla gel öldürdün beni oğlan
Şalvarını topla gel yandırdın beni oğlan
Sen babandan korkarsan öldürdün beni oğlan
Kılıcını alda gel yandırdın beni oğlan

Pencereden kar geliyor aman annem
Gurbet bana zor geliyor aman annem
Gurbet bana zor geliyor ben öleyim

Kaynak: Cemil Cankat

Pencereden Bir Taş Geldi
Pencereden bir taş geldi
Ben zannettim Mamoş geldi
Uyan Mamoş uyan uyan
Başımıza bir iş geldi
Eyvah Mamoş eyvah eyvah
Tabip getir yarama bak
Evlerinin önü kavak
Yağmur yağar ufak ufak
Kör olasın Bekir Hoca
Ağzımdaki kurşuna bak
Eyvah Mamoş eyvah eyvah
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Kaynak: Fikret Memişoğlu

Pencereden Kar Geliyor

Sevdiğimi eller almış aman annem
O da bana ar geliyor aman annem
O da bana ar geliyor ben öleyim
Kekliğimi doyurdular aman annem
Kanadını ayırdılar aman annem
Kanadını ayırdılar ben öleyim
Bu nasıl zalim yaraymış aman annem
Beni senden ayırdılar aman annem
Beni senden ayırdılar ben öleyim
Kaynak: Mustafa Gazioğlu

Pencereden Kar Geliyor
(Aman annem)
Pencereden kar geliyor
Gurbet bana zor geliyor
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(Aman annem)
Sevdiğimi eller almış
O da bana ar geliyor ar geliyor
Le le yandım o da bana ar geliyor
(Aman annem)
Yüksek dağlar serin olur
Engin sular derin olur
(Aman annem)
O benim sevdiğim güzel
Gurbet ele gelin m'olur gelin m'olur
Le le yandım gurbet ele gelin m'olur

Sayfa 2275

Ela gözden yaş gelir (Leyliyem leyli)
Yari bana verseler (Balam leyli kurbanın olam)
Allaha da hoş gelir (Leyliyem leyli)
(Bağlantı)
Leyliyem yaralıyam
Leyli kurbanın olam
Ben bu dağın maralıyam
Leyliyem leyli

Kaynak: Cemil Cankat

Devem düzde kaldı (Balam leyli kurbanın olam)
Yüküm o elde kaldı (Leyliyem leyli)
Oğlana kan bulamış (Balam leyli kurbanın olam)
Gözüm o elde kaldı (Leyliyem leyli)

Pencereden Kar Geliyor

Bağlantı

Pencereden kar geliyor
Arkama baktım yar geliyor
Vay aman aman vay aman aman
Vay aman aman vay aman aman hey

Kaynak: Şakir Şener

Pencereden Taş Gelir

Terzi kolların kırılsın
Eşime de yelek dar geliyor
Vay aman aman vay aman aman
Vay aman aman vay aman aman hey

Pencereden taş gelir (ay beri beri beri bah)
Huşar gözden yaş gelir (ay can alan beri bah)
Senni mene verseler (ay beri beri beri bah)
Ellere de hoş gelir
(Ay can alan ber gülüm yandım aman beri bah)

Penceresi siyah perde
Nasıl düştüm ben bu derde
Vay aman aman vay aman aman
Vay aman aman vay aman aman hey

Telleri burma
Rengi de hurma
Uzakta durma
Boynunu burma (gel beri beri oy can alan beri bah)

Ben bu dertten iflah olmam
Nasıl yatam kara yerde
Vay aman aman vay aman aman
Vay aman aman vay aman aman hey

Eyvanımız yanyana (ay beri beri beri bah)
Gızlar çıkıp eyvana (yandım aman beri bah)
Men bahıram o bahmır (oy beri beri beri bah)
Od düşür şirin cana
(Ay can alan ber gülüm yandım aman beri bah)

Penceresi içli dışlı
Benim yarim yan kılıçlı
Vay aman aman vay aman aman
Vay aman aman vay aman aman hey
Dediler yarin geliyor
Fidan boylu inci dişli
Vay aman aman vay aman aman
Vay aman aman vay aman aman hey
Kaynak: Bilinmiyor

Pencereden Taş Gelir
Pencereden taş gelir (Balam leyli kurbanın olam)
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Telleri burma
Rengi de hurma
Uzakta durma
Boynunu burma (gel beri beri oy can alan beri bah)
Pencereni açan yar (ay beri beri beri bah)
Açıp bahıp gaçan yar (yandım aman beri bah)
Mende durup gözlerem (ay beri beri beri bah)
Bir de bahıp gaçan yar
(Ay can alan ber gülüm yandım aman beri bah)
Telleri burma
Rengi de hurma
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Uzakta durma
Boynunu burma (gel beri beri oy can alan beri bah)

Sayfa 2276

Zerdali dalı mısın
Düşkün düşkün duruyon da (Abeyim)
Benden sevdalı mısın

Kaynak: Bülbül Mehmetoğlu

Pencereme Ay Düşse
Gün dönüyor durmaksızın
Seneler geçiyor farkında mısın
Bu ateş düştüğü yeri
Nasılda yakar kimi aynaya bakar
Kimi seyre durur gariban
İki göz biraraya gelebilse
Kelimeler anlamını yitirse
Olmayacak dua değil bu
Birileri he dese
Pencereme bu gece ay düşse
Kaynak: Murat Hasarı

Penceremin Altında (Kara Leyli)
Penceremin altında
Zerdali dalı mısın
Düşkün düşkün duruyon
Benden sevdalı mısın
Hep kara leyli de bakışır aman
Kaşları gözlere yakışır aman
Penceremin altında
Kitap almış okuyor
Perçemine yağ sürmüş
Yel estikçe kokuyor
Hep kara leyli de bakışır aman
Kaşları gözlere yakışır aman
Pencereden bakıyor
Şeker olmuş akıyor
Bu sevda nasıl sevda
Beni candan yakıyor
Hep kara leyli de bakışır aman
Kaşları gözlere yakışır aman
Kaynak: Yöre Ekibi

Hop taraleylide bakışın aman
Kaşları gözleri yakışın aman
Pencerede perde bende (Abeyim)
Yeni düştüm bu derde
Bu sevda nasıl sevda da (Abeyim)
Duramıyom ben evde
Hop taraleylide bakışın aman
Kaşları gözleri yakışın aman
Pencereden bakıyon da (Abeyim)
Kitap almış okuyon
Perçemine mis sürmüş de (Abeyim)
Yel estikçe kokuyon
Hop taraleylide bakışın aman
Kaşları gözleri yakışın aman
Kaynak: Yöre Ekibi

Pencerenin Perdesi
Pencerenin perdesi
Geri vurdu dermesi
İsmail'i vurmuşlar
Kimler alsın Firdevsi
Halıma bak halıma
Salın da gel yanıma
Salınıp da gelmezsen
Günahlarım boynuna
Gamyonlar da yürüdü
Üstünü toz bürüdü
Yürü dilberim yürü
Nazik beden çürüdü
Halıma bak halıma
Salın da gel yanıma
Salınıp da gelmezsen
Günahlarım boynuna
Kaynak: Mustafa Coşar

Pencerenin Altında

Penceresi Cam Cama Muallim

Pencerenin altında da (Abeyim)

Penceresi cam cama muallim
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Selam verdim amcama muallim
Amcam kızını vermezse muallim
Turşu kursun fincana muallim
Penceresi perdeli muallim
Çiçek açmış zerdali muallim
Yenile bir yar sevdim muallim
O da benden sevdalı muallim

Sayfa 2277

Ne ben öldüm kurtuldum Mustafa
Ne sen geldin bir sefa
El ettikçe cama gel
Göz kırdıkça bana gel
Hiç birşeycik bilmezken
Al testiyi suya gel
Kaynak: Ahmet Cumalıev

Penceresi cam değil mi muallim
Boyaları ham değil mi muallim
Ellerinen gezersin muallim
Benim ki can değil mi muallim
Kaynak: Seyfettin Sığmaz

Penceresi Damaklı
Penceresi damaklı
Şerfem elma yanaklı
İstedim vermediler
Şerfem sen yaktın beni
Canın çok mu gıymatlı
Mercimek dallanır mı
Yaprağı sallanır mı
Kendi gelen güzeli
Şerfem sen yaktın beni
Sarmadan yollanır mı
Şerfem yola yürüdü
Arpaçayı sürüdü
Koç'İsmil'in ölüsü
Şerfem sen yaktın beni
Çit içinde çürüdü
Oymat'ın dereleri
Şerfe'nin düğmeleri
Koç'İsmil(de) çokça öpmüş
Şerfem sen yaktın beni
İy olmaz yareleri
Kaynak: Hakkı Ansari

Penceresi Perdeli (Mustafa)
Penceresi perdeli
çiçek açmış zerdeli
Yar askere gidiyor Mustafa
Gel biz sürelim safa
Mustafa Mustafa
Gir koynuma sür safa
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Penceresi Yeşil Boya
Penceresi yeşil boya
Ben kurbanam sizin soya
Tut elimden yar gidek toya
(Bağlantı)
Yandım oy dilber dadelinden
İlle de yarimin dilinden
Penceresi püskül müskül
Yar ne dedim bana küstün
Beni öldürmeye kastı
Bağlantı
Penceresi yeşil boya
Sen uğrattın beni huya
Altı kekil üstü oya
Bağlantı
Penceresi kafes mafes
Kafesten alırlar nefes
Yarimin başında dal fes
Bağlantı
Kaynak: Remziye Ataman

Penceresi Yeşil Perde
Penceresi yeşil perde
Sen uğrattın beni derde
Ak tavanlı yüksek evde
Eğmelendi eğmelendi
Göğsü çapraz düğmelendi
Üç o yandan beş bu yandan
Çifte göğüs eğmelendi
Penceresi yeşil boya
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Saramadım doya doya
Altı çember üstü oya
Eğmelendi eğmelendi
Göğsü çapraz düğmelendi
Üç o yandan beş bu yandan
Çifte göğüs eğmelendi
Altı gızlar altı gızlar
Altısı da yüreği sızlar
Altısı bir araya gelince
Eğmelendi eğmelendi
Göğsü capraz düğmelendi
Üç o yandan beş bu yandan
Çifte göğüs düğmelendi
Kaynak: Yöre Ekibi

Penceresi Yeşil Perde
Penceresi yeşil perde
Sen uğrattın beni beni derde
Eymelendi sürmelendi
Göğsü çapraz düğmelendi
Penceresi püskül müskül
Yâr ne dedim bana bana küstün
Eymelendi sürmelendi
Göğsü çapraz düğmelendi
Penceresi yeşil boya
Sen uğrattın beni beni huya

Sayfa 2278
Kaynak: Bilinmiyor

Penceresi Yola Karşı
Penceresi yola karşı
Gelen geçen atar taşı
Benim yarim kalem kaşlı
Var ara eşini eşini vay vay
Saysana liraların beşini vay vay
Arabası döşemeli
Yar çevresi işlemeli
Annesinden istemeli
Benim yarim kalem kaşlı
Var ara eşini eşini vay vay
Saysana liraların beşini vay vay
Arabası mavi boya
Başındaki zarif oya
Saramadım doya doya
Benim yarim kalem kaşlı
Var ara eşini eşini vay vay
Saysana liraların beşini vay vay
Çay başında gördüm seni
Kaşlarından bildim seni
İnkar etme sevdim seni
Benim yarim kalem kaşlı
Var ara eşini eşini vay vay
Saysana liraların beşini vay vay
Kaynak: Rüştü Eriç

Eymelendi sürmelendi
Göğsü çapraz düğmelendi
Kaynak: Ahmet Çopur

Penceresi Yeşil Perde
Penceresi yeşil perde
Sen uğrattın beni derde
Penceresi yeşil boya
Ben vurgunum sizin soya
Penceresi püskül müskül
Ne dedim de bana küstün
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Perişan (Acı Haberin Dost)
Acı haberin dost yürekler yakar
Kuzular ağlaşır sızı perişan
Kader mi firgat mi nedir tecelli
Yazılar içinde yazı perişan
Elini tuttum da buz gibi tenin
Yüzüne baktım da değişmiş rengin
Beş arşından giymiş beyaz gömleğin
Ütüsü perişan düzü perişan
Sonsuzluk uykusu sarmış bedeni
Uyan dedim uyan duymuyor beni
Nicedir matemin sefil Çağlari
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Sazın da inleyen sözün perişan
Kaynak: Aşık Çağlari

Perişan (Kader İle Çok Açıldı)
Kader ile çok açıldı aramız
Gülmedi talihim haller perişan
Günden güne azmaktadır yaramız
Diyemem tabibe diller perişan
On beş nüfus bir daracık yuvada
Güneş doğsa bulut döner havada
Cıs diyecek yağ kalmadı tavada
Benim gibi nice kullar perişan
Şehit torunuyum gazi evladı
Bu yolda yitirdik varı serveti
Yoksulluğun bize olan gayreti
Çok sarıldım amma kollar perişan
Haydar Aslan işte böyle seslenir
Gurbet elde acep neden yaslanır
Yağmur yağsa yine garip ıslanır
Bürünüp yattığım çullar perişan

Sayfa 2279

Perişan Eyledin Cümle Cihanı
Kahpe felek sana n'ettim n'eyledim
Aksine dönderdin çarh-ı devranı
Hani n'oldu esk'adalet eski gün
Perişan eyledin cümle cihanı
Sultan Süleyman'ın katında iken
Ol dest-i pakinin zatında iken
Her kuş kanadının altında iken
Sarı gebe telef etti şahanı
Dayanılmaz aşıkların derdine
Akıl yetmez ezberine virdine
Nakes konmak ister cömert yurduna
Tilki kovdu ülkesinden arslanı
Anca bu yaraya dayandı Eyüp
Huda'nın cefasın safaya sayıp
Cahiller kamile sen bilmen deyip
Anın için kaybettiler irfanı
Pir Sultan'ım niye geldin cihana
Kusur senin imiş etme bahane
Evvel kullar yalvarırdı sultana
Şimdi minnetc'ettin kula sultanı

Kaynak: Aşık Haydar Aslan
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Perişan (Virane Bahçede)
Virane bahçede ağlıyor dallar
Bülbül zara gelmiş güller perişan
Aşk için çırpınan biçare haller
Yare doğru giden yollar perişan
Leylasıyım yarsız olan dağların
Bağbanıyım barsız kalan bağların
Yıllar var ki için için ağlarım
Gözyaşım elinden seller perişan
Kimisine karayazı kondurur
Kimisini sefaletten söndürür
Kimini de aşık eder yandırır
Feleğin elinden kullar perişan
Şahsenem feleğe çatmadan etmez
Devran çarkı döner gücümüz yetmez
Başım dumanlıdır rüzgar kar etmez
Seher vakti esen yeller perişan

Perişan Gönlüm (Bugün Seyran)
Bugün seyran ettim bağı bostanı
Varmaz olsa idim perişan gördüm
Efkar boyun eğmişler mevlaya
Görmez olsa idim perişan gördüm
Vardım bağa seyran ettim her yanı
Tez iken okunmuş gördüm fermanı
Su yetişse yara bulur merhemi
Sormaz olsa idim perişan gördüm
Evvelce gezerken bostan dolu
Bu sefer bükülmüş hepsinin beli
Herkese malumdur bunlarm hali
Yarmaz olsa idim perişan gördüm
Süpürgeler uzamışlar nereye
Akşam sabah bakıyorlar dereye
Sararmıştır tam boyları yarıya
Girmez olsa idim perişan gördüm

Kaynak: Aşık Şahsenem Bacı

Domatesler başın yana atmışlar
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Uzamışlar sağa sola gitmişler
Sıtmalılar gibi boyun etmişler
Durmaz olsa idim perişan gördüm
Sahip ki yok felek okun yürütmüş
Samyel vurmuş soğanları kurutmuş
Işıltı yok yaprakların çürütmüş
Vurmaz olsa idim perişan gördüm
Kocabaşlar her tarafa saçılmış
Kuvvetlenmiş sağa sola açılmış
Susuzluktan ona kefen biçilmiş
Sarmaz olsa idim perişan gördüm
Noksan az şeylerden ibret almasın
Sulamaya zamanında gelmesin
Öbür sefer onları da bulmasın
Vermez olsa idim perişan gördüm
Kaynak: Hodlu Noksani

Perişanım (Bir Gün Değil)
Bir gün değil hafta değil ay değil
Geçmiyor günlerim var perişanım
Neden hayırsıza ben verdim meyil
Yağdırdı saçıma kar perişanım
Bilemedim kimden oldu bu yara
Kırılan gönüle olamaz çare
Verin mektubumu hayırsız yare
Çektiğim elinden zar perişanım
Kara Nureddin’im yare son sözü
Ama olsun yarin o çakır gözü
Dilerim Mevla’dan gülmesin yüzü
Bu dert içerimde kor perişanım
Kaynak: Nurettin Yıldırım

Perişanım (Yar İntizar Etti)
Yar intizar etti bana
Perişanım perişanım
Ellerine yaksın kına
Perişanım perişanım
Razı olmaz güldüğüme
Birgün rahat olduğuma
Çok sevinir öldüğüme
Perişanım perişanım
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Sayfa 2280

Yüce dağa çıktığımı
Sağa sola baktığımı
Ben bilirim çektiğimi
Perişanım perişanım
Bunca sene ezildiğim
Dertli diye yazıldığım
Boş değildir üzüldüğüm
Perişanım perişanım
Gülhani'ye demez haklı
Gam yemezdim yetse aklı
Vicdansız katı yürekli
Perişanım perişanım
Kaynak: Gürünlü Aşık Gülhani

Perişanlık Var
Beni gören beğ efendi sanıyor
Bende ne sultanlık ne de hanlık var
Ataş düştü ciğerime yanıyor
Kimse bilmez serde ne dumanlık var
İstemem efendim dünyayı verse
Yüz bin lira değer yardan bir buse
Şöhret ziynet için giymem elbise
Çünkü başımızda devrişanlık var
Zülali beyhude düştün inkara
Tali'in aksine bahtın hep kara
Nasıl yüzü kara varalım yare
Elde beş para yok perişanlık var
Kaynak: İsmet Çınar

Perşembe Gününde
Perşembe Gününde Çeşme Başında Gözüm
Bir Alagöz Hanıma Düştü
Kaşın Oynattı Gözünde Güldü Gülende
Kadası Canıma Düştü
Eleskerem Her Derdi De Allıyam
Hanım Sen Dertlisen Ben Yaralıyam
Derdi Nişanlıyam Özge Malıyam
Kırıldı Kol Kanadım Yanıma Düştü
Kaynak: Yöre Ekibi

Perşembe'nin Düzleri
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Perşembe'nin düzleri
Yalan oldu sözleri
Pınar olmuş akıyor
Güzelim yürü
Yarin ela gözleri
Sürmelim aman
(Bağlantı)
Hele hele yürü
Fistanını sürü
Dostun geçmiş karşına
Güzelim yürü
Biraz edalıca yürü
Sürmelim aman
Asmada üzüme bak
Kaşıma gözüme bak
Ne kadar kırgın isen
Güzelim yürü
Gülerek yüzüme bak
Sürmelim aman
Bağlantı
Derenin kıyısında
Su verdim patlıcana
Bu fakir kurban olsun
Güzelim yürü
Sendeki tatlı cana
Sürmelim aman
Bağlantı
Kaynak: Muhsin Tercan

Sayfa 2281

Kaynak: Aşık Molla Cuma

Peşkir Aldım Direkten
Peşkir aldım direkten
Bir ah çektim yürekten
Ben bu dertten iyi olmam
Hekim gelsin frenkten
Oy mendil oyalı da mendil
Kalkır kolların indir
Hep sözlerin yalandır
Gelde beni inandır
Bu dere kanlı dere
Kamayı vurdum yere
Varın sorun anama
Benim vatanım nire
Oy mendil oyalı da mendil
Kalkır kolların indir
Hep sözlerin yalandır
Gelde beni inandır
Mendilim benek benek
Ortası çarkı felek
Yazı beraber geçirdik
Kışın ayırdı felek
Oy mendil oyalı da mendil
Kalkır kolların indir
Hep sözlerin yalandır
Gelde beni inandır

Peşkeştir (Bir Zülfü Anbere)

Kaynak: Yöre Ekibi

Bir zülfü anbere qaşı peykere
Bir gözü xumara canım peşkeşdir
Bir ruxi - ehmere yüzü qemere
Bir dişi gövhere canım peşkeşdir

Peşkir Çektim Direkten

Bir lebi şirine dili şekere
Bir sine mermere şahı heydere
Bir qeddi er'ere taze növbere
Bir bele dilbere canım peşkeşdir
Bir ismi ezbere endamı tere
Bir cavan bestere gözel düxtere
Bir eşki extere çox sitemkare
Cuma'yam aşkara canım peşkeşdir
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Peşkir çektim direkten
Bir of çektim yürekten
Benim derdim dert değil
Hekim gelsin Frenk'ten
Hop cilveli cilveli
Kaşlar gözler sürmeli
Peşkir astım sicime
Güvenme el piçine
Yar üstüne yar sevmiş
O da gider gücüme
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Hop cilveli cilveli
Kaşlar gözler sürmeli
Yılan aktı kamışa
Bir su verin yanmışa
Mevlam sabırlar versin
Yarinden ayrılmışa
Hop cilveli cilveli
Kaşlar gözler sürmeli
(<i>TRT Arşivindeki hali</i>)
Peşkir çektim direkten (amman amman)
Bir yar sevdim yürekten (amman)
Bu doktor doktor değil (amman amman)
Doktor gelsin ıraktan (amman)
Yılan akdı kamışa (amman amman)
Bir su verin yanmışa (amman)
Mevlam sabırlar versin (amman amman)
Yarinden ayrılmışa (amman)
Kaynak: İsmet Yeşilyurt

Peştemali Yamalı
Peştemali yamalı
Yarim eller hamalı
Ellere hamal yarim
Bana dünyanın malı
Uy amman aldı dağları duman
Vurun vurun vuralım
Tahtaları kıralım
Kırılırsa kırılsın
Yeni baştan yapalım
Uy amman aldı dağları duman
Peştemalin düğümü
Gedurdendir gedurden
Seni hainin kızı
Sensin beni delurden
Uy amman aldı dağları duman
Kaynak: Yöre Ekibi

Sayfa 2282

Çiğ yumurta pişermi de
Pişer yere düşer mi
On beşime girmeden de
Bene nikah düşer mi
Yumurtanın sarısı da
Yere düştü yarısı
Oğlan askere giden de
Ağlaşır nişanlısı
Kaynak: Seyfettin Sığmaz

Peştemalin Düğümü
Peştemalin düğümü
Aldılar sevdiğimi
Daha bu genç yaşımda
Yaktılar yüreğimi
Peştemali peştemali
Kızlar bağlar peştemali
Sever seveni alır
Düğün eder ehali
Kız sana alacağım
Mavili peştemali
Peştemali sandan
Bağlar onu yandan
Sevdalık eden kızlar
İbret alır andan
Kaynak: Mustafa Sırtlı

Petekte Üzüm Kara
Petekte üzüm kara vay vay vay
Salkımı dümdüz kara vay vay vay
Isterem yare gidem vay vay vay
Elim boş yüzüm kara vay vay vay
Evlerinin direği vay vay vay
Kardan beyaz bileği vay vay vay
Yarindan ayrılanın vay vay vay
Elbet yanar yüreği vay vay vay

Peştemalin Bağları

Kaynak: Yöre Ekibi

Peştemalin bağları da
Duman aldı dağları
Nere koydun gidirsen de
Geldi murat ayları

Pınar (Sen Bana Mı Ağlıyorsun)
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Sen bana mı ağlıyorsun
İki gözü yaşlı pınar
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Yüreğimi dağlıyorsun
Böyle yazlı kışlı pınar
Ben dertliyim sen dertlisin
Kim bizi teselli etsin
Yolcuya dert açma gitsin
Bağrı kara taşlı pınar
Yalnız bırakmam başını
Bağrına basma taşını
Gayri çatma şu kaşını
Derdim ile eşli pınar
Sen beni merak eyleme
Yakını ırak eyleme
Gönlünü firak eyleme
Sık bağrıma beşli pınar
İlhami'yim tasam bitmez
Söylerim başımdan gitmez
Sana desem fayda etmez
Ben derliyim yaşlı pınar
Kaynak: İlhami Arslantaş

Pınar Başı Ben Olayım
Pınar başı ben olayım vay vay
Bulanırsam bulanayım
Verin sevdiğimi bana vay vay
Dilenirsem dileneyim

Sayfa 2283

Deniz dalgalı dalgalı
Köyünüzden bir yar sevdim
O da benden de sevdalı
Bağlamam vardır boyalı
İçi bülbül de yuvalı
Böyle sevdaya düşmedim
Ben anamdan doğalı
Kaynak: Cavit Erden

Pınar Başı Burma Burma
Pınar başı burma burma yar yar yar aman
Yaz gelince öter turna leylim leylim aman
Çayırda buldum seni
Ellere vermem seni
Kendime alsam seni
Sineme sarsam seni
Çıktım pınarın başına yar yar yar aman
El ettim dudu kuşuna leylim leylim aman
Beylik martin duvarda
Bir yar sevdim hovarda
Allah bizi kavuşturur
Su yolunda pınarda
Pınarbaşı ben olayım yar yar yar aman
Bulanırsam bulanayım leylim leylim aman

Pınar başının gülünde vay vay
İbrişim kuşak belinde
İpek mendil var elinde
Kaçmam diye söz ediyor

Aynam düştü yerlere
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere

Ark altında su doldurur
Zülüfünü yel kaldırır
Bakışı adam öldürür
Kaçmam diye naz ediyor

Kaynak: Yöre Ekibi

Kaynak: Ahmet Duman

Pınar Başı Ben Olayım
Pınar başı ben olayım
Bulanırsam bulanayım
Verin benim sevdiğimi
Dilenirsem dileneyim
Çek kayıkçı küreğini
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Pınar Başında Durma
Pınar başında durma
Pınarı bulandırma
Senin yarin burda yoğ
Gözlerin dolandırma
Hay gede sıkma kolumu
Kırarsın kol bağımı
Tökersin gül yağımı
Pınar başı su başı
Kemandır yarin kaşı
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Sayfa 2284

Ben yardan ayrılalı
Durmaz gözümün yaşı

Sen de çok mallar talanır
İner ovayı dolanır

Hay gede sıkma kolumu
Kırarsın kol bağımı
Tökersin gül yağımı

Dağlar duman oldu
Çayır çimen oldu
Ben yari görmedim
Halim yaman oldu

Pınara vurdun kazma
Güzeller bağlar yazma
Yar üstüne yar sevdim
Yaradan günah yazma
Hay gede sıkma kolumu
Kırarsın kol bağımı
Tökersin gül yağımı

Hiç ovaya inmedin mi
Gam gussadan doymadın mı
Aşk oduna yanmadın mı
Dağlar duman oldu
Çayır çimen oldu
Ben yari görmedim
Halim yaman oldu

Kaynak: Bektaş Şirin

Pınar Başından Bulanır
Pınar başından bulanır
İner ovayı dolanır
Sende çok haller bulunur
Dağlar duman olur
Çayır çimen olur
Ben yari görmezsem
Halim yaman olur
Hiç ovaya inmedin mi
Aşk oduna yanmadın mı
Can yakmaya doymadın mı
Dağlar duman olur
Çayır çimen olur
Ben yari görmezsem
Halim yaman olur
Yaz görmemiş kışa benzer
Dert görmemiş başa benzer
Çok içmiş sarhoşa benzer
Dağlar duman olur
Çayır çimen olur
Ben yari görmezsem
Halim yaman olur
Kaynak: Seyfettin Sığmaz

Pınar Başından Bulanır -Orj-

Yaz görmemiş kışa benzer
İçmiş de sarhoşa benzer
Dert görmemiş başa benzer
Dağlar duman oldu
Çayır çimen oldu
Ben yari görmedim
Halim yaman oldu
Köroğlu serinden geçti
Ayvaz gelip burdan göçtü
Aşkın dolusundan içti
Dağlar duman oldu
Çayır çimen oldu
Ben yari görmedim
Halim yaman oldu
Kaynak: Köroğlu

Pınar Başının Gülleri
Pınar başının gülleri (Eşim aman amman)
Şak şak öter bülbülleri
O yarin çıtı pıtı dilleri (Eşim aman amman)
Elimden aldı ya mendili
Kol bastı söndür kandili
Öperken soldurdun yari
Pınara vurdum kazmayı (Eşim aman amman)
Hanımlar bağlar yazmayı
Nerden öğrendin gezmeyi (Eşim aman amman)

Pınar başından bulanır
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Elimden aldı ya mendili
Kol bastı söndür kandili
Öperken soldurdun yari
Kaynak: Rakım Ertür

Pınar Baştan Bulanır (Rinna Yarim)
Pınar baştan bulanır
İner dağı dolanır
Al başımdan sevdayı
Buna can mı dayanır
Rinna rinna yarim rinna rinna
Şu dağlar olmasaydı
Çiçeği solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri
Ayrılık olmasaydı
Rinna rinna yarim rinna rinna
Al entarim asılsın
Etekleri basılsın
Ben sevda yollarında
Söyle yar sen nasılsın
Rinna rinna yarim rinna rinna
Çeşmeye varmadın mı
Gül koydum almadın mı
Ben sevdadan ölüyom
Sen sevdalanmadın mı
Rinna rinna yarim rinna rinna
Kaynak: Fevziye Doğramacı

Pınar Olsam Çağlar Gibi 1
Pınar olsam çağlar gibi
Gazel döksem bağlar gibi
Altın olsam dağlar gibi
Kıymetimi bilen olmaz
Karun gibi akçam olsa
Türlü libas bohçam olsa
Yalan dünya bahçam olsa
Benden bir gül alan olmaz
Talibim der ki n'olurum
Mekanı nerde bulurum
Korkarım garip ölürüm
Mezarımı bilen olmaz
Kaynak: Selahattin Sarıkaya
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Sayfa 2285

Pınar Olsam Çağlar Gibi 2
Güneş gibi şahsım olsa
Devlet gibi tahtım olsa
Gazi gibi bahtım olsa
Yine bana gelen olmaz
Güller açsam bağlar gibi
Gazel döksem çağlar gibi
Altın olsam dağlar gibi
Kıymetimi bilen olmaz
Hazne dolu akçem olsa
Türlü kumaş bohçam olsa
Yalan dünya bahçem olsa
Benden bir gül alan olmaz
Kuş olup gezsem havayı
Arayıp bulsam yuvayı
Dünyada kuru davayı
Benden başka güden olmaz
Talibi der n'olurum
Mekanı nerde bulurum
Korkarım garip ölürüm
Namazımı kılan olmaz
Kaynak: Aşık Talibi

Pınar Pınar
Bu Dağların Karı menem erimiyorum
Yaz Gelince Düz Ovaya İnemiyorum
Derdimi Dökecek Bir Yar Bulamıyorum
Dinle Beni Dert Ortağım Ey Koca Pınar
Pınar Pınar Pınar Pınar Ey Koca Pınar
Niye Benim Gönlüm Hep Böyle Sana Akar
Beni Seven Dost Görünen Kimse Kalmadı
Azrail De Gelip Gitti Canım almadı
Anam Bile Gurbet Elde Halim Sormadı
Dinle Beni Dert Ortağım Ey Koca Pınar
Pınar Pınar Pınar Pınar Ey Koca Pınar
Niye Benim Gönlüm Hep Böyle Sana Akar
Kaynak: Serdar Yıldız

Pınar Seni Neydip Neydip Netmeli
Pınar seni neydip neydip netmeli
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Oy oy neydem netmeli
Ot yolupta gözlerini dıkmalı
Dağlardan aşam oy yara ulaşam
Eğer o yar destin alıp gelmezse
Oy oy neydem gelmezse
Kazma alıp daşlarını kırmalı
Dağlardan aşam oy yara ulaşam
Fırat kenarında kayık değilem
Oy oy neydem netmeli
Yardan ayrılalı ayık değilem
Dağlardan aşam oy yara ulaşam
Bir çift selamına layık değilem
Oy oy neydem netmeli
Guruya gözlerim yardan ayırdım
Dağlardan aşam oy yara ulaşam
Dağlar gışımış yolcum üşümüş
Kaynak: Muharrem Temiz

Pınar Senin Ne Belalı Başın Var
Pınar senin ne belalı başın var
Başın var da elvan elvan taşın var
On beşinde bir kızınan işin var
Yandım kızlar bir su verin pınardan
Kaynaktan aman billurdan aman
Pınar senin sağ yanını kazarlar
Kazarlar da inci mercan dizerler
Seni alıp diyar diyar gezerler
Yandım kızlar bir su verin pınardan
İşmeden aman çişmeden aman
Pınar senin sağ yanında sazlar var
Al topuklu beyaz gerdan kızlar var
Kız sende görülmemiş nazlar var
Yandım kızlar bir su verin pınardan
Kaynaktan aman yanaktan aman
Kaynak: Necmettin Palacı

Pınar Senin Ne Sevdalı Başın Var
Pınar senin ne sevdalı başın var
Başucunda elvan elvan taşın var
Yarenin var yoldaşın var eşin var
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Yandım kızlar bir su verin pınardan
Pınardan aman pınardan aman
Pınar senin ayağını kazarlar
Kazarlar da inci mercan dizerler
Top top olmuş geziyorlar güzeller
Yandım kızlar bir su verin pınardan
Pınardan aman pınardan aman
Kaynak: Bilinmiyor

Pınara Gel Ki Görem
Pınara gel ki görem
El uzat bir gül verem
Dur dur dursene
Dur bir haber versene
Üç gün arpanı derem
Üç gün buğdanı derem
Bu yıllık burda kalam
Gine seni ben alam
Ayağında yemeni
Niye almadın beni
Dur dur dursene
Dur bir haber versene
Üç gün arpanı derem
Üç gün buğdanı derem
Bu yıllık burda kalam
Gine seni ben alam
Bu dünyada ölüm var
Ne seni kor ne beni
Dur dur dursene
Dur bir haber versene
Üç gün arpanı derem
Üç gün buğdanı derem
Bu yıllık burda kalam
Gine seni ben alam
İrafta sekiz alma
Dördün al dördün alma
Dur dur dursene
Dur bir haber versene
Üç gün arpanı derem
Üç gün buğdanı derem
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Bu yıllık burda kalam
Gine seni ben alam

Güzeller bağlar yazmayı
Güzel yar terk ede gezmeyi gülüm aman

Kaynak: Sıddık Doğan

Aman yar öldürdün beni
Ölmeden alaydım seni

Pınara Varmadın Mı
Pınara varmadın mı
Su alıp gelmedin mi
Seni efenin kızı
Hiç gelin olmadın mı
Yandım nanay gelin
Uy gelin
Yandırdın beni gelin
Bir tomurcuk gül idim
Soldurdun beni gelin
Yandım nanay gelin
Bu pınar eşme pınar
Derdimi deşme pınar
Yar yanına gelende
Su ver söyleşme pınar

Pınarın başında havuz gülüm aman
Havuzda oynar kılavuz
Güzel yar evde de yalınız gülüm aman
Aman yar öldürdün beni
Ölmeden alaydım seni
Kaynak: Bilinmiyor

Pınara Vurdum Kazmayı
Pınara vurdum kazmayı
Güzeller sever gezmeyi
Çirkinler bağlar yazmayı
Aman yar öldürdün beni
Ölmeden alayım seni

Yandım nanay gelin
Uy gelin
Yandırdın beni gelin
Bir tomurcuk gül idim
Soldurdun beni gelin
Yandım nanay gelin

Pınarın başında ceviz
Cevizin dalları semiz
Aman yar nerde eviniz

Kaynak: Mukim Tahir

Pınarın başında iğde
İğdenin dalları yerde
Aman yar eviniz nerde

Pınara Varmadın Mı
Pınara varmadın mı
Gül koydum almadın mı
Seni zalimin kızı
Hiç beni anmadın mı
Ah hiç beni anmadın mı
Gine düştüm
Gölgeden güne düştüm
Felek muradın olsun
Dediğin güne düştüm
Ah dediğin güne düştüm
Kaynak: Cemil Cankat

Pınara Vurdum Kazmayı
Pınara vurdum kazmayı gülüm aman
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Aman yar öldürdün beni
Ölmeden alayım seni

Aman yar öldürdün beni
Ölmeden alayım seni
Kaynak: Emel Akçay

Pınargöz'üm
Pınargöz&#8217;üm can özüm
Hoş geldin iki gözüm
Yoldaş olalım gardaş
Türküler çalsın sazım
Ver elini elime
Yar dolanır dilime
İkilik neye yarar
Sevgi dolsun gönlüme
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Bakırtepe önünde
Ziyareti yanında
Sıralanmış yiğitler
Buluşur dost bağında

Sayfa 2288

Kaynak: Ahmet Özkan

Pınarın Başına Yağmaz Mı Dolu

Ayrı gayrı durulmaz
Dost olanlar darılmaz
Muhabbetin yok ise
Can bedene sarılmaz

Pınarın başına yağmaz mı dolu
Yarinden ayrılan olmaz mı deli
Günde on beş kere gördüğüm yari
Şimdi herşeylerden vazgeçti gönül

İsmail can damarım
Sevgi bulsam yamarım
Misali dostun arar
Bulamazsa yanarım

Aman ben yandım şaşırdım kaldım
Ellerin köyünde eğlendim kaldım

Söz: Adem Aslandoğan

Pınarın Başı Güzel

Pınarın başında esmesin yeller
Bugün efkarlıyım açmasın güller
Yarimin methini etmesin eller
Şimdi herşeylerden vazgeçti gönül

Pınarın başı güzel
Dibinin taşı güzel
Kurban olim o yare
Kirpiği kaşı güzel

Aman ben yandım şaşırdım kaldı
Ellerin köyünde eğlendim kaldım

Yol üstünde bir gelin
Kemere koymuş elin
Kızınan pazar olmaz
Seni severem gelin

Pınarın Başında Ben Gördüm Onu

Dam başında kediler
Miyav miyav dediler
Körolası kediler
Kaynanamı yediler
Kaynak: Edip Demir

Pınarın Başına Kurmuş Kazanı
Pınarın başına kurmuş kazanı
Topak da boylarına vermiş düzeni de gelin düzeni
Sen miyidin bizim köyün güzeli
Sen gideli köyün dadı galmadı da gelin galmadı
Kara tiren düz ovayı dolandı
Deniz dalgalandı suyu bulandı da gelin bulandı
Bizim köye yeni bir dert dadandı
Terkettim sılayı kurtulamadım gelin kurtulamadım
Yürü gelin yürü medet sendedir
Ben biliyom her gabahat bendedir de gelin bendedir
Şurda bir güzel var beni aldadır
Merd ol yarim merd ol ayrılmıyalım gelin ayrılmıyalım
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Kaynak: Osman Pehlivan

Pınarın başında ben gördum onu
Siyahtır şalvarı pembedir yanı
Yandım le le le pembedir yanı
Güzel sevenlerin bu mudur sonu
(Baglantı)
Geçti gençlik ömrüm kırka da dayandı
Yandım le le le seksene dayandı
Pınarın başında yatmış uyumuş
Ela gözlerini uyku da bürümüş
Yandın le le uykuda bürümüş
Evvel küçücüktü şimdi büyümüş
Bağlantı
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Pınarın Başında Destin Varmış
Pınarın başında destin varmış
A kız senin benden başka dostun varımış
Beni öldürmeye kastın varımış
Söyle yarim söyle ayrılık günü
Söyle gelin söyle muhabbet sonu
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Pınarın başında desti doldurur
Destinin kulpuna şahin kondurur
Kız senin bakışın beni öldürür
Söyle yarim söyle ayrılık günü
Söyle gelin söyle muhabbet sonu
Karşıdan karşıya yedi kat dağlar
Bir yandan bir yana bahçalar bağlar
Gurbette hasretle geçmiyor aylar
Söyle yarim söyle ayrılık günü
Söyle gelin söyle muhabbet sonu
Kaynak: Yöre Ekibi

Pınarın Başından Ufak Taş Gelir
Pınarın başından ufak taş gelir
Sen ağlama gözlerinden yaş gelir
Emo suya gider eli boş gelir
Oy güzel güzel
Salınıp gezer
Bağrımı ezer
Pınarın başına yağan kar m'ola
Salını salını gezen yar m'ola
Benim Emo'm şimdi ellerin m'ola
Oy güzel güzel
Salınıp gezer
Bağrımı ezer
Pınarın başında yatmış uyumuş
Ela gözlerini uyku bürümüş
Evvel küçücüktü şimdi büyümüş
Oy güzel güzel
Salınıp gezer
Bağrımı ezer
Kaynak: Enver Demirbağ

Pıravış'tan Çıkardılar Kargayı
Pıravış'tan çıkardılar kargayı kargayı
Ayşe'm sürecek orak da üstü davayı davayı
Ayşe'm beni güldürmedi gülmesin gülmesin
Ayşe'm düşsün yataklara inlesin ölmesin
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Sayfa 2289
Kaynak: Hamdi İbrahim

Pir Aşkına (Hudey Hudey)
Hudey hudey pir aşkına
Pir Hacı Bektaş aşkına
Dem bu demdir ey aşıklar
Çalalım haydar aşkına
Hudey hudey yar aşkına
On iki imam aşkına
Cem bu cemdir ey aşiklar
Vuralım kırklar aşkına
İnce hudey nur aşkına
Nur-u Muhammed aşkına
Can bu candır ey aşıklar
Kurbanız mevla aşkına
Kaynak: Sabit İnce

Pir Sultan Abdal
Kendin öldün, amma bizce dirisin
Gönlümde yaşayan Pir Sultan Abdal
Koca Haydar, ozanların Pirisin
Gönlümde yaşayan Pir Sultan Abdal
Ozanlığı Bedrettin`e dayattın
Zincire vuruldun, zındanda yattın
Zorbalık önünde, Pir Pir, eğilmez baştın
Gönlümde yaşayan Pir Sultan Abdal
Yoksulun, yetimin hakkını savundun
Zulma karşı geldin, o yüzden öldün
Gönül bahçemizde, Pir Pir, kırmızı gülsün
Gönlümde yaşayan Pir Sultan Abdal
Söz: Rıza Aslandoğan

Pir Sultan Deyi
Dün gece dün gece seyrim içinde
Serim ağlar ağlar Pir sultan deyi
Gündüz hayalimde gece düşümde
Düşlerde ağlaşır Pir sultan deyi
Uzundur uzundur dedemin boyu
Yıldızdır yaylası Banaz'dır köyü
Yaz bahar ayında bulanır suyu
Sularda ağlaşır Pir sultan deyi
Pir sultan abdalım ey yüce gani
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Daim yeldiğimiz kudretin narı
Halka teslim ettin o şirin canı
Dostlar da ağlaşır Pir sultan deyi
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Pir Sultan'ım Şu Dünyaya
Pir Sultan'ım şu dünyaya
Dolu geldim dolu benim
Bilmeyeneler bilsin beni
Ben Ali'yim Ali benim
Coşma deli gönlüm coşma
Coşup da kazandan taşma
Üçyüz altmış tane çeşme
Serçeşme'nin gönlü benim
Çarşılarda dolanırım
Ben Hakk'ım Hak'tan gelirim
On iki imam hak bilirim
Dedikleri deli benim
Kılıcın kırk arşın uzar
Münkirin kökünü kazar
Çarşı pazarlarda gezer
Dedikleri deli benim
Pir Sultan kapında kuldur
Bunu bilmek müşkül haldir
Ali'nin ihsanı boldur
Şah'ı Merdan kulu benim
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Pirim Dergahı
Pirim dergahına niyaz eyledim
Bütün dertlerimi atmaya geldim
Bunca yüklendiğim gamı kederi dost
Ali Pazarında satmaya geldim hü hü hü hü
Bağlaslar beni elim kolumdan
Ben ayrılmam Ehli Beyt yolundan
Garip bülbül gibi gülün dalından dost
Durmudan şakıyıp ötmeye geldim hü hü hü hü
Canımız bu yola kurban erenler
Gönülden Pirine ikrar verenler
Biçare Halis'im halım soranlar dost
İnsan olup gönül yapmaya geldim hü hü hü hü
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Sayfa 2290
Söz: Ozan Biçare (Hali Şahin)

Pirim Pir Sultan
Sen benim canımsın gözümün nuru
Ben sana sarıldım Pirim Pir Sultan
Gönüller Sultanı düşkünler Piri
Yandım da kavruldum Pirim Pir Sultan
Halkını savundun haklı dil ile
Bazen diken ile bazen gül ile
Banaz Yaylasından esen yel ile
Estim de savruldum Pirim Pir Sultan
Adını sesledim şehirden köye
Yüzünü benzettim güneşe aya
Ben senin türkünü çağırdım diye
Ezilip sürüldüm Pirim Pir Sultan
Mihnetiyim ayrılmadım yolumdan
Örnek aldım deyişinden dilinden
Ben senin aşkından senin elinden
Öldüm de dirildim Pirim Pir Sultan
Söz: Aşık Mihneti

Pirimi Ali Bilirim
Pirimi Ali bilirim
Hacı Bektaş’ı bilirim
Griftar oldum bu derde (aşka)
Alim Alim güzel pirim
Haydar Haydar
Nave pire mın Xıdıro
Mala xwe ji xeyle duro
Dılo zaro şupe meke
Qelbe pak de pir hazıro
Haydar Haydar pirim Ali
Dılo zaro çia dumano
Qul xırabe be zımano
Deste mın da ji gırtine
Ew evliya gulistano
Haydar Haydar
Colikzade bunu söyler
Kafir münkir bana neyler
Bir öksüzüm var gurbette
İnşallah Pir yardım eyler
Alim Alim güzel pirim
Haydar Haydar
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Kaynak: Colikzade Mıla İbrahim

Pirin'in Köprüsü Dardır Geçilmez

Sayfa 2291

Piro gider can bedenden
Medet umam Azrailden
Erkan Yoksuli bilmeden
Şimdi her şey düş eylendi

Pirin'in köprüsü dardır geçilmez
Soğuktur suları bir tas içilmez

Söz: Erkan Yoksuli

Aman bre annem babam dayanamaycam
Ben bu Pirin'in balkanında duramaycam

Ala gözlü pirim sen nerde kaldın
Urum ellerinde yarin dillerinde
Gel pirocan

Pirin'in evleri çöpten samandan
Korkumuz yoktur bizim düşmandan
Aman bre annem babam dayanamaycam
Ben bu Pirin'in balkanında duramaycam
Pirin'de her mevsim farksız bahardan
Düşmanları kovar biz bu diyardan
Aman bre annem babam dayanamaycam
Ben bu Pirin'in balkanında duramaycam
Kaynak: Bilinmiyor

Piro Bugün Yaram Azdı
Piro bugün yaram azdı
Her paresi beş eylendi
Kalmadı baharı yazım
Geldi başa kış eğlendi
Piro gündür gelir geçer
Kimi konar kimi göçer
Bu bedenim kaldı naçar
Bunca yıldır boş eğlendi

Pirocan (Ala Gözlü Pirim)

Düzeni bozuldu çarkı devranın
Dertliye dermansız gel pirocan
Gözümüz yolunda dön pirocan
Pirocan can can pirocan
Olurum yoluna kurban
Ben sana ne etmişem
Gelip geçmezsin buradan
Zulmü edenler olmuşlar haklı
Haklının sırtında döndürür çarkı
Vay pirocan
Hepsi mehti olmuş kurtarır halkı
Bu yolda rehbersin dön pirocan
Ser çeşmenin başı ak pirocan
Kaynak: Zeynel Aba

Pizğot Mahlesinde Yanda Köşede
Pizğot mahlesinde yanda köşede
Şeker şerbetleri billur şişede
Aldım ele içemedim ağlarım

Piro gönül havalandı
Seyran eyleyip sallandı
Beyhude döndü dolandı
Bir zaman sarhoş eylendi

Gitti Gudasev’e toprağı taşı
Irmak gibi aksın gözünün yaşı
Ne babası bilsin ne de kardeşi
Sevduceğum gitti ona ağlaram

Piro karlar erimedi
Yarsız devran yürümedi
Böyle zulüm görülmedi
Dert bana kardaş eylendi

Yürü dilber yürü güzeller şah-ı
Dünyada murada eremeyesin
Yedi yıl yatasın bir yan üstüne
Ermeyesin muradına dostuna

Naz elinde kaldı nazım
Barışmaya tutmaz yüzüm
Kan içinde iki gözüm
Süze geldi yaş eğlendi

Susanırsan su verenin olmasın
Yılan çayan ile dolsun mezarın
Bu dünyada bırakılır düzenin
Seni de perişan eylesin felek
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Yayla evinde geldi gözüme
Kaymaklı elini vurdu yüzüme

Sayfa 2292

Portakal soyulur mu
Tadına doyulur mu
Bir kerecik sarmayla
Kolların yorulur mu

Kaynak: Ömer Hoca

Poladik Türküsü
Poladık'in çimeni
Hele görün gideni
Bel kıvırır kızları
Biri seviyor beni
Vay neyim neyim neyim
Poladik benim köyüm
Ardahan benim ilim
Kardeş ben Göleliyim
Sever yemişi narı
Tutar oynarlar barı
Beğenin gençler beğenin
Herkesin olsun yarı

Kıbrısın meyvasını
Güzellerin hasını
O kız benim olacak
Ben gördüm rüyasını
Portakalın irisi
Evde yoktur birisi
Gel yarim sarılalım
Getirsinler polisi
Kıbrısın meyvasını
Güzellerin hasını
O kız benim olacak
Ben gördüm rüyasını

Portakal Dilim Dilim

Vay neyim neyim neyim
Poladik benim gülüm
Ardahan benim ilim
Kardeş ben Göleliyim

Portakal dilim dilim
Geliyor benim gülüm
Ne dedim de darıldın
Kurusun ağzım dilim

Elinde ekmek testi
Bir hızla geldi geçti
Elli gencin içinde
Tek geldi beni seçti

Neyliyem neyliyem bülbül yuvada
Kendim gurbet elde gönlüm sılada

Vay neyim neyim neyim
Poladik benim köyüm
Ardahan benim ilim
Kardeş ben Göleliyim

Altınım var bir tane
Ben onu takar mıyım
Güzel yarim dururken
Çirkine bakar mıyım
Neyliyem neyliyem bülbül yuvada
Kendim gurbet elde gönlüm sılada

Kaynak: Sırrı Arpaç
Kaynak: Köy Hanımları

Portakal Atışalım
Portakal atışalım
Beraber kapışalım
Sen ordan gel ben burdan
Kıbrıs'ta buluşalım
Kıbrısın meyvasını
Güzellerin hasını
O kız benim olacak
Ben gördüm rüyasını

Portakal Dilim Dilim
Portakal dilim dilim
Soy da ver benim gülüm
Ne dedim de küstürdüm
Kurusun ağzım dilim
Gız o yanı bu yanı
Dön yönünü bu yanı
Kağnısında yedecek
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Günü doldu gidecek
Onun orda yari var
Beni burda nidecek

Sayfa 2293

Benim gönlüm küçük kıza
Gel benim zülfü siyahım
Kaynak: Cavit Erden

Gız o yanı bu yanı
Dön yönünü bu yanı
Irmağı geçti gelin
Çevresi düştü gelin
Salın boyun göreyim
Gençliğim geçti gelin
Gız o yanı bu yanı
Dön yönünü bu yanı
Kaynak: Yöre Ekibi

Portakal Dilim Dilim
Portakal dilim dilim
Gel otur benim gülüm
Ne dedim de darıldın
Lal olsun ağzım dilim
(Bağlantı)
Dola kolların boynuma
Kız seni saram canıma
Ah bu gece vay gülüm vay
Portakalın irisi
Geçti kızlar sürüsü
Sürüsünden fayda yok
Yaktı beni birisi

Portakalın Sarısı (Memduh Bey)
Portakalın sarısı
Oldu mu Ayşe'm gecelerin yarısı
Ayşe de gelini sorarsan
Memduh beyin karısı
Yanarım Ayşe'me
Geliriz akşeme
Memduh beyin arabası dört teker
Çayırlardan ot çeker
Ayşe gelini sorarsan
Gecelerim diye ah çeker
Yanarım Ayşe'me
Geliriz akşeme
Acı çeşmenin taşları
Yaktı beni Ayşe gelinin ela gözlü kaşları
Memduh beyi sorarsan
Çetelerin başları
Ben yanarım Ayşe'me
Geleceğiz akşeme
Memduh beyin elinde de bağlama
Kömür gözlü Ayşe'm bana ağlama
Ben asker oldum gidiyorum
Bana gönül bağlama
Ben yanarım Ayşe'me
Geleceğiz akşeme

Bağlantı
Kaynak: Bilinmiyor
Kaynak: Nafi Budak

Portakalım Tekerlendi
Portakalım tekerlendi
Yanısıra şekerlendi
Benim yarim siperlendi
Gel benim zülfü siyahım

Portukalım Çaya Düştü
Portukalım çaya düştü aman
A canım portukal aman aman
Çaydan üç güvercin uçtu
Mav’ela gözlü elmas portukal aman

Portakalı soyamadım
Yemesine doyamadım
Küçücükten bir yar sevdim
Cilvesine doyamadım

(Bağlantı)
Şalıda şalvar aman
Şalvarda dal var aman
Gelirse al gel aman
Gelmezse dön gine yalvar aman

Portakalım sarı saza
İndi gitti toza toza

Benim gönlüm sana düştü aman
A canım portukal aman aman
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Senin gönlün kime düştü
Mav’ela gözlü elmas portukal aman

Sayfa 2294

Canım gülüm postacı
Bana yardan haber ver
Gençliğime sen acı

Bağlantı

Pos Pos Köprüsü

Yarim gitti gideli
Mektubun almaz oldum
Yoluna baka baka
Eridim deri kaldım

Pos-Pos köprüsünü seller mi aldı
Fethiye'nin yavrusunu eller mi aldı
Gelme annem kum içindeyim
Sen beni bilemezsin kan içindeyim

Postacı postacı
Canım gülüm postacı
Bana yardan haber ver
Gençliğime sen acı

Ben ne ettim ne ettim teyzeme gittim
Teyzemden gelir iken can telef ettim
Gelme annem gelme kum içindeyim
Sen beni bilemezsin kan içindeyim

Gitti gurbet eline
Selam saldım yel ile
Yare mektup gönderdim
Kavuştu mu eline

Uyu Halil uyu agacın altında
Fethiye'yi de vurdun dutun altında
Gelme annem gelme kum içindeyim
Sen beni bilemezsin kan içindeyim

Postacı postacı
Canım gülüm postacı
Bana yardan haber ver
Gençliğime sen acı

Kaynak: Hisarlı Ahmet

Kaynak: Reşit Salim

Kaynak: Abdurrahman Yağdıran

Posta Yollarını Dolanıyorum

Potin Bağım Çözüldü

Posta yollarını dolanıyorum aman
Yitirdim yarimi aranıyorum aman
Bir çift selamına güveniyorum aman

Potin bağım çözüldü
Bağla da sevdiğim bağla
Ben askere gidiyom
Ağla da sevdiğim ağla

(Bağlantı)
Ya sen gel buraya ya ben varayım aman
Elmas kadehlerin ben doldurayım aman
Verdiğin yazmayı ateşte yaktım aman
Geleceksin diye yollara baktım aman
Deli çaylar gibi çağlayıp aktım aman
Bağlantı
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Postacı (Yar Yolunu Beklerim)
Yar yolunu beklerim
Günüme gün eklerim
Allah'a çok yalvardım
Olmuyor dileklerim
Postacı postacı
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Gülüm aman aman şanlı da şanlı
Ben seviyorum bir delikanlı
Potin bağım ipekten
Kaydı düştü topuktan
Ben seni seviyorum
Gayet candan yürekten
Gülüm aman aman şanlı da şanlı
Ben seviyorum bir delikanlı
Odam kireç sıvalı
İçi bülbül yuvalı
Böyle güzel görmedim
Ben anamdan doğalı
Gülüm aman aman şanlı da şanlı
Ben seviyorum bir delikanlı
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Kaynak: Ziynet Yeniayaz

Potin Bağım Çözüldü
Potin bağım çözüldü bağla sevdiğim bağla
Ben gurbete gidersem ağla sevdiğim ağla
Potinim karalıdır yüreğim yaralıdır
Ben gurbete gidersem sevdiğim buralıdır
Potinimin bağından geçtim Gavur Dağı’ndan
Gurbet boynun kırılsın yar çıkmıyor aklımdan

Sayfa 2295

Serê Koy De Cencê Ma Kiste
Hala Şimê Lacê Me Teyrawo
Zimistanu Pukeleka Way
Khilê Marê Kilamu Vana
Vana Bextê Bêkeşiya Ma
Sêwê Ma Ser Biye Tingê Tariye
Zimistanu Pukeleka Way
Kaynak: Grup Munzur

Püskül Pencereden Uçtu

Potinim boyalıdır mendilim oyalıdır
Yardan ayrı kalmışım yüreğim yaralıdır

Püskül pencereden uçtu (Aman)
Uçtu da deryaya düştü (Aman)
Benim gönlüm sana düştü (Aman)

Potinimin kenarı evde koymuşum yari
Elin yabanı olduk ben bilmem bu diyarı

Oynan kızlar döne döne (Aman)
Ben kül oldum yana yana

Potinimin yüzüne indim gurbet düzüne
Gündüz hayalde yoksan gece gel gir düşüme

Püskülü neden yaparlar (Aman)
Telden ipekten yaparlar (Aman)
Yapar beylere satarlar (Aman)

Kaynak: Ferman Baba

Potinimin Tabanı
Potinimin tabanı
Yabanidir yabani
Ya vururum babanı
Ya alırım ablanı
Potin bağım çözüldü
Bağla sevdiğim bağla
Ben askere giderim
Ağla sevdiğim ağla
Açtırdım şemsiyemi
Vursun serinlik sana
Küçüksün be yavrum
Uymaz gelinlik sana
Köprü altında testi
Kemer belini kesti
Karşıdaki yanpesli
Şimdi buradan geçti

Oynan kızlar döne döne (Aman)
Ben kül oldum yana yana
Kaynak: Yöre Ekibi

Püsküllüdür Püsküllü
Püsküllüdür püsküllü
Ala gürgenin dalı
Kız babandan mı kaldı
Yalan dünyanın malı
Gürgen vardım dibine
Patar alırım patar
Anan sevmiyo seni
Benim sevdiğim kadar
Gürgen vardım dibine
Oyma alırım oyma
Aldattın beni yarim
Genç yaşlarına doyma
Kaynak: Mustafa Tahmaz

Kaynak: Sabri Gencer

Pukeleka (Guze Yena Daye)
Guzê Yena Dayê Berbena
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Radalya Minaresi (Ayşe'm)
Radalya minaresi Ayşe'm yetmiş basamak
Amman aman Ayşe'm yetmiş basamak
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Sayfa 2296

Kalk kaçalım Seyfullah ağam yok bize yaşamak
Aman aman Ayşe'm yok bize yaşamak

Turfanda yemiş gibi

Radalya'nın önünde Ayşe'm güneş yayılır
Amman aman Ayşe'm güneş yayılır
Ayşe'yi gördükçe anneciği de düşer bayılır
Aman aman Ayşe'm düşer bayılır

Rami Kışlası Kapısı

Radalya'nın önünde Ayşe'm kandiller yanar
Aman aman Ayşe'm kandiller yanar
Kandilin şevkiyle Ayşe'm bekarlar oynar
Amman aman Ayşe'm bekarlar oynar
Kaynak: Hayrettin Ayan

Rafta Altın Sini (İlmon)
Rafta altın sini
Billahi sevdim seni
Her huyuna bin altın
Dünyaya değişmem seni
(Bağlantı)
İlmon ilmon ilmon
Aşkından kibrit oldum
Üfürseler yanıyom

Rami kışlası kapısı
Islak yıldızlara bakar
Sarı duvarlar ardında
Askerler gülleri bekler
Rami kışlası kapısı
Ardında kapalı düşler
Işır gecenin koynunda
Doğunca ıslak güneşler
Malatyalı Vanlı Muşlu
Bir ranzada kurumuş üçlü
Benim sevdam daha içli
Diye yarışır yürekler
Kimi yorgun kimi tekin
Kimi ağlayacak dokun
Benim günüm daha yakın
Diye yarışır yürekler
Kaynak: Yaşar Miraç

Beyaz giyme söz olur
Siyah giyme toz olur
Hep yeşiller giyelim
Muradımız tez olur

Ramizem (Bir Evler Yaptırdım)

Bağlantı

Bir evler yaptırdım be Ramizem kalaya karşi
Nasıl çıkarsın be Ramizem babana karşi

Allar giyme üşürsün
Beyaz giyme menşursun
Her huyun iyi amma
Ellerle görüşürsün
Bağlantı

Raftaki Siniler

Bir evler yaptırdım be Ramizem sazdan samandan
İçine girilmez be Ramizem tozdan dumandan

Kaynak: Agim Gürses

Ramizem (İndim Bahçeye)

İndim bahçeye durdum (Ramizem)
Yıldızlı para buldum
Sen beni beyenmedin
Ben daha iyisini buldum (Ramizem Ramizem aman)

Raftaki siniler
Çifte vursam iniler
Siirtli yarimin
Kulakları çiniler

Sepet sepet yumurta (Ramizem)
Yar sen beni unutma
Sen beni unutursan
Göz yaşın kurutma (Ramizem Ramizem aman)

Su akar kamış gibi
Durulur gümüş gibi
Ben yarimi severim

Karşıda yeşil yonca (Ramizem)
Yonca kalkar boyunca
Ramizenin saçları
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Uzanır topuğunca (Ramizem Ramizem aman)
Kaynak: Fuad Erenoğlu

Ramo Ramo
Keten gömlek sekiz kat
Dördünü giy dördünü sat
Benden başka seversen
Kalkma yataklarda yat
Oy Ramo
Ramo Ramo sevgilim
Ramo Ramo Tu Sevo
Bizi ayırıyorlar
Ak güvercin olsaydın
Pencereme konsaydın
Pencerem çok yüksekte
Yar dizime konsaydın
Ay filizi filizi
Kim bilir kalbimizi
Esti bir acı rüzgar
Ayırdı ikimizi

Sayfa 2297

Rehber İsterler (Mürşüde Varmıya)
Mürşüde varmıya talip olursan
İhtida insandan rehber isterler
Verdiğin ikrara doğru gelirsen
Aht ile peymandan rehber isterler
Muhammed Ali'nin nurun görmeye
On İki İmam'ın yolun sormaya
Erenlerin divanına durmaya
On iki erkândan rehber isterler
Mürşüdün nazan müşkülü seçer
Kamil olan rehber Sırat'tan geçer
Can kuşu kafesten akıbet uçar
Tenden uçan candan rehber isterler
Mürşüdün var ise olursun insan
Mürşüdün yok isa kalırsın hayvan
Arasat gününde kurulur mizan
Açılan mizandan rehber isterler

Rebana Dönek Demiş İtin Birisi

Şah-ı Merdan bir yol kurmuş kuluna
Yola giden rehberinden biline
Girmek ister isen mümin yoluna
Din ile imandan rehber isterler

Bana dönek demiş itin birisi
Açığım neymiş sor hele hele
Eli çatlamamış ayı irisi
Gel bizim köylerde dur hele hele

Hakikat bağına girmek istersen
Onca güllerini dermek istersen
Erenler sırrına ermek istersen
Bu sırra ermeye rehber isterler

Bir yığın kitabı yığmış önüne
Sinek konsa korkar tatlı canına
Hipi yosmasını almış yanına
Pehlivanlık yapar gör hele hele

Teslim Abdal söyler bu hikayeti
Nefsini bilmektir gücün gayeti
Yirmi zekiz huruf yedi ayeti
Bunu bilmeye de rehber isterler

Kaynak: Yöre Ekibi

Köylüden yanadır toprak görmemiş
Viskiden gayriye dudak sürmemiş
Ömür boyu serçe bile vurmamış
Ordu yıkacakmış ker hele hele
Yiğittir ölüsü dağlarda kalan
Yiğittir yiğidin öcünü alan
Soytarıdan yiğit olur mu ulan
Sen bizim dağlara gir hele hele
Bu herifin önü sonu ayandır
Anlayana benim sözüm beyandır
Senden korkan hayvan oğlu hayvandır
Gel de Mahzuni'yi vur hele hele
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif
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Kaynak: Teslim Abdal

Rehberin Buyruğun Tutmuyor
Benden selam olsun gül yüzlü Şah'a
Verdiği ikrarda durmuyor talip
Her kişi kendine sürek sürüyor
Rehberin buyruğun tutmuyor talip
Avret erin saymaz talip pirini
Faş ettiler erenlerin sırrını
Dört kitapta gördünüz mü yerini
Tarıksız tercuman biliyor talip
İçeri girince beli Hak derler
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Dışarı çıkınca ikrar yok derler
Sen olmazsan mürşit olan çok derler
Verdiği ikrardan dönüyor talip
Haberini aldım bir nebbaşiden
Sen hiç korkmaz mısın ulu kişiden
Yüz katını tutmuş pazarbaşıdan
Artık alıp eksik satıyor talip
Pir Sultan Abdal'ım ben bir fukara
Talip boynun eğip durmuyor dara
Sınıklar sarılıp onulmaz yara
Görün ne dert ile ölüyor talip
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Reşko'nun Ağıtı 1
Fişekliğin düzüm düzüm
Karda belli olmuş izin
Kara yasla dolaşıyor
O sevgili iki kızın
(Bağlantı)
Öle öle kızların öle
Ölmiye ne günler göre
Halep'ten malı kaldırır
Tokat, Zile'de sattırır
Namı büyük benim babam
Evine misafir kondurur

Sayfa 2298

Değen kurşun yağlı mıydı
Elin kolun bağlı mıydı
Seni vuran yoldaşların
Ciğerleri yanmış mıydı
Bağlantı
Çok cefan gördüm yalancı dünya
Çok kahrını çektim çürüdü bünyem
Senin için çıktı bir büyük ferman
Bağlantı
Haleb'i yol ettim kalmadı sana
Fişeklik belinde tüfek bir yana
Kızların dolaşır hem yana yana
Bağlantı
Postayı ayırdı iki kardaşın
Ne kadar büyüdü belalı başın
Felek size yedirdi zehirli aşın
Bağlantı
Elif durmadan sizleri izler
Düşman dam başında gözler
Yetim kaldı iki kızlar
Bağlantı

Bağlantı
Şıho dersen ağalar ağası
Binboğa yaylası.Elbistan kışlası
Sırtında görülür sırma meşrası
Bağlantı
Aslan babam aslan babam
Devletten sana çıktı ferman
Dizlerimde kalmadı derman

Reşko'nun Ağıtı 2
Kara çadır is mi tutar
Altın kılıç pas mı tutar
Tez gelsin babacığım
Elin kızı yas mı tutar
Seni vuran dağlı mıydı
Kurşunları yağlı mıydı
Eloğlu seni vururken
Senin kolun bağlı mıydı

Bağlantı
Tüfengin elden ele dolaşıyor
Yetim kaldı iki kızın
Kuzu gibi meleşiyor

Tüm Binboğa hanesiydi
Öfkesi barhanesiydi
Reşko teslim m'olurdu
Kalleşçe vurulmasaydı

Bağlantı

Lena lena siyaro lena
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La haspaki kıri çena
Siyarımı la siyabuyne
Mı dast hakıra dızgine
Hava ile hava ile
Kötü Tümüklü sebebiyle
Hulusi de babamı vurdu
Beş jandarma marifetiyle

Reyhan Ektim Legende
Reyhan ektim legende
Cunbut boynun egende
Gülün rengi saralı
Öz yarin görende
Nezir niyaz sendedi
Bütün mıraz sendedi
Reyhan ektim gülikan
Dibinde sarı tikan
Allah versin mırazın
Men oğlan sen kızıkan
Nezir niyaz sendedi
Bütün mıraz sendedi
Reyhan ektim divara
Kimsem yoktu sivara
Men küle yarım küle
Meğer hudam sivara
Nezir niyaz sendedi
Bütün mıraz sendedi

Sayfa 2299

Erzurum dan kalktı yaralı özü
Göçünü Bursa'ya sürdü Reyhani
Bursa da kendini huzurlu sandı
Evlat acısıyla yandıkça yandı
Hastalandı tekrar vatana döndü
Nice çileleri gördü Reyhani
Kul Kevser ona ermiş olsaydım
Halın hatırını sormuş olsaydım
Keşke bir kez daha görmüş olsaydım
Ozanlar içinde birdi Reyhani
Kaynak: Aşık Kevseri

Rızıkların Veren Ali Değil Mi
Gafil kaldır şu gönlünden gümanı
Bu mülkün sahibi Ali değil mi
Yaratmıştır on sekiz bin alemi
Rızıkların veren Ali değil mi
Gelin vazgeçelim biz bu gümandan
Vallahi çıkarız dinden imandan
Şefaat umarız on'ki imamdan
Anların atası Ali değil mi
Yaratıldı Mülcem ol oldu düşman
Kast etdi Ali'ye oldu peşiman
Kangı kitapta var ol Ömer Osman
Kur'an'da okunan Ali değil mi
Bin bir adı vardır bir adı Hızır
Her nerde çağırsan orada hazır
Ali'm Padişahtır Muhammet vezir
O fermanı yazan Ali değil mi

Kaynak: İbrahim Terzi

Reyhani (Anadolu Bağrında)
Anadolu bağrında ulu çınar
Devrin efsanesi vardı Reyhani
Çok gezdi memleket diyardan diyar
Gurbette kendini yordu Reyhani
Asla namertlere olmadı muhtaç
Herkesi başına eylemişti taç
Halka tercümandı gönülde ilaç
Çokça yaraları sardı Reyhani
Gönlü çok zengindi gülerdi yüzü
Türküsü dillerde açıktı sözü
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Pir Sultan Abdal'ım ben bir fukara
Acep bulunur mu derdime çare
Günahkarım nasıl varam huzura
Divanda oturan Ali değil mi
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Rızkına Da Mani Olur
Rızkına da mani olur
Batan vakti seherlerde
İnsanlardan olsun bari
Utan vakti seherlerde
Vaktında durup niyaza
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Bırakma sakın iğmaza
Dirler ki düşer maraza
Yatan vakti seherlerde
Seher vakti kalk ey ahmak
Sada verir her bir yaprak
Nefsinin gözüne toprak
Anan vakti seherlerde

Sayfa 2300

Nerden düştüm gizli derde
Aşkın gözümde perde
Nalbant olmayan şehirde
Aşk atına nal sorarsın
Hudey hudey hudey hudey
Hudey hudey hudey hudey

Dinle müminin hası
Gel yatup ta olma ası
Gelsin mücevher elması
Satan vakti seherlerde

Hak nazar eylemiş göze
Odur yol gösteren bize
Kulağı sağır dilsize
İklim iklim yol sorarsın

Hulus ile bağlandığın
Aşk ödüne dağlandığın
Ruhsat yeter eğlendiğin
Utan valktı seherlerde

Hudey hudey hudey hudey
Hudey hudey hudey hudey

Kaynak: Aşık Ruhsati

Rodop Dağları (Pakize'm)
Rodop Dağları (Be) Pakize'm çiçek döşeli
Pakize'm bahçeleri mor menevşeli
Aman Pakize'm nazlı (Da) Pakize'm gel beri beri
Ben seni sevdim güzelim Pakize'm küçükten beri
Rodop Dağları (Be) Pakize'm engindir engin
Benim gibi delikanlı zengindir zengin
Aman Pakize'm nazlı (Da) Pakize'm gel beri beri
Ben seni sevdim güzelim Pakize'm küçükten beri
Rodop Dağları (Be) Pakize'm sıra mı sandın
İkimizin sevdasını kara mı sandın
Aman Pakize'm nazlı (Da) Pakize'm gel beri beri
Ben seni sevdim güzelim Pakize'm küçükten beri

Pir dedeyi beğenmezsin
Ne söylüyor dinlemezsin
Kendi kusurun görmezsin
Elin eksiğin ararsın
Hudey hudey hudey hudey
Hudey hudey hudey hudey
Kaynak: Pir Dede

Roman Kızı
Türlü türlü huyları var
Türlü türlü huyları var
Hem güzelsin hem şirinsin
İlle de roman kızısın
Alacaksan al beni
Saracaksan sar beni
Başında mor yemeni
Buralardan kaçıp evlenmeli
İlle de roman kızısın

Kaynak: Salim Kahraman

Royak Sevdaları

Rodos Semahı (Hudey Hudey)

Bez dolusu şekeri
Yol üstüne dökerim
Bu dünyanın derdini
Bir yar için çekerim

Ayıplarım gönül seni
Hal bilmeze hal sorarsın
Yanında bülbül dururken
Kargalardan gül sorarsın
Hudey hudey hudey hudey
Hudey hudey hudey hudey
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(Bağlantı)
Gül dibinde nar
Royak sevdalarına
Dayanamam ben
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Sayfa 2301

Ayrılmam senden
Gidene bak gidene
Gidipte gelmeyene
Nasıl gönül vermişim
Kendini bilmeyene

Kaçıran'ım sönmez aşkım
Avara geziyom şaşkın
Bugün sazım bana küskün
Ötsün diyom ötmüyor ki
Kaynak: Hüseyin Kaçıran

Bağlantı
Peliklerın ekleme
Uçları düğmükleme
Geçen Pazar geldin ya
Bu Pazar'ı bekleme
Kaynak: Sıdıka Ahmedova

Ruh (Ey Küçük Güvercin)
Ey küçük güvercin
Eğer yüceliklerle gururlanıyorsan
Ve onları toplamak için çaba harcıyorsan
Bol ışınlara sahip olan güneş gibi parlayacak
Ve melekler gibi ruhun ışınlarıyla yetkinleşeceksin
Teori ve pratiklerle süslenecek olursan
Ve yücelme doruğunda kendini sabitleştirir
Somut özdeğin köleliğinden özgürleşebilirsen
Göksel özgür kişilere çabuk eşlik edeceksin
Kaynak: Bar Ebroyo

Ruhumda Bir Sıkıntı Var
Ruhumda bir sıkıntı var
Gitsin diyom gitmiyor ki
Yoksulluk başıma bela
Gitsin diyom gitmiyor ki
Düşünüyom nasıl etmek
Bilmiyom nereye gitmek
Beş nüfusa bir tek ekmek
Yetsin diyom yetmiyor ki
Yoksulluk bağrımı dağlar
Elimi kolumu bağlar
Yavrum ekmek diye ağlar
Yatsın diyom yatmıyor ki
Uyutur dede hocası
Şeherin köyün ağası
İşçi köylünün bacası
Tütsün diyom tütmüyor ki
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Ruhumda Sızı
Bu nasıl bir derttir dermanı yoktur
Bedenimde değil ruhumda sızı
Görünmez bir yara acısı çoktur
Bedenimde değil ruhumda sızı
Oy oy ruhumda sızı
Kurşunsuz, hançersiz, kansız bir yara
Hiçbir tabip buna bulamaz çara
Keşke Mansur gibi çekseler dara
Bedenimde değil ruhumda sızı
Oy oy ruhumda sızı
Doktoru yok, lokmanı yok, ilacı yok
Görünmez göz ile hiçbir izi yok
Saplandı sineme görünmez bir ok
Bedenimde değil ruhumda sızı
Oy oy ruhumda sızı
Didelerim nemli, kan ağlar gözüm
Ruhum yara aldı sızlıyor özüm
Bu halimden vakıf tek cura sazım
Bedenimde değil ruhumda sızı
Oy oy ruhumda sızı
Yeter Nesimi bu feryadım yeter
Biliyom, yanıyom Keremden beter
Her an eyledikçe dumanım tüter
Bedenimde değil ruhumda sizi
Oy oy ruhumda sızı
Söz: Nesimi Çimen
Kaynak: Nesimi Çimen

Rumelaj (Nar Çiçeğim)
Yel değmez bana yelden almışım sevda
Nar çiçeğinden haylazım gül dalından hovarda
Masum (aksi) perçem dökülsün haydi haydi haydi
Kaytan bıyık bükülsün haydi haydi haydi
Yel değmez bana yelken açmışım sana
Nar çiçeğinden haylazım gül dalından hovarda

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Göz değmez bana gözsüz kaldım uğrunda
Dağ çiçeğinden yatağım kuru dal yastık bana
Söz geçmez bana gözden düşsem bu yolda
Nar çiçeğinden haylazım gül dalından hovarda
Yol düştü bana yoldan vurdum dört yana
Gezdim durdum şu alemi ah yalınayak ne fayda
Kaynak: Mete Özgencil

Rumeli (Eski Hava Türkülerde)

Sayfa 2302

Aradım bulamadım derdime derman
Aman başıma Ferman
Kanımı kurtarmak için başıma çare

Rüya Alemine Daldım Uykuyla
Rüya alemine daldım uykuyla
Ben gerçeği gördüm deli dediler
Allah’tan bir ayet inmiş vahiyle
Hak Muhammet hakk’ın kulu dediler

Eski Hava Türkülerde
Düğün Vardır Rumelide
O Güzelim Halk Dilinde
Barış Sevda Söylenirde

Bir kapıdan girdim pirler oturmuş
Oniki İmam da hizmet yetirmiş
Sanki yüzlerini nura batırmış
İşte Şah-ı Merdan Ali dediler

Yakılsın Türküler
Ak Giysin Gelinler
Vardar Ovası
Edirne Köprüsü

Cemalini gördüm kırklar yolunda
Abası sırtında asa elinde
Yunus’u sağında Tapduk solunda
Hünkar Hacı Bektaş Veli dediler

Herkesin Dilinde Bre Dilber Aman
Rumeli Türküsü
Rumeli Rumeli
Vatanım Rumeli

İmam Hüseyin’i göremez her can
Kerbela’da kana bulanmış bican
İki ağaç gördüm bir yağlı urgan
O da Pir Sultan’ın hali dediler

Onüçünde Sevdalandım
Yar Yüzünden Hasta Yattım
Rumelide Hep Güzeller
Uzun Boylu Kalem Kaşlı

Mevlana’yı gördüm şehr-i Konya’da
Bir can tazelendi arık bünyede
Özgürce yaşarım yalan dünyada
O yol Atatürk’ün yolu dediler

Vurulsun Davullar
Çalınsın Zurnalar
Belgrad Kalası
Yörükte Yaylası

Emaneti der ki uyandım düşten
Olanı biteni anlattım baştan
Bir dolu içmeden geçti iş işten
Aktı erenlerin seli dediler

Zurnalar Çalıyor Bre Dilber Aman
Rumeli Havası
Rumeli Rumeli
Vatanım Rumeli

Kaynak: Aşık Emaneti

Kaynak: Aluş Nuş

Rüştü (Arabaya Bindim)

Rüya-ı Alemde (Geldi)
Rüya-ı alemde yattığım yerde
Neçe yüzmin hayal guşuma geldi
Uğbe uğ cismime saldı bir ataş
Sevdiğim salatın tuşuma geldi

Arabaya bindim belim büküldü
Zalim atlı vurdu kanım döküldü
Aradım bulamadım derdime derman
Aman başıma Ferman

Aynına geymişti gaflet luzumu
Kor oluban açmayaydım gözümü
Bir tagayyır keyfte gördüm özümü
O kadar möhübbetli xoşuma geldi

Aman Mahmud Emmi kaldırın beni

Şenlik'em hakine gettim yüzünen
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Bir kelme danıştım şirin sözünen
Halbuki bakmadım kıyar gözünnen
Sürahi gameti garşıma geldi
Kaynak: Aşık Şenlik

Rüyamda Bir Güzel Gördüm
Bu gece rüyamda bir güzel gördüm
Erken uykudan kaldırdı gönül
Daha yaşı ondört ile onbeşti
Yalvardı bu kızı al dedi gönül
Dedim gönül gel bir kavil edelim
Dedi babasına dünür gidelim
Dedim kız da almam derse nidelim
Dedi Peygambere şikayet edelim
Dedim gönül bu kız bize yar olmaz
Dedi insan kocar gönlü kocamaz
Dedim gönül cebimizde para az
Dedi el aç dilen al dedi gönül
Ercan der benim de ara uyumuş
Aç tavuk rüyasında darı görürmüş
Gözümü açtım ki dostlar rüyaymış
Kız diye yastığa sarılmış gönül
Kaynak: Ali Ercan

Rüyamda Sultanı Gördüm
Bir gece yatarken habu gafletten
Cem oldu başıma cihanı gördüm
Ta Ademden beri gelip geçenler
Gerek aşikare nihanı gördüm
O zaman karşımda gördüm ben piri
Semaya ser çekmiş yüzünün nuru
Hitap etti bana dedi bak beri
Ellerinde Ayet Kur'an'ı gördüm
Dediler geliyor hatemen nebi
Açıldı yedi kat göklerin babı
Titredi yerlerin bunca mihrabı
Fahri kainatı Sultanı gördüm
Zülali'yi yaktı bu aşkın közü
Dilimde zikrettim hakkı niyazı
Elim uzattım ki alayım sazı
Gözüm açtım tahtı viranı gördüm
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Sayfa 2303
Kaynak: Aşık Zülali

Rüyayı Gören Bitirir
Geçtiğin her sevda sararır haberin olmaz
Kapanır içe bakışın sadece gördüklerin kalır
Anlam verdiklerin gördüklerinle sınırlıdır
Ama sana bunu benden başkası anlatamaz
Güzelliğinle bir dünyanın başını döndürebilirsin
Ama çizgilerin yaşayan birer canavardır yıllarında
Ve gittikçe çoğalırlar teninin coğrafyasında
Sana arta kalanı küçülen hayallerini yönetebilirsin
Ağlamak gözlerine çok uzaktan bir akrabadır
Destanlar dilsizleşir şimdi neşenin yanında
Hüzün damarları henüz olmasa da kanında
Gençliğinin arta kalanı artık akbabalarındır
Rüyalar sonunda seni gerçeklerle yüzleştirir
Beklediklerin içinden geçtiklerinden ibaret
Koca bir hayalin sonunda olsa da ihanet
Durma devam et rüyayı sadece gören bitirir
Kaynak: Sezgin Öndersever

Rüzgar (Esme Rüzgar)
Esme rüzgar esme rüzgar
Alnımı yalayıp gitme
Kafamda gene yangın var
Alevlerimi dağıtma
Boşa harcama hızını
Çalma dalların sazını
Işıklı ayın yüzünü
Kara bulutla kapatma
Sen deli efkarım deli
İkimiz şaşırdık yolu
Viranda baykuş misali
Ötme deli rüzgar ötme
Dağdan düşen sel gibiyim
Karla yüklü dal gibiyim
Kurumuş gazal gibiyim
Beni dört bir yana atma
Kaynak: Sabahattin Ali

Rüzgar İle Yarışamam
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Rüzgar ile yarışamam
Cahil ile konuşamam
Nadan ile barışamam
Dedim amma geçti zaman

Sayfa 2304

Yunus çağırırlar adım gün geçdikçe artar od'um
İki cihanda maksudum bana seni gerek seni
Kaynak: Yunus Emre

(Bağlantı)
Yarim yarim şaşkın yarim
Yarim yarim düşkün yarim
Yarim yarim gülmez yarim
Yarim yarim bilmez yarim
Gönlüm gönlüne bağladım
İçin için kan ağladım
Gençliğim güzel çağlarım
Le le geldi geçti zaman

Saba Selam Eyle
Saba selam eyle gül yüzlü yare
O mübarek hatırcığı hoş mudur
Ben bendesi ayrı olalı gözden
Kadrin bilmezlere hali hoş mudur

Bağlantı

Canan bizim kıymetimiz bilmedi
Bu çeşmimden akan yaşı silmedi
Çok zamandır bir selamı gelmedi
Bilmem o zalimin bağrı taş mıdır

Musa'm der ki yar olmazsa
Gelip hatırım sormazsa
Doya doya sarılmazsa
Varsın dolsun geçsin zaman

Mustafa'm da yollarını gözetir
Rakip açmış zülüflerin düzetir
Olur olmaz sitemlerin bizedir
Adulara bade içmek iş midir

Bağlantı
Kaynak: Musa Ersus

Saba Makamından İlahi
Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni
Ben yanaram dün ü günü bana seni gerek seni
Ne varlığa sevinerem ne yokluğa yerinürem
Aşkın ile avunuram bana seni gerek seni
Aşkın aşıklar öldürür aşk denize daldırır
Tecelli ile doldurur bana seni gerek seni

Kaynak: Kul Mustafa

Sabah Erken Güneş Vurur Duvara
Sabah erken güneş vurur duvara
Allı yosmam senin kocan avara
Faydasız çamuru vurman duvara
Yağmur yağar emeklerin zayi olur
Havuzun başına uzanmış yatmış
Kaşına gözüne kuş yuva yapmış
Benim sevmelere kıyamadığım
Elin berduşu ile sarılmış yatmış

Aşkın zincirini üzem deli olam dağa düşem
Sensin dün-ü gün endişem bana seni gerek seni

Kaynak: Yöre Ekibi

Eğer beni öldüreler külüm göğe savuralar
Toprağım anda çağıra bana seni gerek seni

Sabah erken kalktım dereler buz
Tanrı bilir ne zaman döner avcılar
Kör Süleyman gece gündüz sayıklar
Çadırı yıkılsın da bozulsun bağı
Kan izlerini sildi götürdü acı kırağı
Dolandım durdum uzun yollarda yalnız

Sufilere sohbet gerek ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek bana seni gerek seni
Ne Tamu da yer eyledim ne Uçmak’ta köşk bağladım
Senin içün çok ağladım bana seni gerek seni
Cennet cennet dedikleri bir ev ile birkaç huri
İsteyene vergil onu bana seni gerek seni
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Sabah Erken Kalktım Dereler Buz

Severim gözünü şu halime bak
Yaramı saran gümüş telli kavak
Döner durur göğün dibinde bir yabana
07.01.2023 16:10:19
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Kartal mı desem peşinde bir alıcı kuş
Hakkari Oramar yaylası Van gölü Muş
Genç ömrüm bir kürt kilimiydi geçti gitti
İnsan yüreği pas tutar derdi babam rahmetli
Başında bir solgun poşu ayağında çarpana
Gözünü severim bir haber salsana
Yüreğimden uçan gümüş telli turna
Uyudum uyandım bir uzun gece
Ay karanlık devir puşt hava dumanlı
Sırtımda bir hançer söğüt yaprağı
Düşte gördüm dökülmüş odamın beyaz
Kireci bahar gelmeden geçip gitmiş yaz
Kimse sormaz aç mıyım susuz mu halim nice
Gözünü severim sen söyle kiraz
Ağacından doğan gümüş telli saz
Kar üstüne açmış yaz delisiydi
Erken öttü gönlümün çapar horozu
Korkarım silerler defterden bizi
Götürür ayrılığa bir tahtadan at
Tarih dokuz yüz seksen gün yirmi üç mart
Biri hasret gömleğini bir daha giydi
Yüzünü seveyim sarayım belin
Koynumda uyan gümüş telli gelin
Kaynak: Onat Kutlar

Sabah Güneşi Doğdu
Sabah güneşi doğdu
Boyalı konaklara
Herkes boyun eğiyor
Kırmızı yanaklara
Şinayda nay gel beri beri
Şinayda nay dön geri geri
Yeni çarık yaptırdım
Üstündedir bağları
Senin için dolandım
Şu dumanlı dağları
Şinayda nay gel beri beri
Şinayda nay dön geri geri
Kaynak: İsmail Soysal
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Sayfa 2305

Sabah Güneşi Doğmuş
Sabah güneşi doğmuş
Boyalı konaklara
Yar bizi davet etmiş
Elmalı yanaklara
Ellere yar ellere
Bülbül konar güllere
Nice ki bi canım sağ
Vermem seni ellere
Sabah oldu ışıyor
Bülbüller ötüşüyor
Ötme bülbülüm ötme
Yüreğim tutuşuyor
Ellere yar ellere
Bülbül konar güllere
Nice ki bi canım sağ
Vermem seni ellere
Kaynak: Zaralı Halil

Sabah İle Sabah İle
Sabah ile sabah ile
Kahve gelir tabak ile
Annen seni bana vermiş
Küçük yavru nazar ile
İşte böyle her gün böyle
Halimiz böyle
Uy amman amman
Çay başından yar geliyor
Katlı da fistan dar geliyor
Sevdim sevdim eller aldı
O da bana ar geliyor
İşte böyle her gün böyle
Halimiz böyle
Uy amman amman
Çay başında yari gördüm
Yolun kenarına durdum
Nazlı yarim gelir diye
Bir çift cevabını sordum
İşte böyle her gün böyle
Halimiz böyle
Uy amman amman
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Sayfa 2306

Aramıza düşman girdi yar bize gelmez oldu
Kaynak: Ahmet Cankat

Sabah İlen Kız Çeziyi Alini

Ko salınsın nazlı yarim yar gel akşam üstüne
Gelen geçen söz ediyor ben fakirin üstüne

Sabah ilen kız çeziyi alini
Saram dedim saraylı gelini
Sarsam incidürüm ince belini

Sabahın seher vaktinde üç güzel suya gider
İkisi suyun doldurur birisi de naz eder
Yeter ey sevdiğim yeter şimdi horozlar öter

Ahın ile aşgın beni yandurur
Yandırmazsa gül benzimi soldurur
Anam duysa babam beni öldürür

Ko salınsın nazlı yarim yar gel akşam üstüne
Gelen geçen söz ediyor ben fakirin üstüne

Sabah ilen kervan çıkar yokuşa
Kahküllerin birbirine takuşa
Ahdetmişim bir kerecik öpüşe
Sabah olsun ben bu yerden gideyim
Garip bülbül gibi feryat edeyim
Sen dururken ya ben kime ne deyim
Kaynak: Mustafa Özgül

Sabah Oldu Güneş Doğdu
Sabah oldu güneş doğdu bacadan
Öğlen oldu çocuk gelir hocadan
Anne benim gaderim yok gocadan
Anne niçin verdin beni beni çocuğa
Bir dekmükte yuvarlandı bucağa
Ben giderken ekinlerin göğüdü
Açıldı mı yaylaların söğüdü
Tükendi mi köyümüzün yiğidi
İlahi çocuk Allah'ından bulaydın
Bulaydın da ben dengime varaydım
Sabah olur çocuk gider oyuna
Oynar oynar taş doldurur goynuna
Mebalı da şu kayanın boynuna
İlahi de çocuk Allah'ından bulaydın
Bulaydın da ben dengime varaydım
Kaynak: Ömer Yalçın

Sabah Oldu Sigaram Yanmaz Oldu
Sabah oldu sabah oldu sigaram yanmaz oldu
Sigaramın dumanından gözlerim görmez oldu
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Kaynak: Cemil Orhun

Sabah Oldu Uyansana
Sabah oldu uyansana
Gül yastığa dayansana
Ölüyorum inansana a canım
Uyan yarim sabahlar oldu
Sabah yıldızları doğdu
Ne uyursun ne uyursun
Bu uykudan ne bulursun
Akıbet benim olursun a canım
Uyan yarim sabahlar oldu
Sabah yıldızları doğdu
Sabah oldu ben varayım
Yoluna güller sereyim
Uyan gül yüzünü göreyim
Uyan yarim sabahlar oldu
Sabah yıldızları doğdu
Kaynak: Bilinmiyor

Sabah Olsun Aman Efem
Sabah olsun aman efem
Gün garşıya yayılsın
Doktor yok ki aman efem
Yarelerim sarılsın
Seferberlik aman efem
Neler ettin sen bize
Kahbe düşman aman efem
Gıydın mı efemize
Alçak düşman aman efem
Gıydın mı efemize
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Beş gardeştik aman efem
İndirdiler sayadan
Ayırdılar aman efem
Mustafa'yı aradan
Seferberlik aman efem
Neler ettin sen bize
Kahbe düşman aman efem
Gıydın mı efemize
Alçak düşman aman efem
Gıydın mı efemize

Sayfa 2307

Ağcabük'e gövel turnam döküldü
Deryalar seslenir göller sabahtan
Balı kudrettendir aslı sinektir
Çıkar çıkmaz yollarımız dikektir
Al kırmızı giymiş pembe yanaktır
Kullar temennaha iner sabahtan
Pir Sultan Abdal'ım seçiktir deyü
Hulle donlarımız biçiktir deyü
Hacet kapıları açıktır deyü
Kullar temennaha iner sabahtan

Kaynak: Hüseyin Dülgerhan

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Sabah Olsun Ben Şu Yerden

Sabah Olur Koyun Kuşluğa -Orj-

Sabah olsun ben şu yerden gideyim
Garip bülbül gibi feryad edeyim
Sen variken, ya ben kime kalayım
Uyan ey gözleri mestanem uyan

Sabah olur koyun kuşluğa gelir
Her koyun arar da kuzusun bulur
Ağca koyun meler arada kalır
Gel koyun meleme vazgel kuzundan

Sabah olmuş dan yerleri atiyor
Cümle kuşlar destur almış oyniyor
İki hasret sarılmışlar yatiyor
Uyan ey gözleri mestanem uyan

Benim kuzum kuzuların beyidir
Ağca koyun yüreğimin yağıdır
Anın gideceği Yıldız Dağı'dır
Gel koyun meleme vazgel kuzundan

Dilberin başında altın taç olur
Sevüp sarmak ayrılmamız güç olur
Sen gidersen benim halim nic olur
Uyan ey gözleri mestanem uyan

Koyun meler kuzusun adı yok
Sıra sıra küleklerin südü yok
Kuzusuz yaylanın hiçbir tadı yok
Gel koyun meleme vazgel kuzundan

Sabah Olur Cümle Alem Uyanır
Sabah olur cümle alem uyanır
Yollar çoğul çoğul eyler sabahtan
Şu çifte kantara neler dayanır
Boz deve yuları teller sabahtan
Bülbülü gülden ayıran muzular
Anasız mı olur körpe kuzular
Peteğin içinde arı vızılar
Alınır oğuldan ballar sabahtan
Aşk ataşı onun oluptur meze
Can dayanmaz bu ataşa bu köze
Bu garip bülbüle ne cefa ceza
Görmeden açılır güller sabahtan
Dudular kumrular peşkeş çekildi
Hayvalar turunçlar çitil dikildi
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Koyunun başına bodcak takayım
Yönüm dönüp o koyuna bakayım
Kuzun nerde ise kuzun bulayım
Gel koyun meleme vazgel kuzundan
Koyun sen şurada kuzlamadın mı
Sağını solunu gözlemedin mi
Aç kurt gelir diye gizlemedin mi
Gel koyun meleme vazgel kuzundan
Dereye aşağı gider kurt izi
Kurt ağzında gördüm bir körpe kuzu
Seversen Mevla'yı ağlatma bizi
Gel koyun meleme vazgel kuzundan
Seni yayan çoban bir delikanlı
İbrişim bıyıklı hem ince belli
Sağında solunda püskülü belli
Gel koyun meleme vazgel kuzundan
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Sayfa 2308

Seni yayan çoban yetip gitmesin
Bahçesinde lale sünbül bitmesin
Seni incitenler Hakk'a yetmesin
Gel koyun meleme vazgel kuzundan

Aman beyim ben bu edayı çekemem
Ah istemem (aman aman)
Üstüme yarlar getirdi çekemem
Ah istemem

Pir Sultan Abdal'ım bu kuzu n'oldu
Koyunun feryadı ciğerim deldi
Yoksa bir aç kurt mu kuzunu aldı
Gel koyun meleme vazgel kuzundan

Kaynak: Nuri Şen

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Sabah Olur Oğlan Gider İşine
Sabah olur oğlan gider işine
Oynar oynar taş doldurur peşine
Kurban olam sürme kara kaşına
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan
Mermer daşa sabun goydum eridi
Gümgümlere su doldurdum ılıdı
Benim yarim şu cihanda biridi
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan
Önüme koydular ıssı hediği
Aramızda vardır Karhan gediği
Bana derler kimin kızı gelini
Yayladan gel kömür gözlüm yayladan
Kaynak: Sıddık Doğan

Sabah Sabah Dolaşalım Yalıyı
Sabah sabah (aman) dolaşalım yalıyı
(Aman ah yalıyı)
Aşkım çoktur ver ben içeyim doluyu
(Ah badeyi aman aman)
Çok ararsın (aman) benim gibi Veli'yi
(Aman ah Veli'yi)

Sabah Sabah Seyredelim Yalıyı
Sabah sabah seyredelim yalıyı
Aşkım çoktur ver içelim doluyu
Çok arasın benim gibi deliyi
Mihrabım Çatma da kaşların arası
Meskenimdir gül memelerin arası
Sabah sabah ben hocamla okurum
Okurum da bülbül gibi şakırım
Yar koynunda kuzu gibi yatarım
Mihrabım çatma da kaşların arası
Meskenimdir gül memelerin arası

Sabah Seherinde Niyaz Ederken
Sabah seherinde niyaz ederken
Pirim Hacı Bektaş Veli'yi gördüm
Sundu ab-ı kevser mest olmuşum ben
Kanber'in elinde doluyu gördüm
Balıklar oynaşır Baki gölünde
Kumrular söyleşir umran dibinde
Bağlar meyve vermiş baba yolunda
Gülü var dikensiz gülünü gördüm
Pir Sultan'ım eyder elinde harfi
Okur Hak kitabı bilir Aref'i
Ben vech-i ademde buldum Mushaf'ı
Yetmiş iki millet dilini gördüm
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Aman beyim ben bu edayı çekemem
Ah istemem (aman aman)
Üstüme yarlar getirdi çekemem
Ah istemem
Dervişlerin (aman) hırkasından tacından
(Aman ah tacından)
Yok mu bana bir parçacık ucundan
(Ah kıyından aman aman)
Sabredersen (aman) o da olur gecinden
(Aman ah sonundan)
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Sabaha Kadar (Bir Hasretin Vardı)
Bir hasretin vardı dört bir yanımda
Ben benle kahroldum sabaha kadar
Seni ağırlayıp gönül hanımda
Boş hayaller kurdum sabaha kadar
Adındı yapışan dudaklarıma
Gözümden kan aktı yanaklarıma
Sevdanı dayadım şakaklarıma
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Ben kendimi vurdum sabaha kadar
Sen değil saçımı rüzgar taradı
Acılar gövdemi büsbütün sardı
Gözlerim duvarda bir iz aradı
Hep dertleri buldum sabaha kadar
Bendim yaşlı gözle resmine bakan
Sendin hasretinle sinemi yakan
Gönlümden gönlüne taşarak akan
Bir seldim duruldum sabaha kadar
Seni çözdüm gülüm kaç bilmecede
Sen vardın her sözde her bir hecede
Tepeden tırnağa soğuk gecede
Aşkınla kavruldum sabaha kadar
Bir ölü gibiydim sanma hayali
Görmeliydin bende kahretmiş hali
Dalından ayrılmış yaprak misali
Dört yana savruldum sabaha kadar
Gideceğim affet seni görmeden
Şu gönül bahçenden bir gül dermeden
İnan bir an bile ara vermeden
Hep ağladım durdum sabaha kadar

Sayfa 2309

Kimler yüzer, kimler batar
Güvenir hal kalmadı
Birisi birinden beter oy oy
Bağlantı
Ey benim güzel güneşim
Bilmeme kimlere doğarsın
Allah cezasını versin
Bilmem ki nasıl kıyarsın
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Sabahın Seher Vaktinde
Sabahın seher vaktinde görebilsem yarimi
Gül dalına bülbül konmuş çeker ah u zarını
Elimden almak isterler benim nazlı yarimi

Bu güzellik sana bana kalmaz o şimdi yar şimdi
Bu güzellik sana bana kalmaz o geleceksen gel şimdi
Sabahın seher vaktinde oturmuş kahve içer
Bir elinde altın makas yarine fistan biçer
Bir selama kail olduk onu da vermez geçer

Bu güzellik sana bana kalmaz o şimdi yar şimdi
Bu güzellik sana bana kalmaz o geleceksen gel şimdi

Kaynak: Mehmet Önelge
Kaynak: Refik Aktan

Sabahdan Bir Davul Çalar
Sabahdan bir davul çalar
Tokmağı tosundan beter
Öyle bir zamana geldik
Oğlu babasından beter
Bağlantı
Vicdanında ar kalmamış
Utanır damar kalmamış ha
Ha babam ha ha ha
De babam ha ha ha
Yaklaşma onun yanına
Yalan kokar hefesinde
Nasıl olsa soran yoktur
Vur garibin kesesinden

Sabahın Seher Vaktinde
Sabahın seher vaktinde
Efil efil yelmi gelir
Çiçekler selama durmuş canım
Belliki yar gelir
Leyli leyli yarmı gelir
Yoksa hayal düşmü gelir
Karanfil koydum adını canım
Baharla tozar da gelir
Kaynak: Kadir Demirel

Sabahın Seher Vaktinde

Bağlantı

Sabahın seher vaktinde
Ali'yi gördüm Ali'yi
Yüzümü dizine sürdüm
Ali'yi gördüm Ali'yi

Der Mahzuni bu denizde

Ali'yi gördüm meşede
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Kırk mum yanar bir şişede
Yedi iklim dört köşede
Ali'yi gördüm Ali'yi
Ali'yi gördüm çağında
Güller açar bağında
Musa ile Tur Dağı'nda
Ali'yi gördüm Ali'yi
Kaynak: Kul Himmet

Sabahın Seher Vaktinde
Sabahın seher vaktinde
Yar gezer eller içinde
Bir men olsam bir nazlı yar
Top gonca güller içinde
Men onu severem cannan
Didelerim görmez kannan
Gecenen sehernen günnen
Aharam seller içinde
Emrah'ı üryan eyledi
Ciğerin büryan eyledi
Kınadı böhtan eyledi
Kalmışam diller içinde
Kaynak: Halim Çelebi

Sabahın Seherinde Çıktım
Sabah seherinde çıktım Kozan'dan
Gözüm yıldı hızan oğlu hızandan
Kör olmuş kahyası düşmüş izandan
Yürü Sultan Hızır car günü geldi
Yetiş Merdan Ali car sende kaldı
Dağların başı da Haydar Yavuz'dur Yavuz
Er odur ki daim gezer yalavuz
Boz atlı hızır bize olsun klavuz

Sayfa 2310

Kaynak: Kul Ahmet

Sabahın Seherinde Ötüyor Kuşlar
Sabahın seherinde ötüyor kuşlar
Balınan yoğrulmuş o sırma saçlar
Kudretten çekilmiş karadır kaşlar
İşte bu gönlümün cananı geldi
Seher vakti keklik çıkar kabana
Salladıkça püskül değer tabana
Korkarım sevdiğim vara yabana
İşte bu gönlümün cananı geldi
Yarim yine şekerlendin ballandın
Alınan yeşili geydin sallandın
Kırılsın kolların ne tez çullandın
Aç gözlerin aç cananın geldi
Kaynak: Mehmet Erenler

Sabahın Yar Seher Vaktinde
Sabahın sabahın yar yar seher vaktinde
Seher vaktinde
Öter bülbül öter yar yar güle getirir
Ah canım güle getirir
Bakmaz mısın şu feleğin ettiği işe
Ettiği işe
Cevriyi cefayı yar yar güle getirir
Ah canım güle getirir
Sabahınan kalkıp yar yar bakma nursuza
Bakma nursuza
Yoldaş olma edepsize yar yar arsıza
Ah canım yar yar arsıza
Sabah selamın da yar yar verme pirsize
Verme pirsize
Akibet başına yar yar hile getirir
Ah canım hile getirir
Kaynak: Ali Aran

Yürü Sultan Hızır car günü geldi
Yetiş Merdan Ali car sende kaldı
Atlar düzüm düzüm Haydar kardan çıkmıyor
Çağırın pirimi gelip yetmiyor
Kanber cevap etmiş daha gitmiyor
Yürü Sultan Hızır car günü geldi
Yetiş Merdan Ali car sende kaldı
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Sabahın Yemişi (Ay Osman)
Sabahın yemişi bir tane vişne
Giderim gelirim ardıma düşme ay Osman
Yörü ha yörü ha küsmüşüm senden
Ayrılık badesin içmişim elden ay Osman
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Sabahın yemişi bir tane elma
İlahi canım al yarimi alma ay Osman
Giderim gelirim ardıma düşme ay Osman
Sabahın yemişi bir tane kişniş
Uyandım yanımdan nazlı yar uçmuş ay Osman
Giderim gelirim ardıma düşme ay Osman
Kaynak: Muazzez Turing

Sabahınan Esen Seher Yeli Mi
Sabahınan esen seher yeli mi
Benim gönlüm divane mi deli mi
Durup durup yar göğsünü geçirir
Yoksa bu gün ayrılığın günü mü
Aman aman aman sürmeli aman
Gel senin ile biz bir kavil edelim
Kavilden karardan dönmemesine
İkimiz bir dala yuva yapalım
Başka daldan dala konmamasına
Aman aman aman sürmeli aman

Sayfa 2311

Dolaşık taşlarda koydum ölümü
Issız derelerde sabah olmadı
Çağladı kanlarım anam dere olmadı
Bir zaman yanıma kimse gelmedi
Yetiş anam yetiş aldırdın beni
Dolaşık taşları öldürdü beni
Oduna gittim cuma ertesi
Mevkiyi sorarsen Dolaşık deresi
Anam ne zorumuş çiçek alması
Yetiş anam yetiş aldırdın beni
Dolaşık taşlarda koydun ölümü
Doktorlar savcılar keşfe geldiler
Al kanlar içinde beni gördüler
Yazık olmuş eyvah gence dediler
Yetiş anam yetiş aldırdın beni
Doalşık taşları öldürdü beni

Sabahtan (Kardeşimin Mektubu)

Sabahınan Sabahınan

Kardeşimin mektubunu okudum
Bana selamını yazmış sabahtan
Biraz da feleğe mihnet eylemiş
Bütün dertlerini dizmiş sabahtan

Sabahınan sabahınan
Kahvede gelir tabağınan
Bacın sana kurban olsun da
Kucağında bebeğile

Cevabın akşamdan yazayım diye
Sabah yazsam saat gelir yediye
Çabuk memlekete ulaşam diye
Demezdi doktoru üzmüş sabahtan

Di bacın öle öle öle bacın öle
Ölmeye de ne gün göre

Gitmez kardeş bu havadis hoşuna
Mevlam büyük hiç üzülme boşuna
Kahpe felek zehir kattı aşına
Kardeşin bağrına közmüş sabahtan

Kaynak: Hamdi Tüfekçi

Yoncalık siyeç ekili
Kardaş kaymakam vekili
Şöyle döndüm bakdımidi
Kana boyanmış kakülü
Di bacın öle öle öle bacın öle
Ölmeye de ne gün göre

Bağınızda yetişti mi yemişler
İbrahim'e evden gelsin demişler
Bu feleği bundan kahpe bilmişler
İnsanlar canından bezmiş sabahtan

Sabahleyin Çıktım Odun Yoluna

Niçin yoldaşını gönderdin dağa
Yalınız çalıştın bahçeye bağa
Erken döndün girdin soğuk yatağa
Üşüyüp ayağın büzmüş sabahtan

Sabahleyin çıktım odun yoluna
Hiç bakmamışım anam sağıma soluma
Dolaşık taşlarda koydum ölüme
Yetiş anam yetiş aldırdın beni

Yenmediğin işe yalınız çatma
Yoldaşın var iken yalınız yatma
Artık kabahati Murgul'a atma

Kaynak: Turan Bak
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Herkes niyetini bozmuş sabahtan
Bir zaman da gurbet elde eğlendik
Destan yazıp alemlerde söylendik
Eniş yokuş yürümeden huylandık
Kader bizim ile gezmiş sabahtan
Boru çalar çıkıyoruz genişe
Alçak olur yürüyoruz yenişe
Giriyoruz rutubetli koğuşa
Soğuk mezarımız kazmış sabahtan
Ahmet Gül derdini kime söylesin
Şaşırdı nidecek halin neylesin
Kendini bu yerde daim eylesin
Mektubun ağrımı ezmiş sabahtan
Kaynak: Hodlu Noksani

Sabahtan (Yine Bahar Oldu)
Yine bahar oldu gönlüm bulandı
Benim gibi olmuş seller sabahtan
Kıble tarafından bulut toplandı
Bir haber getirdi yeller sabahtan
Ağaçlar hu çeker iniler taşlar
Firkatinden dağlar akıtır yaşlar
Bülbüller ah eder feryada başlar
Burcu burcu kokar güller sabahtan

Sayfa 2312

Yalnız baktığın kalır yanına
Başına deli taş düşer dediler
Aşıklar gördüğü güzeli över
Ancak birisini yürekten sever
Gözleri dünyanın malına değer
Hiç baha biçilmez kaşa dediler
Sefil Molla'm der ki gözleri humar
Beline bağlamış yar gümüş kemer
Anası Sultan'dır babası Ömer
Sordum kızın adı Ayşe dediler
Kaynak: Sefil Molla

Sabahtan Bizim Pınara
Sabahtan bizim pınara
İki gelin üç kız geldi
Cıvıl cıvıl ötüşürler
Sandım ki köye yaz geldi
Birisinin adı Ayşe
Benleri var köşe köşe
Mail oldum kara kaşa
Selamın gelirse başa
Kaynak: Ahmet Başer

Sabahtan Bizim Pınara -Orj-

Severim Sunamı candan can gibi
Gözlerimden akan yaşlar kan gibi
Sevdiğimi gördüm bir ceylan gibi
Düzülmüş gerdana teller sabahtan

Sabahtan bizim pınara
İki gelin üç kız geldi
Birbirlerini kovarak
Sandım ki göle kaz geldi

Aşkınla nuş ettim bir kadeh şerbet
Bilmedim kadrini etmedim hizmet
Diz be diz oturup eyledik himmet
Dehanından akar ballar sabahtan

Birinin adı Dudu
Odur güzellerin tadı
Kim taradı kimler yudu
Zülüf gerdana az geldi

Ruhsati dünyada olmaz ki beka
Ne çare vermişiz elinde yaka
Bizim hulusumuz temizdir hakka
Varsın zem eylesin eller sabahtan

Birisinin adı İnci
Severler güzeli genci
Koynunda çifte turuncu
Verdi ağzıma bal geldi

Kaynak: Aşık Ruhsati

Sabahtan Baktım Da Ben Bir Güzele
Sabahtan baktım da ben bir güzele
Bakma el malına boşa dediler
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Birisinin adı Ayşe
Benleri var çifte çifte
İki elinde menevşe
Şükür Mevla'ya yaz geldi
Birisinin adı Fatma
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Kaşları var çatma çatma
Kadir Mevla'm sabah etme
Bu gece bize az geldi

Sayfa 2313

Sen seher yelisin gider gelmezsin
Gelirsen de bana baki kalmazsın
Seni uçuranlar murat almasın
Kim uçurdu seni gölünden dilber

Kaynak: Aşık Gevheri

Sabahtan Cemalin Seyran Eyledim 1
Sabahtan cemalin seyran eyledim
Eyledin gönlümü perişan dilber
Hayli demdir gezdim gurbeti elleri
Kimseler halimden sormadı dilber
Sensiz garip gönlüm karar eylemez
Eser bad-ı sabah zilfin ırganmaz
Sen gidersen dertli gönlüm eğlenmez
Dedim ver belgüzar telinden dilber
Gamzeyi zilfin mis gibi kokar
Yarelerim göz göz hışmınan bakar
Cemalin görenler cenneti neyler
Sandım güneş doğmuş yüzünden dilber
Sen irfan kuşusun gider gelmezsin
Gelir biz de baki mihman kalmazsın
Seni uçuranlar murat almasın
Kim seni uçurdu yuvandan dilber
Abdal Pir Sultan'ım cemalin güzel
Katipler oturmuş vasfını yazar
Naiblerin saf saf olmuş yolunu gözler
Benim için kalma yolundan dilber

Abdal Pir Sultan'ım cemalin güzel
Aradın bulmadın bir haber yazar
Nicesi derdinden divane gezer
Kalma benim için yolundan dilber
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Sabahtan Çıktım Seyran Yerine
Sabahtan çıktım da seyran yerine
Ay yıldız karşımda salınıp durur
Kadir Mevlam ben günahkâr kulunum
Defterim elinde durulup durur
On iki yıldızın ucu terazi
Karıştı ülkere gitti birazı
O mahşer yerinde aralar bizi
Hak mizan terazi kurulup durur
İki derler bu dünyanın kapısın
Yerden göğe inmiş anın yapısı
Korkulu yollarda sırat köprüsü
Ummanın üstünde salınıp durur
Karacaoğlan der ki nedip nederler
Hak olan işleri beyan ederler
Zemanede doğru eğri söylerler
Ay gün yıldız gibi durulup durur

Kaynak: Pir Sultan Abdal
Kaynak: Karacaoğlan

Sabahtan Cemalin Seyran Eyledim 2
Sabahtan cemalin seyran eyledim
Gönüller perişan elinden dilber
Nice bir beklersin gurbet ellerde
Hiç bilen yok mudur halinden dilber
Tığ-i gamzelerin misk ü bu kokar
Yar ala gözlerin hışm ile bakar
Cemalin görenler cennete gider
Sandım güneş doğmuş yüzünden dilber
Kemhalar giyinip zünnar bağlanır
Eser bad-ı saba zülfün ırganır
Sen giden de deli gönül eğlenir
Bergüzar ver zülfün telinden dilber
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Sabahtan Dergaha Vardım
Sabahtan dergaha vardım
Dedem uzanmış yatıyor
İzzet ile selam verdim
Günbegün derdim artıyor
Dedem kalkmış yatağından
Gül ister hüsnün bağından
Münkir münafık şerrinden
Müminleri koruyor
Mümin olan (yola) yarar
Münafık dergahta n'arar
Kem söz sahibine zarar
Muhabbetten bal akıyor
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Muhabbet nedir Muhammet
Müminin arzusu Cennet
Yola giren cana minnet
Bir has gül olmuş kokuyor
Pir Sultan'ım vardır nice
Kabr evine o girince
Hak divanına durunca
Günahlarından korkuyor

Sayfa 2314

Daruldun mi sevduğum da
İki tekcük sözüme
Dedi bakamayirum
(Dedi utanıyurum)
Yüzün deydi yüzüme
Niye gaçarsın e gız da
Yiyece müyum seni
Adam adamı yesa
Yerdi baban neneni

Kaynak: Pir Sultan Abdal
Kaynak: Cemile Cevher

Sabahtan Erkenden (Gürcüm)
Sabahtan erkenden gelmiş çeşmeye
İsterim testiden bir su içmeye
Aht etmiştim Güllüm senlen kaçmaya
Neden beni böyle derde düşürdün
Oy Gürcüm Gürcüm
Dur yolcum yolcum
Pınarın başında elimi yudum
Elinde bakracı geliyor Dudum
Ölüp de ağlattın yar benim bahtım
Neden muradımı gözümde koydun
Oy Gürcüm Gürcüm
Dur yolcum yolcum
Sabahtan erkenden kalk da bize gel
Gerdana gülleri tak da bize gel
Bugün bayram günü komşu kınanmaz
Eline kınalar yak da bize gel
Oy Gürcüm Gürcüm
Dur yolcum yolcum

Sabahtan Kalktım Nazınan
Sabahtan kalktım nazınan
Kolu sedefli sazınan
Kırk ince belli kızınan
Sevdim sevdim terk eyledim
Yüreğime dert eyledim
Sabahtan yare uğradım
Ağzına şeker doğradım
O yar dedi ben ağladım
Sevdim sevdim terk eyledim
Yüreğime dert eyledim
Sabahtan kalktım çağladım
Belime kuşak bağladım
O yar dedi ben ağladım
Sevdim sevdim terk eyledim
Yüreğime dert eyledim
Sabahtan kalktım nazınan
Azında tatlı sözünen
Hep sözünen hem nazınan
Sevdim sevdim terk eyledim
Yüreğime dert eyledim

Kaynak: Mehmet Ali Torun
Kaynak: Ayhan Kızılateş

Sabahtan Kalkar Kızlar
Sabahdan kalkar kızlar da
Bakayiler aynaya
Geyindi kuşandiler
Gidecekler yaylaya
O yaylalar yaylalar da
Horon eder uşaklar
Gonarluğun içinde
Seven seveni arar
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Sabahtan Kavuştum Ben Bir Güzele
Sabahtan kavuştum ben bir güzele
Güzel senin uykuların uçdumu uçdumu
Senin göynün yadellere düşdümü düşdümü
Gülün bir tanesi sen keremeyle ben yandım
Üç güzel oturmuş yolun üstüne
Selam alır selam verir dostuna dostuna
Varın söylen evlenmesin üsdüme üsdüme
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Sayfa 2315

Gülün bir tanesi sen keremeyle ben yandım

Dedim uyan dedi var git o yana

Küçücüğüm nerden gelirsin
En son sen benim olursun
Kaşı mah gözü siyahım ben yandım
Gülün bir tanesi sen keremeyle ben yandım

İnci sedef mercan döken kamildir
Kamillere hizmet eden kamildir
Kamil otur kamil söyle kamil dur
Kamil denen cahil söze uyana

Kaynak: Hasan Ateşbahar

Niçin melil melil baktın bize yar
İhsan eyle şirin söyle bize yar
Ben teklif eyledim sen gel bize yar
Sakın ikrarından dönme o yana

Sabahtan Uğradım Ben Bir Figana
Sabahtan Uğradım Ben Bir Figana
Bülbül Ağlar Ağlar Güle Getirir
Bakın şu Feleğin Çürük İşine
Her Bir Cefasını Kula Getirir
Depreştirme Benim Dertlerim Tamam
Muhabbet Şirindir Vermiyor Aman
Üstümüzde Dönen Çark İle Devran
Felek Bizi Halden Hale Getirir
Pir Sultan Abdal’ım Sözlerim Haktır
Hakk Diyen Kullardan Hiç Şüphem Yoktur
Cehennemde Ateş Olmaz Nar Yoktur
Herkes Ateşini Bile Götürür
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Sabahtan Uğradım Ben Bir Güzele
Sabahtan uğradım ben bir güzele
Dedim mahmur musun söyledi yok yok
Ak ellerin boğum boğum kınalı
Dedim bayram mıdır söyledi yok yok
Dedim inci nedir dedi dişimdir
Dedim kalem nedir dedi kasımdır
Dedim on beş nedir dedi yaşımdır
Dedim daha var mı söyledi yok yok
Dedim Erzurum nen dedi ilimdir
Dedim gider misin dedi yolumdur
Dedim Emrah nendir dedi kulumdur
Dedim satar mısın söyledi yok yok
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Sabahtan Uğradım Bende Şah'ıma
Sabahtan uğradım ben de Şah'ıma
Dedim Şah'ım gafletlerden uyana
Eğildim lebine bir buse aldım
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Bak şu kamet şu gerdan ne şuhane
Arz edeyim şu sultana şu hana
Bizi bu aşkın oduna yakana
Umarım ki bizden beter o yana
Pir Sultan Abdal'ım gönlüm harabat
Aşık isen bir gül için hare bat
Menzil almaz bu meydanda harab at
Çevir başın dizginini o yana
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Sabahtan Uğradım Pir Divanına
(ah) Sabahtan uğradım pir divanına
Pir divanı güldür gül
Oturmuş tahtı sarayına
Taht sarayı güldür gül
Güldür yar
Bülbülüyem can gülü yar
Tatlı tatlı sevgiliyem
Daldaki bülbülüyem
Bülbülümüz gülümüz
Efkarımız pirimiz
Suna bülbül can bülbül
Şu bülbül naşı bülbül
Galemler gaşı bülbül
Seher vakti ötünce
Ağladır daşı bülbül
Ya bülbül
Bülbül bir garip kuştur
Seher ötüşü ne hoştur
Ben bülbülü gınamam
Ayrılık çetin iştir
(ah) Gülden terezi yaptılar
Gülü gülnen darttılar
Gül aldılar gül sattılar
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Çarşı pazar gülden gül
Güldür yar
Bülbülüyem can gülü yar
Tatlı tatlı sevgiliyem
Daldaki bülbülüyem
Bülbülümüz gülümüz
Efkarımız pirimiz
Suna bülbül can bülbül
Şu bülbül naşı bülbül
Galemler gaşı bülbül
Seher vakti ötünce
Ağladır daşı bülbül
Ya bülbül
Bülbül bir garip kuştur
Seher ötüşü ne hoştur
Ben bülbülü gınamam
Ayrılık çetin iştir

Sayfa 2316

Her şarkının içinde
Ben seni görürüm
Sevda nefes gibi
Çekmessem ölürüm
Sabır kalmadı içimde
Dertler yaş oldu gözümde
Bu yoksulluk denizinde
Boğulmadan gel
Sensiz isyan ettim her an
Dünyam kahır dünyam zindan
Yine başım duman duman
Olmadan gel
Yıllardır ne bir haber
Ne bir selamını aldım
Bu koskocaman dünyada
Sensiz yapayalnız kaldım

Kaynak: Aşır Sirke

Sabahtan Uğruma Çıktı
Sabahtan uğruma çıktı
Gider iken suya Fatma
Aklım idrak eylemedi
Bu sendeki huya Fatma
Başında puldan fereyi
Yükledim gamı kirayı
Yakışır kutnu savayı
Gevin usul baya Fatma
Saçına yakışır elmas
Başına yakışır elmas
Al hançeri başımı kes
Korkarım ki kıya Fatma
Sürmeler çekmiş gözüne
Kirpiğin dökmüş yüzüne
Korkarım rakip sözüne
inana da uya Fatma
Kapısında olsam sayi
Destinden nüş etsem meyi
Ruhsat görünmüyor deyi
Acep nerde diye Fatma

Sabır kalmadı içimde
Dertler yaş oldu gözümde
Bu hasretlik denizinde
Boğulmadan gel
Sensiz isyan ettim her an
Dünyam kahır dünyam zindan
Yine başım duman duman
Olmadan gel
Kaynak: Ahmet Kaya

Sabır Taşı (Değilim)
Gel güzelim senle kozu bölüşek
Ben bulanan suyun başı değilim
Ya ayrılak ya da geri birleşek
Ben kimsenin kuyruk peşi değilim
Bir zaman aşıktın sevmez mi oldun
Bunca yıldan sonra hoyrat mı buldun
Üşüdün mü benden sarardın soldun
Ben sam yeli zemher kışı değilim
Doğruyu söyledim eğriye çektin
Azdırdın yüzünü bağrımı söktün
Yanıma gelmedin geriden baktın
Ben düşmanım sanki eşi değilim

Kaynak: Aşık Ruhsati

Sabır Kalmadı
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Soyuma söz ettin haddini aştın
Öyle nazik yerden yaramı deştin
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Büyüklendin gurur peşine düştün
Ben cahile uyar kişi değilim
Emaneti der ki gel etme bana
Artık gına geldi bu tatlı cana
Gayrı tahammülüm kalmadı sana
Ben insanım sabır taşı değilim

Sayfa 2317

İnatla cehalete karşı durmuşsun
Nice yobaz nice zalim görmüşsün
Cesaretle gerçekleri yazmışsın
El ele verelim kalkınalım demişsin
Kaynak: Güner Kaymak

Kaynak: Aşık Emaneti

Sabreyledim (Kul Allah'ım)

Sabiha Mardin'dedir

Kul Allah'ım beni sana
Kul eyledin sabreyledim
Mecnun adı taktın bana
Del'eyledin sabreyledim

Sabiha Mardin'dedir
Gül nergiz içindedir
Gözyaşı doldurduğun
Mendilin içindedir
Sabiha halay oynar
Nağmesi diyar diyar
Omuz diz vuruşları
Öldürür canlar yakar
Sabiha uzak durma
Kalbiniyakıp burma
Ciğerimden parça kes
Kebap yap hiç aldırma
Sabiha çatma kaşını
Bozulur gamzelerin
O siyah gözlerinden
İz bulur aşıkların
Sabiha bir kin gölü
İlahların bülbülü
Deli divane oldum
Yaktı kavurdu gülü
Ah ne yaman ne yaman
ah ne yaman güzel
Ah ne yaman ne yaman
Ah ne yaman güzel
Kaynak: İsmail İçen

Sabit İnce'ye (Şiirlerin Güzel)
Şiirlerin güzel emeğin güzel
Arı gibi çiçek çiçek gezmişsin
Bitmesin enerjin solmasın azmin
İçeride dışarıda çok yer gezmişsin
Tabiatı sen yüreğine yazmışsın
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Param aldın pulum aldın
Canım aldın malım aldın
Aklım aldın dilim aldın
Lal eyledin sabreyledim
Yağma var bu ay efendim
Şeker size çay efendim
Gözyaşlarım vay efendim
Sel eyledin sabreyledim
Seni baş ettik başlara
Sen çaldın bizi taşlara
Attın bizi ataşlara
Kül eyledin sabreyledim
Ahın alma bu milletin
Zulmetmek mi acabetin
Sağ başını Al'İzzetin
Kel eyledin sabreyledim
Kaynak: Aşık Ali İzzet

Sabri Şimşekoğlu'na
Seni arzuladım ey büyük ozan
Gözler seni arıyor Şimşekoğlu
Tatlı sohbetlerle seni konuşan
Diller seni arıyor Şimşekoğlu
Ne çabuk gittin söyle son durağa
Düşürüfsen tüm alemi merağa
Ne yanını verifsen kara toprağra
Dostlar seni arıyor Şimşekoğlu
Daha geçmemiştiki gençlik çağın
Turan Arapoğlu o senin çırağın
At üstünde gezip dolaştığın
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Köyler seni arıyor Şimşekoğlu
Saklayana hediyedir sözlerin
Eğlence kaynağıydın bizlerin
Duvarda asılı çifte sazların
Teller seni arıyor Şimşekoğlu
Heç kimse inanmadı bu olaya
Toprak mı çekti seni o sılaya
Dikilsin heykelin köyün Cala’ya
Eller seni arıyor Şimşekoğlu
Karış karış gezip dolaştığın
Yaylasında ovasında sürü yaydığın
Yeşilliğine bakıp ilham aldığın
Dağlar seni arıyor Şimşekoğlu
Ozan Ergün sana rahmet diliyor
Gözü yaşlı kasetlerini dinliyor
Yazık meclislerini kimler süslüyor
Toylar seni arıyor Şimşekoğlu
Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Sabuncu'nun Düzünde
Sabuncu'nun düzünde
Yalan yoktur sözünde
Sıra sıra benleri var
Çakır Ayşe'nin yüzünde
Sabuncu'nun düzünü
Kazma ile kazmalı
Çakır Ayşemin sözlerini
Kalem alıp yazmalı
Kaynak: Saffet Uysal

Sabunu Koydum Legene
Sabunu koydum legene
Bah başıma ne gele
Ben canimi verirem
Gadir gıymet bilene
Tey o yana o yana
Heç te bakmir bu yana
Almış yari yanına
Dön o yana bu yana
Suya da pekmez akıyor
Kız nişanlın bakıyor
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Sayfa 2318

Yanakların al olmuş
Kolaniya kokuyor
Tey o yana o yana
Heç te bakmir bu yana
Almış yari yanına
Dön o yana bu yana

Saçaklıkta Kilim Var
Saçaklıkta kilim var
Gastın benim canıma
Malım mülküm şanına
Kanım kaynar kanına
Gel yanıma yanıma
Yar elinde gülüm var
Gastın benim canıma
Malım mülküm şanına
Kanım kaynar kanına
Gel yanıma yanıma
Kömür gözlü sevdiğim
Senden başka kimi var
Kaynak: Yöre Ekibi

Saçaklıktan Su Damlar
Saçaklıktan su damlar
Bostan verin adamlar (gel gel aman)
Bostan yerinde yok ise
Ev altında kavun var (naz etme beyim gel gel aman)
Büryan yedik usandık
Hararetten pek yandık (gel gel aman)
Bostan verin adamlar
Kapınıza dayandık (naz etme beyim gel gel aman)
Kaynak: Mustafa Karaosmanoğlu

Saçım Sarı Ben Bu Saçı Satarım
Saçım sarı ben bu saçı satarım
Selim postasına mektup atarım
Eğer mektubuma cevap vermezsen
Alır da başımı dağda yatarım
Sür sür sür paytoncu atları koşak
Anayı babayı alak savuşak
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Sayfa 2319

Saçımın Akına Bakma Sultanım

Saçın örmeye geldim
Derdim demeye geldim
Meramım böyle değil yar
Seni görmeye geldim

Saçımın akına bakma sultanım
On sekiz yaşına girmiş gibiyim
Belki senden üç beş yaşlıyım amma
Zincire vurulmuş aslan gibiyim

Bu dağın taşına bak
Gözümün yaşına bak
Ben bahtıma gülmedim
Talihsiz başıma bak

Sen küçüksün sevda nedir bilmezsin
Şimartmışlar seni hatır kırarsın gönül yıkarsın
Seni sevdim desem yar yar belki kızarsın
Ondandır karşında dilsiz gibiyim

Saçın örmeye geldim
Derdim demeye geldim
Meramım böyle değil yar
Seni görmeye geldim

Kaynak: Erdoğan Alkan

Doğanay'ım dönmem ölüm olsa da
Güzel odur gönül kimi severse
Cümle alem bana yar yar karşı koysa da
Acaba ben senden vazgeçer miyim?
Söz: Seyfi Doğanay

Saçın Örene Kurban
Saçın örene kurban
Yüzün görene hayran
Sendeki güzelliği
Sana verene kurban
Gel gel kaçma sevmişem
Sana gönül vermişem
Sen benim kaderimsin
Ben rüyamda görmüşem
Baş yastığa koyar mı
Gözüm uyku tutar mı
Kader bezirgan olsa
Seni bana satar mı
Gel gel kaçma sevmişem
Sana gönül vermişem
Sen benim kaderimsin
Ben rüyamda görmüşem
Kaynak: Çetin Özdemir

Saçın Örmeye Geldim
Bu dağın karı gitmez
Gözümün yaşı bitmez
Gönül bir çift güvercin
Her yarı kabül etmez

Kaynak: Kemal Yeniceli

Saçın Ucun Hörmezler
Saçın ucun hörmezler
Gülü sulu dermezler Sarı gelin
Bu sevda ne sevdadır
Seni mene vermezler
Neynim aman aman
Neynim aman aman Sarı gelin
Bu derenin uzunu
Çoban gaytar kuzunu Sarı gelin
Ne ola bir gün görem
Öz yarımın yüzünü
Neynim aman aman
Neynim aman aman Sarı gelin
Kaynak: Bilinmiyor

Saçın Uzun Örmezler
Saçın uzun örmezler
Gülü sulu (gonçe) dermezler (sarı gelin)
Bu sevda ne sevdadır
Seni mene vermezler
Neynim aman aman
Neynim aman aman
Sarı gelin
Bu derenin uzunu
Çoban gaytar guzunu (guzunu)
Ne olla bir gün görrem
Nazlı yarım yüzünü
Neynim aman aman
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Neynim aman aman
Sarı gelin
Bu sevda ne sevdadır
Seni mene vermezler

Sayfa 2320

Saçlarını taramışsın
Sarı renge boyamışsın
Haberin varmıydı benden
Beni bana komamışsın

Neynim aman aman
Neynim aman aman
Sarı gelin

Keşke seni görmeseydim
Gönül verip sevmeseydim
Lal olaydı ağzım dilim
Keşke seni demeseydim

Seni mene vermezler
Ay nenen ölsün sarı gelin aman

Lal olaydı ağzım dilim
Keşke çirkin demeseydim

Neynim aman aman
Neynim aman aman
Sarı Gelin

Ah o saçlar taranır mı
Sarı renge boyanır mı
Gidipte yad ele vardın
Gurur buna dayanır mı
Gidipte yad ele vardın
Gönlüm buna dayanır mı

Kaynak: Kıpçak Türkleri

Saçının Ağına Garasına Gurbanam
Saçının ağına garasına gurbanam ay ana ay ana
Könlünün o hezin laylasına gurbanam ay ana ay ana
Eziz anam ay ana ay ana
Dünya bir yana sen bir yana ay ana
Men sene gurbanam ana
Geceler sübhe dek gadam aldın ay ana ay ana
Eziz laylanı bahar bilmişem yaz bilmişem ay ana ay ana
Eziz anam ay ana ay ana
Dünya bir yana sen bir yana ay ana
Men sene gurbanam ana
Kaynak: Mürsel Sinan

Saçların İpek Mi Sırma Mı
Saçların ipek mi sırma mı sırma
Aşkın zehirli ok kalbime vurma
Gördümki katarla gidiyor turna
Ne güzel yaratmış turnam yaradan
Yeşil sunam şimdi geçti buradan
Gönlüm bir hoş oldu ateşe düştüm
Cemalin görünce aklımı şaştım
Gözlere bakınca kendimden geçtim
Alemde bu güzel var mı yaradan
İnce ismin soramadım sunadan
Kaynak: Sabit İnce

Saçlarını Taramışsın
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Keşke seni görmeseydim
Gönül verip sevmeseydim
Lal olaydı ağzım dilim
Keşke seni demeseydim
Lal olaydı ağzım dilim
Keşke çirkin demeseydim
Söz: Caner Gülsüm
Kaynak: Caner Gülsüm

Saçlarıyın Ucu Çiğdem Sarısı
Saçlarıyın ucu çiğdem sarısı
Hiç gitmiyo gız gaşıyın ağrisi (eğrisi)
Asker oldum gidiyorum askere
Saramadım gız ben seni doğrusu
Tanıyamadın geçen bağda görünce
Hayret ettim gız ismimi sorunca
Beni goyup yadellere varınca
Hani yadellere varmam diyodun
Yemin ettim gelin olmam diyodun
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Sadık Olan Dost Ararsan
Sadık olan dost ararsan
Mezarlıkta mezar taşı
Yıkılmaz mekan ararsan
Mezarlıkta mezar taşı
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Sayfa 2321

Safa geldin hacı baba
Kurda kuşa vermez seni
Kalleş değil vurmaz seni
Kırılsa da kırmaz seni
Mezarlıkta mezar taşı
Ziyarete gelsen beni
O karşılar ancak seni
Her davanın önü sonu
Mezarlıkta mezar taşı
Sefil Selimi’nin dostu
Kara yerin altı üstü
Ne küstürdü ne de küstü
Mezarlıkta mezar taşı
Kaynak: Sefil Selimi

Safa Geldin (Çoktan Beri)
Çoktan beri yollarını gözlerim
Gönlümün ziyası dost safa geldin
Şu garip gönlümün bağı bostanı
Ayva ile turunç nar safa geldin
Yoksa karşımızda oturan mısın
Serimi sevdaya yetiren misin
Ağır yüklerimi götüren misin
Katar maya ile dost safa geldin
Yoksa sevdiğimin ilinden misin
Yoksa has bahçenin gülünden misin
Güzel Muhammet'in terinden misin
Cennet-i alada gül safa geldin
Pir Sultan giyinmiş al ile yeşil
Yarin sevdaları sere ulaşır
Sevdiğim giyinmlş al ile yeşil
Çarşılar bezenmiş al safa geldin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Safa Geldin Hacı Baba
Teşrifin mübarek olsun
Safa geldin hacı baba
Buyurun sadrı balaya
Safa geldin hacı baba
Donun bulup pakladın mı
Mihman olup dinlendin mi
Medine'de eğlendin mi
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Narımdan haberin var mı
Zarımdan haberin var mı
Yarimden haberin var mı
Safa geldin hacı baba
Şükür tanıdın yurdunu
Unutmamışsın ardını
Ruhsat ne bilsün derdini
Safa geldin hacı baba
Kaynak: Aşık Ruhsati

Safayı Ararken Düştün Cefaya
Safayı ararken düştün cefaya
Görünmez ok ile vuruldun gönül
Minnet eylemezken yoksula baya
Vardın çok kapıdan sürüldün gönül
Cahil ile otururdun kalkardın
Yapmadığın gönülleri yıkardın
Coşkun çaylar gibi durmaz akardın
Şimdi dalgalanıp duruldun gönül
Huzuri sözüne inanmaz idin
Ayılıp gafletten uyanmaz idin
Heva ve hevesten usanmaz idin
Çok dolaştın ahır yoruldun gönül
Kaynak: Huzuri Baba

Saffet Efendi
Atı olan haydi el atına biner mi
Yiğit olan ikrarından döner mi
(Bağlantı 1)
Ah aman aman Saffet efendi
Beni buralardan al git efendi
Bütün suçlarımı affet efendi
Toprak tencerede bakla pişer mi
Kız oğlan kızların karnı şişer mi
(Bağlantı 2)
Ah aman aman şişmanım aman
Şişmanda sevdim pişmanım aman
Karakollara da düşmanım aman
Kara kuşun havadadır oyunu
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Sayfa 2322

Değme şahinlere aman vermez payını
(Bağlantı 3)
Aman aman sürmeli kızlar
Göğsü de çapraz düğmeli kızlar
Delikanlı görünce her yanları sızlar

Kul Kevseri varın bitmez
Zarar etsen karın bitmez
Ağlamakla sorun bitmez
Yaşlar dökme sağlık olsun
Kaynak: Aşık Kevseri

Üç giderim beş ardıma bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Ah aman aman Saffet efendi
Beni buralardan al git efendi
Bütün suçlarımı affet efendi
Kaynak: Yöre Ekibi

Sağım Yalan Solum Yalan
Saçlarıma rüzgar değdi
Elin gibi elin gibi
Ben o rüzgarı tanırım
Gül kokulu tenin gibi
Sağım yalan solum yalan
Giden yalan dönen yalan
Döndüm baktım dünya yalan
Senin gibi senin gibi
Geldin öldüm güldün öldüm
Elattın uykumu böldün
Ben bülbüldüm sen de güldün
Bakma bana bir el gibi
Bu yol gidip dönülmezmiş
Bu iz tarif edilmezmiş
Varmı yokmu bilinmezmiş
Sezilmezmiş sezilmezmiş
Benim gibi benim gibi
Kaynak: Zülfü Beyhan

Sağlık Olsun (Neden Böyle)
Neden böyle üzülürsün
Canın sıkma sağlık olsun
Sonra erir süzülürsün
Gönlün yıkma sağlık olsun
Muhabbete bağla meyli
Sevgiye saygıya eğil
Üzülmek bir çare değil
Boynun bükme sağlık olsun
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Sahan Sahan Höşmerim
Sahan sahan höşmerim
Nerde kaldın esmerim
Eğer böyle yaparsan
İnan olsun küserim
Davran kıvran ırlan
Bakkaldan üzüm aldım
Sevdayı gözüm' aldım
Kalk Eminem gidelim
Annenden izin aldım
Davran kıvran ırlan
Höşmerim koydum kaba
Binbir ah yapa yapa
Belim yanım kırıldı
Güzele tapa tapa
Davran kıvran ırlan
Kaynak: Galip Coşkun

Sahat Üçte Bastı Bizi Üç Kişi
Sahat üçte bastı bizi üç kişi
Bilemedim kimler etti bu işi
Zira hanım kandırmıyor gecesi
(Bağlantı)
Ko ver beni yar ilen iki gözlüm
Yalvardım yakardım geçmedi sözüm
Ben bu kışın komşularda kışladım
Elmaları gül dalına aşladım
Ben yarımlen konuşmağa başladım
Bağlantı

Sahralardan Beterim
Sahralardan beterim
Yüreğim yangın yeri
Tutuşuyor içerim
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Sayfa 2323

Bulun bana o yari

Sakın (Düşürme Sevdiğim)

Volkan ateşi gibi
Kavuruyor mehtabı
Var bunun bir sebebi
Bulun bana o yari

Düşürme sevdiğim beni dillere
Sırrımı aleme ifşadan sakın
Varup da meylini verme ellere
Sevdalı başımı kavğadan sakın

Kızgınlaşan gönlümde
Tuttuğum kor elimde
Feryad var her bölümde
Bulun bana o yari

Derdü aşkın gibi bir müşkül beter
Var mıdır dünyada ey kalbi hacer
Hatıra gelmez mi ol havali mahşer
Huzuru divanda davadan sakın

Kaynak: Engin Namlı

Sail Gider İsen Huzuri Yare
Sail gider isen huzuri yare
Dertli bülbül gibi zarım var söyle
Eyledim sinemi ben pare pare
Leylü nehar sönmez narım var söyle
Yardır şu gönlümde mihr ile mahım
Göklere erişti feryadım ahım
Acep ne haldedir zülfü siyahım
Benim bir şevkatli yarim var söyle
Daimi yoluna bakınsın gezsin
Gerdana inciler takınsın gezsin
Uğru haramiden sakınsın gezsin
Benim o bahçede barım var söyle
Kaynak: Aşık Daimi

Sakal Seni Güzel İçin Taşırım
Sakal seni güzel için taşırım
Ben seni kesemem kara sakalım
Nerde güzel görsem hafif kaşırım
Ben seni kesemem kara sakalım
Şıhlar gibi üç beş karı almadan
Softa gibi boşa namaz kılmadan
Muska yazıp üfürükçü olmadan
Ben seni kesemem kara sakalım
İhsani'yim sakal iki gözümsün
Elimde sermayem büyük kozumsun
Halkı kandırmaya bana lazımsın
Ben seni kesemem kara sakalım
Kaynak: Aşık İhsani
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Bir ah etsem arşı alaye çıkar
Korkarım ki çarhı gerdunu yıkar
Nari aşkım benim dünyayı yakar
A kuzum kendini cefadan sakın
Felekten başıma yağsa gam taşı
Dutarım daima açarım başı
Süruri der durmaz gözlerim yaşı
Akar deryalanır dalgadan sakın
Kaynak: Silleli Süruri

Sakın (Yaz Gelip De)
Yaz gelip de beş ayları doğunca
Akar boz bulanık selinden sakın
Kimse bilmez gurbet elde ahvalin
Sen dur vatanında ilinden sakın
İnsanın kötüsü eylikten bilmez
Kulaksıza öğüt versen de almaz
İnsan çiğ süt emmiş itimat olmaz
Kapında hizmetkar kulundan sakın
Kötü insan doğru gitmez yoluna
İyi insan hoş geçinir diline
Elini sunma ki hoyrat gülüne
Dikeni var batar elinden sakın
Karac 'oğlan der ki eyle gönlünü
Elinden bırakma sadık yarini
Kimse bilmez ahvalini halini
Yakınında olan komşundan sakın
Kaynak: Karacaoğlan

Sakın Cahilin Yanına (Demedim Mi)
Sakın cahilin yanına
Varma gönül demedim mi
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Müşkül olsa da halını
Sorma gönül demedim mi
Bulamaz dost arasını
Eksik alır darasını
Kabuklaşan yarasını
Sarma gönül demedim mi
Aç gezer o tokçasına
Muhammet'in hakçasına
Namussuzun bahçasına
Girme gönül demedim mi
İpek'i düşürdün aşka
Görmeseydim seni keşke
Kendi kusurundan başka
Görme gönül demedim mi

Sayfa 2324

Anlatırım sana sözümü sazla
Söylediğim sözü kalbinde gizle
Bu sırrı ortaya verme sakın sen
Münafık insanın sözüne uyup
Bana nispet gezme alları giyip
Üzülürüm sonra bulan duyup
Olur olmaz yere varma sakın sen
Varam ben de gezem şu gurbet eli
Ya akıl olurum yahut ki deli
Elin bahçesinden yabani gülü
Mevlayı seversen derme sakın en
Ferrahi der ki ne ver bana izin
Eminem ağlama dağlandı özüm
Kem gözlerden sakın pejmürde gezin
Dağıt saçlarını örme sakın sen

Kaynak: İsmail İpek
Kaynak: Aşık Ferrahi

Sakın Kendini
Deli gönül sana nasihatım var
Yüze güler dosttan sakın kendini
Gafil olma gözüm gafletten uyan
Yüze güler dosttan sakın kendini
Arif isen sırrın nadana açma
Olur olmazların badesin içme
Düşmandan bir zarar gelirse kaçma
Yüze güler dosttan sakın kendini
Bir saat barışır on beş gün küser
Kasteder kurulu yayına basar
Fırsatın bulunca başını keser
Yüze güler dosttan sakın kendini
Ey Fuzuli bize haktandır yardım
Doğruluk ederken murada erdim
Sorarsanız pirimden böyle gördüm
Yüze güler dosttan sakın kendini
Kaynak: Fuzuli

Sakın Sen (Eminem)
Eminem buradan ben gider oldum
Başkasına meyil verme sakın sen
Sen için ağladım sarardım soldum
Ağlayıp gönlünü yorma sakın sen

Sakınırım Kötü Sözden (Minnet)
Sakınırım kötü sözden
Dile minnet mi çekerim
Yaşlarım dökülür gözden
Sele minnet mi çekerim
Dost muhabbeti candadır
Ne ararsan kendindedir
Benim ruhum yarandadır
Kula minnet mi çekerim
Hasretime çektim ferman
Dertler oldu bende harman
Emrah yarasına derman
Pula minnet mi çekerim
Kaynak: Aşık Emrah

Sakine (Çıkam Nemrut Dağına)
Çıkam Nemrut dağına
Kurbanam yanağına
Gel beraber bakalım
Güneşin doğuşuna
Le le le Sakine
Niye gittin tütüne
Gel beraber kaçalım
Bak gidiyor makine

Gelirim inşallah yolumu gözle
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Şu Nemrut'a gelsinler
Güzelliği görsünler
Kurban olayım dostlar
Yari bana versinler
Le le le Sakine
Niye gittin tütüne
Gel beraber kaçalım
Bak gidiyor makine
Nemrut dağın başında
Heykelleri karşında
Adıyaman kokuyor
Toprağında taşında
Le le le Sakine
Niye gittin tütüne
Gel beraber kaçalım
Bak gidiyor makine
Kaynak: Hamit Çelik

Sakla Kulum Beni
Sekahüm sırrını söyleme sakın
Sakla kulum beni saklayım seni
Cevahir zatını söyleme sakın
Sakla kulum beni saklayım seni
Elde ayağında dilde gözünde
Hakk'a ırazı ol her bir sözünde
Canından içeri kendi özünde
Sakla kulum beni saklayım seni

Sayfa 2325

Vallah kıyarım canıma
Serpil de gel gel yanıma
Vallah kıyarım canıma
Kınalı parmaklar ne güzel eller
Sarmaya yakışır o nazik beller
Hopla de gel gel yanıma
Vallah kıyarım canıma
Serpil de gel gel yanıma
Vallah kıyarım canıma
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Salına Salına Girmiş Gelinim
Salına salına girmiş gelinim bahçaya uy
Al kırmızı gül toplamış gelinim bohçaya
Anası da satı satı vermiş bir kese akçaya uy
Ağlama gelinim sızlama gelinim
Ben gine gelirim
Altun tas içinde gelinim kına ezerler uy
Gümüş tarağile zülfün çözerler
Ak gerdana altun inci boncuk dizerler uy
Ağlama gelinim sızlama gelinim
Ben gine gelirim
Altun tas içinde gelinim kınan ezilsin uy
Gümüş tarağile gelinim zülfün çezilsin
Güveyin yanında da gelinim sözün tutulsun oy

Dizilmiş katara gerçekler pirler
Hakk'ın emri ile Hakk'a giderler
Hakikat sırrını söyleme derler
Sakla kulum beni saklayım seni

Ağlama gelinim sızlama gelinim
Ben gine gelirim

Genç Abdal'ım sakla sen seni sende
Hak seni saklasın can ile tende
Hak buyurdu ben sende sen de bende
Sakla kulum beni saklayım seni

Salına Salına Suya Gidersin

Kaynak: Ali Murtaza Topal Dede

Salın Da Gel Meydan Kız Görsün
Salın da gel meydan kız görsün
Serpil de gel düşmanlar ölsün

Kaynak: Yöre Ekibi

Salına salına suya gidersin
Su değil meramın seyran edersin
Sen bu güzellikle de çok naz edersin
Sallana sallana sallan gel bana
Gel oynayalım da biz bir sallama
Karanlık sokakta da buldum izini
Açtım pencereni de gördüm yüzünü
Kara kaşlarını da ela gözünü

Hopla de gel gel yanıma
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Sallana sallana sallan gel bana
Gel oynayalım da biz bir sallama
Kaynak: Cemile Cevher

Salınarak Çıktı Ceren Elinden
Salınarak çıktı ceren elinden
Doldu yürek geldi kargı yelinden
Bir tas su istedim zem zem gölünden
Soğukmuş suların içilmez oldu
Anadan babadan geçilmez oldu
Ufak örün şu gelinin saçını (Hele saçını)
Kınalayın ağ elinin içini
Boyun burda sabah çeker güçünü
Başlar heylim heylim gider bu gelin
Kürtlerin devesi gider geç gelir
Haftadan haftaya karnı aç gelir
Eller gelin gider bize güç gelir
Başlar heylim heylim gider bu gelin
Gelinin kınası çamırdan olur
Gözünün sürmesi kömürden olur
Ananın yüreği demirden olur
Ağlama kız gelin yazın buyumuş
Yazan yazıcılar böyle buyurmuş
Şu dağın ardında duman mı durdu
Pabucun tekine yılan mı doldu
Emmine dayına kıran mı girdi
Başlar heylim heylim gider bu gelin
Gelin ekmeğini ufak ederler
Al yeşil yazmadan duvağ ederler
Anadan babadan uzağ ederler
Ağlama kız gelin yazın buyumuş
Yazan yazıcılar böyle buyurmuş
Kaynak: Dursun Gören

Salındı Bahçeye Girdi
Salındı bahçeye girdi
Çiçekler selama durdu
Mor menekşe boyun eğdi
Gül kızardı hicabından
Bahçenin kapısın'açtım
Sandım ki cennete düştüm
Ben o dosttan ayrı düştüm
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Sayfa 2326

Elin dilinden dilinden
Bahçenin kapısı güldür
Dalında öten bülbüldür
Sefil Emrah sana kuldur
Bağışla geç günahından
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Salınup Seyran Yerine
Salınup seyran yerine
Çıkan dilber kiminsin sen
Siyah zülfün mah yüzüne
Döken dilber kiminsin sen
Baktım gözüne kaşına
Benzettim hüma kuşuna
Beni hicran ateşine
Yakan dilber kiminsin sen
Payine yüz süren kullar
Demadem medhin iderler
Al yanak üstüne güller
Takan dilber kiminsin sen
Seyrana gider bostana
Bülbül konar gülistana
Bize mestane mestane
Bakan dilber kiminsin sen
Aşık Ömer gayre varma
Varup divanına durma
Ela göze siyah sürme
Çeken dilber kiminsin sen
Kaynak: Aşık Ömer

Salih De Ata Biner
Salih de ata biner gider küçük bey gibi
Kardeşim olacak da kıydı bana el gibi (vay)
Kanım da yere aktı (aman) coşan sel gibi
Ağlen de dostlar da ağlen bana bakıp ağlen
Sedefli curamı da tabuduma bağlen (vay)
Akşam ezanında (aman) çarşıdan geçtim
Ecel şerbetini (aman) içtim de geçtim (vay)
Yatsıya varmadan dillere düştüm
Ağlen de dostlar da ağlen de benim garip halime
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Sayfa 2327

Kardeşim olacak da girdi benim kanıma (vay)

Bağlantı

Bakkal dükkanından da aldım kirazı
Kahvede bekliyordu ahbapların birazı (vay)
Kardeşimin de bana mıydı garezi

Kaynak: Hüdai Şahin

Ağlen de dostlar da ağlen bana bakıp ağlen
Sedefli curamı da baş ucuma bağlen (vay)
Cengari yazmanı da kimler bağlasın
Gelsin de garip anam baş ucumda ağlasın (vay)
Benim de nazlı da yarim kimnen eylensin
Al topuk üstünde de cengari yazma
Anam da ben ölüyorum da anam ağleyip gezme
Kaynak: Ekrem Taşkınsel

Salkım Söğüdün Altında

Sallana Sallana Gelir Geçersin
Sallana sallana gelir geçersin
Ele yan yan bahma beni üzersin
Evvel benim idin şimdi geçirsin
Neden uzahlardan bahan ben oldum
Gözleri güzel kız
Saçları san kız
Gel gidek bize
Seherde uğradım yarın yanına
Tutmadı dillerim diyem, yar eylen
Söylediğin sözde niçin durmadın
Hep insafsız kız, bahtı kara kız

Salkım söğüdün altında yarim oturmuş
Beyaz ellerinide yarim suya batırmış
Gönül verenler aklını yarim yitirmiş

Gözleri güzel kız
Saçları san kız
Gel gidek bize

(Bağlantı)
Can yoldaşım adaşım
Yolumu da sel aldı
Böyle sevda olur mu
Ben sevdim de el aldı

Bülbül ne gezersin bizim bu bağda
Bil ki bu bağ bizim güzellerin bağıdır
Zahmet çekip yuva yapma bu bağda
Felek vurur yurdun yuvan dağılır

Seher vakti bahçesinde yarim geziyor
Ak gerdan üstüne de yarim güller diziyor
Bu ayrılık yüreğimi yarim eziyor

Gözleri güzel kız
Saçları san kız
Gel gidek bize
Kaynak: İsmail Başaran

Bağlantı
Kaynak: Metin Gürgen

Sallan Boyuna Bakayım
Sallan boyuna bakayım
Elmas küpeler takayım
Eğil gerdandan öpeyim
(Bağlantı)
Üç o yandan beş bu yandan
Bir de gönül yaylasından
Haydan olur huydan olur
Arap atı taydan olur
Bu güzellik soydan olur
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Sallandım Girdim Bağa
Sallandım girdim bağa
Başım değdi yaprağa
Dedim bir murad alım
Tez koydular toprağa
Kaynak: Yöre Ekibi

Sallanı Sallanı
Sallanı sallanı Suna can gelir geçersin
Yar bana nispeten Suna can göğsün açarsın
Ne candan seversin Suna can ne vazgeçersin
Bir yana halların vay canım bir yana beni
Yuhun da gelirse güzelim de nenni nenni
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Maral sen güzelsin Suna can alı neylersin
İnce bel üstüne Suna can salı neylersin
Al dudak üstüne Suna can balı neylersin
Bir yana halların vay canım bir yana beni
Yuhun da gelirse güzelim de nenni nenni
Kaynak: Teoman Genç

Sallanı Sallanı Gel Kız Yanıma

Sayfa 2328

Sallanıp Köyden Gelenim
Sallanıp köyden gelenim ay maralım bir su ver
Sana kurban malım mülküm külli varım bir su ver
Kurudu nutk u nefesim dumanı arşa çıktı
Cesedimi ateş aldı Leyla yarim bir su ver
Güzellerin hatri aziz birbirinden seçemem
Verseler dünya malını sevdiğimden geçemem
Yad elinden ab-ı hayat doldursalar içemem
Özün doldur öz elinden Leyla yarim bir su ver

Sallanı sallanı gel kız yanıma
Salınıp gelişin benzer hanıma
Senin aşkın kar eyledi canıma
Onun için sana bakar gezerim

Dursun Cevlan ölür diye doktor demiş adıma
Allah'ım var umudum var yeten var feryadıma
Neylerim dünya malını ermeden muradıma
Kaşı hilal ab-ı zülal Leyla yarim bir su ver

Senin gönlün benim sevdamı tuttu
Seni gördü her güzeli unuttu
Genç yaşımda sevda beni çürüttü
Pir gibi belimi büker gezerim

Kaynak: Aşık Cevlani

Güzel senin ile otursam köşke
Yandı kara bağrım düşmüşüm aşka
Şu yalan dünyada kız senden başka
Huri olsa almam bekar gezerim
Aşık Ali'm muradına ererse
Gözün açıp sevdiğini görürse
Zalim anan seni bana verirse
Başıma tuğlar takar gezerim
Kaynak: Aşık Ali Vural

Sallanı Sallanı Gelen Nevcivan

Salma Dil Gemisin Engine
Salma dil gemisin engine aşık
Erenler aşkına payan bulunmaz
Her yerde keşfetme sakın hakayik
Anı fehmeyliyen bir can bulunmaz
Arifin halini tarif ne hacet
Efsane sözlerden eyle feragat
Kande göster bana sahip keramet
Ali çoktur Şahımerdan bulunmaz
Muhtefi oldular alemde erler
Kıymetsiz olmuştur ilmü hünerler
Her kime sorarsan arifiz derler
Benden özge baktım nadan bulunmaz

Sallanı sallanı gelen nevcivan
Selviye benzettim dallar içinde
Taramış zilfini etmiş bir gucah
Pembeye ohşattım güller içinde

Turabi cihanda olduk serseri
Fehmeden kalmamış dürrü gevheri
Kimsenin kimseden yoktur haberi
Böyle acaip seyran bulunmaz

Benim yarim gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
Güzel seven yiğit nerden bellidir
Boynu buruh gezer eller içinde

Kaynak: Aşık Turabi

Emrah der ki yerde yüze basmazlar
Ümidini ol Allah'tan kesmezler
Güzel sever diye adam asmazlar
Bir zaman söylenir diller içinde
Kaynak: Ercişli Emrah
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Salman (Dostlar Böyle Kardaş)
Dostlar böyle kardaş düşman başına
Babamın başına belasın Salman
Tarlayı tapu'yu düşeşe verdin
Kumar gecesinde ölesin Salman
Yetmişlik anamın gırtlağın tuttun
Beş kardeşin bütün hakkını yuttun
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Doğduğumda beni bir kıza sattın
Bu dünya da evsiz kalasın Salman
Babam'ın gözü kör yüzleri soldu
Salman'ın elinde çilesi doldu
Satmadık dört çocuk bir inek kaldı
Yürü Allah'ından bulasın Salman
Mahzuni Şerif' im yapanlar çeksin
Ağlasın gözlerin yaşların aksın
Zalimin elinden haklılar gelsin
Sen de çok çileler bulasın Salman
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Samandağı (Musa ile Hızır)
Musa ile Hızır burda buluştu
Limanda binbir kelam konuştu
Antakya'ya burdan böyle savuştu
Tarihin çok eski ey Samandağı
Taş kayığı dağın başında durur
Avcısı zıpkınla balığı vurur
Dört mevsim ovası yemyeşil durur
Vadinin içinde bu Samandağı
Milattan önceyi yazıyor taşın
Kış yazın dumanlı Masu dağ başın
Milyon mu milyar mı bilinmez yaşın
Tarihin çok eski ey Samandağı
İpekliyi ince dokuyor kızı
Su boyunda olur kamışı sazı
Türlü kuşları var ördeği kazı
Martılar uğraşı bu Samandağı
Sebzesi serada sarmaşık gibi
Nehrin deltası gel gör ağ gibi
Her taraf bahçeli sanki bağ gibi
Ovaya serpilmiş bu Samandağı
Titus'un yaptığı tüneli gezdim
Sahilde kum mezar elimle kazdım
Aşık Fevzi böyle destanı yazdım
Bürünmüş yeşile bu Samandağı
Kaynak: Fevzi Dönmez

Samanlık Dolu Saman (Lillari)
Samanlık dolu saman
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Sayfa 2329

Aman aman efendim aman
Eller düğün ediyor
Bizim düğün ne zaman
Lillari lillari lillari
Gidiyom ben de ben de
Bir arzum kaldı sende
Ayva gibi sarardım
Din iman yok mu sende
Lillari lillari lillari
Gidiyom elinizden
Kurtulam dilinizden
Yeşil baş ördek olsam
Su içmem gölünüzden
Lillari lillari lillari
Kaynak: Soner Özbilen

Samanlıkta Kaldıramadım
Samanlıkta kaldıramadım
Samanı da Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
Şimdi geldi sarılmanın
Zamanı da Zühtü
Ben sana yandım Zühtü
Amanı da yandım Zühtü
Sesine de kandım Zühtü
Hele hele yandım Zühtü
Sazına da kandım Zühtü
Evlerine varamadım
Köpekten de Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
Ben uçkuru çözemedim
İpekten de Zühtü
Ben sana yandım Zühtü
Amanı da yandım Zühtü
Sesine de kandım Zühtü
Hele hele yandım Zühtü
Sazına da kandım Zühtü
Kaynak: Burhan Gökalp

Samanlıkta Kediler (Badirik)
Samanlıkta kediler
Miyav miyav dediler
İki kedi bir oldu
Sakallıyı yediler
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Sayfa 2330

Güzel ile taş taşı
(Bağlantı)
Hop badirik badirik
Yaprağı delik delik
Bize Yozgatlı derler
Bir güzeli severik
Samanlık dolu saman
Aman efendim aman
Eller düğün ediyor
Bizim düğün ne zaman

Sevdiceğim yavrucağım
Şıngır şıngır şıngırdama gel yanıma
Of of civil civil civildeme gel yanıma
Karşıda kuzu yerler
Bizde varsak ne derler
Sevdiceğim yavrucağım
Şıngır şıngır şıngırdama gel yanıma
Of of civil civil civildeme gel yanıma

Bağlantı
Samanlık dolu saçma
Sevdiğim benden kaçma
Zaten ben yaralıyım
Bir yara da sen açma

Otursak bizde yesek
Şu şunun nesi derler
Sevdiceğim yavrucağım
Şıngır şıngır şıngırdama gel yanıma
Of of civil civil civildeme gel yanıma

Bağlantı
Kaynak: Boğazlıyanlı Mesude

Samsun İskele Başı

Samanlıkta Su Durur

Samsun iskele başı
Hilaldir yarin kaşı

Samanlıkta su durur (Kemer ince bel ince)
Oğlan mendil yudurur (Dudak ince dil ince)
Oğlan bekar kız bekar (Kemer ince bel ince)
Elbet bir yar bulunur (Dudak ince dil ince)
Şu derenin söğüdü (Kemer ince bel ince)
Ben giderken göğüdü (Dudak ince dil ince)
Oğlanın ne suçu var (Kemer ince bel ince)
Kıza verin öğüdü (Dudak ince dil ince)
Samanlık dolu saman (Kemer ince bel ince)
Sarılalım bir zaman (Dudak ince dil ince)
Dünyalar benim olur (Kemer ince bel ince)
Yarim geldiği zaman (Dudak ince dil ince)

Sevdiceğim yavrucağım
Şıngır şıngır şıngırdama gel yanıma
Of civil civil civildeme gel yanıma
Çirkin ile bal yeme
Gözelinen taş taşı
Sevdiceğim yavrucağım
Şıngır şıngır şıngırdama gel yanıma
Of civil civil civildeme gel yanıma
Karşıda kuzu yerler
Biz de varsak ne derler

Samsun İskele Başı

Sevdiceğim yavrucağım
Şıngır şıngır şıngırdama gel yanıma
Of civil civil civildeme gel yanıma

Samsun iskele başı
Hilaldir yarin kaşı

Otursak bile yesek
Şu şunun nesi derler

Sevdiceğim yavrucağım
Şıngır şıngır şıngırdama gel yanıma
Of of civil civil civildeme gel yanıma

Sevdiceğim yavrucağım
Şıngır şıngır şıngırdama gel yanıma
Of civil civil civildeme gel yanıma

Kaynak: Bilinmiyor

Çirkin ile bal yeme
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Karşıda harar durur
Zülfünü tarar durur
Sevdiceğim yavrucağım
Şıngır şıngır şıngırdama gel yanıma
Of civil civil civildeme gel yanıma
Kızın gönlü olursa
Oğlanı arar bulur

Sayfa 2331

Nasırlı ellerin patlak patlaktır
Hele bir düşünsen derdin kat kattır
Bu böyle giderse işin berbattır
Dön geri koca dev dersem gücenme
Mihneti'yim bunca söylerim sana
Kulak ver sözüme gel inan bana
Çiğnetme hakkını çık şu meydana
Korkma be koca dev dersem gücenme
Kaynak: Aşık Mihneti

Sevdiceğim yavrucağım
Şıngır şıngır şıngırdama gel yanıma
Of civil civil civildeme gel yanıma
Kaynak: Ahmet Altuner

Samyeli Gibisin

Sana Bir Gün Olsun
Sana bir gün olsun
Gülmedi hayat
Kaderi berbat merdo merdo
Burası gurbet

Samyeli gibisin, yaman esersin
Çölde çiçek gibi soldurma beni
Güzelliğin ile nefes kesersin
Ecelim yetmeden öldürme beni

Gelme demedim mi merdo
Dönme demedim mi
Vururlar seni merdo merdo
Söylemedim mi

Günler geçer uyku girmez gözüme
Ne dedim darıldın, hangi sözüme
Kabahatim varsa söyle yüzüme
El âleme kötü bildirme beni

Köprünün başına merdo
Pusu kurarlar
Seni ararlar merdo merdo
İzin sorarlar seni kırarlar

Başını yaslayıp gel yat döşümde,
Düşmanlar dolansın varsın peşimde
Yorgan kucaklatıp gece düşümde
Gündüz hayâline yeldirme beni

Gelme demedim mi merdo
Dönme demedim mi
Vururlar seni merdo merdo
Söylemedim mi

Güzellikten güller açmış teninde
Ak gerdana güzel uymuş ben&#8217;in de
"Bindebir&#8217;im gel" de, yatam yanında
Aç susuz durayım kaldırma beni

Mahzuni yanıyor sana merdo
Bitti baharım
Bahar ayları merdo merdo
Soldu bağlarım yeşil bağlarım

Söz: Ozan Bindebir

Sana Aziz Milletimiz Diyorlar
Sana aziz milletimiz diyorlar
Ben sana koca dev dersem gücenme
Sülük gibi emeğini yiyorlar
Yedirme koca dev dersem gücenme
Aldandım yüzüne sırıtanlara
Karşına dikilip kırıtanlara
Yokluktan yokluğa sürütenlere
İnandım koca dev dersem gücenme

Gelme demedim mi merdo
Dönme demedim mi
Vururlar seni merdo merdo
Söylemedim mi
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Sana Bir Nasihatim Var
Sana bir nasihatim var
Gel yanıma hele kardaş
Uzakta arayıp gezme
Gitme elden ele kardaş
Dünya bir acayip haldır
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Kimi elif kimi daldır
Bu bir başka derin göldür
Düşmeyesin göle kardaş
Yarar isen Hakk'a yara
Bulasın derdine çara
Her suyun geçidin ara
Gitmeyesin sele kardaş
İmam eyle kıyamete
Girmeyesin siyasete
Karga olma necasete
Arı ol gel bala kardaş
Dinle okunan fermanı
Bulasın derde dermanı
Terse savurma harmanı
Tane gider yele kardaş
Dünyaya satma varını
Gelip yüzerler derdini
Cahile deme sırrını
Destan eder dile kardaş
Harama sunma elini
Her dem hıfzeyle dilini
Haramla kirletme elini
Halden gelir bela kardeş
Bu sözlerin Bektaş-i'ye
Yanılıp gitme Nakş-i'ye
Uyma hal bilmez kişiye
Taş getirir yola kardaş
Güzide geldi cihana
Çok şükür olsun Süphan'a
Halin arz eyle sultana
Minnet etme kula kardaş
Kaynak: Güzide Ana

Sana Bir Sözüm Var (Yoldadır)
Sana bir sözüm var koçak Ayvaz'ım
Bir kolumuz tutulmuştu eldedir
Eğerlen Kır atı alın getirin
Ağam gelir diye gözü yoldadır
Kır atın üstünde bir uzun yayla
Ağlayıp sızlama kaderim böyle
Sılaya varınca anama söyle
Elleri duda gözü yoldadır
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Sayfa 2332

Cıda değsin koçaklarım uyansın
Ak bilekler kızıl kana boyalısın
Demircioğlu bügün harbe dayansın
Düşmanı yıkacak gücü koldadır
Köroğlu'm görmüştür kara düşünü
Kadir mevlam asan etsin işini
Herkes ata binsin çeksin başını
Eşin dostun şimdi gözü yoldadır
Kaynak: Köroğlu

Sana Dedim Allı Gelin
Sana dedim allı gelin has gelin
Suya gider sağ elinde tas gelin
Yedi yıldır ben sevdana düşeli
Kerem eyle şu sevdamı kes gelin
Zâlim aşk elinden içmişim ağı
Senin için dolanırım bu dağı
Alem beliğine altın saç bağı
Tak saçına ince bele as gelin
Ben seni severim sen de seversen
İnsan olman el sözüne uyarsan
Çizme olam ayağına giyersen
Ökçesin de çamurlara bas gelin
Karacaoğlan der ki nice olur halim
Yoluna dökülsün olanca malım
Giyin kumaş karşımda salın
Ko desinler şu yiğidin has gelin
Kaynak: Karacaoğlan

Sana Derim Be Hey Sofi
Sana derim be hey sofi
Evvel imamınız kimdir
Selâvat indi şanına
Hak Muhammed Ali diyendir
Evvelkisi İmam Hasan
İkincisi İmam Hüseyn
Üçüncüsü İmam Zeynel
Dördüncüsü İmam Abidin'dir
Beşincisi İmam Bakır
Altıncısı İmam Cafer
Yedincisi Musa Kâzım
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Sayfa 2333

Sekizincisi Rıza'dır

Sana Derler Sübhan Dağı

Dokuzuncu İmam Takî
Onuncusu Ali Nakî
On birinci Hasanü'l-Askeri
On ikinci Mehdi sahib-zamandır

Sana derler Sübhan Dağı
Yok mu başka eşin senin
Dört yanın güzel otağı
Bu mu söyle işin senin

Kul Himmet'im bakışına
Böyle mi girdi düşüne
İki cihân güneşine
Pâk eyleyen Kur'an'dır

Güzel ile mest olmuşsun
Dertlilere dost olmuşsun
Cümle dağdan üst olmuşsun
Hep dumanlı başın senin

Kaynak: Kul Himmet

Sana Derler Dertli Ağrı
Sana derler dertli Ağrı
Başın hep dumanlı karlı
Aslı'ya kavuşmak için
Kerem seni aştı Ağrı
Aman Ağrı canım Ağrı
Yol ver yare gidem gayrı
Bütün dağların pirisin
Süslü bir gelin gibisin
Kurdun kuşun yuvasısın
Gögsün cennet yatağıdır
Aman Ağrı canım Ağrı
Yol ver yare gidem gayrı
Kaynak: İsmet Koçkar

Sana Derler Sultan Dağı
Sana derler Sultan dağı
Ne dumandır başın senin
Belirsizdir yazın kışın
Hiç bitmez mi kışın senin

Yel eser buludun doğar
Sonra döner yağmur yağar
Sabah günü sana doğar
Cevahirdir taşın senin
Eteğin bağ ile bostan
Çevre yanın gül gülestan
Gel yolum ayırma dosttan
Haber verir kuşun senin
Bırak gidem yolum uzak
Gel önüme olma tuzak
Akşam üstü eser sazak
Mesken olmaz döşün senin
Neler etti bana felek
Yol ver yolumuza gidek
Hakk'tan dilemişim dilek
Dolu dursun boşun senin
Kerem Dede geldim gittim
Bu fani dünyada nettim
Ululardan sual ettim
Kimse bilmez yaşın senin
Kaynak: Ferman Baba

Sana Garip Derler (Turnam)

Dört bir yana mest olmuşsun
Dertlilere dost olmuşsun
Cümle dağa üst olmuşsun
Alçak değil başın senin

Sana garip derler ben de garibim
Seyret şu garibin coşunu turnam
Demir yay derler her yiğit çekemez
Düşme şu garibin peşine turnam

Kerem eder geldim gittim
Şu fani dünyaya n'ettim
Ululardan sual ettim
Kimse bilmez yaşın senin

Sabah olur erken kalkın havaya
Adil efendiyle durun duaya
Benden selam söyle büyük ağaya
Acep girer miyim düşüne turnam

Kaynak: Aşık Kerem

Geçin Çenbekliden Alişenbeyden
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Sayfa 2334

Koca Haymanadan Karaca dağdan
Tor şahin atarlar o eğri çığdan
Kon Kara Senirin başına turnam

Gel derdime bir çare bul
Sen canansın ben de bir kul
Beni kovma dergahından

Engin akar Kızılırmak selleri
Konar göçer Şereflinin elleri
Pus bağlamış Karataşın çölleri
Uğratman Urumun kışına turnam

Kovma canan buralıyam
Ben bir bahtı karalıyam
Dost elinden yaralıyam
Kaynak: Ali Baba

Kömür gözlüm yanarm'ola ben gibi
Gülgülü fes giymiş altın incili
İsmim Aşık Said Tokluemenli
Seyret gözlerimin yaşını turnam
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Sana Geliyom (Bunca Yıldır)
Bunca yıldır bir hiçliye
Gittim sana geliyom
Yeter artık döne döne
Bitkin sana geliyom
Durdum ve düşündüm demin
Baktım bu yol daha emin
Ayrılmamaya bin yemin
Ettim sana geliyom
Gözüm yaşlı gönlüm garip
Yalvarıyım dedim varıp
Benliği benden çıkarıp
Attım sana geliyom
Aşk kokmalı değdi ölse
Durmam dünyalar dursa
Dünden galma neyim varsa
Sattım sana geliyom
Malım mülküm neyim varsa
Sattım sana geliyom
Kaynak: Ekrem Çelebi

Sana Gelmek İstiyorum
Sana gelmek istiyorum
Beni kovma dergahından
Gelip görmek istiyorum
Beni kovma dergahından
Kovma canan buralıyam
Ben bir bahtı karalıyam
Dost elinden yaralıyam
Dileğimi eyle kabül
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Sana Hasret Sana Hayran Gönlümüz
Sana hasret, sana hayran gönlümüz
Sarı saçlım, mavi gözlüm nerdesin
Bu gemi bu Karadeniz
Sarı saçlım, mavi gözlüm nerdesin
Ararım izini Dolmabahçeden
Bir daha dönmezmi bu yola giden
İçimde sen ,gözümde sensarı
Sarı saçlım, mavi gözlüm nerdesin
Kurban olam yürüdüğün yollara
Kara peçe, yakışmıyor kullara
Uyan bak bizim hallara
Sarı saçlım, mavi gözlüm nerdesin
Bulutlar teriden, dağlar korkundan
Sarhoştur Mahzuni, senin kokudan
Bir daha gel gel Samsun'dan
Sarı saçlım, mavi gözlüm nerdesin
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Sana İbret Gerek İse
Sana ibret gerek ise
Gel göresin bu sinleri
Ger taş isen eriyesin
Bakıp göricek bunları
Şunlar ki çoktur malları
Gör nice oldu halleri
Sonucu bir gömlek giymiş
Onun da yoktur yenleri
Hani mülke benim diyen
Köşk ü saray beğenmeyen
Şimdi bir evde yatarlar
Taşlar olmuş üstünleri
Bunlar eve girmeyeler
Züht ü taat kılmayalar
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Bu beyliği bulmayalar
Zira geçti devranları
Hani ol şirin sözlüler
Hani ol güneş yüzlüler
Şöyle gayip olmuş bunlar
Hiç belirmez nişanları
Bunlar bir vakt beğler idi
Kapıcılar korlar idi
Gel şimdi gör bilmeyesin
Beğ kangıdır ya kulları
Ne kapı vardır giresi
Ne yemek vardır yiyesi
Ne ışık vardır göresi
Dün olmuştur gündüzleri
Bir gün senin dahi Yunus
Benven dediklerin kala
Seni dahi böyle ede
Nitekim etti bunları

Sayfa 2335

Sana misafir geldim Osmaniye
Farsak mekanıdır Karacaoğlan
Sana misafir geldim Osmaniye
Yeşil libas giymiş dağı toprağı
Bülbüller yuvası bahçesi bağı
Hastanesi de dertlilerin otağı
Sana misafir geldim Osmaniye
Zorkun yaylası da yücedir yüce
Cebelibereket başımın tacı
Ovayı sular Arslantaş Barajı
Sana misafir geldim Osmaniye
Amanos dağları sıralı dağlar
Kanlıgeçit'te her gün kanlar çağlar
Nice öksüz kalan yavrular ağlar
Sana misafir geldim Osmaniye
Derdi Derya akar gözümün yaşı
Seherin vaktinde ezanın vakti
Bana mekan oldu Karaçay taşı
Sana misafir geldim Osmaniye

Kaynak: Yunus Emre
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Sana Kim Verdi
Hele bir düşün ki gözümün nuru
Bu kadar parayı sana kim verdi
Bazı fukaraya bulma kusuru
Mesti kundurayı sana kim verdi
Anadan doğunca kürkün var mıydı
Üryan gelmedin de börkün var mıydı
Torba torba mecidiyen var mıydı
Tükenmez parayı sana kim verdi
Kuş tüyü döşekte yattın uzandın
Haftada bir çesit geydin özendin
Aferin aklına sen mi kazandın
Şu tompu tarlayı sana kim verdi
Dinle Ruhsati'yi ne deyem sana
Sana bir öğüttür sanma ki çene
Çalışmayla verse verirdi bana
Bu köşkü sarayı sana kim verdi

Sana Nasihatım Var Eğlen Yolcu
Sana nasihatım var eğlen yolcu
Çürük köprülerden geçme ha geçme
Mertlere haramdır namerdin suyu
Ab-ı hayat olsa içme ha içme
Mürşit olmayınca müşkül çözülmez
Dibi görünmeyen gölde yüzülmez
Hakkın pazarında ayrı gezilmez
Bir seni bir beni seçme ha seçme
İnsan dükkan dükkan şehre misaldir
Keramet ehlinin keremi boldur
Senden sana gitmek bir uzun yoldur
Kendini bilmeden göçme ha göçme
Kul Osman Dağlı'ya birgün elveda
Verdiğini alır cenabı hüda
Hey yolcu ektiğin kalır dünyada
Mevsime ermeden biçme ha biçme

Kaynak: Aşık Ruhsati
Kaynak: Osman Dağlı

Sana Misafir Geldim Osmaniye
Osmaniye ilçesi Seyhan'a bağlı
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Sana Öğreteyim (Topal Koşma)
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Sana öğreteyim de dağdan aşmayı
Bir sen söyle bir ben topal koşmayı
Dağdan dağa aşmayınan yol olmaz
Altın yere düşmeyinen pul olmaz
Bir yiğit de bir dilberi severse
Bir gececik olmayınan dul olmaz
Yiğidin başına gelmedik olmaz
İş başa gelince çekilir böyle
Ben de bildim bahtım olmadığını
Dahi çilelerim dolmadığını
Ellerin beğenip almadığını
Getirdin başına dert ettin felek
Kaynak: Aşık Mümin Meyrani

Sana Öğüt Verip Aklın
Sana öğüt verip aklın
Çalan bulur belasını
Pederine kem söylerse
Bulan bulur belasını
Nefsine sarfedüp varın
Cehennem edüp mezarın
Validenin intizarın
Alan bulur belasın
Senin fırsatın güdenler
Seni kem yola yedenler
Helal kazancın edenler
Her an bulur belasını
Seni kimse kayırmıya
Esrarım duyurmuya
Seni benden ayırmıya
Gelen bulur belasını
Musibet düştü arama
Em koyan yoktur yarama
Benim şu bahtı karama
Gülen bulur belasını
Aklım yetmedi hileye
Girdim bin çeşit çileye
Ruhsati'yi bu belaya
Salan bulur belasını
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 2336

Kaynak: Aşık Ruhsati

Sana Vermezler (Ötme Bülbül)
Ötme bülbül ötme sesin kısılır
Bu kızıl gülleri sana vermezler
Mülkiyet hakkı var gelir asılır
Bu kızıl güller sana vermezler
Bülbül meskenini bağa mı kurdun
Öte öte yavrum kendini yordun
Seher vakti görüp kimlere sondun
Bu kızıl gülleri sana vermezler
Ateşim var külüm yoktur bilesin
Senin gibi dilim yoktur bilesin
Kavalım var telim yoktur bilesin
Bu kızıl güller sana vermezler
Ferman Baba düşmüş bülbül derdine
Bülbül hasret kalmış gönül yurduna
Kalk gidelim yüce dağlar ardına
Bu kızıl gülleri sana vermezler
Kaynak: Ferman Baba

Sandığım Sıra Sıra
Sandığım sıra sıra
(Kız gülom gülom güley)
Kemerim dolu lira
(Kız gülom gülom güley)
O yar gurbete gitse
(Kız gülom gülom güley)
Giderim ardı sıra
(Kız gülom gülom güley)
Sandığım açılmıyor
(Kız gülom gülom güley)
Çeyizim seçilmiyor
(Kız gülom gülom güley)
O yardan geç diyorlar
(Kız gülom gülom güley)
Ne yapsam geçilmiyor
(Kız gülom gülom güley)
Sandığım pek derindir
(Kız gülom gülom güley)
Koyduğum yer serindir
(Kız gülom gülom güley)
Sandığımın içinde
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(Kız gülom gülom güley)
Altın yüzün yarindir
(Kız gülom gülom güley)
Kaynak: Hüsnü Aşık

Sandığımı Açamadım
Sandığımı açamadım loy loy
Çeyizimi saçamadım loy loy
Yazık oldu gençliğime loy loy
Bir yiğide kaçamadım loy loy
Ezme ile süzme ile loy loy
Yar bulunmaz gezme ile loy loy
Mezarımı kızlar kazsın loy loy
Altın saplı kazma ile loy loy
Saçımı üçe böldüler loy loy
Bölük bölük de ördüler loy loy
Yardan murad alamadım loy loy
Kolum kanadım kırdılar loy loy
Ezme ile süzme ile loy loy
Yar bulunmaz gezme ile loy loy
Mezarımı kızlar kazsın loy loy
Altın saplı kazma ile loy loy

Sayfa 2337

Saat beşte geliyor
Dudunun oynaşları
Gel dudum gel
Haydi yallah
Sar dudum sar
Kaynak: Hüseyin Ayalp

Sandıkçı Şükrü Türküleri 1
Şöhretim Sandıkçı ismidir Şükrü
Gitmezdi kalbimden Hüdanın zikri
Bir ferdin olsaydı hayınlık fikri
Getirirdim onu aman zamana
Merdane gezerdim gayet bahadır
Fena söz dilimden olmazdı sadır
Dünyada bulunmaz ben gibi nadir
İkiyüz senede bir tane

Sandıkçı Şükrü Türküleri 2
Bir ev yaptırmışım kaleye karşı
Kırk penceresi de kıbleye karşı
İçi donanmıştı tuğlayla taşı
Ormanda gezenin ocağı olmaz

Kaynak: Cemil Cankat

Sandık Üstünde Sandık

Sandıkçı Şükrü Türküleri 3

Sandık üstünde sandık
Aman efeler yandık
Düşünmeden söz verdik
Biz sizi bir adam sandık

Bir konak yaptırdım yüksek bir yere
Yarım saat çeker burdan Fener'e
Kapısında kuyusu benzer kevsere
Suyunun emsali yoktur cihanda

Çevresi saçaklı
İşte geliyor
Elleri bıçaklı

Sandıkçı Şükrü Türküleri 4

Samanlık dolu saman
Aman efeler aman
Ellerimiz kınalı
Düğünümüz ne zaman
Çevresi saçaklı
İşte geliyor
Elleri bıçaklı
Dudun dudu başları
Dudunun hilal kaşları
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Kale yokuşunda sipere yattım
Hükümete şehre çok fişek attım
Tatlı yemeğime zehiri kattım
Ancak kendimden kestim gümanı
Sene 1320'de geldi emirler
Asker silahıyla dolu gemiler
Trabzon Valisi kellemi diler
Baktım ki Varilci durur bir yana
Arkamı çevirdim inandım ona
Ne bilirdim puştluk edecek bana
Dünyada puşt olan namdar olmaz
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Kalk Sandıkçıoğlu yürü meydana
Duymadın yıkıldı o kayıkhane
İmansız gidersin tez gel imana
Karada gezenin imanı olmaz
Mağmura vardır ikiyüz hane
Osman Süleyman Ekref'in yane
Dağılacaktır bütün cihane
Yürü Reis yürü yok mu bi çare
Yürekten yanana olmaz mı çare
Hükümetin önü döndü mahşere
İğneyi bıraksan düşmezdi yere
Koca Sandıkçı'nın gövdesi yerde
Puştluktan vuruldum ona yanarım
Hava birden esti yelken dolaştı
Reis birader dümeni koyverdi kaçtı
Yürü Reis yürü yok mu bi çare
Yürekten yanana olmaz mı çare
Urusba'ya vardım sabah üzeri
Dumandır gözlerim görmez bir yeri
Koca Sandıkçı'nın soldu gözleri
Puştluktan vuruldum ona yanarım

Sandıklı 1
Sandıklının tarlaları hendekli
Mostralim geliyor dayan kahpe sandıklı
Şimdi kızlar şeker yemez fındıklı
Bağlantı
Ayva dibi serin olur yatmaya
Mostralim geliyor seyrimize bakmaya
Altın ister ak gerdana takmaya
Bağlantı
Bir ateş ver cıgaramı yakayım
Sen sallan gel ben boyuna bakayım
Gerdanına sarı liralar takayım
Bağlantı
Ardıç arasında biter yandaklar
Adarya kirazına dönmüş dudaklar
Hani senin adadığın adaklar
Bağlantı
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Sayfa 2338

(Bağlantı 1)
Dabaka benim tütün benim keyif benim
Öperim severim kahyam mıdır el benim
(Bağlantı 2)
Diyemem de diyemem dillerin güzel
Sana bana yastık karbeyaz kolların güzel
Kaynak: Mehmet Ali Ağa

Sandıklı 2
Sandıklı'nın tarlaları hendekli
Dayan da gamzede Sandıklı
Şimdi kızlar şeker yemez fındıklı
Tabaka da benim tütün de benim
Keyf benim kahyam mıdır el benim
Bir ateş ver sigaramı yakayım
Sen salın da boylarına bakayım
Altın ister ak gerdana takayım
Tabaka da benim tütün de benim
Keyf benim kahyam mıdır el benim
Ayva dibi serin olur yatmaya
Mosturalı geliyor seyrimize bakmaya
Altın ister ak gerdana takmaya
Tabaka da benim tütün de benim
Keyf benim kahyam mıdır el benim
Kaynak: Nuri Cennet

Sandıklı Zeybeği
Çay kenarında inadına bitiyor kestane
Selamım söylen müfrezeler gelsin üstüme
Haydi güzelim kayada kabir olmaz
Haydi gazelim seviye sabır olmaz
Haydi güzelim kunduranı sağlam yere bas
Ben seninim ister öldür ister as
Attan aman indim gül dalına bağladım
Asker aman oldum martinimi yağladım
Haydi güzelim tarlaların keseklisi
Ne hoş oluyor güzellerin göbeklisi
Haydi güzelim kunduranı sağlam yere bas
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Ben seninim ister öldür ister as
Kaynak: Osman Atilla

Sandım (Hasan Verdi Bu Haberi)
Hasan verdi bu haberi
Gök başıma kepti sandım
Zorbaz beyi bir gürz vurdu
Dağ yerinden koptu sandım
Binde bir doğurmaz ana
Cenk edelim kana kana
Eşi gelmemiş cihana
Mezar taşım çattı sandım
Bağdat suların kurusun
Taşın toprağın çürüsün
Zorbaz ellerin kırılsın
Ömrüm bugün bitti sandım

Sayfa 2339

Sanırlar (Aşkınla Perişan) 2
Aşk ile perişan görünce bizi
Hüda'nın bir şakın kulu sanırlar
Her kime söylesem bu doğru sözü
Zincirden boşanmış deli sanırlar
Var mıdır bu aşkın tacını bulan
Bizim hakkımızda söylenir yalan
Cennetlik mi olur beş vakit kılan
Şol kaba sofuyu veli sanırlar
Bilmez mi Dertli Hakk'a niyazı
Eline alınca on telli sazı
Boynuna farz olan vakti namazı
Dünyada ahrette malı sanırlar
Kaynak: Aşık Dertli

Sanıyom Kokuşun Yayla Çiçeği

Ölüme varmıyor dilim
Hoylu'm büküldü belim
Ören oldu Çamlıbel'im
Orda baykuş öttü sandım

Sanıyom kokuşun yayla çiçeği
Gülde misin gülde misin gülde mi
Böyle m'olur güzellerin koçağı
Dilde misin dilde misin dilde mi

Karşı çıkınca düşmana
Varır dolana dolana
Yazık oldu genç aslana
Bugün dünya bitti sandım

Senin ile gire idim gerdeğe
Oturaydım al tavanlı çardağa
Yürüyüşün benzer gövel ördeğe
Gölde misin gölde misin gölde mi

Bedenden ayrılmış canı
Yerleri boyamış kanı
Köroğlu'nun genç aslanı
Hoylu'm vadem yetti sandım

Çimen misin el değmeden çiğlenen
İnsaf eyle eski derdim yenilen
Arı m'oldun inil inil inilen
Balda mısın balda mısın balda mı

Kaynak: Köroğlu

Sanırlar (Aşkınla Perişan) 1
Aşkınla perişan yari görünce
Hüdanın bir şaşkın kulu sanırlar
Her kime söylesem bu doğru sözü
Zincirden boşanmış deli sanırlar
Sofu bilmez anda hakka niyazı
Üstüne farz olmuş vakit namazı
Eline alınca on telli sazı
Ahirette dünya malı sanırlar

Vurma güzel bana taşını vurma
Çekme can alıcı gözüne sürme
Sandım yanakların bir yetkin hurma
Dalda mısın dalda mısın dalda mı
Bula idim senin gibi yaranı
İflah etmen bir yol seni göreni
Çok sallanma Sineklinin cereni
Çölde misin çölde misin çölde mi
Hele gözleyelim bakak sonuna
Kılavuz et ben düşeyim önüne
Güzel doğru söyle Derdiçoğuna
Elde misin elde misin elde mi

Kaynak: Ahmet Altuner
Kaynak: Aşık Derdiçok
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Sanki Benim Suçum
Gidem dedim memlekete köyüme
Dayanacak güç mü kaldı tutmaz dizlerim
Gurbet elde durmak benim neyime
Gözüm yaşla dolu gülmez yüzlerim
Ayrıldım yardan sinem yaralı
Kaderim talihim bahtım karalı
Mektubumda kara haber sıralı
Ağlasana ne durursun gözlerim
Sanki benim suçum gurbete gitmek
Kim ister fakirlik yoksulluk çekmek
Aç susuz çocuklar istiyor ekmek
Çektiğim çileyi söyler dillerim
Gurbete gitmekle biter mi derdim
Dertten verem olmuş çok insan gördüm
Gönlüme teselliyi kendimde buldum
Yazmak ister kalem tutmaz ellerim
Bülbüller ötmüyor kurumuş gülüm
Gurbet ellerinde perişan halim
İstemem kalmasın gurbette ölüm
Gönül arzeyliyor köyümü özlerim
Kasım der ki özlüyorum vatanı
Dert bir değil söyletiyor insanı
Çektiğim çilenin yoktur yalanı
Söylenecek dert mi kaldı gerçek sözlerim
Kaynak: Kasım Karşı

Sanki Ömrüm Bir Bilmece
Sanki Ömrüm Bir Bilmece
Bitmez Tükenmez Geceler
Uzun Uzun Yollar Gibi
Bitmez Tükenmez Geceler
Yağmur Yağar Hışım Hışım
Aman Ne Belalı Başım
Ne Hayalim Nede Düşüm
Bitmez Tükenmez Geceler
Bir Evim Bir Eşiğim Yok
Bir Lambam Bir Işığım Yok
Yorganım Yok Döşeğim Yok
Bitmez Tükenmez Geceler
Bir Kar Yağar Birde Yağmur
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Sayfa 2340

Geldi Geçti Bunca Ömür
Mahzuni'nin Ömrü Demir
Bitmez Tükenmez Geceler
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Sanki Sam Yelisin (Belalı Kader)
Sanki sam yelisin estin bağıma
Soldurdun bağımda gülümü kader
Düşürdün yolumu gönül dağına aman
Aşırdın dağlarda yolumu kader
Belalı kader
Yar aşkına gizli gizli ağlarken
Hasretinle ciğerimi dağlarken
Gönül sazını yar aşkına çalarken aman
Bozma düzenimi telimi kader
Belalı kader
Sanki Mecnun gibi estin çöllere
Sen düşürdün beni dilden dillere
Bıraktın garibi gurbet ellere aman
Gelip de sormadın halımı kader
Belalı kader
Kaynak: Neşet Ertaş

Sanma Ki Unuttum
Sanmaki Unuttum Daha Beterim
Gün Geçtikçe Artar Gamım Kederim
Sonsuz Bir Yoldayım Uzar Giderim
Bitmiyor Engeller Bükülür Gider
Hayali Sevdamda Vefa Var Gibi
Sensiz Hayat Zehir Dünya Dar Gibi
Sanki Leyla Oldun Gerçek Yar Gibi
Tüm Ömrüm Ardından Sökülür Gider
Şikayet Etmedim Ben Kaderimden
Bazen Neşe Aldım Gam Kederimden
Biçare Haydarım Belan Şerimden
Eksik Değil Derdin Çekilir Gider
Kaynak: Haydar Erdoğan

Sap Yükledim Kağnıya
Sap yükledim kağnıya
(Oy beni beni vay beni beni)
Çok yalvardım Tanrıya (amman)
Mevlam beni kavuşdur
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(Ey deli deli vay deli deli vay)
Gerdanı çifte benliye (amman)
Ot kağnısı yürüdü
(Oy deli deli vay deli deli)
Dağları duman bürüdü (amman)
Alacaksan al beni
(Ey deli deli)
Sap kağnısı gidiyor
(Ey deli deli vay deli deli)
Bülbül feryad ediyor (amman)
Alacaksan al beni
(Ey deli deli vay deli deli vay)
Gençlik elden gidiyo (amman)
Ot kağnısı yürüdü
(Oy deli deli vay deli deli)
Dağları duman bürüdü (amman)
Alacaksan al beni
(Ey deli deli)
Kaynak: Zekeriya Bozdağ

Sarac Köyü
Sanayisin kurmuş ırmak kıyısında
Ustası mimarı hüner Sarac’ın
Dağlar sesleniyor motor sesinden
Öğretmen Süleyman Önder Sarac’ın
Parçaladık Kızılırmak’ı şaşırdık
Koyun edip peşimize düşürdük
Kanal ile muhit muhit aşırdık
Susuz çöller oldu pınar Sarac’ın
Tarlaya döşenmiş beyaz borular
Pancarlar ekilmiş sıra sıralar
Yeşil atlas giymiş bağlar ovalar
Varlık dolapları döner Sarac’ın
Kekliceğim kız gelini gelirler
Türkü mani söyler çapa vururlar
Elli lira yevmiyesin alırlar
Güzeller pazarı fener Sarac’ın
Yolları yapılmış köprü kurulmuş
Çalışan köylüye kıymet verilmiş
Direkler dikilmiş teller gerilmiş
Cennet ışıkları yanar Sarac’ın
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Sayfa 2341

İşçisi memuru tutmuş illeri
Marife atılmış gençlik kolları
Allah bile sever böyle kulları
Diller destan etmiş onar Sarac’ın
Yeter Yüzbaş’oğlu burada kalsın
Çalışsın da köylüm emeğin alsın
İsterim ki köyler biz gibi olsun
Gayret kuşağı belde kemer Sarac’ın
Kaynak: Mihmani

Sarardım Ben Sarardım
Sarardım ben sarardım
Senin için sarardım
Baş yastıkta göz yolda
Her geçene sorardım
Al dağlar yeşil dağlar
Gurbette yarim ağlar
Açtı m'ola şu Sivas'ın gülü yaprağı
Çekti bizi şu yerlerin suyu toprağı
Kayalardan kayarım
Bulamadım ayarım
Ben bu dertten ölürsem
Kaderime sayarım
Al dağlar yeşil dağlar
Gurbette yarim ağlar
Açtı m'ola şu Sivas'ın gülü yaprağı
Çekti bizi şu yerlerin suyu toprağı
Armut dalda dal yerde
Bülbül ötmez her yerde
Bizi felek ayırdı
Herbirimiz bir yerde
Al dağlar yeşil dağlar
Gurbette yarim ağlar
Açtı m'ola şu Sivas'ın gülü yaprağı
Çekti bizi şu yerlerin suyu toprağı
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Sararmışam Solmuşam
Sararmışam solmuşam (yarım)
Bulut kimi dolmuşam (yarım)
Ağlamayım neyleyim (yarım)
Men senden ayrılmışam (yarım)
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Sevirem seni
İncitme meni
Meni meni meni meni
İncitme meni meni
Meni meni meni meni
İncitme meni
Kızıl gül dererem (yarım)
Derip yere sererem (yarım)
Vefalı yarım olsa (yarım)
Yolunda can verirem (yarım)
Sevirem seni
İncitme meni
Meni meni meni meni
İncitme meni meni
Meni meni meni meni
İncitme meni
Kaynak: Sehabaz Amani

Saray Yolu İncedir
Saray yolu incedir
Aman ne karanlık gecedir
Yavrum ne karalık gecedir
Yastık kurbanın olam
Aman yar yatışı nicedir
Yavrum yar yatışı nicedir
Saray yolu düz gider
Aman bir kınalı kız gider
Yavrum bir kınalı kız gider
O kız yolu şaşırmış
Aman inşallah bize gider
Yavrum inşallah bize gider
Saray yolunda çırpız
Aman sevdiğim gökte yıldız
Yavrum sevdiğim gökte yıldız
Geçti güzel kervanı
Aman azı gelin çoğu kız
Yavrum azı gelin çoğu kız
Saray yolu bu mudur
Aman testi dolu su mudur
Yavrum testi dolu su mudur
Gittin ki tez gelesin
Aman tez geldiğin bu mudur
Yavrum tez geldiğin bu mudur
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Sayfa 2342

Kaynak: Hasan Çelikel

Sarayburnu'nun Ufak Tefek Taşları
Sarayburnu'nun a canım ufak tefek taşları
Vak vak ötüyor şak şak ediyor martı kuşları
Kalem olmuş o yarin gara gara gaşları
Sazlar bir yana şişeleri meydana
Doldur fincana ver ihvanlara
Sazları bir yana aşığı da her yana
Gadehi de meydana atsak olmaz mı
Ufak tefek paraları mecidiye liraları
O beyaz gerdana taksak olmaz mı
Sarayburnu'ndan imanım ben geçer iken
Sırmalı burmalı burmalı sırmalı yelken açarken
O yar doldurup imanım ben içer iken
Sazlar bir yana şişeleri meydana
Doldur fincana ver ihvanlara
Sazları bir yana aşığı da her yana
Gadehi de meydana atsak olmaz mı
Ufak tefek paraları mecidiye liraları
O beyaz gerdana taksak olmaz mı
Kaynak: Muzaffer Özden

Sarayburnu'nun Ufak Tefek Taşları
Sarayburnu'nun ufak tefek taşları
Vak vak ötüyor da martı kuşları
Kalem olmuş o yarimin kaşları
Çil çil liralar mecidiye paralar
O beyaz gerdana taksak olmaz mı
A canım dizsek olmaz mı
Sarayburnu'ndan o gelip geçerken
Sırmalı burmalı yelken açarken
O yar doldurup da ben içerken
Şişeler biryana kızlar meydana
Sazlar divana doldur içelim
Birtanem doldur içelim
Kaynak: Kamil Erdem

Saraydan İndi (Gülizar Türküsü)
Saraydan indi yürüdü
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Dört yanım duman bürüdü
Vallahi canım çürüdü
Uyan avcı avın geldi
(Bağlantı)
Gülli gülli Güllizar
Gülli gülli Güllizar
Derdim oldu yetmiş Hezar
Yaralarım şimdi sızlar
Kaldınmı ufak taşlı
Aşığının gözü yaşlı
Al giymekli yeşil başlı
Uyan avcı avın geldi
Bağlantı
Akça kız söylemez yalan
Has bahçeye düştü talan
Hanım serv'ağacın dolan
Uyan avcı avın geldi
Bağlantı
Kaynak: Aşık Cevlani

Sarhoş (Sana Gelmek İçin)
Sana gelmek için yoktur takatim
Dizim sarhoş kendim sarhoş yol sarhoş
Ne bir haber saldım ne mektup attım
Yazım sarhoş kalem sarhoş dil sarhoş
Ne zaman şad oldum ne zaman güldüm
Bütün gam yükünü sırtıma aldım
Bir ağaç misali kuruyup kaldım
Özüm sarhoş beden sarhoş dal sarhoş
İpek neden dertli bilemiyorum
Yığın yığın dert çok söylemiyorum
Elime alıp da çalamıyorum
Sazım sarhoş düzen sarhoş tel sarhoş

Sayfa 2343

Sarı pabuç sızığı
Giz ne bulur yazığı
Eğil eğil bir öpem
O da bir yol azığı
Sarı pabuç geysene
Bir bu yana dönsene
Bağındaki güllerin
Birini bana versene
Kaynak: Muharrem Akkuş

Sarı Ceketli Celal
İhtişamı göz alır
Kıskanır görse hilal
Dostlar bakar haz alır
Sarı ceketli Celal
Hizmette en öndedir
Kalbi doğru yöndedir
En neşeli gündedir
Sarı ceketli Celal
Sevdiği renk sarıdır
Acep kimin yarıdır
Ne kızar ne darıtır
Sarı ceketli Celal
Bursa’da rakibi yok
Torbasında lafı çok
İşlemez kalbine ok
Sarı ceketli Celal
Bazen dersi kaynatır
Gönlümüzde bir yatır
Cenazede oynatır
Sarı ceketli Celal
Bakma Ali sözüne
Nazar değmez gözüne
Yaş değmesin yüzüne
Sarı ceketli Celal

Kaynak: İsmail İpek
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Sarı Babuç Tabanda
Sarı babuç tabanda
Gız ne gezer yabanda
Eğil eğil bir öpim
Beş param var babanda
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Sarı Çamın Ayazı
Sarı çamın ayazı
Gül benizin beyazı
Gül benizin altında
Kılalım bayram namazı
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Sayfa 2344
Kaynak: Emin Yağcı

Hop taralelli lelli
Taralelli taralay lam
Taralay lay lam
Sarı kurdelem ensiz
Sarardım soldum yarsiz
Adı güzel can yarim
Nasıl duruyor bensiz

Sarı Çiçek (Karlar Eriyince)
Karlar eriyince bahar gelince
Evvela açılmış bir sarı çiçek
Benek benek nakış nakış dünyayı
Nasıl da süslemiş gör san çiçek

Hop taralelli lelli
Taralelli taralay lam
Taralay lay lam

Dağlar rüzgar ile yapar cengini
Dallar meyva ile bulur dengini
Hasan Dağı sizden m'almış rengini
Kırmızı ak pembe mor sarı çiçek

Sarı çama yaslandım
Yağmur yağdı ıslandım
Ben yarimin goynunda
Lokumunan beslendim

Baharın ispatı nişansın tamam
Arılar aşkından diler el aman
Muhammet dünyaya geldiği zaman
Sana da mı doğdu nur sarı çiçek

Hop taralelli lelli
Taralelli taralay lam
Taralay lay lam

Sizi Lokman Hekim görmedi miydi
Gönül yarasına sürmedi miydi
Sizdeki sırlara ermedi miydi
Sizde nice sırlar var sarı çiçek

Hey gargalar gargalar
Ceviz dalın gırdılar
Varman gızlar dullara
Köpek gibi hırlarlar
Hop taralelli lelli
Taralelli taralay lam
Taralay lay lam
Kaynak: Hasan Özlü

Sarı Çiçeğim Sarı
Sarı çiçeğim sarı da
Kalbuma koydum yari
Sen orada ben burda da
Eridi dağları karı
Sarı çiçek toplarum da
Mavi ile karuşuk
Eller yar ile gezer da
Biz de böyle alışık
Kalbuma benzeturum da
Durgun akan suları
Bir vefasız uğruna da
Kaybettum uykuları
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Haydar Aslan çiçeklere otursam
Halin bilsem derdin dile getirsem
Sılaya giderken yolsam götürsem
Yadigar istemiş yar sarı çiçek
Kaynak: Aşık Haydar Aslan

Sarı Çiçek Mor Menevşe Zamanı
Sarı çiçek mor menevşe zamanı
Henüz gelmiş sarılmanın zamanı
Çıkar balam koynundaki gümanı
Korkma balam korkma seni yemezler
Evvel zaman uzun zülüf keserler
Merdivene ayağ ayağ basarlar
Güzelleri çirkinlerden seçerler
Korkma balam korkma seni yemezler
İçmezler severler okşarlar
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Sarı Çiçek Mor Menevşe Zamanı
(<i>TRT Antolojisi</i>)
Sarı çiçek mor menevşe zamanı (da)
Hanım gızlar aman zamanı
Gız onyedi benlim benlim aman zamanı
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Sayfa 2345

Yeni geldi kavuşmanın zamanı (da)
Hanım gızlar aman zamanı
Sana yandım yandım yandım hele zamanı
Bakın bakın neler aman neler oluyor
Daş bağrımı deler oluyor
Dünyada gençlik bize haram oluyor

Sarı Çiçek Sarartıyor Dağları

Kayseriler yeşil de yazma bürünür (de)
Hanım gızlar hele bürünür
Edasına yandım yandım hele bürünür
Bürünür de ucu yerde sürünür (de)
Hanım gızlar hele sürünür
Sana yandım yandım hele sürünür

Kırmızı gül açmış yarin bağında
Gözüm kaldı sinilerin ağında
Cennet kapısı var yar otağında
Hatıra getirir eski çağları

(<i>TRT Repertuvarı</i>)
Sarı çiçek mor menevşe zamanı da
Hanım gızlar aman zamanı
Gız on yedi benlim benlim aman zamanı
Yeni geldi kavuşmanın zamanı da
Hanım kızlar aman zamanı
Sana yandım yandım yandım hele zamanı
Bakın bakın neler aman neler oluyor
Daş bağrımı deler oluyor
Dünyada gençlik bize haram oluyor
Kayseriler yeşil de yazma bürünür de
(Kayseriler mavili de yazma bürünür de)
Hanım gızlar hele bürünür
Edasına yandım yandım hele bürünür
Bürünür de ucu yerde sürünür de
Hanım kızlar hele sürünür
Sana yandım yandım yandım hele sürünür
Bakın bakın neler aman neler oluyor
Daş bağrımı deler oluyor
Dünyada gençlik bize haram oluyor
Kaynak: Mehmet Cafer Yılancı

Sarı Çiçek Sarartıyı Dağları
Sarı çiçek sarartıyı dağları
Kırmızı gül bezetiyi bağları
İkimizin gün görecek çağları
Ölenecek bana bir dert eyleme
Ben seni severim sen de seversen
Kör olasın el sözüne uyarsan
Diyar-ı gurbete gider kalırsan
Ölenecek bana bir dert eyleme
Kaynak: Mehmet Seske
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Sarı çiçek sarartıyor dağları
Kırmızı gül bezediyor bağları
Dertli bülbül çilelenmiş ötmüyor
Hatıra getirir eski çağları

Davut Sulari der ey mah-ı taban
Bir bahçaya kıldın beni bağ u ban
Yar saçında al gül açtığı zaman
Hatıra getirir eski çağları
Kaynak: Davut Sulari

Sarı Giy Sallan Yarim
Kaşların kalem eyle
Sözlerin kelam eyle
Nolur gidip gelenden
Sor beni sual eyle
Sarı giy sallan yarim
Yeşil giy pullan yarim
Yeşil sana yakışmaz
Al giyde allan yarim
Kaşların kalem senin
Hayranın alem senin
Eğer beni seversen
Kurban olam senin
Sarı giy sallan yarim
Yeşil giy pullan yarim
Yeşil sana yakışmaz
Al giyde allan yarim
Kaynak: Aşık Eşref Tonbuloğlu

Sarı Gül (Üç Gül Koşması)
Yarin bahçasında üç gül açılmış
Ağ gül gırmızı gül bir de sarı gül
Her üçü de birbirinden öymeli
Ağ gül gırmızı gül bir de sarı gül
O ağ gülün gabısından bahmalı
Gızıl gülü al yanağa tahmalı
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Sarı gülü deste edip gohmalı
Ağ gül gırmızı gül bir de sarı gül
Ağ gülü benzettim göy göyerçine
Şeker ezip dehmanının içine
Hüseyin müştag olup gülün üçüne
Ağ gül gırmızı gül bir de sarı gül
Kaynak: Şemkirli Aşık Hüseyin

Sarı Kavunun Yılı

Sayfa 2346

Sarı Kız (Yılan Aktı Kamışa)
Yılan aktı kamışa
Su neylesin yanmışa
Mevlam sabırlar verir
Yarinden ayrılmışa
(Bağlantı)
Aman aman sarı kız
Nasıl yatıyon bensiz
Seni dinsiz imansız

Sarı kavunun yılı
Ektim kadife gülü
Bir zaman ayrı gezek
Kesilsin elin dili

Sarı saçın yaş durur
Yel eser dolaştırır
Şu benim mektubumu
Yare kim ulaştırır

Al elmanın dördünü
Sev yiğidin merdini
Seversen bir güzel sev
Çekme çirkin derdini

Bağlantı

Kaynak: Musa Çeken

Sarısın seçemedim
Güzelsin geçemedim
Sen benden geçtin ama
Ben senden geçemedim

Sarı Kız (Sarı Saçın Ela Gözün)

Bağlantı

Sarı saçın ela gözün
Baldan tatlıdır sözün
Seni gördüm göreli de
Kimseyi görmez gözüm
(Bağlantı)
Aman aman sarı kız
Yandım sana sarı kız
Bir gülüşe bir bakışa
Kandım sana sarı kız
Karlı dağın yücesinden
Aştım günün gecesinden
Bu sevdanın sırrını
Bildim sözün hecesinden
Bağlantı
Aşkınla oldum divane
Sensin bu gönlüme çare
Buldum gönül ırmağını
Sende ey sevdiğim sende

Kaynak: Osman Gonalga

Sarı Kız Dediğin Bir İnce Kızdır
Sarı kız dediğin bir ince kızdır
Babası bezirgan giydiği bezdir
Beş yüz altın verdim dediler azdır
Digel digel kadan alım sarı kız
Aman aman digel digel bari kız
Sarı kızı aldım çıktım dağlara
Sarı kızı sevdim düştüm belaya
Beş yüz altın verdim Halil Ağaya
Yoksulluk elinden gitti sarı kız
Aman aman digel digel bari kız
Sarı kızın ayağında yemeni
Yaz gelince gezer çayır çimeni
Sarı kızın yoktur dini imanı

Bağlantı

Hangi dağın maralısın sarı kız
Aman aman digel digel bari kız

Kaynak: Aslan Koçak

Kaynak: Hayriye Temizkalp
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Sarı Kızı Aldım Çıktım Yaylaya
Sarı kızı aldım çıktım yaylaya
Öptüm sevdim başımı koydum belaya

Sayfa 2347

Sarı kız dediğin bir ince kızdır
Babası bezirgan kendisi nazdır
On (bin) liralık kemer beline azdır

(Bağlantı)
Hele eylen neler deyim sarı kız
Ağzın şeker kendin bekar
Gurban olayım sarı kız

Dön gel dön gel kadaların alayım sarı kız
Aman aman dön gel aman ey sarı kız

Sarı kızın ayağında nalçası
Kırk parçadan sarı da kızın bohçası

Sarı Kızın Saçları

Bağlantı
Sarı kızın ayağında nalıni
Ne hoş olur sarı da kızın gelini
Bağlantı
Kaynak: Fethi Siverekli

Sarı Kızın Ayağında Kundura
Sarı kız ayağında kundura
Yörüdükçe düşmanları öldüre
(Bağlantı)
Amman amman sarı kız
Ben duramam yalınız
Sarı kızın ayağında nalıni
Zannedersen kaymakamın gelini
Bağlantı
Sarı kızın ayağında yemeni
Yaz gelince gezer çayır çimeni
Bağlantı
Kaynak: Faruk Kaleli

Sarı Kızın Ayağında Yemeni
Sarı kızın ayağında yemeni
Yaz geldikçe biçer (çiyner) çayır çimeni
Susadıkça ver ağzıma zemzemi
(<i>Gel sarı kız çağırdıkça ben seni</i>)
Dön gel dön gel kadaların alayım sarı kız
Aman aman dön gel aman ey sarı kız
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Kaynak: Ahmet Engin

Sarı kızın saçları aman
Sarı kızın saçları aman ey
Oynar omuz başları
Yalvarıyom sarı kız
Sana yandım sarı kız
Sarı kızı alıcam aman
Sarı kızı alıcam aman
Vermiyo gardaşları
Yalvarıyom sarı kız
Sana yandım sarı kız
Yandım aman aman sarı kız
Öldüm aman aman sarı kız
Koynuna yılan aksın
Nasıl yattın yar bensiz
Sarı saçın yaş durur aman
Sarı saçın yaş durur aman ey
Yel vurur dolaştırır
Yalvarıyom sarı kız
Sana yandım sarı kız
Benim bu mektubumu
Benim bu mektubumu aman ey
Yare kim ulaştırır
Yalvarıyom sarı kız
Sana yandım sarı kız
Yandım aman aman sarı kız
Öldüm aman aman sarı kız
Koynuna yılan aksın
Nasıl yattın yar bensiz
Yeşil ipek bükeyim
Derdimi kime dökeyim
Perçeminden bir tel ver
Kefenimi dikeyim
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Yandım aman aman sarı kız
Öldüm aman aman sarı kız
Koynuna yılan aksın
Nasıl yattın yar bensiz
Kaynak: Ümit Aslanyıldız

Sarı Kızın Saçları
Sarı kızın saçları
Sarı kızın saçları
(Amman ah amman amman)
(Amman amman hey)
Oynar omuz başları
(Sana yandım sarı kız)
Sarı kızı alırım
Sarı kızı alırım
(Amman ah amman amman)
(Amman amman hey)
Vermiyor kardaşları
(Sana yandım sarı kız)
Sarı saçın yaş durur
Sarı saçın yaş durur
(Amman ah amman amman)
(Amman amman hey)
Yel eser dolaşdırır
(Sana yandım sarı kız)
(Yel vurur dolaşdırır)
(Sana yandım sarı kız)
Benim şu haberimi
Benim şu mektubumu
(Amman ah amman amman)
(Amman amman hey)
Yare kim ulaştırır
(Sana yandım sarı kız)
Kaynak: Nurettin Bayhan

Sarı Kilim Örmeli
Sarı kilim örmeli
Yari nerde görmeli
Yari gördüm diyenin
Gözlerinden öpmeli
Sarı kilim saçağı
Kından çekdim bıçağı
Attı da vuramadı
Yiğitlerin alçağı
Kaynak: Bilal Diriöz
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Sayfa 2348

Sarı Kilim Örmezler
Sarı kilim örmezler
Seni bana vermezler
Gel alayım kaçayım
Ay karanlık görmezler
Sarı kilim saçağı
Kında durmaz bıçağı
Sevdi sevdi alamadı
Yiğitlerin uşağı
Kaynak: Behzat Kamer Günay

Sarı Kurdelem
Sarı kurdelem sarı
Dağlara saldım yari
Dağlar kurbanın olam (aman)
Tez gönder nazlı yari
Yandım hey vallah yandım esmerim
Ben esmeri fındık ile
Ben esmeri fıstık ile
Ben esmeri badem ile beslerim
İpek kuşak beldedir
Saçakları yerdedir
Dünya güzelle dolsa (aman)
Yine gönlüm sendedir
Yandım hey vallah yandım esmerim
Ben esmeri fındık ile
Ben esmeri fıstık ile
Ben esmeri badem ile beslerim
Kaynak: Fahri Kayahan

Sarı Mendil
Sarı mendil eldedir yar yar yar aman
Gürün şah beldedir gel gel gel aman
Gönlümüz yine birdir
Darılmamız dildedir
İnce yoldan kız geçer
Saray kapısın açar
Ağzım dilim söylemez
Gönlümden neler geçer

Sarı Olur Üst Yakanın Geveni
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Sayfa 2349

Sarı olur üst yakanın geveni
Ben bilmedim peşim sıra geleni
Şehit derler yar yoluna öleni

Gidene kurban olam hop sarı seyran
Başlığın verip alam marallı mallı ceylan

Aman da beyler yoldan geldim yorgunum
Yorgun da değil aman gözlerine vurgunum

Derede su akıyor hop sarı seyran
O kız bana bakıyor marallı mallı ceylan

Gide gide gitmez oldu dizlerim
Ağlamaktan görmez oldu gözlerim
Çok söyledim dinlenmedi sözlerim

Bakma güzelim bakma hop sarı seyran
Seven gönlümü yıkma marallı mallı ceylan
Kaynak: Ferman Baba

Aman da beyler yoldan geldim yorgunum
Yorgun da değil aman gözlerine vurgunum
Çıkabilsem şu yokuştan saraya
Davacılar sıralanmış sıraya
Kimsem yok ki gelsin girsin araya
Aman da beyler yoldan geldim yorgunum
Yorgun da değil aman gözlerine vurgunum
Kaynak: Serpil Eroğlu

Sarı Saç Üstüne Sarışın Yazma
Sarı saç üstüne sarışın yazma
Yakışır başına kurban olduğum
Çıldırtma aklımı karşımda gezme
Gözüne kaşına kurban olduğum
Kirpiklerin susamıştır kanıma
Dök kanımı keşke otur yanıma
Sana gelen her dert gelsin canıma
Nevreste yaşına kurban olduğum
Garibim insaf et gönlüm şad eyle
İyliğin söylensin yahşı ad ile
Huzuri'yi ya öldür ya azat eyle
Eşiği taşına kurban olduğum
Kaynak: Huzuri Baba

Sarı Seyran (Koçeri Havası)
İn dereye çık düze hop sarı seyran
Kızlar çıkmış beş yüze marallı mallı ceylan
Beş yüzü veren alır hop sarı seyran
Vermeyen bekar kalır marallı mallı ceylan
Dere boyu düz gider hop sarı seyran
Bir edalı kız gider marallı mallı ceylan
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Sarı Taksi Geliyor
Sarı taksi geliyor
Tozu duman ediyor
Ana abim evlendi
Sıra bana geliyor
Anam anam garip anam
Ben derdimi kime yanam
Komşu kızını sevmişem
Durmadan kanar yaram
Ay hırsın insin ana
Elin gül dersin ana
Göz görüp gönül sevdi
İnsafın gelsin ana
Bu gece ay doğacak
Kız gelin oynayacak
Benim zalim anam
Düğüne koymayacak

Sarı Turnam Sinen Parelendi Mi
Fırgatlı fırgatlı ne inilersin
Sarı turnam sinen parelendi mi
Niçin el değmeden sen inilersin
Sarı turnam sinen parelendi mi
Sazım sana yad düzen mi düzdüler
Tellerini haddeden mi süzdüler
Yad el değip perdelerin bozdular
Sarı turnam sinen parelendi mi
Sana kelam söyler davudi diller
Şu senin sedana maildir eller
Göğsüne takayım alışkın teller
Sarı turnam sinen parelendi mi
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Beş perdeden çalınıyor bağlama
Esip fırgatınan sinem dağlama
Bulam ustasını canan ağlama
Sarı turnam sinen parelendi mi
Niçin yas tutarsın giydin karalar
Ahiret derdine nedir çareler
Esiri der nedir derde çareler
Sarı turnam sinen parelendi mi
Kaynak: Aşık Esiri

Sarı Tütün Yelpaze
Sarı tütün yelpaze (Mürüdem aman)
Selam söyle gel bize
Nasıl geleyim size (Mürüdem aman)
Nikah kıyarlar bize
Yol boyu burçak burçak (Mürüdem aman)
Burçaklar yolunacak
Nasıl alayım seni (Mürüdem aman)
Düğünümüz olacak
Kaynak: Fuad Erenoğlu

Sarı Yaylam Seni Yaylayamadım
Sarı yaylam seni yaylayamadım ala bahar, kar iken
Yavru palazını da avlayamadım tor iken
Sende bu güzellik de ben de bu gençlik var iken
Alırım ahtımı da koymam yar sende oy sürmelim oy
Göçer Yörükler de, boz firezler yurt olur
Nazlım küsmüş de yüreğime dert olur
Bu ayrılık senin ile dört olur of
Alırım ahtımı da koymam yar sende sürmelim of

Sarı Yaylam Seni Yaylayamadım
Sarı yaylam da seni yaylayamadım kar iken
Yavru palazımı da avlayamadım tor iken
Sende bu güzellik bende bu gençlik var iken
Alırım ahtımı da koymam yar sende
Göçer yörükler de her koyaklar yurt olur
Nazlım göçmüş de yüreğime dert olur
Bu ayrılık da senin ile dört olur
Alırım ahtımı da koymam yar sende
Kaynak: Musa Eroğlu
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Sayfa 2350

Sarı Yazma Dizece
Sarı yazma dizece
Gel gidelim bizele
Sarılalım yatalım
İlkbahardan güzece
Sürmeli gözlüm edalı gelin
Karşıda medreseler
Kilidini kırsalar
Gece yarin yanında
Gündüz beni vursalar
Sürmeli gözlüm edalı gelin
Kadehinde zehir var
Yüreğinde kahir var
Ben bu aşka düşeli
Bitmeyecek derdim var
Sürmeli gözlüm edalı gelin
Kaynak: Necmettin Palacı

Sarı Yazma Oyası
Sarı yazma oyası
Taşa vurmuş boyası
Zalim sana ne yaptım
Allah'ından bulası
(Bağlantı)
Hadi canım sağ yanıma
Hadi canım sol yanıma
Hadi hadi gel yanıma
Hadi canım gir koluma
Ceylan gibi kaçarsın
Yüreğimi yakarsın
Zalim sana ne yaptım
Niye benden kaçarsın
Bağlantı
Kaynak: Mucip Arcıman

Sarı Yazma Yakışmaz Mı Güzele
Sarı yazma yakışmaz mı güzele
Sarardı gül benzim döndü gazele
Ben gidiyom sen yarini tazele
Al da beni taştan taşa çal güzel
Oy güzel oy güzel
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Sayfa 2351

Sevda köşesinde bıraktım postu
Muhabbet kadimdir unutmam dostu
O ak ellere de olayım vay testi
Al da beni taştan taşa çal güzel
Oy güzel oy güzel

Eğil bir bak mor cepkenin kanına

Kaynak: Çekiç Ali

Yazık olsun telli doru şanına
Eğil bir bak mor cepkenin kanına

Sarı Yonca Bulamadım Kökünü
Sarı yonca bulamadım kökünü
Ergen kızlar nerde işler ekini (de aman ekini)
Ver ağzıma gül goncanın tekini
Alamazsam her vebalin boynuma
Şosede salınır bir kara yaylı
Gidiyom gurbete ağla gal gayrı (da ağla gal gayrı)
Dünür saldım zalım anan vermedi
Kız doğur da oğluma alayım bağri

Şu dağları kara duman bürüdü
Üç yüz atlı beş yüz yayan yürüdü
Sarı Zeybek bu dünyada bir idi

Kaynak: Osman Pehlivan

Sarı Zıbın Giyer Gider
Sarı zıbın giyer gider
Leğenleri sayar gider
Anası evini beğenmemiş
Kocam evi deyer gider
Git gelinim sağlığıla
Sil gözünü yağlığıla

Kaynak: Hasan Özlü

Sarı Zeybek İnip Gelir İnişden
Sarı zeybek inip gelir inişden
Her yanları görünmüyor gümüşden ben yandım
Sarı zeybek şu dağlara yaslanır
Yağmur yağar silahları ıslanır ben yandım
Kaynak: Salih Urhan

Sarı Zeybek İnip Gelir İnişten
Sarı da zeybek şu dağlara yaslanır
Yağmur yağar silahları ıslanır ben yandım
Sarı da zeybek inip gelir inişten
Her yanları görünmüyor gümüşten ben yandım
Duman da inmiş şu dağların düzüne
Davran da kırat yol göründü gözüme ben yandım
Kaynak: Salih Urhan

Sarı Zeybek Şu Dağlara Yaslanır
Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır
Yağmur yağar silahları ıslanır
Deli gönül birgün olur uslanır
Yazık olsun telli doru şanına
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Bazardan aldım yoğurdu
Yedi karnını doyurdu
Kal desen de kalamıyor
Mevlası böyle buyurdu
Git gelinim sağlığıla
Sil gözünü yağlığıla
Kaynak: Havana Ayhan

Sarıca Da Buğday Tanesi
Sarıca da buğday tanesi
Eller yarini vermesin suna boylum vay
Kabada minder üstünde
Gül sinelerin terlesin anadan benlim vay
Aman Draman bozalı kuşak
Ben olaydım ardından uşak
Felek de nelerin var
Gümüşten kalemin var
Durun komşular durun
Yare bir selamım var
Aman Draman bozalı kuşak
Ben olaydım ardından uşak
Kaynak: Fatma Hancıoğlu

Sarıkamış Türküsü
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Sarıkamış üstünde kar
Kar altında Mehmedim yatar
Gülüm donmuş kara dönmüş
Gören sanmış yarini sarar

Sayfa 2352

Kırıp kendin yormayasın
Kötülerden gelmez hayır
Doğruyu yanlıştan ayır
İlimin başıymış sabır

Kimi Yemen kimi Harput
Üzerinde ince çaput
Avut yiğit gönlün avut
Yar sarmazsa Mevlam sarar

Sarıl yavrum uslanasın
Bilim ile beslenesin

Kaynak: Özhan Eren

Kul Akın'ım budur halim
Gerçek mürşit imiş ilim
San nakışsın hayat kilim

Sarıkamış Yaylaları
Sarıkamış'ın köyleri kız digimelli digimelli
Meşelidir meşeli yar digimelli digimelli
Gittim düğünlerine kız digimelli digimelli
Evler halı döşeli kız digimelli digimelli
Sarıkamış yaylaları
Gız digimelli digimelli
Yayılır koyunları
Gız digimelli digimelli
Yar digimelli digimelli
Sarıkamış ormanı kız digimelli digimelli
Verdi derde dermanı yar digimelli digimelli
Gittim yarin peşine kız digimelli digimelli
Elimdedir fermanı kız digimelli digimelli
Sarıkamış yaylaları
Gız digimelli digimelli
Yayılır koyunları
Gız digimelli digimelli
Yar digimelli digimelli

Sarıl yavrum dokuyasın
İşle yavrum yakışasın
Kaynak: Akın Kızılateş

Sarılı Yazmamı Yırtar Eklerim
Sarılı yazmamı yırtar eklerim
On yıl olsa yar yolların beklerim
(Bağlantı)
A guryeci yazı yazan ellerin kırılsın
Sabahın seherinde suların kurusun
Sarılı yazmamın sarısı vardır
İlişmen yarimin sevisi vardır
Bağlantı
Aşırdılar koca dağdan keşişten
Gayri sevdiceğim geçti iş işten
Bağlantı

Kaynak: Seyit Ali Hançer
Kaynak: Ercan Başalan

Sarıl Yavrum (Arzuhal)
Kömür bitmiş hava soğuk
Tütmez baca düzen bozuk
Bir yorgana altı çocuk
Sarıl yavrum ısınasın
Isındıkça uyuyasın
Hayatımız sudan ucuz
Ağır yükü çekmez omuz
Bir koltuğu iki karpuz
Sarıl yavrum kırmayasın
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Sarısın Seçemiyom
Sarısın seçemiyom yar yar yar yar
Güzelsin geçemiyom uy amman gelin amman
Sen benden geçtin amma yar yar yar yar
Ben senden geçemiyom uy amman gelin amman
Aldı dağları duman
Kızlar olmuş kocaman
Besbelli ahir zaman
Kız saçların ne uzun
Boyuna da maşallah
Bizim evde gelin yok
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Sen olursun inşallah
Kaynak: Tuncer Kalyoncu

Sari Gealin
Ambela Para Para
Neynim Amman Neynim Amman Sarı Gyalin
Yes İm Siradzin Çara
Ah Merit Merni
Sarı Gyalin Sarı Gyalin Sarı Gyalin Dardod Yarim
Gaynel Es Gat Gi Nimanis
Neynim Amman Neynim Amman Sarı Gyalin
Patsvel Es Vart Gi Nimanis
Kaynak: Kıpçak Türkleri

Sarmaşık Bülbülleri
Sarmaşık bülbülleri de
Yavrum yiyeyim o dilleri
Açtı yeşil yapraklar da
Aman tam muhabbet günleri
İn aşağı sevdiceğim yollarım diken
Bu ayrılık değil mi belimi büken
Ata binmiş gidiyor da
Aman ata neler ediyor
Yeni yolun tozları da
Zührem atı berbat ediyor
Ne dedin de durdun yarim yollar üstüne
Vur hançeri aksın kanım çöller üstüne
Kaynak: Bilinmiyor

Sarpdur Alaman Dağları
Üstünde yortduk eşdük
Sarpdur Alaman dağları
Bihamdillah hele göçdük
Sarpdur Alaman dağları
Yollarında bataklar çok
Eğri büğrü sokaklar çok
Issuz kalmış yataklar çok
Sarpdur Alaman dağları
Varat'ın kanda bağları
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Sayfa 2353

Sayru kaldı çok sağları
Bulındamı yarağları
Sarpdur Alaman dağları
Duman bürdü yolumuz
Şaştı aklimuz bilimüz
Susuz kurudu dilimüz
Sarpdur Alaman dağları
Sultan Süleyman Hanımız
Gaziler çevre yanumuz
Bu sözde yok yalanımuz
Sarpdur Alaman Dağları
Hazret paşa önce yorur
Kul ve beğler yolca durur
Husrev Paşa erce korur
Saptur Alaman dağları
Yürek doymaz havasına
Şükür indük ovasına
Varduk hem yaylasına
Sarpdur Alaman dağları
Çok durur taze meyvesi
Lezetli kızıl alması
Sararmış olmuş Ayvası
Sarptur Alaman dağları
Hisarları koyup gitdük
Atrafını viran itdük
Oğlın kızın esir itdük
Sarptur Alaman dağları
Aşduk eşdük bellerin
Yidük hem tatlu ballarını
Çok yangulduk yollarını
Sarpdur Alaman dağları
Dünyede şey kalmaz olur
Sağ olan baş gene gelür
Karacaoğlan gör nice bilür
Sarptur Alaman dağları
Kaynak: Karacaoğlan

Sason Dağlarında Naneler Biter
Sason Dağlarında naneler biter
Nanenin kokusu cihana yeter
Anne bu ayrılık ölümden beter
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Of aman aman da hallerim yaman
Sason Dağlarında kaldık bir zaman
Sason Dağlarında topları patlar
Kesilmiş kelleler gövdeler hoplar
Anneler evinde oğlunu bekler
Of aman aman da hallerim yaman
Sason Dağlarında kaldık bir zaman
Sason Dağlarında serildim yattım
Sertabip gelince kan tere battım
Anne ben bu canı bir yare sattım
Of aman aman da hallerim yaman
Sason Dağlarında kaldık bir zaman
Kaynak: Muharrem Özdemir

Satan Satana
İhanet aldı gidiyor
Vatanı satan satana
Kurtlar kuzuyu güdüyor
Kimde yüz var ki utana
Tilki kümesi belledi
Tavuğu kazı elledi
Sansara haber yolladı
Feriği tutan tutana
Çakallar dönüyor leşe
Kimsede kalmadı neşe
Kuzgunlar geldi peşpeşe
Payını yutan yutana
Samanlıkta sarı saman
Mezardan hortladı şaman
Sahtekara uydu zaman
Kazığı atan atana

Sayfa 2354

İlhami yansa da başın
Oynatılmış köşe taşın
Dostunu seçerken düşün
İflastan batan batana
Kaynak: İlhami Arslantaş

Satayım (Silmek İstiyorum)
Silmek istiyorum göz yaşlarımı
Derdin gamın anasını satayım
Sevdiğim kararttı ufuklarımı
Ben sevdamın anasını satayım
Ne boşalttı ne doldurdu bu felek
Ne arattı ne buldurdu bu felek
Ne öldürdü ne soldurdu bu felek
Bu dünyanın anasını satayım
Ferhat etti dağı deldirdi beni
Garip Şahballı’ya güldürdü beni
Mecnun etti çöle saldırdı beni
Ben Leylanın anasını satayım
Kaynak: Hilmi Şahballı

Satılıyor Berçenek
Duyun insanlar duyun
Satılıyor Berçenek
Berçenek benim köyüm
Satılıyor Berçenek
Aslanlar hep yiyor et
Hangi derde diyem evet
Bize baksın hükümet
Satılıyor Berçenek
Bizi korusun hükümet
Satılıyor Berçenek

Can vermişti ruma atan
Kan ağlıyor şimdi vatan
Rahat verin şehit yatan
Sarılsın vatan vatana

Çoluk çocuk dağılacak
Yoksullar boğulacak
Bilmem ki halim ne olacak
Satılıyor Berçenek

Can çıktı çıkmadı huyun
Bulandı karıştı oyun
Menşeyi ırakta suyun
Balığı tutan tutana

Elbistanlı çıktı dağa
Baktım bahçeye bağa
Alır köyümü ağa
Satılıyor Berçenek
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Yüreğim yaralıdır
Bilmem ağam nerelidir
Kul Mahzuni oralıdir
Satılıyor Berçenek

Sayfa 2355

Bu dünya bizlere sizlere kalmaz
İnsan kanı ile pazarlık olmaz
Vahşeti yaşayan bir daha gülmez
Barış istiyoruz savaşa hayır

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Satma Sakın Toprağı
Aman oğlum satma sakın elindeki toprağı
Anan kibi seni besler bereketli kucağı
Piçen arpa aş istemez verir sana bunları
Sefil rezil olma sakın satıp ana toprağı
Yediklerin içtiklerin ep bu topraktan kele
Cebindeki akçaları sana bu toprak vere
Alma armut arpa boğday bağ ve bostan cümlesi
Toprağın verdiği baylık satma sakın toprağı
Onu bilip sevmelisin çayır ile bağçayı
Akça suvdur akar kiter bitirirsin akçayı
Bağça kitti akça bitti ne olur senin alın
Aman oğlum topla akça geri kaytar bağçayı
Bak senin bir çayırın bar, ne güzeldir çokrağı
Şırıl şırıl kele suvu yarıp kara toprağı
Lanet ider sana çokrak satma sakın çayırı
Eğer satsan çevirirsin fenaya sen hayırı
Saç tarlaya arpa boğday işle bekle tarlayı
Bir saçarsın on alırsın unutmayıp Hudayı
Bir çuval boğdaya karşı altın kumüş verirler
Kereklerin er neyse bunlar ile kelirler
Aman oğlum satma sakın elindeki toprağı
Anan kibi seni besler bereketli kucağı
Piçen arpa aş istemez verir sana bunları
Sefil rezil olma sakın satıp ana toprağı
Kaynak: İsmail Bey Gaspıralı

Savaşa Hayır
Bütün insanlara davetim vardır
Barış istiyoruz savaşa hayır
Gayri birleşmenin zamanı geldi
Barış istiyoruz savaşa hayır
Geçmiş savaşlardan dünyamız yorgun
Seyirci kalana insanlık kırgın
Artık hiç bir ulus yemesin vurgun
Barış istiyoruz savaşa hayır
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Başı kör mermiler Yiğit tanımaz
Öldürülen canlar geri gelemez
Çocuk öldürenler insan olamaz
Barış istiyoruz savaşa hayır
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Savulsun Gitsin
Ambargo mambargo dinleme gardaş
Gelin Amerika kovulsun gitsin
Üsleri müsleri çıksın burdan
Kendi toprağına savulsun gitsin
Bu herifler senden alır haşhaşı
Morfin eder sana açar savaşı
Boşuna vurmadan gardaş gardaşı
Bir bayram davulu çalınsın gitsin
Elin gavurunu boşa çağırma
Evdeki dövüşü ele duyurma
Seni senden beni benden ayırma
Böyle bir memleket öğünsün gitsin
Bu topraklar bizimdir bizim olacak
Amerika bela buldu bulacak
Mahzuni bağımsız şehit kalacak
Yeter ki Türkiye'm dev olsun gitsin
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Savuştun (Yalan Çıktın)
Yalan çıktın bulunmadın sözünde
Sormadın hatırım çıktın savuştun
Arzumanım kaldı ela gözünde
Serimi sevdaya saldın savuştun
Su gibi nazile akmadın gittin
Gün gibi karşıma çıkmadın gittin
Bir kere yüzüme bakmadın gittin
Beni ataşına yaktın savuştun
Kul Pervane'm der yolun gözettim
Geldiğin yollara güller bezettim
Öz yarimdir deyi elim uzattım
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Hemen hatırımı yıktın savuştun
Kaynak: Aşık Pervani

Savuşur (Mürşidi Kamille)
Mürşidi kamille eyler savaşı
Çarşıdan pazardan alır savuşur
Olura olmaza açma kumaşı
Bu müşteri değil bakar savuşur
Aşıklık maşukluk acayip haldir
Aşkın deryasına gemini daldır
Bir ulu göl bul da kabını doldur
Yalancı sel derler akar savuşur
Körlerin gittiği yoldan sapmalı
Gelenden geçenden hisse kapmalı
Sıratın başına bir dam yapmalı
Yolu düzgün olan çeker savuşur
Altından tavanlı konağın olsa
Cevahir yıldızdan direği olsa
Bu alemde senin yüreğin olsa
Acımaz yüreği yıkar savuşur
Çektiği Said'in elemle yare
Bulunmaz derdine olanca çare
Gönlüm yıkılıyor akan pınara
Pençesine çarpar söker savuşur
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Saygımız Var
Dünyada hakkın sırrına
Erenlere saygımız var
Daima hep gerçekleri
Görenlere saygımız var
İnsan odur sır saklaya
Töhmet altında kalmaya
Haklı hakkını haklıya
Verenlere saygımız var
Ergünün söylenir meti
Dost yolunda çek zahmeti
Ana baba dost kıymeti
Bilenlere saygımız var
Kaynak: Ozan Ergün Yalçın
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Sayfa 2356

Sayılır (Arzusun Çektiğim)
Arzusun çektiğim gül yüzlü dostum
Erenlerin demi nurdan sayılır
On iki İmam katarına dizilsen
Muhammet Ali'ye yardan sayılır
İhlas ile giden bu yoldan dönmez
Dost olan dostundan ikilik bulmaz
Eri hak bilmeyen hakkı bulamaz
Gözü bakar ama körden sayılır
Üç beş imiş bu dünyanın sefası
Sefasından artık etmiş cefası
Gerçek erenlerin nutku nefesi
Biri kırktır kırkı birden sayılır
Gerçek aşık menzilinde durursa
Ocak gibi yapıp yağı erirse
Bir kişi kusuru özden görürsen
O da erdir gerçek erden sayılır
Abdal Pir Sultan'ım Bağdat'tır vatan
İkilikten çıkıp birliğe biten
Erenler yoluna kil ü kal katan
Yolun dikenidir hardan sayılır
Kaynak: Sadık Hüseyin Dede

Sayidem Otur Yanıma
Sayidem Sayidem otur yanıma
Sürmeler mi çekeyim ela ela gözüne
Uyma da dedim uydun eller sözüne
Top zülüflü Sayidem otur otur yanıma
Kardan beyaz kollarını dola dola boynuma
Evlerinin önü hamam kapısı
Hamamdan geliyor nazlı yarin kokusu
Kendi küçük amma cilve kutusu
Top zülüflü Sayidem otur otur yanıma
Kardan beyaz kollarını dola dola boynuma
Kaynak: Sarı Recep

Saza Niye Gelmedin
Saza niye gelmedin
Söze niye gelmedin
Var gündüz karın eyle
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(Gündüz belli işin var)
Gece niye gelmedin
Üç gün dedin beş gün dedin
Aylar oldu gelmedin
Geçen Cuma gelecektin
Aylar oldu gelmedin
(Haftalardır gelmedin)
Çaldığım saza mı yanam
Ettiğin naza mı yanam
Alam yari koynuma
Kış yatam yaz uyanam
Üç gün dedin beş gün dedin
Aylar oldu gelmedin
Geçen Cuma gelecektin
Aylar oldu gelmedin
(Haftalardır gelmedin)
Kaynak: Lamia Benek

Sayfa 2357

Saza Niye Gelmezsen
Çaldığın saza mı yanam
Ettiğin naza mı yanam
Alım yari yanıma
Kış yatım güz uyanım
Sana niye gelmezsen
Söze niye gelmezsen
Var gündüz karın eyle
Gece niye gelmezsen
Vurgunam kara gözüne
Yandırma sevdan közüne
Canımı kurban ederem
Sevdiğim bir tek sözüne
Sana niye gelmezsen
Söze niye gelmezsen
Var gündüz karın eyle
Gece niye gelmezsen

Saza Niye Gelmesen

Kaynak: Lamia Benek

Çaldığın saza mı yanım
Ettiğin naza mı yanım
Alım yarı yanıma
Kış yatım güz uyanım

Saza Sarıldım

(Bağlantı)
Saza niye gelmesen
Söze niye gelmesen
Var gündüz karın eyle
Gece niye gelmesen
Vurgunam kara gözüne
Yandım sevda közüne
Canım kurban ederem
Sevdiğim bir tek sözüne
Bağlantı
Çaldığın saza mı yanım
Ettiğin naza mı yanım
Alım yarı yanıma
Kış yatım güz uyanım
Bağlantı
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Bu dünyanın derdi yaşamın kahrı
Feleğe kızdıkça saza sarıldım
Sevdiğim saydığım candan dostlarım
Kafamı bozdukça saza sarıldım
Bilinmiyor imiş insanın özü
Varlık hırsı ile doluysa gözü
Çıkar için kendin öğenin sözü
Bana dokundukça saza sarıldım
Arayıp gezdikçe derdime çare
Bölünür yüreğim bin pare pare
Melhem diye elim açtığım yare
Deyişler yazdıkça saza sarıldım
Bazen kucakladım bazen yaslandım
Kimi zaman coştum çaldım uslandım
Haksızı gördükçe ona hırslandım
Bu gönlüm azdıkça saza sarıldım
Saz sevgisi girmiş tüm benliğime
Gürani Doğan'ım anlatam kime
Yaşamın kahrından gelip içime
Sızılar sızdıkça saza sarıldım
Kaynak: Gürani Doğan
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Sayfa 2358

Sazalca'dan Çıktım

Caylar kimi çağlar sazım

Sazalca'dan çıktım ben de gelirim amman
Mapus olacağımı da ben de bilirim amman
İflah olmaz ben bu dertten ölürüm amman

Gülarenin arzu varı
Dedem Gorgud yadikarı
Goyma hele ömür yarı
Duman yolu bağlar sazım

Uzat ellerine de kınalar yakayım amman
Sen sallan da ben boyuna bakayım amman
Ak gerdana liraları takayım amman
Halime kız çay aşağı geliyor amman
Kaşıynan gözleri gel gel ediyor amman
Hovardalar ardısıra geliyor amman
Uğramaz yanıma da tövbeler olsun amman
Olsun da badeler olsun
Annen de kaynanam olsun
Halime'nin çayda buldum izini amman
Duman sandım şalvarının tozunu amman
Açtım yaşmağını öptüm yüzünü amman

Kaynak: Gülare Azaflı

Sazım Yanar Sözüm Yanar
Sürüde bir koyun oldun
Kurdu kuşu ağırladın
Şu dilime ateş verdin
Sazım yanar sözüm yanar
Yaralarım deşilince
Gün geceye devşirince
Gönüller taş kesilince
Sazım yanar sözüm yanar

Uzat ellerine de kınalar yakayım amman
Sen sallan da ben boyuna bakayım amman
Ak gerdana liraları atkayım amman

Gönül türküm susmaz oldu
Dost yaramı sarmaz oldu
Sevdam yare yetmez oldu
Sazım yanar sözüm yanar

Kaynak: Nurettin Bayhan

Kaynak: Hüseyin Turan

Sazda Vefa Arayan

Sazıma

Mızrap ile sazda vefa arayan
Tellerine dügümlenen gönül ey
Aşkın haretine düşüp eriyen
Küllerne düğümlenen gönül ey

Ben Giderim Sazım Sen Kal Dünyada
Gizli Sırlarımı Aşikar Etme
Lal Olsun Dillerin Söyleme Yada
Garip Bülbül Gibi Ah U Zar Etme

Anladım ki aklın yolu birimiş
Kaderimde hep ayrılık varımış
Geçit vermez dağı duman bürümüş
Yollarına düğümlenen gönül ey

Gizli Dertlerimi Sana Anlattım
Çalıştım Sesimi Sesine Kattım
Bebe Gibi Kollarımda Yaylattım
Hayali Hatır Et Beni Unutma

Söz: Dursun Ali Akınet

Bahçede Dut İken Bilmezdin Sazı
Bülbül Konar mıydı Dalına Bazı
Hangi Kuştan Aldın Sen Bu Avazı
Söyle Doğrusunu Gel İnkar Etme

Sazım (Sene Gurban Olum)
Dillen sene gurban olum
Sensiz gönlüm ağlar sazım
Yanıg Keremi Dilgemi
Üreyim dağlar sazım
Neçe duysun seni naşı
Meğrur sahla eyme başı
Misri gılınçın yoldaşı
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Benim Her Derdime Ortak Sen Oldun
Ağlarsam Ağladın Gülersem Güldün
Sazım Bu Sesleri Turnadan M'aldın
Pençe Vurup Sarı Teli Sızlatma
Ay Geçer Yıl Geçer Uzarsa Ara
Giyin Kara Libas Yaslan Duvara
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Yanından Göğsünden Açılır Yara
Yar Gelmezse Yaraların Elletme
Sen Petek Misali Veysel'de Arı
İnleşir Beraber Yapardık Balı
Ben Bir İnsanoğlu Sen Bir Dut Dalı
Ben Babamı Sen Ustanı Unutma
Kaynak: Aşık Veysel

Sazımdaki Tel Ağlar
Dağlar Size Sözüm Var
Dertli Çalar Sazım Var
O Yar Sarmaz Yaramı
Yüreğimde Sızım Var
Bülbül Ağlar Gül Ağlar
Sazımdaki Tel Ağlar
Yanar Yürek Köz Olur
Döner Tele Saz Olur
Teller Ağlar İniler
Gönüllere Gız Olur

Sebebi Var (Efkarlanma Gönül)
Efkarlanma gönül böyle
Külli şeyin sebebi var
Sen kendini yazıp eğle
Külli şeyin sebebi var
Bu bir sırdır alem bilmez
Giden fırsat geri gelmez
Kulun rızkı eşit olmaz
Külli şeyin sebebi var
Onun azdır bunun çoktur
Kimisinin hiç de yoktur
Onu gözü daha toktur
Külli şeyin sebebi var
Hepsi de hakkın ikrarı
Anlamazsın bu esrarı
Sen gene hak deyip yürü
Külli şeyin sebebi var
Kul Dumani coşup çağlar
Bazen durup bazen ağlar
Birgün kısmet bize uğrar
Külli şeyin sebebi var
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Sayfa 2359

Kaynak: Aşık Dumani

Sebebim Tütündür
Hacılar köyüne varamadım
Tütüncü beyinin gızını alamadım
Gelen belalara garşı goyamadım
Gelin arkadeşler gelin yanıma
Sebebim tütündür basın kanıma
Hacılar köyünü bastığım oldu
Tütünün de denkleri yastığım oldu
Zalim arkadeşlerim kaçtığım oldu
Gelin arkadeşler gelin yanıma
Sebebim tütündür basın kanıma
Hacıalr köyünde ateşim yanar
Elli tane kurşun başımda döner
Ellerin dalına bülbüller konar
Gelin arkadeşler gelin yanıma
Sebebim tütündür basın kanıma

Sebep Mezarında Yosunlar Bitsin
Sebep mezarında yosunlar bitsin
Yılanlar çayanlar mekanın tutsun
Viran olsun yurdun baykuşlar ötsün
Kimsesiz ellerde kalasın sebep
Evin yıkılsın sebep
Belin bükülsün sebep
Otuziki dişlerin birden
Sökülsün sebep
Nerden geldin girdin benim arama
Derman bulunmasın gizli yarana
Hep senin yüzünden döndüm Kerem'e
Sen de benim gibi olasın sebep
Evin yıkılsın sebep
Belin bükülsün sebep
Otuziki dişlerin birden
Sökülsün sebep
İlkin ilkin kalkamaz ol yerinden
Ahirinde ben tutayım elinden
Ayrılasın sahibinden evinden
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İki büklüm olup kalasın sebep
Evin yıkılsın sebep
Belin bükülsün sebep
Otuziki dişlerin birden
Sökülsün sebep
Kaynak: Yöre Ekibi

Sebep Oldun Ayırdın Beni
Sebep oldun ayırdın beni yardan
Tiğ-ı gazab sana yar olsun rakiyb
Kurtulma cihanda ah ile zardan
Köhne dünya başına dar olsun rakiyb
Geçer günüm gam ile safa sürme
Alemde mahrum ol murada erme
Ahirette rahat yüzünü görme
Cehennemde yerin nar olsun rakiyb
Ol gözleri meste oldum müptela
Sen nedamet oldun başıma bela
Güldürmesin seni efendim Mevla
Ağlamaklar sana kar olsun rakiyb
Dilerim zindanlar olsun durağın
Derd ü mihnet ile geçsin her çağın
Tutulsun daima elin ayağın
Ruz ile şeb işin zar olsun rakiyb
Doludur gözlerim yaş ile nemden
Ömer' i ayırdın ol gonca femden
Kurtulmayasın sen der ü elemden
Bela mihnet başına var olsun rakiyb

Sayfa 2360

Sana erişmekti en son muradım
Yoksa Nurşani'ye sen ecel misin
Kaynak: Aşık Nurşani

Sebü'l-Mesani
Sebü'l-mesani kitabın okusan
Türablıktan a'la yol mu bulunur
Bülbül olsam dört kapıda şakısam
Türablıktan a'la yol mu bulunur
Türab ol ki çiğnesinler üstünü
Anda fark et düşmanını dostunu
Nesimi gibi yüzdüregör postunu
Türablıktan a'la yol mu bulunur
Türab ide özün türab ol türab
Kalbindeki kini kibrini bırak
Muhammed Ali'nin cemalin görek
Türablıktan a'la yol mu bulunur
Şükr olsun türablıktan doğrudur yolum
Ali'ye de malum ahvalim halim
Balım Sultan Haydar kend'aslan Ali'm
Türablıktan a'la yol mu bulunur
Balı'yı türab eden aşkın meyidir
Ali Seydi Şah İbrahim soyudur
Türablıktan Şah-ı Merdan huyudur
Türablıktan a'la yol mu bulunur
Kul Himmet'im Kulhüvallahü ahad
Cesetimden can kalmadı bu saat
Dün ü günü bildim idim Muhammed
Türablıktan a'la yol mu bulunur

Kaynak: Aşık Ömer
Kaynak: Kul Himmet

Sebep Sen Oldun
Bu hale gelmeme sen sebep oldun
Tufan mısın yağmur musun sel misin
Kötü günlerimi bir fırsat bildin
Düşman mısın dost mu bilmem el misin
İnandım sözüne candan dinledim
Düşeli sevdana nice inledim
Ne olduğun meçhul sanma anladım
Sazımda inleyen sırma tel misin
Bir defa kötüye çıkınca adım
Kalmadı burada düzenim tadım
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Sefa Geldin (Kadem Bastı)
Kadem bastı gönül tahtı
A sultanım sefa geldin
Dil-i pür-ü reng-ü tabım
Derde derman sefa geldin
Gel ey dilber-i al-i şan
Çün sensin Hüsrev-i devran
Sana ben hep olam hayran
Benim canım sefa geldin
Gel ey dilberlerin şahi
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Melahat burcunun mahi
Geda’nın hali nigahi
Sorup şahım sefa geldin

Sayfa 2361

Kırklar bu meydanda gezer dediler
Evliyayı yola dizer dediler
Destini destinden üzer dediler
Nefsaniyetine uyan gelmesin

Kaynak: Aşık Gedayi

Sefa Geldin Bizim Ele
Sefa geldin bizim ele
Efendim sen sefa geldin
Bizi koydun ah u zara
Her dertlere deva geldin
(Bağlantı)
Aman dostum dosta yara
Dost bulunmaz derde çare
Her suyun geçidin ara
Kul olayım vara vara

Pir Sultan'ım eydür dünya fanidir
Kırkların sohbeti aşk mekamdır
Kusura kalmayan kerem kahidir
Gönülde karası olan gelmesin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Seferim Var Gürcistan'a
Seferim var Gürcistan'a
Benim ile göçen gelsin
İnmesin namert meydana
Candan serden geçen gelsin

Kırmızı güller biterken
Şeyda bülbüller öterken
Bu gönlüm gamda yatarken
Hayranım sen deva geldin

Çağırın askerin hepisin
Seçin içinden kötüsün
Gürcistan beden kapısın
Bir yumrukta açan gelsin

Bağlantı

Kulak tut merdin sözüne
İnelim meydan yüzüne
Ecel gömleğin özüne
Kend'eliyle biçen gelsin

Sözü şehri şehri tatlı
Leb-i gevherden kıymetli
Hakikatli muhabbetli
Hayranım sen sefa geldin
Bağlantı

Köroğlu bir genç aslandır
Dört bir yanı dost düşmandır
Dövüş bir düğün bayramdır
Candan serden geçen gelsin

Kaynak: Muharrem Koç

Sefasına Cefasına Dayandım
Sefasına cefasına dayandım
Bu cefaya dayanmayan gelmesin
Rengine hem boyasına boyandım
Bu boyaya boyanmayan gelmesin
Rengine boyandım meyinden içtim
Nice canlar ile didar görüştüm
Muhabbet eyleyip candan seviştim
Muhabbeti küfür sayan gelmesin
Muhabbet eyleyip yokla pirini
Yusun senin namus ile arını
Var bir gerçek ile kıl pazarını
Kıldığın pazardan ziyan gelmesin
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Dinleyin yiğit sözünü
Çekerim güzel nazını
Gürcistan'ın has kızını
Terkin alıp kaçan gelsin
Kırat'ıma verin yemin
Kimselere etmen zulüm
O yollarda çoktur ölüm
Tatlı candan geçen gelsin
Hani koç Köroğlu hani
Dost ile düşmanı tanı
Kılıcından akan kanı
Şerbet edip içen gelsin
Kaynak: Köroğlu
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Sefil Baykuş Merak Eder Dilimi
Sefil baykuş merak eder dilimi
Ölüm lal eyledi dillerim yoktur
Eğdi kametimi büktü belimi
Kalkamam ayağa hallerim yoktur
Ben gelende bizim yerler yaz idi
Ettiğimiz cilve idi naz idi
Cehiz düzemedim ömrüm az idi
Göçtüm gömlek ile şallarım yoktur
Gelinlik elimin kınası solmuş
Kara gözlerime topraklar dolmuş
Sararmış gül benzim zağfiran olmuş
Solmuş al yanağım hallarım yoktur
Haber edin kuşlar çeksin yasımı
Yuva yapsın püskülümü fesimi
Koymadılar ben dolduram tasımı
Deryadan ayrıldım sellerim yoktur
Ecel beni bir kuş etti uçurdu
Kağızman'ın bağlarından göçürdü
Kahpe felek beni çarhtan geçirdi
Yaslıyım yeşilim allarım yoktur
Haber edin ishak kuşlar göçende
Selam söylen her turnalar geçende
Ağ kırmızı sarı güller açanda
Yollayın bana da güllerim yoktur
Yaren yoldaş beni düşlerde görsün
Görenler de halim hatırım sorsun
Yoldan gelip geçen Fatiha versin
Felek dilencisi mallarım yoktur
Hıfzı'ya emanet dört yavru koydum
Çeşmim yaşı ile yıkandım yuydum
Bu fani dünyanın tadına doydum
Arısız kovanda ballarım yoktur
Kaynak: Kağızmanlı Hıfzı

Sefil Baykuş Ne Gezersin
Sefil baykuş ne gezersin bu yerde
Yok mudur vatanın illerin hani
Küsmüş müsün selamımı almadın
Şeyda bülbül şirin dillerin var mı
Ecel tuzağını açamaz mısın
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Sayfa 2362

Açıp da içinden kaçamaz mısın
Azat eyleseler uçamaz mısın
Kırık mı kanadın kolların hani
Bir kuzu koyundan ayrı mı durdu
Yemez mi dağların kuşuyla kurdu
Katardan ayrıldın şahin mi vurdu
Turnam teleklerin tellerin hani
Aç mısın yok mudur ekmeğin aşın
Odan ne karanlık yok mu ataşın
Hanidir güveyin hani yoldaşın
Hani kapın bacan yolların hani
Kara yerde mor menevşe biter mi
Yaz baharda ishak kuşu öter mi
Bahçede alışan çölde yatar mı
Uyan garip bülbül güllerin hani
Burda yorgan döşek yastık var mıdır
Bu geniş dünyada yerin dar mıdır
Dalın tahta duvar önün yar mıdır
Yeşil başlı sunam göllerin hani
Körpe maral idin dağlarımızda
Dolanırdın sol u sağlarımızda
Taze fidan idin bağlarımızda
Felek mi budadı dalların hani
Düğününde acı şerbet içildi
Gelinlik esvabın dar mı biçildi
İlikle düğmele göğsün açıldı
N'oldu kemer beste bellerin hani
Alışmış kaşların var mı kınası
Ala idi gözlerinin binası
Kocaldın mı onbeş yılın sunası
Yok mudur takatın hallerin hani
Emmim kızı aç kapıyı gireyim
Hasta mısın halin hatrın sorayım
Susuz değil misin bir su vereyim
Çaylarda çalkalanan sellerin hani
Yatarsın gaflette gamsız kaygusuz
Ninni balam ninni kalma uykusuz
Hem garip hem çıplak hem aç susuz
Felek fukarası malların hani
Her gelip geçtikçe selam vereyim
Nişangah taşına yüzüm süreyim
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Kaldır nikabını yüzün göreyim
Ne çok sararmışsın halların hani
Civan da canına böyle kıyar mı
Çıkıp da bağlara bakamaz mısın
Kaldırsam ayağa kalkamaz mısın
Ver bana tutayım ellerin hani
Sen de Hıfzı gibi tezden uyandın
Uyandın da taş yastığa dayandın
Aslı Hanım gibi kavruldun yandın
Yeller mi savurdu küllerin hani
Kaynak: Recep Hıfzı

Sefil Benim
Sormayın halimi benim
Sustu söylemiyor benim
Doktor bana su vermesin
Akıyor çeşmimde selim
Anam selim oy oy
Garip benim oy oy
Sefil benim oy oy
Yıkılmış tahtım sarayım
Doğuştan bahtı karayım
Tabip bana neylesin ki
Yüreğimden yaralıyım

Sayfa 2363

Terk olayım külli vardan
Çıkıp gidem bu diyardan
Ayrı düştüm nazlı yardan
Hasretimle tüter şimdi
Dağ başında kar olurmuş
Dünya başa dar olurmuş
Bu dert bize zar olurmuş
Artık hicran yeter şimdi
Olur güzelin vefası
Çoktur aşığın cefası
Benimle yarin sefası
Beterinden beter şimdi
Daimi'yim der gezelim
Döküldü gitti gazelim
Benim o nazlı güzelim
Ele meyil katar şimdi
Kaynak: Aşık Daimi

Sefil Kullar (Telli Turnam)
Telli turnam seni gafil avlarlar
Senin dost sandığın o sefil kullar
Sana dost gözüküp fırsat kollarlar
Senin dost sandığın o sefil kullar

Anam selim oy oy
Garip benim oy oy
Sefil benim oy oy

Zamansız söyleme sakla fikrini
Açmayasın her insana derdini
Küçümserler seni koru kendini
Senin dost sandığın o sefil kullar

Kapandı kısmetim bahtım
Bu dünyada kaldı ahtım
Ecel döşeğinden kalktım
İşte bakın yolcu benim

Olma sakın her insanla muhatap
İnsana en yakın dost olan kitap
Etmezler seni de baltaya bir sap
Senin dost sandığın o sefil kullar

Anam selim oy oy
Garip benim oy oy
Sefil benim oy oy

Aldanma insanın görünüşüne
Sapma doğru yoldan geç git işine
Dikkat et avcılar düşer peşine
Senin dost sandığın o sefil kullar

Kaynak: Zeki Salman

Sefil Bülbül Öter Şimdi
Bahar geldi bağımıza
Gonca güller biter şimdi
Nazar eyle çağımıza
Sefil bülbül öter şimdi
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Acı gerçeklerden korkma ölümden
Sakın türlü kötülükten zulümden
Mahrum ederler seni mal-mülkünden
Senin dost sandığın o sefil kullar
Konuşurken sözünü bilerek söyle
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Anlamsız mantıksız konuşma öyle
Gaybetine konuşurlar hep böyle
Senin dost sandığın o sefil kullar

Sayfa 2364
Kaynak: Seyit Nesimi

Seher Oldu Vaktoldu

Bin bir türlü dert açarlar başına
Soğuk su katarlar pişmiş aşına
Bakmazlar ki gözlerinin yaşına
Senin dost sandığın o sefil kullar

Seher oldu vaktoldu
Sinem yare taht oldu
Ötün bülbüller ötün
Yar gelecek vaktoldu

Kendini bilenler asla küçülmez
İnsan şerefine değer biçilmez
İyi midir kötü müdür seçilmez
Senin dost sandığın o sefil kullar

Seherlerde uyan yar
Bağrıma kan koyan yar
Evvel böyle değildin
El sözüne uyan yar

Telli turnam sakın uçma yüksekten
Engin ol vaz geç dostuna küsmekten
Zevk alırlar seni kötülemekten
Senin dost sandığın o sefil kullar

Sabah seherdir yarim
Gamzen kadehtir yarim
Bülbüller figan eyler
Uyan sabahtır yarim

Kasım der ki turnam tek gezme hergün
Kurala uymayanı ederler sürgün
Tuzağa düşürürler seni de bir gün
Senin dost sandığın o sefil kullar
Tuzağa düşürürler seni de bir gün
Senin dost sandığın o sefil kullar
Kaynak: Kasım Karşı

Seher Oldu Ey Nigarım
Seher oldu ey nigarım
Belki gidem diyarımdan
Felek zulmedip ayırdı
Beni gül yüzlü yarımden
Ölen bilir kalan bilir
Seni turap olan bilir
Muhabbet kokusu gelir
Yel estikçe damarımdan
Senin elin bana ermez
Benim gözüm seni görmez
Murayiler kain olmaz
Ayırır yari yarinden
Seyit Nesimi'nin ahı
Gidenler gelmez bir dahi
Medet ey kulların şahı
Mahrum koyma didarından
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Kaynak: Şükrü Çadırcı

Seher Seher Seyre Vardım
Seher seher seyre vardım
Ne bağ bildi ne de bağban
El uzadıp bir gül verdim
Ne bağ bildi ne de bağban
Dedim bu bağ ne ecep yerdi
Çiçehleri taze verdi
Yarim mene buse verdi
Ne bağ bildi ne de bağban
Bağın beresinden aştım
Süsen sümbüle dolaştım
Oynadım güldüm danıştım
Ne bağ bildi ne de bağban
Şahan deyer ok mu attın
Kulli yaremi oyattın
Gül çiçehten yükümüm tuttum
Ne bağ bildi ne de bağban
Kaynak: Yöre Ekibi

Seher Vakti Çaldım Yarin Kapısın
Seher vakti çaldım yarin kapısın
Baktım yarin kapıları sürmeli
Boş bulmadım otağının yapısın
Çıka geldi bir gözleri sürmeli
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Açtırdım kapıyı girdim içeri
Aklımı başımdan aldı o peri
Dedim sen de buldum lal-ü gevheri
Dedi yoh yoh bir mehenge sürmeli
Dedim dilber hiç yapı yok yapında
Oynanılmaz urganında ipinde
Ölene dek kul olayım kapında
Dedi yok yok seni burdan sürmeli
Dedi dilber niçin yüzümden bezdin
Etim kebap edip derimi yüzdün
Aşığın kastına silah mı düzdün
Ne martin ne mavzer ne de sürmeli
O kevn-ü mekanı tuttu ışığın
Nöbetin bekleyen alır keşiğin
Beklemeli o sultanın eşiğin
Günde yüz bin kere yüzler sürmeli
Agahi karıştırır kanlı yaş ile
Hak bulunmaz hayal ile düş ile
Eremen menzile bu gidiş ile
Binip aşk atına hemen sürmeli
Kaynak: Emlekli Agahi

Seher Vakti Çaldım Yarin Kapısını
Seher vakti çaldım yarin kapısını
Baktım yarin kapıları sürmeli
Boş bulmadım otağının yapısın
Çıkageldi bir gözleri sürmeli
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan haller ey
Açtırdım kapıyı girdim içeri
Aklımı başımdan aldı o peri
Dedim sende buldum halis gevheri
Dedi yoh yoh bir mehenge sürmeli
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan haller ey
Hep gönüller muradıdır aşığın
Nöbetin bekleyen alır keşiğin
Beklemeli şu sultanın eşiğin
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Sayfa 2365

Günde yüzbin kere yüzler sürmeli
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan haller ey
Gahi karıştırır kanı yaş ile
Dost bulunmaz hayal ile düş ile
Yetilmez menzile bu gidiş ile
Hemen aşk atına binip sürmeli
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan haller ey
Kaynak: Neşet Ertaş

Seher Vakti Çaldım Yarin Kapısını 1
Seher vakti çaldım yarin kapısını
Baktım yarin kapıları sürmeli
Hoş bulmadım otağının yapısını
Çıkageldi bir gözleri sürmeli
Açtırdım kapıyı girdim içeri
Aklımı başımdan aldı o peri
Dedim sende buldum halis gevheri
Dedi yok yok bir mihenge sürmeli
Dedim hiç yapı yok senin yapında
Oynanılmaz urganınla ipinde
Dedim dahi çok mu duram kapında
Dedi yok yok seni burdan sürmeli
Dedim ki ne kadar yüzümden bezdin
Etim kebap ettin derimi yüzdün
Aşık katletmeye silah mı dizdin
Martini mavzeri bir dem sürmeli
Şu kevn ü mekanı tutmuş ışığın
Nöbetin bekleyin alır keşiğin
Beklemeli bir sultanın eşiğin
Günde yüz bin kere yüzler sürmeli
Agahi karışır kanlı yaş ile
Dost bulunmaz hayal ile düş ile
Yetilmez menzile bu gidiş ile
Hemen aşk atına binip sürmeli

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 2366

Kaynak: Aşık Agahi

Seher Yeli (Sanadır Niyazım)

Seher Vakti Kalkan Kervan

Sanadır niyazım derunu dilden
Mevla'nın aşkına dur seher yeli
Çıkarmış mı beni yarim gönülden
Varınca divana sor seher yeli

Seher vakti kalkan kervan
İnileyip zarilenir
Bir güzele düşen gönül
Çiçeklenir korulanır
Bahçenizde güller biter
Dalında bülbüller öter
Engel gelir bir kal katar
Olan işler gerilenir
Bülbül geldi kondu dala
Bülbülden hata yok güle
Engel bir taş atar göle
Yüzen ördek yaralanır
(<i>Kaynaktaki sözler</i>)
Pir Sultan Abdal'ım göçelim
Elinden bade içelim
İnkar edenden kaçalım
Münkir birgün parelenir
(<i>Repertuardaki sözler</i>)
Pir Sultan Abdal göçelim
Pir elinden bad'içelim
İnkar olandan kaçalım
İnkar bir gün parelenir
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Seher Yeli (Her Seher)
Her seher her sabah çığlışır kuşlar
Derdime bir çare hey seher yeli
Dinmiyor çeşmimde çağlayan yaşlar
Gel buna bir çare hey seher yeli
Hasretim cananın mahcemaline
Ulaşmaz ahvalim varmaz yerine
Tabip kar eylemez dertli gönlüme
Gel buna bir çare hey seher yeli
Karlı dağlar gibi boranda başım
Sevdiceğim dilber hayalim düşüm
Zehir etti felek ekmeğim aşım
Gel buna bir çare hey seher yeli
Kaynak: Aşık Çağlari
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Aşıksın aşıkın gönlün alırsın
Gönlün alıp hem teselli verirsin
Mekke'den ya Medine'den gelirsin
Hak seni yaratmış nur seher yeli
Kan ağlar Gedayi kalmadı mecal
Olmuşum hicr ile ben menendi hal
Göz yaşıyla yazdırmışım arzuhal
Öp elin canana ver seher yeli
Kaynak: Aşık Gedayi

Seher Yeli Dost Köyüne
Seher yeli dost köyüne uğrarsan
Selam götür ellerine aman ha
Muhtelif olmasın ahdı peymanım
Dikkat eyle yollarına aman ha
Dilber sana meyledenler sürüne
Can feda eyledim payi serine
Benden gayri meyil verip birine
Saldırmasın bellerine aman ha
Dayanılmaz sohbetine nazına
aşık oldum kaşlarına gözüne
İnanıp ta aduların sözüne
Emdirmesin dillerini aman ha
Birgün muradıma erdiğim zaman
Ayrılık ateşi nasıl da yaman
Sinesin sineme sardığım zaman
Kınalasın ellerini aman ha
Bazı bazı Ruhsatî'yi yoklasın
Tuzak kursun yollarımı beklesin
Cümle emanetim iyi saklasın
Dağıtmasın mallarımı aman ha
Kaynak: Aşık Ruhsati

Seher Yeli Dost Köyüne Uğrarsan
Seher yeli dost köyüne uğrarsan
Selam söyle ellerine aman ha
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Bizim elin boranı var kışı var
Dikkat eyle yollarına aman ha
Bilmem sana meyil veren sürüne
Canımı vermişim senin serine
Benden başka meyil verip birine
Sardırmasın bellerine aman ha
Bazı bazı Ruhsati'yi yoklasın
Tuzak kurup yollarını beklesin
Cümle emaneti iyi saklasın
Dağıtmasın mallarını aman ha

Sayfa 2367

Seher yeli kız
Sen de yarınlarını aldın demek
Aldın da girdin dalgalara
Bu kavgaya
Gece saçlı kız
Sen de anadan geçtin demek
Geçtin de koştun sevdalına
Yurdun bekler haydi sarın
Ak duvağa
Kaynak: Grup Yorum

(Ek dörtlükler)
Dilber sana meylederler sürüne
Can feda eyledim payi serine
Benden gayrı meyil verip birine
Saldırmasın bellerine aman ha
Dayanılmaz sohbetine nazına
Aşık oldum kaşlarına gözüne
İnanıp da adilerin sözüne
Emdirmesin dillerini aman ha
Kaynak: Aşık Haşimi

Seher Yeli Dost Köyüne Varırsan
Seher yeli dost köyüne varırsan
Sana diyeceğim var seher yeli
Gözlerimden akan kanlı yaşlara
Hele şu halime bak seher yeli
Sakın deli esme zülfün teline
Benden selam söyle o zalim yare
Yazdığım nameyi onun eline
Çağır bir tenhada ver seher yeli
Gülabi'yem daha sabrım kalmadı
Deli gönül Leylasını bulmadı
Bu dünyaya öyle güzel gelmedi
Bulunmaz emsali yok seher yeli
Kaynak: Aşık Gülabi

Seher Yeli Kız
Kömür gözlü kız
Sen de sevdalara düştün demek
Düştün de daldın yangınlara
Yerin hazır haydi katıl
Bu kavgaya
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Seher Yeli Mevlayı Seversen
Seher yeli sen mevlayı seversen
Benim de bir yarim var seher yeli
Estiğin yerlerde yari görürsen
Götür selamımı ver seher yeli
Ver seher yeli ver seher yeli
O yar uykudaysa dokun yüzüne
Incitmeden hatrın sor seher yeli
Senin de aşk düşer ise özüne
Sinene bir ateş kor seher yeli
Kor seher yeli kor seher yeli
Kaynak: Sabit İnce

Seher Yeli Nazlı Yare
Seher yeli nazlı yare
Bildir beni bildir beni
Düşmüşem elden ayağa (ayaktan)
Kaldır beni kaldır beni
Ok vurup sinem dağlatma
Didemde nemi çağlatma
Gel yeter beni ağlatma
Güldür beni güldür beni
Söyle güzeller şahına
Yüz süreyim dergahına
Zehir olam (olan) kadehine
Doldur beni doldur beni
Kul Ahmed'im gönül versem
Dalında (bağında) gülünü dersem
Senden başka (gayrı) yar seversem
Öldür beni öldür beni
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Sayfa 2368

Kaynak: Kul Ahmet

Seher Yelleri (Alemi İnşam)
Alemi inşam zevk ü sefada
Mest eyler kandırır seher yelleri
Her gece dokunsa şirin uykuda
Sesler uyandırır seher yelleri
Hafifçe zar eyler nazik sesinden
Döker kisesini lale fesinden
Kızıl gül açılır hoş nefesinden
Bülbülü yandırır seher yelleri

(Bağlantı)
Seher yıldızı ayırdı bizi
Perişan eyledi dost hepimizi
Seher yıldızı ayırdı bizi
Perişan eyledi yar ikimizi
Bülbüle söyleyin dalına konsun
Bizi böyle eden Allah'tan bulsun
Sabreyle sevdiğim ilkbahar gelsin
Terkedeyim vatanımı yurdumu
Bağlantı

Yüz bin hayıf çark-ı felek işidir
Eser geçer hayalidir düşüdür
Ne yakar zerreyi ne de üşüdür
Ne de usandırır seher yelleri

Karacoğlan der ki konmadan göçtüm
Yar elinden dolu badeler içtim
Kötüler zanneder ben yardan geçtim
Ölmeyince çeker miyim elimi

Estikçe körükler bu aşkın narı
Arşa direklenir siyah buharı
Uçurur dergaha ah ile zarı
Hakka dayandırır seher yelleri

Bağlantı

Ağartır şafaklar meşrik dağını
Hayalde müjdeler seher çağını
Firkata uyandırır cismin bağını
Yari uyandırır seher yelleri
Rahmet bad-ı seher bu kadd-i dala
Fehmeyle menekşe bu böyle mi kala
Haktan hicap etmiş kızarmış lale
Sandım utandırır seher yelleri
Nebadet hem gece düşer zahmete
Seherde gark olur nem-i hikmete
Alemi eşyayı ab-ı rahmete
Elbet boyandırır seher yelleri
Gönül şüphelendi seher yelinden
Belki eser geçer zülfün telinden
Hıfzı bir haber sor canan elinden
Name dolandırır seher yelleri

Kaynak: Karacaoğlan

Seherde Ağlayan Bülbül
Seherde ağlayan bülbül
Sen ağlama ben ağlayım
Ciğerim dağlayan bülbül
Sen ağlama ben ağlayım
Aşık der ki hala böyle
Gideriz biz yola böyle
Felek bildiğini işler
Hemen yüz yıl talab eyle
Bülbülün donları yeşil
Kırmızı güle dolaşır
Ağlamak bana yakışır
Sen ağlama ben ağlayım
Aşık der ki bende vur
Suyu kaldır bende vur
Yedi yerde yaram var
Bir ok al da sen de vur

Kaynak: Recep Hıfzı

Seher Yıldızı
Nazlı yardan bana bir haber geldi
Eger doğru ise büktü belimi
Dediler ki yari yad eller aldı
Kadir mevlam nasib eyle ölümü
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Bülbülün donları sarı
Ben ağlarım zarı zarı
Sen de mi yitirdin yari
Sen ağlama ben ağlayım
Ezel bahar gelmeyince
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Kırmızı gül bitmez imiş
Kırmızı gül bitmeyince
Garip bülbül ötmez imiş

Sayfa 2369

Yanarım ağlarım onüç ondört çağında
O kaş o göz o dil o diş ballar var dudağında

Kaynak: Aşık Veysel

Gümüşten kemeri incecik bellerinde
O kaş o göz o dil o diş kına yar ellerinde

Seherde Bir Bağa Girdim

Kaynak: İsmet Bozkurt

Seherde bir bağa girdim
Ne bağ duydu ne bağbancı
El sundum gülleri derdim
Ne bağ duydu ne bağbancı

Seherde Bülbüle Zarı Kıldıran

Bağın kapısını açtım
Sayın ki cennete düştüm
Yar ile tenha buluştum
Ne bağ duydu ne bağbancı
Seherin bülbülü öttü
Ötüde murada yetti
Teslim Abdal yükün tuttu
Ne bağ duydu ne bağbancı
Kaynak: Teslim Abdal

Seherde Bir Bağa Girdim
Bugün ben bir bağa girdim
Ne bağ duydu ne bağbancı
Gülün şeftalisin derdim
Ne bağ duydu ne bağbancı
Bağın duvarını aştım
Kırmızı gülnen konştum
Öptüm sevdim helallaştım
Ne bağ duydu ne bağbancı
Bağın kapısını açtım
Sanarsın cennete geçtim
Doldurdum badesin içtim
Ne bağ duydu ne bağbancı
Seherin tan yeri attı
Bülbül elvan elvan öttü
Gevheri yükünü tuttu
Ne bağ dydu ne bağbancı
Kaynak: Aşık Daimi

Seherde Bir Bülbül Öter
Seherde bir bülbül öter yarin bağında
O kaş o göz o dil o diş gül açmış yanağında
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Seherde bülbüle zarı kıldıran
Gülü nemra imiş bilmedim ezel
Biçare mecnunu çölde gezdiren
Aşkı leyla imiş bilmedim ezel
Bilal olup muhabbete ekilen
Hakkı bilip yüreğinde sökülen
Efendinin lisanından dökülen
İlmi kimya imiş bilmedim ezel
Zerrece kuluna eyleme minnet
Yetişir Mevla'nının verdiği kısmet
Yalan dünya için çektiğim zahmet
Kuru kavga imiş bilmedim ezel
Rahi aşk olan bilir izzeti
Terki dünya olan sevmez ziyneti
Mürin kullarına Hakkım rahmeti
Ümiderya imiş bilmedim ezel
Siyahi ketmezenez haklı kelamı
Görmeyesin kabir içinde azabı
Aşıklar elinde aşkın kitabı
İlim cavidan imiş bilmedim ezel
Kaynak: Hasan Salman

Seherde Deryaya Dalsam
Seherde deryaya dalsam
Elini elime alsam
Nur cemalini ben de görsem
Allah de kalbim allah de
Seherlerde kalkmaz mısın
Nur çırağını yakmaz mısın
Sen mevladan korkmaz mısın
Allah de kalbim allah de
Seherlerde bir nur çıkar
Hep aşıklar ona bakar
Allah ismi kalbim yakar
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Allah de kalbim allah de
Seherde açılır cennet
Aleme saçılır rahmet
Kıl şefaat ya Muhammed
Allah de kalbim allah de
Sen kendini özendirme
Altınlara bezendirme
Sen rabbini gücendirme
Allah de kalbim allah de
Seherlerde kalk da otur
Bir elini kalbine götür
Dilin ile salavat getir
Allah de kalbim allah de
Nur dağının ağacıyım
Hem tatlıyım hem acıyım
Ben rabbimin muhtacıyım
Allah de kalbim allah de
Kaynak: Ayşe Engin

Seherde İndim Ben Bağa
Seherde indim ben bağa
Güller sarılmış yaprağa
Muradını almayanlar
Nasıl girecek toprağa
Aman aman aman aman
Ölürüm ben ayrılamam
Bülbülleri har ağlatır
Aşıkları yar ağlatır
Ben feleğe neylemişem
Beni her bahar ağlatır
Aman aman aman aman
Ölürüm ben ayrılamam
Kaynak: Şükrü Çadırcı

Seherde Oyan Yeri
Seherde oyan yeri
Sineme dayan yeri
Yüz yıl sel gelse oymaz
Bir gün gam oyan yeri
Seherde sada gelir
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Sayfa 2370

Zulmu çok dada gelir
Bir ölüm bir ayrılmak
İkisi yada gelir
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Seherde Seda Geli
Seherde seda geli
Zulmü çok dada geli
Bir ölüm bir ayrılmak
İkisi yada geli
Seherden oyan yeri
Sineme dayan yeri
Yüz yıl geçse sel oymaz
Birgün gam uyan yeri
Kaynak: Abdurrahman Kızılay

Seherde Uğradım Ben Bir Güzele
Seherde uğradım ben bir güzele
Dedim sarhoş musun söyledi yoh yoh
Ağ elleri boğum boğum kınalı
Dedim bayram mıdır söyledi yoh yoh
Dedim ala nedin dedi gözümdür
Dedim şeker nedir dedi sözümdür
Dedim alma nedir dedi (y)üzümdür
Dedim öpeyim mi söyledi yoh yoh
Dedim İnci nedir dedi dişimdir
Dedim kalem nedir dedi kaşımdır
Dedim onbeş nedir dedi yaşımdır
Dedim daha var mı söyledi yoh yoh
Dedim ölüm nedir dedi aynımda
Dedim zulum nedir dedi boynumda
Dedim turunç nedİr dedi koynumda
Dedim ver ağzıma söyledi yoh yoh
Dedim sırma nedir dedi telimdir
Dedim İnce nedir dedi belimdir
Dedim Emrah nedir dedi kulumdur
Dedim satar mısan söyledi yoh yoh
Kaynak: Ercişli Emrah

Seherde Uyandım
Seherde uyandım bülbül sesi var
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Söyle bu dünyada kimin nesi var
Derde düştüm yüreğimde sızı var
Gitme canım sana bir çift sözüm var
Kara gözlerini yaşlar bürümüş
Siyah giymiş karalara bürünmüş
Ağlaya ağlaya sinem delinmiş
Anlımıza kara yazı yazılmış

Sayfa 2371

Benim yarim bana yalan söylemez
Söylerse de gıybetimi eylemez
El yanında ikrarını söylemez
Elleri uyut da gel dedi bana
Mestine de deli gönül mestine
Aşık olan gül gönderir dostuna
Telli mahramasın attı üstüme
Terlisin sevdiğim sil dedi bana

Kaynak: Ahmet Cankat

Seherden Sabahtan Esen Ürüzgar
Seherden sabahtan eser ürüzgar
Yeller Demircioğlu durmasın gelsin
Kar kalkar açılır lale sümbüller
Güller Demircioğlu durmasın gelsin
Çamlıbel dağında yüksek kayalar
Beni kınamayın beyler ağalar
Göçer gider katarlanmış mayalar
İller Demircioğlu durmasın gelsin
Şirin Döne ağlar ağlar avunur
Dostlarım yas tutar düşman sevinir
Yirmi bey-kız hep karalar giyinir
Söylen Demircioğlu'na durmasın gelsin
Süremedi kara günün demini
Geyemedi güveylik donunu
Üç gün oldu Kırat yemez yemini
Göçler Demircioğlu durmasın gelsin
Bolu Beyi ıssız kodu dağları
Ak sineme vurdu gitti dağları
Köroğlu'nun demir kesen beyleri
Yiğit beyler şimdi durmasın gelsin

Karacaoğlan sırrın kime danışır
Siyah zülfü mah yüzüne kıvrışır
Ayrılanlar elbet bir gün kavuşur
Ağlama sevdiğim gül dedi bana
Kaynak: Karacaoğlan

Seherin Yeline Benzer
Aşağıdan gelir geline benzer
Saçları sırmanın teline benzer
Hasbahçe içinde taze gül gibi
Nefesi seherin yeline benzer
Özenmiş bezenmiş yaratmış hüda
Derdinden bağrımı kanatmış hüda
En güzel renklerle donatmış hüda
İrem bağlarının gülüne benzer
Gülüşü gül gibi bakışı gülden
Kokusu gül gibi yakışı gülden
Akışı gül gibi nakışı gülden
Dilleri bülbülün diline benzer
Yüce dağbaşını kervan yol tutmuş
Sevenin derdini mevlam bol tutmuş
Can Nuri’yi bir güzele kul tutmuş
Gözlerim fıratın seline benzer

Kaynak: Köroğlu
Kaynak: Nuri Can

Seherden Uğradım Dostun Köyüne
Seherden uğradım dostun köyüne
Hoş geldin sevdiğim in dedi bana
Tomurcuk memesin verdi ağzıma
Yorgunsun sevdiğim em dedi bana
Benim yarim gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
İbrişim kuşaklı ince bellidir
İnce bellerimi sar dedi bana

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sehernen Uğradım Göl Kırağına
Sehernen uğradım göl kırağına
Sonam beni gördü yüzmege durdu
Kanadını çaldı suyun (y)üzüne
Cığa tellerini düzmege durdu
Men gettikçe sonam geldi ırağa
Yandı kara bağrım döndü firağa
Huri tek silkindi çıktı kırağa
Humar gözlerini süzmeğe durdu
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Sayfa 2372

Seko seko seko gel yanıma
İstedim kendimi bu göle atam
Elimi uzatıp yavruyu tutam
Bir hayal eyledim sarılıp yatam
Vefasız göynümü üzmege durdu
Emrah şahin aldı elden laçını
Yel estikçe töker bele saçını
Arzuhal eyledim visal baçını
İnci dişlerini yüzmege durdu
Kaynak: Ercişli Emrah

Sekiz Öküz
Sekiz öküz bir tarlada
Vuruşuylarmış ha babam de babam
Acından ölen danayada
Gülüşüylermiş ha babam de babam

Bağdat'a giden olsa
Halimden bilen olsa
Seni yıkarım Bağdat
Yarime ziyan olsa
Bağlantı
Bağdat'a tel vuruldu
Akan sular duruldu
Şu benim cahil gönlüm
Bir güzele vuruldu
Bağlantı
Kaynak: Necmettin Melek

Seksenlik Bir Gencim

Sekizde yemiş şişmiş
Kuyruğuna kırlar düşmüş
Herbirine bir köy düşmüş
Bölüşüyler ha babam de babam

Seksenlik bir gencim yazıkla beni
Yok mu mürüvvetin zalim azrail
Bir gün olur bende bulurum seni
Hele bir sizlere gelsem azrail

Dördünü sürdüler adaya
Dördünü de sürdüler karaya
Menfaat girdimi araya
Ne güzel de barışıylar ha babam de babam

Diyari gurbette aradın buldun
Dürbünün kırılsın beni mi gördün
Allah' a sormadan bir yumruk vurdun
Kırıldı kanadım kolum azrail

Üçyüzelli dörtyüz tosun
Öküz olacağı kesin
Bunlar neyle doyar düşün
Gelişiyler ha babam de babam

Pekte uzak değil Huda'ya varmak
Hiçtir Allah varken sana yalvarmak
Muradım verirse intikam almak
Al yoktur kudretim halim azrail

Yerinmeden gelin geçin
Hangi öküz iyidir seçin
Kızıltuğ'a toslamak için
Çabaliyler ha babam babam de babam

Hak'kın gazabıyla korkutma geç git
Git arslan ol başka yerde ey yiğit
Diyemem mi Cehennem'den azad et
Ağzımda yok mudur dilim azrail

Kaynak: Ali Kızıltuğ

Dünya fani değil bana yar mıdır
Gidecek yollarım kıştır kar mıdır
Niçin korkacağım daha varmıdır
Ölümden oyanı ölüm azrail

Seko (Bağdatlı)
Aman aman Bağdatlı
Yanağı baldan tatlı
Kış günü yar yanında
Yaz günü sahra tatlı
(Bağlantı)
Aman aman meleğim
Nasıl edeyim
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Meleklere benzer sıfatın yoktur
Cennet'e gitmeğe beratın yoktur
Sırat'ı geçmeğe beratın yoktur
Benim çok yakındır yolum azrail
Bütün mahlukatın ahi var sende
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Bir serçe kuşunun hakkı yok bende
Mahşer günü cehennemin dibinde
Sararsın seccade kilim azrail
Der Zülali ne olacak ne olur
Bu esrarı Hak'tan başka kim bilir
Bir gün ölüm emri sana da gelir
Git Allah'a yalvar gülüm azrail

Sayfa 2373

Çağır beni haberini alırım
İki elim kanda olsa gelirim
Deliririm çıldırırım ölürüm
Uzaklardan bakar isen el gibi
Emekçi'yi sever idin ezeli
İki vücut bir olduğun sezeli
Güzeller içinde sensin güzeli
Diken tarlasında açan gül gibi

Kaynak: Aşık Zülali
Kaynak: Aşık Emekçi

Sel Eyledi Zaman Bizi
Be yarenler be kardaşlar
Gör neyledi zaman bizi
Gözüm yaşını akıttı
Sel eyledi zaman bizi
Can nice ayrılır tenden
Ten nice ayrılır candan
Ayak ayak nerdübandan
İn eyledi zaman bizi
Gelin gidelim zecril'e
Can kurban olsun asile
Bir halden bilmez cahile
Kul eyledi zaman bizi
Kimi baydır kimi fakir
Yaradan Mevla'ya şükür
Ne akıl kodu ne fikir
Del-eyledi zaman bizi
Pir Sultan'ım döne döne
Dolu içtim kana kana
Şu yerde kim yana yana
Dul eyledi zaman bizi

Sel Gibi Gelin
Hırsız oğlu hırsız sömüren faşit
Haydin devrimciler sel gibi gelin
Müslüman görünen azdı bu Budist
Coşun devrimciler yel gibi gelin
Seçim yaklaşıyor bir olsun halklar
Hilafetçilerden alınsın haklar
Yağız gençlerimnen, yiğit koçaklar
Engelleri aşıp Nil gibi gelin
Hey dost hey Nil gibi gelin
Atom çağı azdı itin soyları
Yeni nesil, yeni örgüt boyları
Değişmiyor Muaviye'nin huyları
Denizler oynasın kül gibi gelin
Davut Sulari'yim inimden çıktım
Kükredim ok gibi yayımdam aktım
Yokladım hepsini denetli baktım
Köylü, kentli canan el gibi gelin
Hey dost hey dost el gibi gelin
Söz: Davut Sulari
Kaynak: Davut Sulari

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Sel Önüne Söğüt Diktim

Sel Gibi (Onulmaz Yareler Açtın)

Sel önüne söğüt diktim tek sıra
Deli gönül efkarlandı bu sıra
Ben seni gönülledim kalma kusura

Onulmaz yareler açtın neyleyim
Savurursun sürüklersin yel gibi
Eylen biraz ahvalimi söyleyim
Gelip geçme bir solukluk yel gibi
Herkes sevdiğini almış geziyor
Yokluğun ruhumdan ömür süzüyor
Gözlerimde balinalar yüzüyor
Dünya bana bir damlasız çöl gibi
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Var git oğlan var git ben senin olamam
Anamdan babamdan izin alamam
Çeşmenin başına varmasın eller
Bugün efkarlıyım açmasın güller
Otursam da öğün öğün ağlasam
Yar aşkından delolmuş derler
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(Yar aşkından deli olmuş desinler)
Var git oğlan var git ben senin olamam
Anamdan babamdan izin alamam
Kaynak: Yöre Ekibi

Sel Önüne Söğüt Diktim Bir Sıra
Sel önüne söğüt diktim bir sıra
Deli gönül efkarlandı bu sıra
Ben seni gönülledim kalma kusura
Vargit oğlan var git ben senin olamam
(Bağlantı)
Var git oğlan var git ben senin olamam
Anamdan babamdan izin alamam
Çeşmenin başına varmasın eller
Bugün efkarlıyım açmasın güller
Otursamda öğün öğün ağlasam
Yar aşkından deli olmuş desinler
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Selam Eyle (Bad-ı Saba)
Bad-ı saba efendime gidersen
Ol güneş yüzlüye var selam eyle
Sevap kazanırsın hizmet edersen
Aman karşısında dur selam eyle
Ardımdaki karlı dağlar diyesin
Çeşmim yaşı her dem çağlar diyesin
Derundan ah edip ağlar diyesin
Benim çün hatırın sor selam eyle

Sayfa 2374

Bu dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
Bizim için hayır dua
Kılanlara selam olsun
Ecel büke belimizi
Söyletmeye dilimizi
Hasta iken halimizi
Soranlara selam olsun
Tenim ortaya açıla
Yakasız gömlek biçile
Bizi bir asan vech ile
Yuyanlara selam olsun
Azrail alır canımız
Kurur damarda kanımız
Yuyacağın kefenimiz
Saranlara selam olsun
Sala verin kastımıza
Gider olduk dostumuza
Namaz için üstümüze
Duranlara selam olsun
Dünyaya gelenler gider
Herkes gelmez yola gider
Bizim halimizden haber
Soranlara selam olsun
Miskin Yunus söyler sözün
Yaş doldurmuş iki gözün
Bizi bilmeyen ne bilsin
Bilenlere selam olsun
Kaynak: Yunus Emre

Selam Olsun Dağa Taşa

Selamımı dondan dona devşirme
Varıp bir nadan eline düşürme
Gül cemalin görüp kendin şaşırma
Aklını başına der selam eyle

Selam olsun dağa taşa
Yaranlara selam olsun
Ormandaki kurda kuşa
Cerenlere selam olsun

Gevheri bir name verdi bad ile
Gönderdi sana elinden dad ile
Lütfeylesin konuşmasın yad ile
Kamil olsun anı gör selam eyle

Dünya üstü kara zindan
Boynumuzda yağlı urgan
Yolculardan hancılardan
Soranlara selam olsun

Kaynak: Aşık Gevheri

Selam Olsun (Bu Dünyadan Gider)
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Ölüm canın has yoldaşı
Diken gülün gönüldeşi
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Kar altında deniz düşü
Kuranlara selam olsun
Kağıdımız çaput bizim
Kefenimiz bulut bizim
Mesleğimiz umut bizim
Kuranlara selam olsun
Kaynak: Ülkü Tamer

Selam Olsun Dağlarıma
Bunca Yara Aldım Kanım Akmıyor
Ateş Üstündeyim Beni Yakmıyor
Kara Basan Çökmüş Sesim Çıkmıyor
Bağlantı
Selam Olsun Dağlarıma
Mor Sümbüllü Bağlarıma
Yaşanmadık Dolu Çağlarıma
Selam Olsun
Selam Olsun Dağlarıma
Mor Sümbüllü Bağlarıma
Görmediğim Köylerime
Selam Olsun
Kulak Verdim Haklıların Derdine
Yaralandım Hiç Bakmadım Ardıma
Hasret Kaldım Sevdalıma Yurduma
Bağlantı
Kahpe Kurşun Gelir Değer Bu Cana
Bu Sebepden Ölüm Zor Gelir Bana
Haber Salın Kardaşıma Anama
Bağlantı

Sayfa 2375

Şehitlerindir bu çileli vatan
Dön bak tarihe ne destanlar yazılmış
Vatanın toprağına taşına Türk kazılmış
Bak Çanakkale'ye anla bu nasıl imanmış
Bu imanın sebebi bu yüce vatanmış
Bir kurtuluş destanı var ki sorma
Anlatmak söze sığmaz hiç kendini yorma
Bu vatandan başka var mı kardeşini kırma
Birdir bu vatan kuzeyi güneyi doğusu batısıyla
Karadeniz Akdeniz İç Anadolu
İçi hep Alperenler'le dolu
Güneydoğu Doğu Anadolu
Sevgidir yurdumun yolu
Ahmet kurban olsun bu vatana
Yar olmaz bu vatan düşmana
Vatanımızın sınırı Tuna'dan Altay'a
Selam olsun Kerkük'e Doğu Türkistan'a
Kaynak: Aşık Ahmet

Selam Olsun Selam Olsun
Bizi haklı görenlere
Yolumuzu ölenlere
Selam olsun selam olsun
Kavgamıza girenlere
Oğlumuza kızımıza
Davul zurna sazımıza
selam olsun selam olsun
Koç olacak kuzumuza
Ölenlere kalanlara
Milyonlara milyonlara
Bağımsızlık sessimizi
Selam olsun duyanlara

Kaynak: Aşık Ayhani

Selam Olsun Sana Ey Güzel Vatan
Selam olsun sana ey güzel vatan
Selam İstanbul İzmir Edirne Van
Ey Türk bu vatanın değerini bir anlasan
Boşa geçen o yıllara ar edersin inan
Şehit kanı fışkırır toprağı yarsan
Batmaz bu vatan sen sahip çıkarsan
O toprağın altında huzurla yatan
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Yoksul diyor yolumuza
Ateş düştü solumuza
Selam olsun selam olsun
Silah tutan kolumuza
Kaynak: Can Yoksul

Selam Olsun Size Güzel Cemaat
Selam olsun size güzel cemaat
Sizler bu haneye sefa geldiniz
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Hele cümlenize hoş merhabalar
Sizler bu haneye sefa geldiniz
Yollara bakardı daim gözümüz
Her an methetmekti sizi sözünüz
Şükür olsun bugün gördük yüzünüz
Sizler bu haneye sefa geldiniz
Hele cümlenize hoş merhabalar
Gönülle dolsun ferah sefalar
Kahve çay şerbetler versin şifalar
Sizler bu haneye sefa geldiniz
Muhammet Lütfi'ye lütfede Allah
Şefaat eyleye hak resulullah
Sever müminleri hasbeten lillah
Sizler bu haneye sefa geldiniz

Sayfa 2376

Çocukları oynaşıyor neşe saçıyor
Dağlarında karları kolay kalkmıyor
Karlarını görmedim hayli zamandır
Demirci babanın tepesine çıkınca
Tabiat ne güzel Kozluca'ya doğru bakınca
Cemilbey'den Çorum'a arabalar geçince
O anı yaşamadım hayli zamandır
Rüzgarı çok sert yazın bile üşürsün
Suları soğuk hiç dokunmaz içersin
Veled pınarından yokuşu zor çıkarsın
O yokuşu çıkmadım hayli zamandır
Mollahasan'a varınca için burkulur
Az ileride Keslik yolu ayrılır
Orayı geçersin baraj görülür
O baraja gidemedim hayli zamandır

Kaynak: Abdurrahman Demir

Selam Olsun Tüm Canlara
Selam olsun tüm canlara ve ihvanlara
İlim deryasında çağlayan pınarlara
Hoşgörülü sevecen gönlü irfanlara
Selam olsun selam tüm varlığa canlılara
Selam olsun zikrile tavaf dönenlere
Bir mürşide varıp da ikrar verenlere
Evliya embiya yareni erenlere
Selam olsun selam tüm varlığa canlılara
Selam olsun gaterin düzen kervanlara
Yanar dağ misali gizemle yananlara
Geçip giden zamana demi devranlara
Selam olsun selam tüm varlığa canlılara
Selam olsun dağa denize ve semaya
İlim yollarında erişene uzaya
Yunus gibi gönüllere sevgiden maya
Selam olsun selam tüm varlığa canlılara

Soycak yolundan sola dönünce
Heyecan sarar Yaylacık'ı görünce
Hele arabayla gece köye girince
Köye arabayla girmedim hayli zamandır
Kızılhamza Fındıklı oralar da güzel
Yaylacık bambaşka özel mi özel
Aşık Güner gurbette ölürse eğer
Köyüme götürün diyor hayli zamandır
Kaynak: Güner Kaymak

Selam Var Selam
Şu dağlardan ovalardan
Bizlere selam var selam
Zikirlerden dualardan
Bizlere selam var selam
Mevlananın devranından
Mevleviler kervanından
Dost İbrahim kurbanından
Bizlere selam var selam

Kaynak: Aşık Larendeli

Selam Olsun Yaylacık'a Köyüme
Selam olsun Yaylacık'a köyüme
Gözümde tütüyor hayli zamandır
Hasret kaldım rüzgarına karına
Hayali gönlümde hayli zamandır
İlkbaharda çiğdemleri açıyor
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Hacılardan hocalardan
Nine hatun bacılardan
Güllerden ve goncalardan
Bizlere selam var selam
Zenginlerden fakirlerden
Halil Osman Bekirlerden
Farklı farklı fikirlerden
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Sayfa 2377

Bizlere selam var selam

Fikrim nazarlarda düşüncem bende

Dehli sazım tellerinden
Dost bağının güllerinden
Sadık dosttan pirlerimden
Bizlere selam var selam

Gelip dünyaya kim kalmış nerde
Gelenler gidiyor kalmak yok burda
Dostunan aradan kalkınca perde
Veysel der hedefim doğru bir nokta

Karaman'dan Konya’lardan
Semalardan dünyalardan
Derya deniz ummanlardan
Bizlere selam var selam

Kaynak: Aşık Veysel

Kaynak: Aşık Mevlevi

Selam Verdik Kadem Bastık
Selam verdik kadem bastık bu yere
Söyle aşık bu kamiller yeridir
Kurban olam yanındaki şu pire
Söyle kardeş bu kamiller yeridir
(Bağlantı)
Yar yar nazenim
Yar yar güzelim
Yar yar bir eylen eylen

Selanik İçinde Lamba Yanıyor
Selanik içinde aman lamba yanıyor
Kızın yaresine aman cerrah bağlıyor
Ne güzel yar imiş aman hemen ağlıyor
Körolsun sürünsün aman Yahudi kızı
Sebebim sen oldun aman Leo'nun kızı
Saraylar yaptırdım aman bir uçtan uca
İçinde durmadım aman üç gün üç gece
Adaklar keseyim aman sardığım gece
Körolsun sürünsün aman Yahudi kızı
Sebebim sen oldun aman Leo'nun kızı
Kaynak: Yöre Ekibi

Cehteyle ki kamillere yetesin
Metaını kıymetiyle satasın
Erbabının nasihatın tutasın
Söyle kardeş bu kamiller yeridir

Selanik Kahbe Selanik

Bağlantı

Selanik kahbe Selanik
Suyun içtim busbulanık
Urumelleri dolanık

Osmani'yim pirden dolu içerim
Dört kitabın manasını seçerim
Ağzımdan dilimden cevher saçarım
Ben de bildim bu kamiller yeridir

(Bağlantı)
Al kirmane gidelim gel köçeyim gel gel
Bu yer bize haram oldu kaçalım gel gel
Köçeyim gel gel

Bağlantı

Ak-kirmandan geydik tacı
Erenler bize duacı
İnşallah oluruz hacı

Kaynak: Aşık Musa Aslan

Selam Yaz Dostlara

Bağlantı

Selam yaz dostlara mektup dolusu
Sağ olsun var olsun Türk'ün ulusu
Tükenir mi bu dünyanın delisi
Kimi lehte söyler kimi aleyhte

Bursa'da eğlendik birez
Yetişti turfanda kirez
Selanik'le Sofya Serez
Bağlantı

İnce fikirlerim keskin sözlerim
Sizler gibi ben de sizi özlerim
Adımlarım doğru belli izlerim
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İstanbul'un ardı deniz
Sarardı soldu gül beniz
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Bunda çoktur elenmeniz

Sayfa 2378

Yemeni başta gezer
Bilezik kolda gezer

Bağlantı
Kaynak: Hasan Avcı

Sele Verseydim

Selevin Seyyid Kızına

Bir pazardı kardı kıştı
Çarpıp gittin kapıları
Bir pazardı kardı kıştı
Buralarda neyim kaldı

Selevin Seyyid kızına
Çıksın harmanlar düzüne
Sarçını tel tel etsin
Atsen al yanak üstüne

Bu gönlümü sana değil
Ilgıt ılgıt yele verseydim
Bu gönlümü sana değil
Boz bulanık sele verseydim

Beşir altı hurmatı
Selevin seyyid kızına
Yoktur yarın mürvetı
Çıksın musalla düzüne

Ben sarardım ayva küstü
İçimde bir taze mezar
Ben sarardım ayva küstü
Çiçeğime karlar yağdı

Kaşlar’uv alem yakmış
Selevin Seyyid kızına
Gözleriv kıyamattı
Çıksın harmanlar düzüne

Bu gönlümü sana değil
Ilgıt ılgıt yele verseydim
Bu gönlümü sana değil
Boz bulanık sele verseydim

Selevin Seyyid kızına
Çıksın harmanlar düzüne
Saçların tel tel etsin
Atsın al yanak üstüne

Kaynak: Aydın Öztürk

Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Selendi'nin Dombayları

Selim (Elli Yaşta Bu Ne Hal)

Selendi'nin dombayları bakar da
Az mı oynadık da can Fadimem yollarda

Elli yaşta bu ne hal
Daha ne Selim
Bir kız almışsın aptal
Daha ne Selim
Çiftliğinde kırk kahyalar
Sana gelme mi yahya'lar
Selim Selim Selim Selim

Hadindi allı gelin
Babıcı pullu gelin
Yemeni başta gezer
Bilezik kolda gezer
Selendi'nin alt yanından geçmeli
Can Fadimemi de fincana goyup içmeli
Hadindi allı gelin
Babıcı pullu gelin
Yemeni başta gezer
Bilezik kolda gezer
Neredesin de can Fadimem bulayım
Göklerdeysen de merdivenler kurayım
Hadindi allı gelin
Babıcı pullu gelin
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Ceyhan suyu ters akmaz
Daha ne selim
Afşin ovasın yıkmaz
Daha ne Selim
Beş yıl daha geçince de
Bu kız yüzüne bakmaz da
Selim Selim Selim Selim
Azraile gitmişsin
Daha ne Selim
Rüşvet teklif etmişsin
Daha ne Selim
Bir köyün merasını
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Malın diye satmışsın da
Selim Selim Selim Selim
Mahzuni der kim oldum
Daha ne Selim
Mevsim degişti de soldun
Daha ne selim
Bu işin en sonunda da
Ahu dudu yedin belanı buldun
Selim Selim Selim Selim

Sayfa 2379

Şu dünyanın sefasını sürmedim
Kalk ayağa selvi boylum kalk hele
Şu koca ömürde birgün görmedim
Kalk ayağa selvi boylum kalk hele
Şu güzel dağlara poyraz mı değdi
Eriyip gitmenin sebebi neydi
Sevdiğim de gene boynun mu eğdi
Kalk ayağa selvi boylum kalk hele

Seller Aldı Değirmenimin Bendini

Çalıştım geceyi gündüze kattım
Bin bir çile ile bir yuva yaptım
Nice zehirleri bal dedim yuttum
Kalk ayağa selvi boylum kalk hele

Seller aldı dermenimin bendini
Yaktım kül eyledim kendi kendimi (Gel gel aman)
Çok aradım bulamadım dengimi
İnan olmaz şu güzelin sözüne (Gel gel aman)

Kemteri yüreğin gamda kedere
Demek ki bunlar da varmış kaderde
Kim saldı seni dost bu zalım derde
Kalk ayağa selvi boylum kalk hele

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Ne hoş olur İslimye'nin söğüdü
Benim yarim naz içinde büyüdü (Gel gel aman)
Yoktur kimsem versin bana öğüdü
İnan olmaz şu güzelin sözüne (Gel gel aman)

Kaynak: Ozan Kemteri

Semah (Dem Dem Ali Dem)

Selvi Ağacı Senin Maralın Hani

Dem dem dem dem Ali dem'i
Erenler sürüyor erkanı yolu
Ya hızır ya hızır ya hızır
Dem Ali dem dem

Dur selvi dur sana haber sorayım
Selvi ağacı senin maralın hani
Dinle gel dinle ver benim cevabım
Selvi ağacı senin maralın hani

Hey erenler bir gül açmış Hicaz'dan
Yaprağı Muhammed Deha'sı Ali
Gönül demden gezer aşk ile nazdan
Menzili Muhammed Pervazı Ali

Hayal meyal olmuş karşıki dağlar
Hastanın halinden ne bilir sağlar
Döşek melül yastık dahi kan ağlar
Selvi ağacı senin maralın hani

Ya hızır ya hızır ya hızır
Dem dem dem Ali dem

Kaynak: İhsan Köycü

Doğru söylemezsen kaddin eğilsin
Dilerim mevladan belin bükülsün
Çürüsün yaprağın dalın kurusun
Selvi ağacı senin maralın hani
Dertli Kerem söyler yanıp tüterim
Yavrumun peşinde birgün yiterim
Viran bağda bülbül olup öterim
Selvi ağacı senin maralın hani
Kaynak: Aşık Kerem

Tadına doymadım yeşil donunun
Vuran baglarının gonca gülünün
Erenler yolunda Allah çölünün
Mecnun'u Muhammed Leyla'sı Ali
Ya hızır ya hızır Leyla'sı Ali
Dem dem dem dem Ali dem dem
Çark eyle çark eyle
Semah erenlerindir
Dogru görenlerindir
Bu yola eğri girmez
Hak'ka girenlerindir

Selvi Boylum (Şu Dünyanın)
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Sayfa 2380

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Semah Dönmek Bize Ali'den Kaldı
Evvel yol erkanı sürdüğüm demler
Semah dönmek bize Ali'den kaldı
Hakikat gülünü derdiğim demler
Semah dönmek bize Ali'den kaldı
Mümin olan sürer bu kadim rahı
Ziyaret eyledik ulu dergahı
Kırkların ceminde yaptı semahı
Semah dönmek bize Ali'den kaldı
Mümin olanlarda nişan bilinir
Mürşidi kamilden ilham gelinir
Tarikat babında menzil alınır
Semah dönmek bize Ali'den kaldı
Riayet eyledik bir gerçek zata
Teberra okurlar eğri sıfata
Dört kapı sırrını geldik ispata
Semah dönmek bize Ali'den kaldı
Daimi'yim bu menzile göçmeli
Yetmiş üç farz ile müşkül seçmeli
Talip olan hicabını açmalı
Semah dönmek bize Ali'den kaldı
Kaynak: Aşık Daimi

Semaha Geldim (Aşkın Çilesine)
Aşkın çilesine bir ah’ a geldim
Arındım günahtan duaya geldim
Zifiri karanlık bir gecedeyim
Nurunla ışıyan sabaha geldim
Ya pirim mürşidim ya hak diyerek
İlahi aşk ile yandı bu yürek
Eşiğe diz çöküp niyaz ederek
Erenler safında dergaha geldim
Bir dilsiz ağıdım sessiz beyidim
Çığlığımı bir mahşerde yitirdim
Beni de al divanına ey mirim
Canların ceminde semaha geldim
Erenlerin yolu zordur yokuştur
Yüreğim kanatsız garip bir kuştur
Çile ateşiyle yandır tutuştur
İçimde külleşen feryada geldim
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Kılıçtan keskindir sevgin dediler
İnsanlık derdidir derdin dediler
Hakkın huzuruna erdin dediler
Kerem et gönlümü yunmaya geldim
Bu evreni baştan başa dolaştım
Aşk denilen bir sahile ulaştım
Gönül ummanına sığmadım taştım
Yitirdim yönümü bulmaya geldim
Kaynak: Nuri Can

Semaverim Fıkkıldar
Semaverim fıkkıldar
İstikanlar şıkkıldar balam
İstikanlar şıkkıldar
Şimdi zaman kızları
El değmeden fıkkırdar balam
El değmeden fıkkırdar
Çok şükür sene Allah
Çok şükür sene Allah
Kaşan gözen maşallah balam
Kaşan gözen maşallah
Pınar başı pıtırak
Gelin kızlar oturak balam
Gelin kızlar oturak
Bir o desin bir de ben
Bu sevdadan kurtulak balam
Bu sevdadan kurtulak
Çok şükür sene Allah
Çok şükür sene Allah
Kaşan gözen maşallah balam
Kaşan gözen maşallah

Semereli Olmalıyıg
Uşaglıgda çoh sevdiyim elvan gül
İndi bizim bağçamızda bitibdir
Amma hayıf zaman gelib keçen tek
Hoş günlerim köçüb gedib itibdir
Bir gaydadır her ne eksen bitecek
Biz bağçada tohum ekdik gül verdi
Bu gaydanı tebietden pozdular
Ekdiyimiz elvan gülü yad derdi
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Nece bağda dürlü-dürlü gül biter
Dünyada da her cür insan tapılar
Yay musemi gızıl güneş od saçar
Gışda ise göyden yağar yağış gar
Biz de gerek çalışag ki gar tekin
Daim olag alnı açıg üzü ağ
Ya da gün tek işıg saçag dünyaya
İstimizden faydalansın barlı tağ
Kaynak: Piruz Dilençi

Sen (Sultan Baba)
Ela gözlü Sultan Baba
Ululardan ulusun sen
Yedi iklim dört köşeye
Arşa kürse dolusun sen
Seni gören yoksul bay olur
Kafirler imana gelir
Seni sevmeyenler n'olur
Şah-ı Kerem Ali'sin sen
Şahısın eksikli kulun
İçenler ayrılmaz dolun
İnceden incedir yolun
Tamam gerçek velisin sen
Doğru sözün yol kılıcı
Çaldığın iki bölücü
Düşmüşler elin alıcı
Hakkın kudret elisin sen
Dehanından kevser akar
Nazar-ı kula Hak bakar
Kokun cüml'aleme kokar
Muhammed'in gülüsün sen
Parlayıp ateşin yanar
Cüml'alem şulene konar
Susayanlar senden kanar
Ab-ı hayat gölüsün sen

Sayfa 2381

Sen Açtın Yarayı
Sen Açtın Yarayı Sen Saramazsın
Uzatma Elini Derman Olsa da
Bir Daha Sineme Ok Vuramazsın
Sultan Süleymandan Dostum Ferman Olsa da
Yıllardır İnandım Tatlı Diline
Yılanlar Sarılsın İnce Beline
Hiç Selamlar Koyma Sabah Yeline
Almam Selamını Ey Dost Bir An Olsa da
Çiçek Olsan Yaprağına Erişmem
Irmak Olsan Pınar Olup Karışmam
Yemin Ettim Senin İle Barışmam
Seksen Bayram Doksan Doksan Kurban Olsa da
Ben Bir Mahzuniyim Sen Bir Filansın
İsterim ki Yolun Sarpa Dolansın
Allah Bir Desen De Yine Yalansın
İnanmam Ki Küfrü Küfrü İman Olsa da
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Sen Ağladın Benim İçin
Sen ağladın benim için zar ettin
Sazım senden başka dost bulamadım
Bağrıma yaslandın kolumda yattın
Sazım senden başka dost bulamadım
Kedere battımsa benden çok battın
Sızladın inledin gam ve yas tuttun
Dilime söz verdin sese ses kattın
Sazım senden başka dost bulamadım
Her türlü halimi sevdin hoş gördün
Doktoru dermanı sen oldun derdin
Sefil Selimi’ye eşsiz aşk verdin
Sazım senden başka dost bulamadım
Kaynak: Sefil Selimi

Sen Ağlama Ben Ağlayım Bülbül

Muhittin Abdal n'eylersin
Dipsiz denizler boylarsın
Ne bilirsin ne söylersin
Aklın mı var delisin sen

Seherde ağlayan bülbül
Sen ağlama ben ağlayım
Ciğerim dağlayan bülbül
Sen ağlama ben ağlayım bülbül ey

Kaynak: Muhittin Abdal

Bülbülün tüyleri yeşil
Kırmızı güle dolaşır
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Ağlamak bana yakışır
Sen ağlama ben ağlayım bülbül ey
Bülbülün tüyleri sarı
Ben ağlarım zarı zarı
Sen de mi yitirdin yarı
Sen ağlama ben ağlayım bülbül ey
Aşık der ki bahtım kara
Aşk elinden ciğer pare
Bülbül güle ben de yare
Sen ağlama ben ağlayım bülbül ey
Kaynak: Aşık Veysel

Sen Ağlama Yar
Dağlar Beni Koyver Dedim
Yar Ağlamasın Yaşlar Akmasın
Doymadım Ömrüme Nasıl Ölim
Yar Ağlamasın Dizin Vurmasın
Yollar Tuzak Ben Ne Edim
Yar Ağlamasın Ciğer Yanmasın
Gülüm Solmasın
Ağlama Yar Gel Ağlama Yar
Gadaların Bana Gelsin Sen Ağlama Yar
Gül Kırılmasın
Gönül Kırılmasın
Kar Fırtına Boran Olsun
Gülüme Yağmasın
Ben Öleyim
Oy Ben Öleyim
Bu Canıma Kurşun Değsin
Dur Ben Öleyim
Dağlarıma Bahar Gelsin
Oy Ben Öleyim
Ağlama Yar
Gadaların Bana Gelsin
Sana Gelen Bana Gelsin
Sen Ağlama Gelsin
Sen Ağlama Yar
Gülüm Darıldı
Gönlüm Yoruldu
Kar Fırtına Boran Vurdu
Gülüm Kırıldı
Ben Öleyim
Oy Ben Öleyim
Bu Canıma Kurşun Değsin
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Sayfa 2382

Kaynak: Yusuf Hayaloğlu

Sen Anlamaz Mısın (Sor Beni)
Sen anlamaz mısın insan halinden
Usandırdın beni tatlı canımdan
Haberim istersen gurbet elinden
Gökteki kuşlara sor beni beni
Hep gezinip durdum sevda çölünde
Bin bir türlü engel durur önümde
Özlerisen gülü günün birinde
Gökteki kuşlara sor beni beni
Aşık Merali’yem neyime sevmek
Ağrıma gidiyor sevdalık çekmek
Bugün bugün yarın yarın diyerek
Geçen yıllarıma sor beni beni
Kaynak: Savcı Adem Meral

Sen Bensiz Gezerken Sıla Bağında
Sen bensiz gezerken sıla bağında
Vah beni düşürdün dile bir danem
Gurbette çalhandım derd ırmağında
Düşürdün aşk denen çöle sevdiğim
Her günüm geçiyor çile çekmekle
Ah ile gadere boyun bükmekle
Eline ne geçti beni yakmakla
Döndürdün bir yığın küle bir danem (sevdiğim)
Zannetme dünyanın güzelleri az
Unutma bunları bir deftere yaz
Olursa sende o böyle cilve naz
Sonunda kötüye düşen bir danem (sevdiğim)
Kaynak: Selahattin Erorhan

Sen Bilmezsin (Akşam Olur)
Akşam olur
Sabah olur
Sen bilmezsin
Deli gönlüm
Yanar durur
Sen bilmezsin
Yanar da külün olur
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Uçar da yalan olur
Sen bilmezsin
Yüreği talan olur
Gider de elin olur
Sen bilmezsin
Kaynak: Özhan Eren

Sen Bir Ceylan Olsan
Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı
Avlasam çöllerde saz ile seni
Bulunmaz dermanı yoktur ilacı
Vursam yaralasam söz ile seni
Kurulma sevdiğim güzelim deyin
Bağlanma karayı alları geyin
Ben bir çoban olsam sen de bir koyun
Beslesem elime tuz ile seni
Koyun olsan otlatırdım yaylada
Tellerini yoldurmazdım hoyrada
Balık olsan takla dönsen deryada
Düşürsem toruma hız ile seni
Veysel der ismini koymam dilimden
Ayrı düştüm vatanımdan ilimden
Kuş olsan da kurtulmazdın elimden
Eğer görse idim göz ile seni
Kaynak: Aşık Veysel

Sen Bir Yana Ben Bir Yana
Ayağına geymiş gara yemeni
Sallanma sevdiğim öldürdün beni
Alem düşman olsa severem seni
Mavzer kurşunuyla vursunlar beni
Sen bir yana ben bir yana yanyana
Kaşlar kara gözler benzer ceylana
Dere kenarında bir ev yapmışam
Kerpicim tükenmiş naçar kalmışam
O yar için çok cefalar çekmişem
Sen bir yana ben bir yana yanyana
Sen bir yana ben bir yana yanyana
Kaşlar kara gözler benzer ceylana
Kaynak: Cemil Cankat
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Sayfa 2383

Sen Bize Niye Gelmirsen
Damların da vurdum zile
Beni tutmuş tatlı dile
Konak geldim Zemzem'gile
Sen bize niye gelmirsen
Elek bahana eyleyip
Sen saca niye gelmirsen
Ele gündüz işin olar
Yar gece niye gelmirsen
Damlarının yanı suda
Beni saldın yanar oda
Benim ahım seni tuta
Sen bize niye gelmirsen
Elek bahana eyleyip
Sen saca niye gelmirsen
Ele gündüz işin olar
Yar gece niye gelmirsen
Damarının dalı kaya
Kayadan bakarlar aya
Dağ ceylanı ağca maya
Sen bize niye gelmirsen
Elek bahana eyleyip
Sen saca niye gelmirsen
Ele gündüz işin olar
Yar gece niye gelmirsen
Dalmarının dalı yonca
Güzel görmemişem bunca
Gel bir görüşek doyunca
Sen bize niye gelmirsen
Elek bahana eyleyip
Sen saca niye gelmirsen
Ele gündüz işin olar
Yar gece niye gelmirsen
Damlarının dalı arpa
Atlar gelir kırpa kırpa
Ay gız memen dönmüş turpa
Sen bize niye gelmirsen
Elek bahana eyleyip
Sen saca niye gelmirsen
Ele gündüz işin olar
Yar gece niye gelmirsen
Damlarını dalı kamış
Kamışda otluyor camış
Ergen oğlan kız görmemiş
Sen bize niye gelmirsen
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Elek bahana eyleyip
Sen saca niye gelmirsen
Ele gündüz işin olar
Yar gece niye gelmirsen
Kaynak: Orhan Bahçıvan

Sen Bu Yaylaları Yaylayamazsın
Sen bu yaylaları yavrum yaylayamazsın
Derindir dereleri boylayamazsın
Hoy ellerin kınalıdır oynayamazsın
İnan olursa eğer gelirse paracık verirse
O zaman kaptan keyifler tamam
Hamura başa isya iskotagaynalar suya
Reis dümene kalkın tayfalar
İndik Batum'a da geldik Rize'ye
Rinna rina na ah rinna rina na
Üç güzel gidiyor yavrum Batum kenarı
Ayağına giymiş yavrum mesti çorabı
Yoktur gavurun kızının da dini imanı
İnan olursa eğer gelirse paracık verirse
O zaman kaptan keyifler tamam
Hamura başa isya iskotagaynalar suya
Reis dümene kalkın tayfalar
İndik Batum'a da geldik Rize'ye
Rinna rina na ah rinna rina na

Sayfa 2384

Komşu köyden imam geldi
Hadi gari sen de gel
Tarlalardan ayrık otu
A yarim yolda gel
Sarı inek kayıp olmuş
A yarim bul da gel
Şırıl şırıl derelerde
A yarim yün de gel
Pehlivanlar güreş tutmuş
A yarim yen de gel
Kaynak: Hamit Çine

Sen De Gel (Burası Ülkenin)
Burası ülkenin koca başkenti
Top top toplanırız sen de gel
Gecekondu olmuş halkın cenneti
Hop hop hoplanırız sen de gel
Düğün oldu davul zurna çalmadı
Halay tutam dedim kimse gelmedi
Türküye şarkıya rağbet kalmadı
Pop pop poplanırız sen de gel
Bir gökdelen orta yerde duruyor
Yetmiş yılın hesabını soruyor
Kimi rüşvet kimi torpil arıyor
Sap sap saplanırız sen de gel

Kaynak: Cemile Cevher

Sen De Gel
Yaylalardan ovalardan
A yarim in de gel
Yayan değil kıratına
A Yarim bin de gel
Anan geldi baban geldi
Dayın geldi halan geldi
Davul zurna çalan geldi
Hadi gari sende gel
Koyun geldi kuzu geldi
Okuyucudan yazı geldi
Hacıosmanın kızı geldi
Hadi gari sen de gel
Bacalardan duman geldi
Arpa buğday saman geldi
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Melhem yoktur derdimizi saralım
Kılavuz yok hak yolunu soralım
Bir kondu da biz buraya kuralım
Cop cop coplanırız sen de gel
Ferman Baba gemi vurdu karaya
Lokman dahi çare olmaz yaraya
İnsanlar çöplükte girmiş sıraya
Çöp çöp çöpleniriz sen de gel
Kaynak: Ferman Baba

Sen De Mi Var
Başı boz dumanlı dağlar
Serin yeller sende mi var
Eteğinde yeşil bağlar
Kızıl güller sende mi var
Yükseğinde kuşlar döner
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Enginine kervan konar
Yiğit olan ata biner
Böyle kullar sende mi var
Sefil Emrah perde perde
Kendi elinle düştün derde
Bülbülün uçtuğu yerde
Öten diller sende mi var
Kaynak: Ercişli Emrah

Sen Değil Miydin
Duydum sevdiceyim inkar etmişsin
Tenhalarda bulan sen değil miydin
Seni sevmiyorum dediğim zaman
Saçlarını yolan sen değil miydin
Tarlaya giderdin bırçak yolmaya
Dişleyipte yolladığın elmaya
Beraberce indik su doldurmaya
Derede öptüğüm sen değil miydin
Irmak kenarında köyün dışında
Duvarın dibinde, çeşme başında
Arife gününde, ayın beşinde
Bana mendil veren sen değil miydin
Bağladın Çınar\'ı bir tek söz ile
Dilerim ateşler düşsün özüne
Gelin oldum diye, bakmaz yüzüme
Kıziken öptüğüm sen değil miydin

Sayfa 2385

Azı çok eyleyen harman sendedir
Ağrıya sızıya derman sendedir
Rahata huzura ferman sendedir
Sen dünyanın cennetisin Anamur
Kaynak: Hüseyin Gümüş

Sen Gel (Ağyara Yüz Verme)
Ağyara yüz verme bendene nispet
Gelindi ey canım cananım sen gel
Yaktı derunumu ateş-i hasret
Gelindi ey evler yıkanım sen gel
Vakit geçip gider fasl-ı baharın
Döküldü şükufen var mı çınarın
Nadana yoldurma turuncun narın
Gelindi ey taze fidanım sen gel
Gelmişler bir yere erbab-ı diller
Dökmüşler meydana biraz müşküller
Ötüşür bülbüller açılmış güller
Gelindi ey ah u figanım sen gel
Çünkü meftunusun ol yüzü mahın
Duyulsun kendüye feryad-ı ahın
Biraz güfte söyle hakkında şahın
Gelindi ey aciz leyanım sen gel

Söz: Ali Çınar
Kaynak: Mustafa Esen

Sana bir sözüm var sakın darılma
Değme başa destar olup sarılma
Kulun derdimend Şemi'ye kurulma
Gelindi ey kaş-ı kemanım sen gel

Sen Dünyanın Cennetisin Anamur

Kaynak: Aşık Şemi

Arzın üzerinde cennet aradım
Sen dünyanın cennetisin Anamur
Yaşanacak diyar tek seni buldum
Sen dünyanın cennetisin Anamur

Sen Gelmez Oldun

Hava temiz deniz temiz dağ temiz
Pazarında peynir temiz yağ temiz
Hep vererek Ağa olan Bey temiz
Sen dünyanın cennetisin Anamur
Abanoz Akpınar yaylaların var
Yemyeşil ovalar yemyeşil dağlar
Yaşanacak yersin dört mevsim bahar
Sen dünyanın cennetisin Anamur
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Biz bu son baharda buluşacaktık
Bahar geldi geçti sen gelmez oldun
Taşlara mı döndü galbin gelmedin
Aylar geldi geçti sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun yarim
Gözlerim yolda beklerim amma
Sen gelmez oldun
Demiştin kapına gelirim diye
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Kulağım kapıda ses vermez oldun
Boş yeremi yemin ettik ikimiz
Kuşlar yuva kurdu sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun yarim

Sayfa 2386

Kaderime el aman güzel aman
Elim nenni gülüm nenni nenni
Gurbet ellerinde bir ben söyler ağlarım
Al üstüne karaları bağlarım
Nazlı yardan ayrı düştüm yanarım

Gözlerim yolda beklerim amma
Sen gelmez oldun

Dağlar aman çöller aman
Kaderime el aman güzel aman
Elim nenni gülüm nenni nenni

Kaynak: Elekber Tagiyev

Kaynak: Kazancı Bedii

Sen Gelmez Oldun -Orj-

Sen Gidersen

Deyirdin baharda görüşerik biz
Bahar geldi geçti sen gelmez oldun
Daşlara mı döndü galbin gelmedin
Aylar geldi geçti sen gelmez oldun (yarim)
Gözlerim yolda beklerim amma sen gelmez oldun

Sen gidersen
Ayrı telden çalar rüzgar
Şarkıların düzeni bozulur
Sen gidersen
Yalpa vurur güvercinin kanadı
Akşam iner omuzlarıma

Deyiptin gapına gelirim diye
Gulağım gapıda ses vermez oldun
Boş yere mi yemin ettik ikimiz
Guşlar yuva gurdu sen gelmez oldun
Gözlerim yolda beklerim amma sen gelmez oldun
Kaynak: Elekber Tagiyev

Sen Gideli Üç Gün Kaldı
Sen gideli üç gün kaldı bayrama (De canım)
İçmiş idi cilvesiydi nazıydı (De canım)
Sen gideli karaları geymişem (De canım)
Senin uğran bu başımı vermişem (De canım)
Evimin önünden gelip geçersin (De canım)
Kanımı kadehe koyup içersin (De canım)
Ne beni terkeder ne vazgeçersin (De canım)
İçmiş idi cilvesiydi nazıydı (De canım)
Kaynak: Celal Güzelses

Sen Gider İsen
Sen gider isen seni kimden soram
Siyah zülfün mah yüzüne örem
Hasret kaldım gül yüzünü görem
Dağlar aman çöller aman
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Örselenmiş dal gibiyim sar beni
Sen gidersen küle çevirir kor beni
Bunun adı ayrılık değil gülüm
Ele değil yare ver beni
Sen gidersen
Bir çocuk çığlığı düşer
Keskin derin kayalıklara
Sen gidersen
Bir barikatta bulurlar ölümü
Yağmurlar dolar üstüme
Kaynak: İbrahim Karaca

Sen Gülerken Gül Açılır
Sen gülerken gül açılır yaz olur yaz olur
Sen ağlarsan hayat karlı dağ olur
Dost elinden zehir içsen bal olur
Balına zehrine kurban olayım
Yüce dağ başında karlar erimez can erimez
Sevenin gönlünde güller çürümez
Gitme gurbet ele de geri dönülmez
Yurduna yuvana kurban olayım
Kaynak: Ekrem Çelebi

Sen Gülersen
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Sen gülersen gül açılır yaz olur
Sen ağlarsan hayat karlı dağ olur
Dost elinden zehir olsa bal olur
Zehrine balına kurban olayım
Yüce dağ başında karlar erimez
Sevenin gönlünde güller kurumaz
Gitme gurbet ele de geri dönülmez
Yurduna eline kurban olayım

Sen İstemedin
Değmeyin gönlüme yaralı bir orman oldu
Çiğ düşen umut goncası çok yoruldu
Çekilmez olunca acı çile günleri
Sen istemedin ya güzel olana emek vermeyi
O gün geri gelsen umutları dersen
Deniz gibi alsan beni derine
Yeri göğü sarsan yağmurlarım olsan
Yitirdiğimiz o güzel günler nerede
Her sabah bir martı uçar düşüm ertesi
Bir haber götürür uzağa dönülmez gibi
Bilinmez olunca kimin neye hasreti
Sen istemedin ya güzel olana emek vermeyi

Sayfa 2387

Kurban olam karlı dağlar
Verin benim sevdiğimi
Sen küçüksün ölemezsin
Kefen bile giyemezsin
Kara toprak aldı seni
İstesen de dönemezsin
Yüce dağlar dizi dizi
Viran ettin hanemizi
Kime diyek derdimizi
Verin bana yiğidimi
Sen küçüksün ölemezsin
Kefen bile giyemezsin
Kara toprak aldı seni
İstesen de dönemezsin
Kaynak: Nadir Köseoğlu

Sen Misin (Bir Hasret Katarı)
Bir hasret katarı gönlümde yürür
İçinde vagon vagon gelen sen misin
Bir gül ki gönülde sevgiyle büyür
Ona sabah akşam gülen sen misin

Kaynak: Efkan Şeşen

Sen Kalbimin Direğisin
Sana kırgın değilim ki
Feryadım kendime gülüm
Yanıp tükendi şu ömrüm
Yollar geri getirmiyor
Yollar seni getirmiyor
Sen kalbimin direğisin
Gelmezsen yıkılır herşey
Kendime sözüm geçmiyor
Gelmezsen yıkılır herşey
Gün çoğaldı binyıl oldu
Koca çınar masal oldu
Rüzgar sustu deniz bitti
Kalbimde kurşun ağlıyor
Kaynak: Aydın Öztürk

Sen Küçüksün Ölemezsin
Hazin esen seher yeli
Al yanına götür beni
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Bilmedim sevgide kaç bin desen var
Vuslat yollarında bir tek kesen var
Bilmedim aşığın kalbinde sen var
Bunların hepsini bilen sen misin
Zorlu bir fetvanın haline ferman
Kıtlıkta meydanda yığınla harman
Çaresiz kalplerin derdine derman
Görmeyene de göz olan sen misin
Geçti ardı sıra yıllar tükendi
Tükenmez sandığım yollar tükendi
Gönülde aşk kokan güller tükendi
Tükenmeyen bir tek kalan sen misin
Yetmez mi bu ayrılık tak etti cana
Seferim başlasa sevgiden yana
Yol uzun çabuk ol diyerek bana
Gel diye bir haber salan sen misin
Kaynak: Yakup Ziya Genç

Sen Nerdesin
Çok özledim görem gül cemalini
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Beni darda koydun sen nerdesin sen
Kimsede görmedim şems-i şemalini
Beni zorda koydun sen nerdesin sen
Ruhum yaralandı gönlüm inliyor
Sızısı bir dakka olsun dinmiyor
Bülbüller hep suskun beni dinliyor
Beni zarda koydun sen nerdesin sen
Bütün sırlarımı meydana serdin
İfşa ettin beni murada erdin
Ölürüm de senden ayrılmam derdin
Beni burda koydun sen nerdesin sen
Ruhum taşımaya nefes yetmiyor
Üzerimden kara bulut gitmiyor
İçim yandı kar buz fayda etmiyor
Beni narda koydun sen nerdesin sen
Bu son olsun gel gör Devran Baba'yı
Sana nasıl yakmış bak gör abayı
Şaşırdım dakkayı günü haftayı
Beni sırda koydun sen nerdesin sen

Sayfa 2388

Dudakların bal kiraz
Sesin bahar bakışın yaz
Sevdan ile oldum ben kaz
Avcı da sen olacaksın
Sevmiştim ilk bakışta
Aşk yaktı karakışta
Tanrıya her yakarışta
Dileğim sen olacaksın
Sorarlarsa kalbin nerde
Kim saldı seni bu derde
Çare kim deva nerde
Yanıtım sen olacaksın
Yüreğim desen desen
İçinde sadece sen
Birazcık lütfedersen
Sahibi sen olacaksın
Yanıyor sana özüm
Söylüyor işte gözüm
Belki de alınyazım
Yıldızım sen olacaksın

Kaynak: Devran Baba

Sen O Zaman Gör Beni
Seher vakti çıkmış yolun üstüne
Bir bakışta yaraladı yar beni
Hayran oldum bakakaldım yüzüne
Gözleriyle pareledi yar beni beni
Yollar uzak dağlar girmiş araya
Merhem bulunmazmış azgın yaraya
Derdimi dökeyim bilmem nereye
Sevda almış bir çıkmaza kor beni beni
Akarsu'yum yardan haber gelirse
Şu azgın yarama derman olursa
Gönül sevdiğini arar bulursa
Kahpe felek sen o zaman gör beni beni

Kalbime sapladın kama
Yaralar tutmaz yama
İlk değil belki ama
Son aşkım sen olacaksın
Arif bu kadar söyler
Senden başkasını neyler
Az gelir günler aylar
Yıllarım sen olacaksın
Kaynak: Arif Gölge

Sen Olmasan
Sen bir aşksın ben bir mecnun
Sen olmasan ben olmazdım
Sen bir gülsün ben bir bülbül
Sen olmasan ben olmazdım

Kaynak: Muhlis Akarsu

Sen Olacaksın
Yıldızlardan daha parlak
Alevlerden sıcaksın
Sen küllenmiş kalbimde
Yanan en son ocaksın
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Kalbimde yaşarsın her an
Varım yoğum sensin inan
Kalbimdeki aziz mihman
Sen olmasan ben olmazdım
Ansızın kalbime girdin
Türlü türlü dertler verdin
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Beraberce çeker derdin
Sen olmasan ben olmazdım
Sensin benim cümle varım
Yoktur başka kisb'ü karım
Hem yazımsın hem baharım
Sen olmasan ben olmazdım
Bağrımdaki açan çiçek
Türlü koku türlü irenk
Bu bendeki olan gerçek
Sen olmasan ben olmazdım
Dokun Veysel tele dokun
Coştu gönül etti akın
Sensin bana benden yakın
Sen olmasan ben olmazdım
Kaynak: Aşık Veysel

Sen Olmazsan Ben Bu Elde
Sen olmazsan ben bu elde duramam duramam
Deli oldum başkasına soramam soramam
Bu derdime derman yalnız sendedir sendedir
Senden başkasında derman bulamam bulamam
Selvi dalı çok yüksektir bakamam bakamam
Bu gönlümü her güzele yakamam yakamam
Bu derdime derman yalnız sendedir sendedir
Senden başkasında derman bulamam bulamam
Kaynak: Sami Kasap

Sen Ölme Yar Ben Yerine Ölürüm

Sayfa 2389

Sen Özgürlüksün
İlk kar düşünce soğuk toprak süzüldü
Beyaz güzeldi beyaz güzeldi
Toprak toprak yaşam güzeldi
Kavuşunca toprak düşen yaprağa
Tenim büzüldü kanım duruldu
Kar bembeyaz soğuk yine de güzeldi
Umutsuz değildim sevinçsiz değildim
Sevgisiz değildim sensiz değildim
Sen ki sevgilere yaşam olan güneş
Yaşam olan su ve hava umut dirençsin
Sen bir haykırışsın suskunsa diller
Gözlerde yeşil düşlerde beyaz
Sen özgürlüksün sevdiğim
Kaynak: Grup Yorum

Sen Sebep Oldun
Önüm tipi boran yollar toz duman
Kalmadı dermanım sen sebep oldun
Kahpe felek vermez ömrüme aman
Yazıldı fermanım sen sebep oldun
Başladı ömrümde gazele döküm
Kırıldı dallarım söküldü köküm
Yıkıldı berhanem devrildi yüküm
Gitmiyor kervanım sen sebep oldun
Gülerler halime algınım deyü
Divane gezerim dalgınım deyü
Bilmezler ben niye dargınım deyü
Güzellim sultanım sen sebep oldun

Kalmadı dünyada tutacak dalım
Sen ölme yar ben yerine ölürüm
Yoruldu kervanım kapandı yolum
Sen ölme yar ben yerine ölürüm

Ne kanadım oldu ne havalandım
Sürüdüm zinciri hayli dolandım
Deli çaylar gibi aktım bulandım
İfet-i devranım sen sebep oldun

Felek birgün fermanını bildirir
Bir ömrünü bin dert ile doldurur
Ben gülmedim belki seni güldürür
Sen ölme yar ben yerine ölürüm

Yağdığın başıma kar diyemeden
Üşüdü yüreğim sar diyemeden
Ömür gelip geçti yar diyemeden
Tükendi kararım sen sebep oldun

Akarsu'yum bir deryada kalmadım
Yağmur oldum yeryüzüne damladım
Seni bilmem ben muradım almadım
Sen ölme yar ben yerine ölürüm

Yılların elinden ömrüm perişan
Sevdanın elinden gönlüm perişan
Bu günüm perişan dünüm perişan
Ey canı cananım sen sebep oldun

Kaynak: Muhlis Akarsu

Ben bir Can Ozanım yeldim dumandım
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Çileyi cefadan bezdim usandım
Ateşi - aşk ile gark olup yandım
Ey şah-ı merdanım sen sebep oldun

Sayfa 2390

Ağıt yakan diller gibi
Kar yağıyor döne döne

Sen Sefa Geldin

Göz gözü görmüyor siste
Nigar hanım yatar hasta
Şirin Döne'm gördün işte
Kar yağıyor döne döne

Benim son günüme geldin ulaştın
Merhaba Selvi can yar sefa geldin
Kapanan yaramı yeniden açtın
Getir merhemini sür sefa geldin

Bu kış uzunca kışladı
Canım sıkmaya başladı
Kırat avluda kişnedi
Kar yağıyor döne döne

Geldi kulağıma Selvi’nin sesi
Sen miydin çekerdim kederi yası
Yarın bir elinde viran elması
Yanık yüreğime nar sefa geldin

Ayvaz yatakta horluyor
Kırat gemini zorluyor
Ruşen benlerin parlıyor
Kar yağıyor döne döne

Emrah’ın sevdiği Selvi sen misin
Sağ elin sinem de gezdirir misin
Ağır salacamı kaldırır mısın
İşte namazıma dur sefa geldin

Yolkesen'im yolda durur
Kervanlardan hesap sorur
Ağalar ağası görür
Kar yağıyor döne döne

Kaynak: Nuri Can

Kaynak: Aşık Kevseri

Sen Sivası Seyret Yar Bende Seni
Çıkalım kaleye bir akşam üstü bir akşam üstü
Sen Sivası seyret yar bende seni yar bende seni
Sanma deli gönül yar sana küstü yar sana küstü
Sen Sivası seyret yar bende seni yar bende seni
Yıllardır hasretim o gül yüzüne o gül yüzüne
Ceylan bakışına yeşil gözüne yeşil gözüne
Başımı koyupta göğsün üstüne göğsün üstüne
Sen Sivası seyret yar bende seni yar bende seni
Bu Garip Ferhatın gurbanın olsun gurbanın olsun
Sensiz bu dünyayı söyle neylesin söyle neylesin
İste bu canını yoluna sersin yoluna sersin
Sen Sivası seyret yar bende seni yar bende
Söz: Ozan Garip Ferhat

Sen Sordun Ben De Söyleyim
Sen sordun ben de söyleyim
Kar yağıyor döne döne
Yüce dağların başında
Kar yağıyor döne döne
Yel kesen'im yeller gibi
Akar gider seller gibi
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Ne gelen var ne giden
Kar altında kaldı fidan
Baç vermeden geçer kervan
Kar yağıyor döne döne
Tülek'i gördüm düşümde
Gezerdi dağlar başında
Kenan Emmi av peşinde
Kar yağıyor döne döne
Şahin döner kayalarda
Çan sesi var mayalarda
Şu gördüğün ovalarda
Kar yağıyor döne döne
Haber saldım Hoylu'm gelmez
Gözlerim yoldan ayrılmaz
Bu yıl burda bahar olmaz
Kar yağıyor döne döne
Şirin Döne'm yaz gelecek
Koç yiğit cenge gidecek
Takdir yerini bulacak
Kar yağıyor döne döne
Köroğlu der bu ne haldır
Şirin Döne'm başın kaldır
Çamlıbel'e altı aydır
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Kar yağıyor döne döne
Kaynak: Köroğlu

Sen Şah'ı Lokmana Benzersin
Gitme turnam gitme nerden gelirsin
Sen nazlı canana benzersin turnam
Her bakışta beni mecnun edersin
Sen kaşı kemana benzersin turnam
Turnam gökyüzünde pervane döner
Maşuk aşıkına badeler sunar
Aşar karlı dağı engine konar
Sen mahi tabana benzersin turnam
Üzülüdür deli gönlüm üzülü
Mah yüzüne çifte benler düzülü
Seni sevmeyenler haktan yüzülü
Abdal Pir Sultan'a benzersin turnam
Bu yana da telli turnam bu yana
Çevirme yüzünü bizden o yana
Az gelmiş emsalin fani cihana
Yusuf'u Kenan'a benzersin turnam
Daimi'yim aşkın sinemi yakar
Ah ile feryadım semaya çıkar
Vuruldum sinemden kanlarım akar
Sen Şah'ı Lokman'a benzersin turnam
Kaynak: Aşık Daimi

Sen Şehirli Ben Köylüyüm

Sayfa 2391

Sen Tabipsin Saramazsın
Sen tabipsin saramazsın yaramı
Ben vurgunum yaralıyım elleme
Feleğinen bulamazsın aramı
Ben vurgunum yaralıyım elleme
Aman tabip canım tabip oy tabip
Saramazsın bu yaramı can tabip
Yağmur olur karışırdım sellere
Yoldaş oldum garip garip kollara
Felek vurdu düştüm haldan hallara
Ben vurgunum yaralıyım elleme
Aman tabip canım tabip oy tabip
Saramazsın bu yaramı can tabip
Kurudu bağımda fidanım gülüm
Yılanlı dağımdır Sivas'tır elim
Akarsu tabibe uğradı yolum
Ben vurgunum yaralıyım elleme
Aman tabip canım tabip oy tabip
Saramazsın bu yaramı can tabip
Kaynak: Muhlis Akarsu

Sen Yanma Diye
Ben çürümüş bir asayım
Zindanlara yol eyledi dert beni
Çarmıha gerilmiş bir İsa'yım
Çivilere zapteyledi dert beni

Sen şehirli ben köylüyüm
Sen atlas ben halımıyım
Sen öyleysen ben böyleyim
Sen gülsün ben çalı mıyım

Pir Sultan'ı darda gördüm
Darağaca vur eyledi aşk beni
Hacı Bektaş'ı kırda gördüm
Bir ceylana pir eyledi aşk beni

Sen barıştın ben dargınım
Sen akıyon ben durgunum
Sen birgünsün ben hergünüm
Sen Cuma ben Salı mıyım

Her yangına her ataşa
Köz eyledi dert beni
Bu dağlara bu yollara
Toz eyledi aşk beni

Sen iş buldun ben avare
Sen ovaya ben bayıra
Sen okula ben davara
Sen zeki ben deli miyim

Ben yanarım aşk için
Ben yanarım gül için
Bu ateş sönmesin diye
Ben yanarım kim için
Ben yanarım sen için
Bari sen yanma diye

Kaynak: Aşık Gülhani
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Ben yakılmış bir ozanım
Yangınlara kül eyledi dert beni
Kerbela çölünde bir Hüseyin'im
Damla suya kul eyledi dert beni
Ben Yunus'u nurda gördüm
Dergahina gül eyledi aşk beni
O Mecnun'u firarda gördüm
Bir Leyla'ya deleyledi aşk beni
Kaynak: Kul Hüseyin

Sen Yaralı Değilsin Ki
Zalim felek duymadın mı sesimi
Sen yaralı değilsin ki bilesin
Bilemezsin matemimi yasımı
Sen yaralı değilsin ki bilesin
Gurbet elde günde ömrüm çürüyor
Eller beni bir biçare biliyor
Akarsu'ya gelen bir taş vuruyor
Sen yaralı değilsin ki bilesin

Sayfa 2392

Arslan yalnız yaşar ölür
Mirası çakala kalır
Birlik kervanı yol alır
Sen yok isen bir eksiğiz
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Sende Dolu İki Cihan
Sende dolu iki cihan
Oldum zuhurunda nihan
Ger bulmayan seni ayan
Ya Rab n'ola halim benim
Dilde kanaat olmaya
Züht ile taat olmaya
Senden hidayet olmaya
Ya Rab n'ola halim benim
Şol gün ki mizan kurula
Hak tapusunda durula
Halayık oda sürüle
Ya Rab n'ola halim benim

Kaynak: Muhlis Akarsu

Sen Yok İsen Bir Eksiğiz
Eli mahir ruhen tahir
Katıl bize etme tehir
Kapımızda bekler kahır
Sen yok isen bir eksiğiz
Zinciri tamamlar halka
Tayfa tamsa gemi kalka
Ataleti def et silke
Sen yok isen bir eksiğiz
Tadı tuz verir çorbaya
Sorun birikir torbaya
Yük ağır gelir urbaya
Sen yok isen bir eksiğiz
Cila - imaj geri dursun
Sadelik öz sofra kursun
Kem gözle bakan kudursun
Sen yok isen bir eksiğiz
Nakış nakış ilmek ilmek
Birlikte ağlayıp gülmek
Gayrısının sonu solmak
Sen yok isen bir eksiğiz
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Ağlarım işte zar ile
Kaldım diriğ ağyar ile
Bilişmedim sen yar ile
Ya Rab n'ola halim benim
Hamidi'nin gözü yaşı
Doldurur dağ ile taşı
Bilmem nidem garip başı
Ya Rab n'ola halim benim
Kaynak: Ebu Hamid

Sende Neyi Ararım
Kalmadı takatim sabrım kararım
Uçan kuştan esen yelden sorarım
Geçti yıllar ben ömrüme yanarım
Sende neyi ararım sende neyi ararım
Seni sende ve benden öteleri ararım
Şarap diye içtiğimiz kımızda
Gönül vazgeçmiyor çalınan sazda
Bülbülü şeydayı severim hazda
Sende neyi ararım sende neyi ararım
Seni sende ve benden öteleri ararım
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Sayfa 2393

Kaynak: Aşık Emrah

Sendedir
Kızıl ufuklardan parlayan güneş
Baharın kokusu sendedir sende
Saçların savurup süzülen güzel
Gönlümün tapusu sendedir sende
Doğa ana gelin gibi giymiş tül
Sarı çiğdem mor menekşe ak sümbül
Al karanfil pembe lale kızıl gül
Derdimin dermanı sendedir sende
Kumral saçın sonbaharı andırır
Sevdalı bakışın başım döndürür
Yürek yangını su mu söndürür
Suyun da kaynağı sendedir sende
Akşamüstü tanımıştım ben seni
Her gün akşam daldırıyorsun beni
Yaşlansam da şu yüreğim hep yeni
Çünkü can damarı sendedir sende
Yaylanın başında güneşli bir gün
Kalmadı dermanım kollarım yorgun
Kapandı kapılar yüreğim dargın
Onun da kilidi sendedir sende
Çamlar arasından eserse bir yel
Avcısın Arif'i avlamaya gel
İster yüreğimi bir atışta del
Yay gergin oku da sendedir sende

Metaı deryadır şahi pirlerin
Ilgıt ılgıt eser aşkın yelleri
Nail ola size her bir hallerim
Yareme melhemim sendedir sende
Neyleyim faniyi yanmışım nara
Bülbüller gül için dururlar zara
Larendeli karar kıldım ikrara
Meded nürvet himmet sendedir sende
Kaynak: Aşık Larendeli

Sendeki Bakışlar Ey Çeşm-i Hilal
Sendeki bakışlar ey çeşm-i hilal
Yanardağ lavının aktığı gibi
Aşığın sadıki eyliyor neval
Bulutun şimşeği çaktığı gibi
Ruhumda esiyor aşkının yeli
Şeyda bülbüllerin sabah seheri
Kükreyişin bahar seli misali
Coşup etrafını yıktığı gibi
Gündüz güneş gece aya benzersin
Ebu Kevser şifa suya benzersin
Aşığa ok atan yaya benzersin
Avcının ceylana baktığı gibi
Rahmanın aşk darı eyledi serde
Bende olan ismin vardır her yerde
Şekip gözyaşların yağmurda sırda
Tabiata rahmet döktüğü gibi

Kaynak: Arif Gölge
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Sendedir Sende
Yine yarelendim gönül pareler
Yareme melhemim sendedir sende
Göz göz olmuş gül sinemde yareler
Sargı tutmaz melhem sendedir sende
Divane dediler miskin gezeriz
İlmi ledun ile şerbet ezeriz
Şefkatli dosttan ol meded bekleriz
Derdime deva yar sendedir sende
Mücrimi kul idim fani cihanda
Sefil seyyah oldum tozlu yolunda
Sıtkıle tutkunum aşkın narına
Yareme çareler sendedir sende
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Sendeki Huy Bende Olsa
Kimse bana selam vermez
Sendeki huy bende olsa
Tabip bile yaram sarmaz
Sendeki huy bende olsa
Toplumun içine çıkmam
Kimsenin yüzüne bakmam
Zehir zıkkım olur lokmam
Sendeki huy bende olsa
Başımı alır giderim
Ya da intihar ederim
Kendimi kurban adarım
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Sayfa 2394

Sendeki huy bende olsa

Liraları benden

Kimi der hayasız arsız
Kimi der mayasız ursuz
Kimi der şerefsiz hırsız
Sendeki huy bende olsa

Kaynak: Haydar Bayçın

Kimse inanmaz sözüme
Kurşun atarlar izime
Gören tükürür yüzüme
Sendeki huy bende olsa
Ozan Emaneti der ki
Öyle kötü huyun var ki
İçimden çıkmaz bir korku
Sendeki huy bende olsa
Kaynak: Aşık Emaneti

Sendeki Kaşlar Bend'olsa
Sendeki kaşlar bend'olsa
Kaşları senden
Rastığı benden

Sendeki Kaşlar Bende Olaydı
Sendeki kaşlar bende de olaydı
Kaşları senden rastığı benden
Ela gözlü küçük hanım da
Ayrılamam ben senden
Sendeki gözler bende de olaydı
Gözleri senden sürmesi benden
Ela gözlü küçük hanım da
Ayrılamam ben senden
Sendeki saçlar bende de olaydı
Saçları senden örmesi benden
Ela gözlü küçük hanım da
Ayrılamam ben senden
Kaynak: Nuri Halil Poyraz

A yarim a yarim
Ayrılamam senden
Sendeki saçlar bend'olsa
Saçları senden
Tarağı da benden
A yarim a yarim
Ayrılamam senden
Sendeki gözler bend'olsa
Gözleri senden
Sürmesi benden
A yarim a yarim
Ayrılamam senden
Sendeki kulak bend'olsa
Kulağı (da) senden
Küpesi (de) benden
A yarim a yarim
Ayrılamam senden
Sendeki gerdan bend'olsa
Gerdanı senden
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Senden Ayrı Lokma Yemeyim
Senden ayrı lokma yemeyim derdin
Nasip ilden ile gezdiren vardır
Serim verip sırrım vermeyim derdin
Dostu sevdiğine sezdiren vardır
Aşıklar her cana demez bu şeyi
Yükü yüke vurun devirmez tayı
Kimisi ah eder ağlar su deyi
Kimisin deryada yüzdüren vardır
Bu ilm-i hikmeti bilenler bilir
Bilmeyen beyhude bundan ne alır
Benim gibi şaşkın adem ne bilir
İnciyi mercanı düzdüren vardır
İnci mercan la'l ü güher takınır
Kıymetini bilen alır sokunur
Kuduretten aşk kitabı okunur
Kudreti destinden yazdıran vardır
Veli'm eyder yalvarırım yare ben
Pirin eşiğine yüzler sür hemen
Kırklar Meydanı'nda engür şarabın
Kudret-i destinden ezdiren vardır
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Kaynak: Aşık Veli

Senden Ayrılalı Hiç Yüzüm Gülmez
Senden ayrılalı hiç yüzüm gülmez
Sensiz dünya hayal düş gelir bana
Çiçekler açılsa gönlüm açılmaz
Sensiz yaz ayları kış gelir bana
Hasret bitip didarına erince
Gonca gülüm gül cemalin görünce
Leblerinden aşk badesin alınca
Aşk muhabbet sevgi coş gelir bana
Gönlüm alçak yükseklerden uçamam
Ağyarın elinden bade içemem
Alem bir yan olsa senden geçemem
Sevdan cümlesinden baş gelir bana
Kul Hasan'ım her güzele aldanmam
Gerçek güzel görmeyince inanmam
Cennet huri gılman verseler almam
Sensiz dünya ahret boş gelir bana
Kaynak: Aşık Kul Hasan

Senden Bana Cefa Olmaz
Senden bana cefa olmaz hünkarım
Senin ettiklerin nazdır efendim
Sensin bu alemde devlet-i varım
Sana bu edalar azdır efendim
Kerem eyle girme benim kanıma
Hizmetkar olayım sen sultanıma
İstersen bir lale tak gerdanıma
İratsız kul deyü gezdir efendim
Kıyamette yakandadır ellerim
Huzurunda asla dönmez dillerim
Kendi elin ile bu gazellerim
Altun hat misk ile yazdır efendim
Kısmet olup şu Bartın'da kalırsam
Huzurunda kul olduğum bilirsem
Figani ismiyle şunda kalırsam
Elinle mezarım kazdır efendim
Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Senden Bana Yar Olmaz
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Sayfa 2395

Senden bana yar olmaz
Olsa vefakar olmaz
(Bağlantı)
Kışa çevirme yazımı
Çalıp dinletme sazımı
Küstürüp sen al nazımı
Yaralıyım yaralı
Her ağaçta bar olmaz
Seven bahtiyar olmaz
Bağlantı
Yar ki yardan ayrılsın
Ağlamaktır neşesi
Bağlantı
Kaynak: Hasan Çıtak

Senden Bana Yar Olmaz -Orj- 2
Senden mene yar olmaz
Ehde vefadar olmaz
Min i bahar olarsa
Bülbülsüz güller açmaz
Dindirmişsen al sazını
Gışa dönderme yazımı
Çalıb dinlet de sazını
Yaralıyam yar yar
Her ağaçda bar olmaz
Heyva olmaz nar olmaz
Eğer küsülüysen
Al gelemi derdim yaz
Sen yaz derdin men de yazım
Sen söyle de men de yazım
Yaz maralım iki gözüm
Yaralıyam yar yar
Bahçanızda var güller
Gülde ohur bülbüller
Ne bele sevişeydik
Ne bele ayrılıglar
Sen yaz derdin men de yazım
Sen söyle de men de yazım
Yaz maralım iki gözüm
Yaralıyam yar yar
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Sayfa 2396

Ellerim titriyor tutamaz oldum
Kaynak: Asef Zeynallı

Senden Başka (Ala Gözlü)
Ala gözlü benli dilber
Kimim kaldı senden başka
Yakma beni ataşına
Neyim kaldı senden başka
Bağlasan durmaz dilimi
Zelber büktü bu belimi
Kız sen çöz gel şu kolumu
Kime desem senden başka
Kudretten kara kaşın
On üç ondörttür yaşın
Bu dünyada yoktur eşin
Bulamadım senden başka
Aşık Osman yanıyorum
El sözüne kanıyorum
Dostum diye tanıyorum
İnsafsız yok senden başka

O tatlı dillerin kıvrak ellerin
Çarpaladı beni sevda yellerin
Gönül bahçesinde açan güllerin
Senden başkasını tütemez oldum
Arif arar iken bak seni buldu
Geç oldu turnayı gözünden vurdu
Senin yüreğindir gönlümün yurdu
Başka yüreklere itemez oldum
Kaynak: Arif Gölge

Senden Bir Şey İstemiyom
Gel beni halıma bırak
Senden bir şey istemiyom
Yakınlığın olsun ırak
Senden bir şey istemiyom
Coşkun suyun selindeyim
Bir fidanın dalındayım
Zaten kendi halımdayım
Senden bir şey istemiyom

Kaynak: Aşık Avcı Osman

Senden Başkasına Bakamaz Oldum
Bir şeyler oluyor yine gönlüme
Seni göremezsem yatamaz oldum
Bir lokma ekmeği bir yudum suyu
İnan ki sevgilim yutamaz oldum
Bakışların güç veriyor gözüme
Gülüşlerin sevinç katar özüme
Sevda perdesi mi çektin gözüme
Senden başkasına bakamaz oldum
Öldürüyor seke seke gelişin
Güller saçar tatlı tatlı gülüşün
Mutluluk veriyor bizde kalışın
Sensiz yuvamızda tutamaz oldum
Saçların bahardan bir parça sunar
Boyunu kıskanır vallahi çınar
Benim gönülcüğüm bir garip pınar
Sensiz bir kerecik akamaz oldum
Giysiler açıyor seni gül gibi
Senden ayrı her saniye yıl gibi
Kolların yeşermiş yeni dal gibi
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Başkasına bade düşsün
Kıymetini onlar bilsin
Kerametin senin olsun
Senden bir şey istemiyom
Akarsu'yum dane dane
Dolaşırım yana yana
Bir güzel dost yeter bana
Senden bir şey istemiyom
Kaynak: Muhlis Akarsu

Senden Mene Yar Olmaz
Senden mene yar olmaz
Ehde vefadar olmaz
Yüz min gül - çiçek olsa
Bülbülsüz bahar olmaz
(Bağlantı)
Küsdürmüsen çek nazımı
Gışa dönderme yazımı
Çalıb dindirme sazımı
Yaralıyam yar
Her ağaçda bar olmaz
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Heyva olmaz nar olmaz
Yüz min gül - çiçel olsa
Bülbülsüz bahar olmaz
Bağlantı
Kaynak: Asef Zeynallı

Senden Midir Benden Midir
Yandıklarım şam-ı seher
Senden midir benden midir
Başımdaki aşktan eser
Senden midir benden midir
Bağrımdaki taşım benim
Gözümdeki yaşım benim
Ah oldu yoldaşım benim
Senden midir benden midir
Feryadım çıktı göklere
Düşmeli oldum dağlara
Eriştiğim bu çağlara
Senden midir benden midir
Terkettiğim canı teni
Yok eylediğim ben beni
Her gördüğüm sanmak seni
Senden midir benden midir
Seyit Nizamoğlu bana
Benliksiz ah senden yana
Sen ben sözü bilmem bana
Senden midir benden midir
Kaynak: Seyit Nizamoğlu

Senden Oldu Senden Oldu

Sayfa 2397

Vefasız yar senden oldu
Bundan sonra halin sormam
Keramet etsen inanmam
Benim gurbet kuşu olmam
Senden oldu senden oldu
Hayırsız yar senden oldun
Benim gurbet elde kalmam
Senden oldu senden oldu
Vefasız yar senden oldu
Akar göz yaşım durmazdı
Yar gelip halim sormazdı
Kızıltuğ aşık olmazdı
Senden oldu senden oldu
Hayırsız yar senden oldun
Kızıltuğ aşık olmazdı
Sürünesin senden oldu

Söz: Ali Kızıltuğ
Kaynak: Ali Kızıltuğ

Senden Vazgeçtim
Her günümüz dünden beter
Yar kaprisinden bıktım yeter
Aşk yerinde duman tüter
Senden vazgeçtim
Senden vazgeçtim yar yar senden vazgeçtim
Senden vazgeçtim ben cano cano senden vazgeçtim
Senin sevdan yanar döner senden vazgeçtim
Uğraşamam kaprisinle senden vazgeçtim

Diyar diyar göçmezidim
Senden oldu senden oldu
Ben bu kadar içmezidim
Senden oldu senden oldu

Böyle sevda yere batsın
Artık gönlüm rahat yatsın
Ben usandım eller baksın
Senden vazgeçtim

Hayırsız yar senden oldun
Vefasız yar senden oldu

Senden vazgeçtim yar yar senden vazgeçtim
Senden vazgeçtim ben dılo dılo senden vazgeçtim
Senin sevdan yanar döner senden vazgeçtim
(Senin sevdan şöyle böyle senden vazgeçtim)
Uğraşamam kaprisinle senden vazgeçtim

Havaya baktım ayazlık
Etme zalım bana yazık
Saçımdaki şu beyazlık
Senden oldu senden oldu
Hayırsız yar senden oldun
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Özcan'ımı ettin deli
Dinmiyor gözümün nemi
Olsandan kainat güzeli
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

(Olsanda alem güzeli)
Senden vazgeçtim
Senden vazgeçtim yar yar senden vazgeçtim
Senden vazgeçtim ben dılo dılo senden vazgeçtim
Senin sevdan yanar döner senden vazgeçtim
(Senin sevdan şöyle böyle senden vazgeçtim)
Uğraşamam kaprisinle senden vazgeçtim
Söz: Nurettin Özcan

Sene Bin Üç Yüz On Bir
Sene bin üç yüz on bir tarihinde
Bir zelzele düştü cümle aleme
Zelzele ne idi vasfedem kardaş
Sizler kulak tutun bu serencama
Serencam dinleyin öğrenin hali
Hakk’ ın hışımının olmaz emsali
Huda’ nın emriyle yağdı bir dolu
Gören insanlar hep düştüler gama
Gama düşende hep dedi: El-aman
Kaptancı dağından koptu bir duman
İndi Dikanlara yağdı bir zaman
Oynadı bulutlar gürledi sema
Gürleyip yıldırım şimşek atarken
Dediler kaynadı Kerkedan Dikan
Budandı evelik batbata tikan
O güzel ekinler töküldü kuma
Kuma tökülende ekinle bostan
Mahvoldu tarlalar değmeden tırpan
Dedim ki ben bunu eylersem destan
Dedi sakın eksik söyleme
Söyleme diyende havaya çıktı
Dedik bu hesaba cihanı yıktı
Andan Hanaklara yolu bıraktı
Dedi sizler bakın kal-makalıma
Kal-makala baktık geçti izleri
Göğe direk etti duman tozları
Ağlattı kadını kırdı kızları
Sağ kalan kendini verdi serseme
Serseme verende insafa baktı
Atlayıp sinordan gevşeden çıktı
İnip Urumların canını sıktı
Ondan Natala’ ya yazdı bir name
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Sayfa 2398

Nameyi okuyup eyledi nazı
Büyüğü küçüğü olmadı razı
Duydular geliyor dolu avazı
Minnet ettiler sinora uğrama
Uğrama diyende taksim kılındı
Biri Geç’ e biri Konk ‘a bölündü
İkisi bir yörüş etti silindi
Hemen Ahaşen’ e attılar dama
Ahaşen’de kaldı nice bir eyyan
Gitmedi bir yana hep oldu tamam
Bizlere kahroldu ahirül-encam
Ne bayram tutarız ne bir Cuma
Cumayı bayramı Hak Mevla’m sorar
Hangi bir işimiz var Hakk’a yarar
İncedir bir kılı yediye yarar
Gönül özün ağla ele ağlama
Ağlayıp bu gönül kurtulmaz yastan
Aşk şarabı içip olmuşum mestan
Mazlumi yadigar kıldı bir destan
Yazıp yollamalı Haleb’e Şam’a
Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Seneler (Bir Sandığım Var)
Bir Sandığım Vardır Sırmadan Telden
Bir Çift Yavrum Vardır Tomurcuk Gülden
Nasıl Ayrılayım Gül Yüzlü Yarden
İşte Şöyle Böyle Hal Deli Gönül
İster Ağla İster Gül Deli Gönül
Bir Yanım Erzincan Vermem Bayburdu
Yıkılsın Düşmanın Taht İle Yurdu
Sağ Olasın Anam Beni Doğurdu
Seneler Seneler Kötü Seneler
Gide De Gelmiye Kötü Seneler
Faytonlar Geliyor Üstü Pareli
Askerler Geliyor Bağrı Yaralı
Kimimiz Nişanlı Kimimiz Evli
Sene Gardaş Sene İlle Bu Sene
Gide De Gelmiye Bu Hayin Seni
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Sayfa 2399

Kaynak: Mustafa Uçar

Senem'i Gördüm Yayla Yolunda
Senem'i gördüm yayla yolunda
Saçları belik belik dalında
Baharın gülşen çağında
Aşkın oduna yan Senem Senem
Ben sana yandım can Senem Senem
Ay Senem vay Senem
Karda oynayan endamı güzel
İşveli nazlı gözleri güzel
Sarıkamış suyun içemedim
Kınalı köprü dar geçemedim
(Doğanlı dağı kar geçemedim)
Güzellerden seçemedim
Aşkın oduna yan Senem Senem
Ben sana yandım can Senem Senem
Ay Senem vay Senem
Karda oynayan endamı güzel
İşveli nazlı gözleri güzel
Kaynak: Zeki Demirci

Senetimde Sazımda
Neçe-neçe ulu kamil ustadın
Söhbeti var söhbetimde sazımda
Dede Gorgud boylarıdı ölmezlik
Gudreti var söhbetimde sazımda
Neçe-neçe ehli-derdin gananın
Yar eşgile Kerem kimi yananın
Han Çobanın Elesgerin Gurbanın
Şöhreti var söhbetimde sazımda
Aybeniz de ne dayazdır ne derin
Duşmen oldum her cür şeytan şerinin
Mehseti hanımın Aşıg Pırinin
İsmeti var söhbetimde sazımda
Kaynak: Aşık Aybeniz Laçınlı

Seni (Sallanı Sallanı)
Sallanı sallanı gelen sevdiğim
Bir dahi saraydım bu cana seni
Sen bir şehzadesin vasfın tükenmez
Hak ile yazsalar divana seni
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O hubların şahı serdarın enmiş
Köşk ü sarayına ziyalar konmuş
Sanma ki sevdiğim meylimiz dönmüş
Verseler değişmem cihana seni
Sait müpteladır o çifte hala
Dil şekere benzer leblerin bala
Kaşların karadır gözlerin ela
Benzettim sevdiğim gılmana seni
Kaynak: Aşık Saidi

Seni Arıyor (Mihrali Bey'e Ağıt)
Bell'oldu gittiğin benim efendim
İndelhan olanlar seni arıyor
Yıkıldı bir yanı koca Sivas'ın
Dervişan olanlar seni arıyor
Bozuldu elvanı yüce binanın
Gamı arttı içindeki çobanın
Kesildi kısmeti hane viranın
Cennette gılmanlar seni arıyor
Yükledi göçünü can Mehmet Ali
Bir zaman dillerde söylensin hali
Mahir Bey kızının kırıldı kolu
Akıttı al kanlar seni arıyor
Gayri şahin uçtu dalda yar kaldı
Vefasız dünyanın ömrü az kaldı
Bağlar çiçek açmış güllü yar geldi
Bahçıvan olanlar seni arıyor
Ne muhalif değdi feleğin taşı
Yaktı nası ayrılığın ateşi
Yine eşkiyalar kaldırdı başı
Bezirgan olanlar seni arıyor
Hani senin gibi ellerde rehber
Senden ziya umar günler geceler
Çarşılarda esnaf köylerde rençber
Dağlarda çobanlar seni arıyor
Olanca muradın mahşere kaldı
Felek bu belayı bizlere saldı
Aşık Ruhsati de meddahın oldu
Nice pehlivanlar seni arıyor
Kaynak: Aşık Ruhsati
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Sayfa 2400

Seni Benden Ayırırlar

La ilahe illallah de

Seni benden ayırırlar
Demedim mi yar ben sana
Elaleme duyururlar
Demedim mi yar ben sana

Veçhine veçhln benzetti
Kur'anda böyle methetti
Ehli iman bin şükretti
La ilahe illallah de

Bir kuş gibi kafesteyim
Ya ben kimden ne isteyim
Yaralandım çok hastayım
Demedim mi yar ben sana

Hele fikret bu ne devlet
Nasıl olmıyasın ümmet
Niçün terkedersin sünnet
La ilahe illallah de

İkrarımız yolda kalır
Dağlarımız duman olur
Başımıza neler gelir
Demedim mi yar ben sana

Gerek yabanda yazıda
Melekler senden haz ede
Ağır gele terazide
La ilahe illallah de

Bahar gelir güller açar
Kimi konar kimi göçer
Akarsu'yum bu da geçer
Demedim mi yar ben sana

Bundan ala sünnet olmaz
Bundan ala dikkat olmaz
Bundan ala devlet olmaz
La ilahe illallah de

Söz: Muhlis Akarsu

Seni Benden Çalan Yıllara
Seni benden çalan yıllara kırgınım
Beni senden ayıran yollara dargınım
Uykusuz gecelere doğmayan güneşe
Anladım feleğin sillesine mahkumum
Dayanılmaz acı yüreğim yangın yeri
Ben taşa değil sevdana gömülen deli
Yalan değil doğan güneşe köleyim
Tadı tuzu kaçan aşkının esiriyim
Kulak ver dinle eriyorum günden güne
Feryat figan ağlıyorum zulümlerine
Zalimsin zalim dertten anlamaz yüreğin
Ömrüme ömür katarım yine sensizim
Kaynak: Demet Kaytan

Seni Bir Ruhtan Yarattı
Seni bir ruhtan yarattı
La ilahe illallah de
Sen hak idin nevvaretti
La ilahe illallah de
Gözünü etti Azrail
Yüzünü etti İsrafil
Kulağın etti Mikail
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Ruhsati çal serin taşa
Akıt gözden yaşı yaşa
Geçirme ömrünü boşa
La ilahe illallah de
Kaynak: Aşık Ruhsati

Seni Düşündüm (Zifri Karanlıkta)
Zifri karanlıkta gece yarısı
Bir sigara yaktım seni düşündüm
Uykumu çalıyor gece birisi
Yatağımdan kalktım seni düşündüm
Sabah olup ufuk kızıllaşınca
Feryadım göklere dek ulaşınca
Güneş dolanıp da tekrar batınca
Ben kendimden bıktım seni düşündüm
Kaynak: Bekir Fırlar

Seni Gidi Acı Kader
Seni gidi acı kader
Bizi böyle türap ettin
Gamlı gönlüm dolu keder
Niye böyle harap ettin
Bahtım böyle kara geldi
Vurdu oku bağrım deldi
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Gözüm yaşı dostlar sildi
Nasıl bana hitap ettin
Talihime hiç gülmedim
Derdim kimseye demedim
Hasta oldum iniledim
Beni hasta bitap ettin
Müslim Seyran asıl soyum
Mazlum Allah’ın kuluyum
Sanki bir deli doluyum
Vurdun beni harap ettin
Kaynak: Aşık Müslim Seyrani

Seni Göresim Geldi
Gel benim dertli sazım
Seni göresim geldi
Yandı kül oldu özüm
Seni göresim geldi
Sazım nazlanma hele
Hasret kaldım ben tele
Göz yaşın döndü sele
Seni göresim geldi
Sazım ağlarsam ağla
Durma gözyaşım çağla
Azdırma yarem bağla
Seni göresim geldi
Sazım bak telin paslı
Seni çalanda yaslı
Ben Kerem sende Aslı
Seni göresim geldi

Sayfa 2401

Ne servet istedim ne de variyet
Ardahan Göle'me kavuşmak niyet
İnan bana Göle’m seni özledim
Gurbet el ömrünü söker insanın
Dinlersen Kemal'ı anlarsın halin
Sılada bekliyor beni bir gelin
İnan bana Göle'm seni özledim
Kaynak: Kemal Yıldız

Seni Seni Yarim
Ayna almış eline
Bak işçi güzeline
Deli divane oldum
Saçının bir teline
(Bağlantı)
Seni seni yarim
Yediğim şekerleri yarim
Ödesene barim
Ev ardından geçilmez
Yeşil ipek biçilmez
Şimdi kızlar hamleci
Zengin fakir seçilmez
Bağlantı
Denizde yüzen balık
Okkalıktır okkalık
Ever beni babacığım
Çok sürdü bu bekarlık
Bağlantı

Derdi Derya'dır derdim
Çok şükür sazımı gördüm
Alıp sineme sardım
Seni göresim geldi

İki tepsi balım var
Biri ye biri var
Benim sevdiğim kızın
Yanağında gülü var

Kaynak: Aşık Derdi Derya

Bağlantı

Seni Özledim (Göle'm Seni)

Denizin altı pıtrak
Sen gül ol ben de yaprak
Gönüller bir olsun da
Ne mutlu oluruz bak

Arzuhalim vatanımı göreyim
İnan bana Göle'm seni özledim
Diyarı gurbette geçmez günlerim
İnan bana Göle'm seni özledim

Kaynak: Sıdıka Ahmedova

Şu yaban ellerde çekerim hasret
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Seni Seviyorum (İnsanların İçinde)
İnsanların içindeyim
Seviyorum insanları
Hareketi seviyorum
Düşünceyi seviyorum
Kavgamı seviyorum
Sen kavgamın içinde
Bir insansın sevgilim
Seni seviyorum
Aydınlığın içindeyim
Seviyorum aydınlığı
Paylaşmayı seviyorum
Eşitliği seviyorum
Kavgamı seviyorum
Sen kavgamın içinde
Bir insansın sevgilim
Seni seviyorum
Kaynak: Nazım Hikmet Ran

Sayfa 2402

Ayak bağı olmuştun çözüldün dizlerimden
Haz almaz artık özüm yüzüme yüz sürsen de
Seni unutacağım her zerreme girsen de
Ömrümü sana verdim meyus olanda bile
Şimdi can derdindeyim haydi git güle güle
Hatıram kaldı ise bebeğim diye bele
Anmayacak bu sazım sazıma söz sürsen de
Seni unutacağım her zerreme girsen de
Sürükleme peşinden benden sana hayır yok
Belki sana her yer düz tepe dağ yok bayır yok
Sana tılsım edecek Sahıra ya sahir yok
Sana dönmeyeceğim gizime gez sürsen de
Seni unutacağım her zerreme girsen de
Der İlhami dünyamı yaktın ayaz eyledin
Gururumla oynadın kaçtın hep naz eyledin
Nasırlaştı umudum artık ummaz eyledin
Vefasız yar aramam güzüme yaz sürsen de
Seni unutacağım her zerreme girsen de
Kaynak: İlhami Arslantaş

Seni Sevmeyen Düşmanlar

Seni Unutmak Mı

Seni sevmeyen düşmanlar kör olsun
Gel Ayvaz'ım dolaşalım dağları
Biz gidelim engellere yer olsun
Gel Ayvaz'ım dolaşalım dağları

Sakal beyaz saçlar dökük
Yanaklarım batık çökük
Gönül viran yırtık sökük
Seni unutmak mı asla

Alçaklara olur suyun kaçağı
Biter yücelerde sümbül çiçeği
Yeşil başlı Emir Sultan köçeği
Gel Ayvaz'ım dolaşalım dağları

Namert gözle baksalar da
Gendereye soksalar da
Ateşlerde yaksalar da
Seni unutmak mı asla

Gele yavrum geç geçenden geçilsin
Yenice kurulsun meyler içilsin
Gele yavrum hasta gönlüm açılsın
Gel Ayvaz'ım dolaşalım dağları

Hep geriye yürünse de
Beden yerde sürünse de
Dar ağacı görünse de
Seni unutmak mı asla

Köroğlu der devlet yoktur başımda
Hüdam gurbetliğe saldı düşümde
Ben Ayvaz'ı aldım Kırat peşimde
Gel Ayvaz'ım dolaşalım dağları

Sen kubbede hoş bir seda
Sana mümkün müdür veda
Et kemikten ayrılsa da
Seni unutmak mı asla

Kaynak: Köroğlu

Seni Unutacağım
Yüreğime asmıştım düşürdüm gözlerimden
Aramayacak gözüm her izimi sürsen de
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Cananım benden bıkmadan
Sancak dünyamı yıkmadan
Bu can bedenden çıkmadan
Seni unutmak mı asla
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Kaynak: Aşık Hasan Sancak

Senin (Lebdeymez Divanı)
Ataş yakar cihanı aşk ile narın senin
Ah etti arş'adayandı ah ilezarın senin
Nas içinde destan oldun düştün dilden dillere
Yar elinden serserisin ya hani arın senin
Aşıksın aşnan ararsın ah edersin derinden
Aşnan sadık yarın ise der sana ne narından
Sed-hezar naz ile senin aklın ala serinden
Şay eder gizli sırların hercai yarın senin

Sayfa 2403

Uzak dur kötünün peşinde koşma
Önceden hesap gör sonradan şaşma
Sana canım demeyene yanaşma
Candaşların iki yüzlü mü senin
Nurşani'nin nurundaki nardayım
Sen nerdeysen can can ben de ordayım
Sen olmasan cehennemde dardayım
İmdadın Hızır'dan hızlı mı senin
Kaynak: Aşık Nurşani

Senin (Güllü)

Işığı der sıdk ile gel sen çalış Hakk rahına
Git uzak şeytan şerrinden sığın şahlar şahına
Seni halk-eden Hellak'ın secde kıl dergahına
Her ne dilek dilersen ihsan eder Tanrı'n senin

Faniden bekaya hicret eyledin
Feth-i gülşad olsun yolların senin
Münkiren hazreti soran da sual
Açıla bülbül gibi dillerin senin

Kaynak: Ahıskalı Emrah Işığı

Nurdan gark eylemiş yaradan cismin
Aylar yıllar geçse unutmam resmin
Dillerde söylenir Güllü'dür ismin
Açıla her yana dalların senin

Senin (Ela Gözlerine Kurban)
Ela gözlerine kurban olduğum
Yar aşkına sararıp da solduğum
Sevdiceğim bakışma yandığım
Çok mu yanacağım ateşen senin
Mahalle önünde bir büyük çınar
Ateş bu sinemde durmayıp yanar
Tutsam yar elinden el beni kınar
Çok mu yanacağım ateşen senin
Çiçekten bal yapar kovanda an
Sensin bu gönlümün devleti varı
Gözümün ışığı sanırsın huri
Çok mu yanacağım ateşen senin
Komşulardan sordum onun soyunu
Gördüm de vuruldum orta boyunu
Ben bilirim nazlı yarin huyunu
Çok mu yanacağım ateşen senin
Kaynak: Emine Karadeniz

Senin (Gönül Yalın Yaya)
Gönül yalın yaya nere gidersin
Onca engellerin düzlü mü senin
Ele güne karşı güzel sevilmez
Onca sevdiklerin gizli mi senin

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Biz nice dayanak derd ü kedere
Şefaat kıl orda ata pedere
Yaren yoldaş kavim kardeş madere
Açıla her yana güllerin senin
Bazı rivayette olunur haber
Kuzusu yanında olur muteber
Cennette nevaya varırsan eğer
Huri kılman olur kulların senin
Kamil Usta çeker daim firkati
Der Sadık vird eyle her zaman hakkı
Cennet-i alada kalırsın baki
Açıla her yana kolların senin
Kaynak: Aşık Sadıki

Senin (Yıllar Sonra)
Yıllar sonra yarım arayı açtı
Dil bilmez yar şaştım pozuna senin
Aramızdan kara kedi mi geçti
Kiş mi dedim tavuk kazına senin
Hata sende sensin çıbanın başı
Hak versin çağır da er iki kişi
Erkeği olmazsa neyler ki dişi
Bel bağlama oğlun kızına senin
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Beni görmen, gözün malda servette
Onun için ömrüm geçti gurbette
Gülücük görmedim azgın suratta
Emeklerim dursun gözüne senin
Aşkımıza gölge düştü, kastın ne
Yemin etmedik mi Şeme üstüne
İkrarın kalmamış kırklık dostuna
Ayrılık mı düştü özüne senin
Patavatsız sivri dilli konuşun
Ne söz dinlen ne de bir hal danışın
Deli eder beni ele kanışın
Bir de dedi-kodu sözüne senin
Yüzbaş’oğlu Mihmani’yim haneye
Kader kul eyledi Yeter Ana’ya
Dövsem kovsam yazık nere tüneye
Ya Sabır çekerim nazına senin
Kaynak: Mihmani

Senin Adın Gülpembe

Sayfa 2404

Senin Dükkan Benim Dükkan
Senin dükkan benim dükkan demirden
Kaşlar değil gözler beni delirten
Sen değil min pencereden el eden
Ak elleri on parmağı kmalı
Benim sevdiceğim keklik simalı
Keten gömlek giyme dedim giymişsin
Yenlerini oyma dedim oymuşsun
Ben gideli bal kaymağa dönmüşsün
Kaymağın üstünde bal eğlenir mi
Çirkinin yanında yar eğlenir mi
Kaynak: Sıdıka Saraçoğlu

Senin Elinden (Uslanmadı)
Uslanmadı benim divane gönlüm
Şaştım nere gidem senin elinden
Kadir bilmezlere kul ettin beni
Şaştım nere gidem senin elinden

Gümüş telli sazım var
Ne bahar ne yazım var
Gel öpeyim gül yarim
Al yanakta gözüm var

Bir arı misali uçar gezersin
Çiçeklerden bal şerbeti süzersin
Reva mıdır beni böyle üzerisn
Şaştım nere gidem senin elinden

(Bağlantı)
Senin adın Gülpembe
Yanakların al pembe
Ağlamak yakışmıyor
Birazcık gülsene

Kendi bildiğine çalıp söyledin
Sanki aşkın deryasını boyladın
Ozan Rehberi'yi düşkün eyledin
Şaştım nere gidem senin elinden

Bülbüle sordum seni
Ağlatın durdun beni
Pembe güle yakışmaz
Harman savurdun beni

Kaynak: Ozan Rehberi

Senin İçin

Bağlantı

Senin için senin için
Gül koklamam senin için
Dağlar bile çiçek açtı
Sen gülmedin benim için

Gel yarim gel güzelim
Dağı taşı gezelim
Aşıkların yoluna
İnci mercan dizelim

Gülün için gülün için
Bülbül zar da gülün için
Gülü bile koklamadım
Bülbül oldum senin için

Bağlantı

Belin için belin için
Altın kemer belin için
İnce toprak gibi seril

Kaynak: Cemil Şabanov

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Gelsin geçsin yarin için

Sayfa 2405

Birden fazla ömrüm olsa dünyaya gelsem
Birden fazla gönlüm olsa sensiz etmezem

Kaynak: Sabit İnce

Senin İçin Senin İçin
Yaralıyım, yaralandım
Senin için senin için
Dile düştüm karalandım
Senin için senin için
Dile düştüm dilsiz kaldım
Bahçıvanken gülsüz kaldım
Leyla sevdim çölsüz kaldım
Senin için senin için
Gel bana bu kadar etme
Yeter artık dara çekme
Adudan yediğim tekme
Senin için senin için
Şira çile çekendir
Al kapı kapı dilendir
Boynumdaki yağlı kendir
Senin için senin için

Senin O Gözlerine (Gözlerin)
Senin o gözlerine
Yazsam nice türküler
Gittiğin günden beri
Dost ağlar düşman güler
(Bağlantı)
Ver ellerin gidelim
Dertleri pay edelim
İkimiz bir gül olup
Buram buram tütelim
Kalbindeki sayfaya
Aşkı yazdım durmadan
Yağmur gibi yağdım sana
Islandın mı sormadan
Bağlantı
Kaynak: Ozan Erdal

Senin Olsun
Nedir bu sitemin nedir kederin
Dünya malı benim olsa seni yeğlerim
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Ah yarim can yarim
Senin olsun bu gönlüm
Vur sineme al canımı
Senin olsun şu ömrüm
İsmin duysam çarpar çarpar yüreğim
Yokluğunda seni arar arar gözlerim
Birden fazla ömrüm olsa dünyaya gelsem
Birden fazla gönlüm olsa sensiz etmezem
Kaynak: Sevcan Orhan

Senin Olsun
Çok düş gördüm gerçek hani
Bundan sonra senin olsun
Kime kandırdın yabani
Bundan sonra senin olsun
Çiğdi gönlüm şimdi pişti
Neylesin sarayı köşkü
Zaten artık vakti geçti
Bundan sonra senin olsun
Bulduğun yar yar olsa da
Kararların kar olsa da
Yoklar artık var olsa da
Bundan sonra senin olsun
Özlediğin mutluluklar
Bitmeyen kula kulluklar
Zor gelen bu ayrılıklar
Bundan sonra senin olsun
Dünyada bir haz kalmadı
Geçti bahar yaz kalmadı
Çalınacak saz kalmadı
Bundan sonra senin olsun
Cahilidir benim adım
Kalmadı hiç tuzum tadım
Alacağım her muradım
Bundan sonra senin olsun
Kaynak: Tekin Kireççi

Senin Olsun (Dokunma İstemem)
Dokunma istemem çek git yanımdan
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Elimden tuttuğun el senin olsun
Daha ne istersin tatlı canımdan
Durma vuracaksan al senin olsun
Karşıma geçip de bakar mı sandın
Gözleri gözüme akar mı sandın
Hangi yüzle geldin kime inandın
Uğruma teptiğin yol senin olsun
Fitili tükendi yanmaz bu gönül
İsmini yürekten anmaz bu gönül
Sus yeminler içme kanmaz bu gönül
Diz çöküp döktüğün dil senin olsun
Demek ki bu sevdan beni çok yakmış
Tabip der ki senin ciğerin kokmuş
Dert sana değil de bana mı Hak'mış
Sen de Allah'ından bul senin olsun
Çok pişman olsan da geçirdin artık
Elindeki tavı kaçırdın artık
Sen gönül kuşunu uçurdun artık
Çırpınma boşuna hal senin olsun
Ararsan izimi bulma bir daha
Adımı ağzına alma bir daha
Gelme üzerime gelme bir daha
Boynuma dolanan kol senin olsun
Unutmam desen de unutacaksın
Gül olsam gönlünde kurutacaksın
Ben çürüttüm sen de çürüteceksin
Ömrüme kattığın yıl senin olsun
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Senin Yazın Kışa Benzer
Senin yazın kışa benzer
Bir sevdalı başa benzer
Çok içmiş sarhoşa benzer
Duman eksilmeyen dağlar

Sayfa 2406

A dağlar ulu dağlar
Eşinden ayrılan ağlar vay
Selviye benzer meşesi
Del olup aşka düşesi
Top top olmuş menevşesi
Burcu burcu kokan dağlar
A dağlar ulu dağlar
Eşinden ayrılan ağlar vay
Kaynak: Sadettin Kaynak

Senindir
Gelbim de senin men de senin can da senindir
Yıhsan dağıdıb mehv edib atsan da senindir

Gündüzleri hicranına yoh tab-ü tevanım
Hicran gecesinden ne cefa ah ne cefa çekmedi canım
Sen gül mene gül goy bu heyatın üzü gülsün
Bal şehdi lebinden süzülüb şe're tökülsün

Aç zülfünü goy dan yeri çöhrende sökülsün
Gurban dilesen can dilesen can da desen can da senin
Kaynak: Reşid Beybutov

Senlik Benlik Nedir Bırak
Allah birdir Peygamber Hak
Rabbin alemi mutlak
Senlik benlik nedir bırak
Söyleyim geldi sırası
Kürd'ü Türk'üyle Çerkez'i
Hep Ademin oğlu kızı
Beraberce şehit gazi
Yanlış var nere neresi

A dağlar ulu dağlar
Eşinden ayrılan ağlar vay

Kuran'a bak İncil'e bak
Dört kitabın dördü de hak
Hakir görüp ırk ayırmak
Hakikatte yüz karası

Mor menevşe boyun eğmiş
Yapracığı suya değmiş
Yazın yeşil kemha giymiş
Kışın sade giyen dağlar

Binbir ismin birinden tut
Senlik benlik nedir sil at
Tuttuğun yola doğru git
Yoldan çıkıp olma asi
Yezit nedir ne kızılbaş
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Değil miyiz hep bir kardaş
Bizi yakar bizim ataş
Söndürmektir tek çaresi
Kişi ne çeker dilinden
Hem belinden hem elinden
Hayır ve şer emelinden
Hakikat bunun burası

Sayfa 2407

Hiç ummadık bir zamanda yapayanlızım
Yaşanıp da öğrenecek bir çok şey varmış
Dar günümde dostlarımı göremez oldum
Geniş günde gerçek dostu ayırmak varmış
Kaynak: Selami Bektaş

Sensin (İnandık Ezelden)

Bu alemi yaradan bir
Odur külli şeye Kadir
Alevi Sünnilik nedir
Menfaattir varvarası

İnandık ezelden kalu beladan
Derdimin dermanı verenim sensin
Muh Musta Kutbi emrullah
Ebcedi kebirde Kuran'ım sensin

Cümle canlı hep topraktan
Var olmuştur emir Hak'tan
Irahmeti hep Allah'tan
Tükenmez rahmet deryası

Canıma kar etti senin sözlerin
Zöhre yıldızına benzer gözlerin
Yusuf'u Kenan'sın doğru sözlerin
Mağripten maşrıkı görenim sensin

Veysel sapma sağa sola
Sen Allahtan birlik dile
İkilikten gelir bela
Dava insanlık davası

Pervane dönüyor Fatima Bacı
Elinde kandiller nurdandır tacı
Bai Bismillaha çıkıyor ucu
Cennetin köşkünde duranım sensin

Kaynak: Aşık Veysel

Sensen Menim Dilberim
Sensen menim dilberim beri gel
Canımın cananesi beri gel
İki cihan serveri beri gel
Derdimin dermanesi beri gel
Beri gel beri gel beri gel beri gel
Canımın cananesi beri gel
Gözleri gülgünümdür beri gel
Avazı bülbülümdür beri gel
Saçları sümbülümdür beri gel
Beri gel beri gel beri gel beri gel
Canımın cananesi beri gel
Kaynak: Bilinmiyor

Sensin (Elimi Uzatsam)
Elimi uzatsam tutunacağım sensin
Gidenlere üzenlere dermanım sensin
Ağlama yar sen ağlama ben ağlarım yar ölem
Gidenlere unutanlara cağrem sensin
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Çoktan beri sevdası var başımda
Gündüz hayalimde gece düşümde
Üçü bir olmuşta her gün karşımda
Horasan’dan gelen sultanım sensin
Hulusi'yem der ki ikrarım birdir
Katremiz ummandır kandilde sırdır
On iki İmamlara sevgimiz vardır
Kün deyip dünyayı kuranım sensin
Kaynak: Aşık Hulusi

Sensin (Karanlık Gecede)
Karanlık gecede parlak yıldızı
Yaradan herşeyin çözeni sensin
Cennet kapısında iki isim var
Bu ismin katibi yazanı sensin
Yedi kat yer ile göğü yarattın
Bunca mahlukatı bunda türettin
Toprak kula verdin mahsul ürettin
Bu iki cihanın düzeni sensin
Denizler yarattın dolup taşmıyor
Yaratıcı sensin kimse şaşmıyor
Çayıra ovaya düze düşmüyor
Dağların altından süzeni sensin
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Sayfa 2408

Haşa senden başka yoktur hüdalar
Size tebessümler size edalar
Minareden gelir türlü sedalar
O Allah denilen ezanı sensin

Yatıram yuhuma gelirsen menim
Dururam canımı alırsan menim
Yahşı ki derdimi bilirsen menim
Sevdiyim güller de sensiz solubdur

Niceleri coşup coşup çağladı
Nice kullar deyip de ağladı
Dumani gönlünü sana bağladı
Her kulun kalbinde gezeni sensin

Gözlerim yol çekir gözleyir seni
Her gece her gündüz izleyir seni
Sevdalı bu könlum sesleyir seni
Görürsen gelbim de dile gelibdir

Kaynak: Aşık Dumani

Hestenem hesteni salma nezerden
Ne olar rehm ele gel bize herden
Heyat da seviner bu şen heberden
Gizletme sirrini dünya bilibdir

Sensiz (Alagözlü)
Seni kalbimde gezdirip her an
Eşkimiz bilmesin dedim hicran
Ala gözlü yarim meni ki sen bildin
Senin eşkinden ağladım güldüm
Gülebilmez gülüm bahar sensiz
Yüreğim od tutup yanar sensiz

Seninle gezdiyim küçeler susub
Ağaclar yarpaglar çiçekler küsüb
Sensizlik tufanı ruhumda esib
Göylerin gözü de sensiz dolubdur
Kaynak: Piruz Dilençi

Kaynak: Tofik Kuliyev

Sensiz Neyleyim

Sensiz Keçen Ömür

Baharı sensiz neyleyim
Güzü neyleyim
Yar saçına takmayınca
Gülü neyleyim

Sen gizmetin elinden gaçanım
Sen guş olub uzağa uçanım
Sensiz men neylerem bu geniş cahanı
Bu ezabı yar niye verdiler
Men daha dözmürem
Tek tenha dözmürem
Men sensiz ölürem yar yar yar
Men sensiz neylerem
Kölgensiz solaram
Men sensiz galmaram yar
İlk baharım çekilib gedirsen
Bir hezel tek tökülüb gedirsen
Meni yar odlara atıb gedirsen
Bir üreyi göz nece gırdılar

Tele vurdum sözlerimi
Yele serdim özlemimi
Göremezsem her an seni
Gözü neyleyim
Bugünü sensiz neyleyim
Yarını sensiz neyleyim
Sensiz ömrü neyleyim
Kaynak: Özhan Eren

Sensiz Olamam (Geçmiyor Günler)

Sensiz Küçeler

Geçmiyor günlerim yad ellerde sensiz
Güzel sevdiğim nasılsın orada bensiz
Gözümde teksin sen eşsiz emsalsiz
Gönlümün sahibi sensin sensiz olamam

Seninle gezdiyim küçelerdeyem
Hayıf ki küçeler sensiz galıbdır
Senli günlerimdir yaşadır meni
Sensizlik menimçün bir derd olubdur

Ümidim gözyaşım hayat bağımsın
Üstüne titrediğim ilk göz ağrımsın
Üzüntüm neşem tasam kaygımsın
Ümitlerim kırılmaz ben sensiz olamam

Kaynak: Vahid Eziz
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Ne kadar tatlı ne şirin konuşan dilin
Neler vermezdim ben damat sen olsaydın gelin
Neyine güvenelim bu yalan dünyanın
Naçar kalsam da yine ben sensiz olamam
El üstünde tutardım omzuma bindirir
Evlenelim ne olur bu aşk bizi öldürür
El alem aşkımızı kıskanırsa kudurur
Ellerimi hiç bırakma ben sensiz olamam

Sayfa 2409

Kalk gidelim kışla önüne aşağı
Salıvermiş ince belden kuşağı
Yaman olur Kastamonu uşağı
Yassıl dağlar yassıl aslan geliyor
Hep düşmanlar mahkemeye doldular
Anamı babamı mahkemeden kovdular
Sünek gibi koç yiğidi boğdular
Yol verin aslan efeme aman dumanlı dağlar
Kaynak: Mümin Meydani

Razıyım ben elbette kaderime bahtıma
Rica nimmet ederim bu ölümsüz aşkıma
Razıyım senin için ne gelse de başıma
Rüyada da olsa korkarım ben sensiz olamam
Kaynak: Güner Kaymak

Sensiz Uzun Geceler
Sensiz uzun geceler yukum çekiler
Üstüme dünyanın od'u töküler
Sensiz aşığının yar beli büküler
Olaram gurbanın seninle har anın
Hesretindeyem hesretindeyem
Hayat mehrabının şem'i sen oldun
Ağzımın bal tadan taamı sen oldun
Bahtımın şerbeti yar ezmi sen oldun
Bes nedir fermanın seninle her anın
Hesretindeyem hesretindeyem
Rahim'in varsa da derde dözümü
Sevdiğim yollarda goyma gözümü
Gurbanlık istersen yar deyim özümü
Olaram gurbanın seninle her anın
Hesretindeyem hesretindeyem
Kaynak: Zeynep Hanlarova

Sepetçioğlu
Sepetçioğlu bir ananın kuzusu
Hiç gitmiyor kollarımın sızısı
Böyle imiş alnımızın yazısı
Yassıl dağlar Osman Efem geliyor
Yaslan Sepetçioğlu yaslan
Laleli çimenli dağlara yaslan
Analar doğurmaz böyle bir aslan
Yassıl dağlar yassıl aslan geliyor

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sepette Narım Var
Sepette narım var
Kehvede rengim var
Şu Siirt in içinde
Biricik le yarim var
Bahçe kapısını açtım
Ben açtım da sen kaçtın
Sevda nedir bilmez idim
İki gözümü sen açtın
Duman bastı dağlara
Yayıldı ovalara
Ela gözlü Suzanım
Sen bana haber yolla

Serçeşme
Yaşanılası dünyanın ne tadı ne tuzu kaldı
Ömür denen şu zamanın çoğu gitti azı kaldı
Çalışmadan yiyenlerin derimizi giyenlerin
Nice benim diyenlerin ne izi ne tozu kaldı
Çürük ökçe yırtık taban kurdu kuşu ettik çoban
Bariban daha gariban ne çulu ne bezi kaldı
Bizden geçinen kalleşler döner gelir bizi taşlar
Sıvıştı yaren yoldaşlar ne sözü ne özü kaldı
Cahiller kendini aklar kamiller özünü yoklar
Kurudu çaylar ırmaklar serçeşmenin gözü kaldı
Dertli Divani'nin varı canandır canın öz yari
Geçti bu devrin baharı ne yazı ne güzü kaldı
Kaynak: Dertli Divani
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Serenler Serenler (Zeybek) 1
Serenler serenler yüksek de serenler
Ben gidiyorum ma'mur olsun viranler
Ahret hakkın helal eyle yarenler
Aman Allah nedir bunun çaresi
Yaktı beni kaşlarının karesi
Şu Burdur'dan gece geçtim de görmedim
On yerimden hançer yedim ölmedim
Baş çeşmeden sular içtim de kanmadım
Aman Allah nedir bunun çaresi
Yaktı beni kaşlarının karesi
Kaynak: Hasan Tepeli

Serenler Serenler (Zeybek) 2
Serenler serenler yüksek serenler ey aman aman
Ekmek yiyip sular aman içtim yarenler ey
Ben gidersem mamur kalsın viranlar ey aman aman
Uyan yarim uyan sabahlar oldu hey
Bizim kavuşmamız mahşere kaldı hey
Mayhoş olur şu yaylanın kirazı ey aman aman
Yağlık yağlık yenir yarin aman çerezi hey
Nere varmış ülker ile terazi ey aman aman
Uyan yarim uyan sabahlar oldu hey
Bizim kavuşmamız mahşere kaldı hey
Kaynak: Hasan Tepeli

Sergenin Başı
Sergenin başı in gibice
İçinde şaşılar da cin gibice (a be)
İçinde şaşılar da cin gibice (ı ı)
Kara kızın bacağı mum gibice
Hatır için ırgala da kuzum bana (a be)
Hatır için ırgala da kuzum bana (ı ı)
Kara taşdan arabayı yükledim
Baklavayı böreği lüplettim (a be)
Baklavayı böreği lüplettim (ı ı)
Kara kızı evde beklettim

Sayfa 2410

Hatır için ırgala da kuzum bana (ı ı)
Kaynak: Bilinmiyor

Serim Sevdalanıp Aşka Düşeli
Serim sevdalanıp aşka düşeli
Minnet kesesinden yer para gönül
Sever bir gül gibi mahbubesini
Düştü bülbül gibi bir zara gönül
Örtülür kapısı hem kuşat olur
Gahi cehalette gah irşad olur
Gah çiçek misli güler şad olur
Gahi gamda ağlar biçare gönül
Bu derdi fenadan murada yetmez
Muhabbet babından uzağa gitmez
Asla sevdiğinden feregat etmez
Mansur tek emrolsa berdara gönül
Gahi hikmet dolar gahi boş gibi
Gahi meyhor olur bir sarhoş gibi
Gahi kanatlanır uçan kuş gibi
Gahi yolda yorulur avare gönül
Gahi viraneye benzer bir çağı
Kış olur kar yağar dumandır dağı
Gahi bara düşer bahçesi bağı
Benzer bir zamanda bahara gönül
Gahi bülbül olur öter dillenir
Gahi elvan çiçek açar güllenir
Gahi yeşillenir gahi allanır
Gahi bir renk alır kapkara gönül
Gahi yücelerden esen yel olur
Gahi sular ile akar sel olur
Gahi örümcekten ince tel olur
Zerreden kırılır mudara gönül
Gahi nesne bilmez gahi hocadır
Gahi turab olur gahi yücedir
Gahi zulmet karanlık gecedir
Gahi de nur verir nehara gönül
Hıfzı'yım yanarım tütünüm çıkar
Gahi ateş olur cismimi yakar
Coşkun sular gibi çağlayıp akar
Akıbet yetişir dildare gönül

Hatır için ırgala da kuzum bana (a be)
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Sayfa 2411

Kaynak: Recep Hıfzı

Serseri (Çocukların Açtır)
Çocukların açtır gülmez yüzleri
Görmez misin şefkat arar gözleri
Hiç mi kar eylemez yarin sözleri
Dizlerin tutmasın sürün serseri
Odunsuz kömürsüz kışı atlamış
Dizinde sızılar bine katlamış
Sefil kalmış dudakları çatlamış
Damdan dama varsın zarın serseri
Ardı gelmez oldu senin yalanın
Aç it gibi kapı kapı dolanın
Seni doğurup ortalığa salanın
Senin abdeshane karın serseri
Yirmi yıldır eşi dostu kandırdın
Yeşeren umudu geri söndürdün
Çoluk çocuğun nara yandırdın
Nedir acep senin zorun serseri
Yirminci asırda çekilmez yokluk
Ömür boyu gitmez bir günlük tokluk
Vicdanın körlenmiş getirmen teklik
Ellerinle kurdun darın serseri
Şahini’yim der ki umur almadın
Nice söz söyledim yola gelmedin
Elden arlanıp da nasıl ölmedin
Cehennemde olsun yerin serseri

Bir kılı kırk pay ederler
Birin yol tutup giderler
Dile n'itibar edenler
Hal içinde hal üsterler
Pir Sultan Abdal n'eylersin
Müşkül halledip söylersin
Arısın çiçek yaylarsın
Yarın senden bal isterler
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Serseri Sevgilim
Seni başkasıyla görüp
Dirildim ben ölüp ölüp
Uykularım bölüp bölüp
Kabusum oldun benim
Serseri sevgilim
Kabusum oldun benim
Serseri sevgilim
Ben sensiz yaşayamam
Bu diyardan giderim
Serseri sevgilim
Sevdiğimi bile bile
Alay ettin göre göre
En mesut günümde bile
Kabusum oldun benim
Serseri sevgilim
Kaynak: Kerim Bülbül

Kaynak: Şahini

Serseri Girme Meydana
Serseri girme meydana
Aşık senden hal isterler
Kallaşlıkla urma demi
Tastik ehli kal isterler
Uyan bu gaflet habından
İsbat isterler batından
Her aşıkın sohbetinden
Erkan ile yol isterler
Erenler oynar utulmaz
Bu yola hile katılmaz
Bunda har mihre satılmaz
Ya gevher ya la'l isterler
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Servetim Sermayem
Servetim sermayem malım kalmadı
Zengin yoksul düşse hor olur imiş
Beddua mı aldım yüzüm gülmedi
Eyvah çile çekmek zor olur imiş
Tarla sürüp satıp elimden oldum
Arılarım geçti balımdan oldum
Ellerim bağlandı kolumdan oldum
Her söze inanan tor olur imiş
Ben yağmur değilim yağıp çağlamam
Yardan ayrı kaldığıma ağlamam
Haktan başkasına gönül bağlamam
Yiğidin sevdiği bir olur imiş
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Aşık Saltan boşa kendini üzmez
Hakka hizmet eden canından bezmez
Gerçek insan elin emrinde gezmez
Hakka inananlar hür olur imiş
Kaynak: Aşık İbrahim Saltan

Servi Kavak Uzun Kavak
Servi kavak uzun kavak
Dalın malın kurusun aman
Yeşil meşil yaprakların
Suda muda çürüsün aman
Herkes sevdiğini belalım
Alsın yürüsün aman aman
Al gel sedefli sazını da gostak efem oynasın
Al gel sedefli sazını da bıçkın efem oynasın
A garınca garınca
Gara mara garınca aman
Hamamdan geliyor a canım
Gelin de görümce aman
Her yanlarım gevşiyor belalım
O yari de görünce aman aman
Al gel sedefli sazını da gostak efem oynasın
Al gel sedefli sazını da bıçkın efem oynasın
Kaynak: Mustafa Hoşsu

Sayfa 2412

Sesler Gelir
Sesler gelir Rumeli'nin ülkelerinden
En cam biz de kurtuluruz düşman elinden
Ordumuz var şanımız var geru dönmeyiz
Hem askeriz harbederiz asla korkmayız
Bütün dünya der ki yaşa koca Türkiye
Evvel ölü iken şimde ordunuz ihya
Ordumuz var şanımız var geru dönmeyiz
Hem askeriz harbederiz asla korkmayız
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Set Çekeli Karlı Dağlar Araya
Set çekeli karlı dağlar araya
Nazlı yar bir selam salmıyor gayrı
Tuz basayım senimdeki yaraya
Nazlı yar bir selam salmıyor gayrı
Set çeken şu dağı yıkasım gelir
Su olup yanına akasım gelir
Söküp yüreğimi yakasım gelir
Nazlı yar bir selam salmıyor gayrı
Özün deryasına bırakıp beni
Sonbahar gülüne çevirdi beni
Boynu bükük kaldı Hasan Kaplani
Nazlı yar bir selam salmıyor gayrı

Seslendim (Gençlik Elden Gitti)

Kaynak: Hasan Kaplani

Gençlik elden gitti halım çok yaman
Perişan düşmüşüm ala seslendim
Garip bülbül gibi düştüm figana
Virane bahçede güle seslendim
Vay vay vay vay vay dünya

Set Üstüne Tencere

Bendimi yıktım da çıktım Sahraya
Yar cemalin benzer güneşe aya
Ben yanmışım bir sarışın Leyla'ya
Mecnuni misali çöle seslendim
Vay vay vay vay vay dünya
Fazıli cihanda gülmedi yüzüm
Beni bırakmıyor bu kara yazım
Bana karalıdır baharım yazım
Suları çekilmiş göle seslendim
Vay vay vay vay vay dünya
Kaynak: Aşık Fazıli
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Set üstüne tencere
Güneşte kaynayacak
Bırakın sevdiğimi
Benimle oynayacak
Set üstüne oturdum
Mavi yelek dokudum
Sevdalık mektebini
Yedi sene okudum
Dere içeri serin
Daha güneş doğmamış
Sevdalığın ateşi
Yüreğimde sönmemiş

Sevcan (Armutlu'nun Karakolmuş)
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Armutlu'nun karakolmuş okulları
Bahçesinde bir panzer yatarmış
Panzerin gölgesinde büyürmüş çocuklar
Panzer çocuğun topunu çalmış
Çocuk koşmuş topunu almaya
Panzer yürümüş çocuk yedi yaşında kalmış
Yapraktaki yeşil benim okuldaki bahçe benim
Direnişte doğdum da ben adım ondan Eylem benim
Armutlu'da doğdum da ben adım ondan Eylem benim
Dağ benim deniz benim ördüğünüz kondu benim
Yıkımda doğdum da ben adım ondan Umut benim
Armutlu'da doğdum da ben adım ondan Umut benim
Boğaz'da ki martı benim karıncanın yükü benim
Paylaşmayı öğrendim de adım ondan Sevcan benim
Kaynak: Hayati Azim

Sevda (Senden Bir Karşılık)
Senden bir karşılık görmeyen kalbim
Kimseden mutluluk almadı sevda
Yeniden sevmeye var mı mecalim
İnanki dermanım kalmadı sevda
Bu garip başımda eserken yeller
Dünyayı götürür döktüğüm seller
Aşkıma destanlar yazan bu eller
Dostuma bir haber salmadı sevda

Sayfa 2413

Zehir oldu yıllarıma
Ak düşürdü saçlarıma
Zalim bir sevda bendeki
Kaynak: Ahmet Kansız

Sevda Bir Çiçekmiş
El ele gezdiğim ıssız sokaklar
Bir içli sevdanın sırrını saklar
Uzanır ellerin usulca okşar
Sevgimi incinen nazlı yerinde
Duvarda incecik nakışın kalmış
Sularda hülyalı bakışın kalmış
Sevda bir çiçekmiş gönül bağında
Koparıp göğsüme takışın kalmış
Geçip gitti günler hicranla gamla
Bazen nehir gibi, bazen bir damla
Kahrolmak da varmış, bir gün acınla
Ömrümün karanlık gecelerinde
Baktığın her dalda bir izin kalmış
Her köşe başında bir gizin kalmış
Süsenin sünbülün nergizin kalmış
Gönlümün har düşmüş bahçelerinde
Has bahçede karanfilsin destesin
Gül kokardı buram buram nefesin
Şimdi hangi diyar, acep nerdesin
Arar mısın sende Can’ı düşlerinde

Kaynak: Muammer Beydere
Kaynak: Nuri Can

Sevda Bendeki
Fırtınası hiç dinmedi
Hazan değil ki bendeki
İnat etti güldürmedi
Zalim bir sevda bendeki
Diken oldu yollarıma
Zehir oldu yıllarıma
Ak düşürdü saçlarıma
Zalim bir sevda bendeki
Zincirsiz bir tutsak ettin
Kuru dalda yaprak ettin
Koya idim toprak eltin
Zalim bir sevda bendeki

Sevda Çekmek Şanlarıdır
Sevda çekmek şanlarıdır
Gizlice erkanlarıdır
Hak yoluna canlarıdır
Kurbanı bektaşilerin
Onlar Horasan'ı gezer
Demkeş olur bade süzer
Seyyah olup daim gezer
Sultanı Bektaşilerin
Sırlarına güç erilir
Remizleri geç bilinir
Üstat olan pir seçilir
Hünkarı Bektaşilerin

Diken oldu yollarıma
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Arifler arifi gelir
Arife tarif vız gelir
Uzak yakın hep bir gelir
Hassına Bektaşilerin
Pir Sultan'ım bu ne demek
Yerde insan gökte melek
Hiç cahile çekme emek
Devranı Bektaşilerin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Sevda Değil
Bir şafaktan bir şafağa
Bir akşamdan bir akşama
Merhaba demeden daha
Bu gitmeler gitmek değil
Eğil salkım söğüt eğil
Bu benimki sevda değil
Eğil yağmur rüzgar eğil
Bu benimki sevda değil
Eğil dalga bükül demir
Güzelliğin gerçek değil
Pencerem kör kapım kitli
Bu benimki seyir değil
Eğil salkım söğüt eğil
Bu benimki sevda değil
Eğil yağmur rüzgar eğil
Bu benimki sevda değil

Sayfa 2414

Kaynak: Neşet Ertaş

Sevda Olmasaydı Da
Sevda olmasaydı da
Gönüle dolmasaydı
Dünya neye yarardı da
Güzeli olmasaydı
Nar tanesi tanesi de
Seviyom nar danesi
Güzellerin içinde de
Sevdiğim bir tanesi
O yar zülfünü tarar da
Gönül dengini arar
Bu dünyada sevmeyen de
Ahrette neye yarar
Nar tanesi tanesi de
Seviyom nar danesi
Güzellerin içinde de
Sevdiğim bir tanesi
Sevda ömür çürüdür
Has bahçenin gülüdür
Sevmeyeni neyleyim de
Sevenim sevgilidir
Nar tanesi tanesi de
Seviyom nar danesi
Güzellerin içinde de
Sevdiğim bir tanesi

Kaynak: Zülfü Livaneli
Kaynak: Neşet Ertaş

Sevda Gitmiyor (Leyla Leyla)
Sevda gitmiyor serde de amanın Leyla Leyla
Düşürdün beni derde de böyle yarim böyle
Zülüflerin dökülmüşte amanın Leyla Leyla
Al yanağına perde de eyle yarim eyle
Kaşların kara kara da amanın Leyla Leyla
Gözlerin derde çare de eyle yarim eyle
Senin için yanarım da amanın Leyla Leyla
Kerem misali nara da böyle yarim böyle
Garibim böyle yarim de amanın Leyla Leyla
Merhamet eyle yarim de eyle yarim eyle
Suçum nedir bilmiyom da amanın Leyla Leyla
Ne ise söyle yarim de söyle yarim söyle
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Sevda Sevda Derler
Sevda sevda derler, behey yarenler
Görmeyene bir acayib hal olur
Varıp bir kız on yediye girince
Açılmadık bir tomurcuk gül olur
On sekizde, gayet yüksekten uçar
On dokuzda, gözlerinden kan saçar
Yirmisinde, sevdiğinden vaz geçer
Son deminde, bir kötüye kul olur
Karacaoğlan der ki ey kaşı kara
Yüreğime açtın olunmaz yara
Çok varıp gelirsen olunmaz yere
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Sayfa 2415

Ya muhabbet kalkar, ya bir hal olur

Sevda-yı Aşkına Düşeli Cana

Söz: Karacaoğlan

Sevda-yı aşkına düşeli cana
Dîvane söylenür dil dile düştü
Zemmim elden komaz a'la vü edna
Dehan-ı aduda dil dile düştü

Sevda Yüklü Kervanlar
Sevda yüklü kervanlar
Senin kapından geçer
Aşk şarabını içenler
Yarin derdine düşer
Bu han garip yatağı
Bülbül derdim ortağı
Aşkın söyletir beni
Feryat feryat
Aşkın ne zor şey imiş
Düşmeden bilemedim
Eller erdi murada
Ben murada ermedim
Bu han garip yatağı
Bülbül derdim ortağı
Aşkın söyletir beni
Feryat feryat

O gonca güllerin revnak bulaldan
Anberi gülşen-i dehre dolaldan
Hal- i hinduları meşhur olaldan
Ekser halkın meyli gulgule düştü
Şatranc-ı aşkına düşeli diller
Kış ü Ferz ü Fil'den hali değiller
Nice menzil alsın Piyade diller
Ruh ruha mukabil kıl kıla düştü
Tabîbe arzetmen derdim çaresin
O bilmez can ile gönül yaresin
Deryalar yumazken yüzün karesin
Gözlerimden akan sel sele düştü

Kaynak: Halit Araboğlu

Aşık Ömer visaline erdiğim
Seng-i aşkı ile sine deldiğim
Herkes sevdi birin benim sevdiğim
Hazret-i Resul' e sel sele düştü

Sevda Zarfına Kuş Olsam

Kaynak: Aşık Ömer

Gökte turnalar misali
Sevda zarfına kuş olsam
Mazlumlara güneş eli
Zalime boran kış olsam

Sevdacan

Dadaloğlu otağında
Sarmaş oldum yatağında
Bugünler yol kavşağında
Yarına umut düş olsam
Nerde garip görsem bağrım
Cız eder ah, dinmez ağrım
Yüzyıllara gider çağrım
Kerem Leyla ateş olsam
Şah Turna aşk, yele verin
Dosta gitsin serin serin
Hasret çeken sevenlerin
Gözünden akan yaş olsam
Kaynak: Ozan Şiar Can

Esmer düsüm sevilerde gezinir
Gördügünü hayra yormaz her zaman
Yokluguna dayanamam ölümdür ölümdür sevdacan
Yokluguna dayanamam ölümdür
Solar gülüm viran olur sevdacan
Ben yarime gülden gayri laf demem
Dilim dönmez söz tutulur bir zaman
Turnalarin ardi sira gidemem gidemem sevdacan
Turnalarin ardi sira gidemem
Vuslat degil gurbet olur sevdacan
Yangindir ah sol yanimda tutusan
Siir gibi sarki gibi ask gibi
Incir yürek çogalinca bu hicran
Seni bulur beni vurur sevdacan
Kaynak: Efkan Şeşen

Sevdacan (Sözcükler Yetmez)
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Sayfa 2416

Sözcükler yetmez seni anlatmaya
Şiirler çaresiz şarkıya döner
Daralır yüreğim sevdana tutsak
Buzullar ortasında yangın gibisin

Yardan özge kime kılam nazımı
Lütfü kerem eyle duy avazımı
Uçurdum elimden kumru bazımı
Divane gönlümü çaldı da geçti

O gün diyemedim sana
Dillerim acıdı
Bak yüreğim sevdacan
Zorluyor sol yanımı
Sende aç bağrını
Haydi yürekleşelim
Erteleme zamanı

Aşkıyla dönerim pervane gibi
Kaldı ömrüm bağı virane gibi
Bilmem deli miyim divane gibi
Aklımı başımdan aldı da geçti

Efsane nedir ki yaşanan günde
Hayallerle süslenen masal nedir ki
Gerçeğin yalana döndüğü yerde
Bir var olup kaybolan serap gibisin

Ben bir güzel gördüm düştüm izine
Sürmeler çektirmiş ela gözüne
Siyah zülüfleri dökmüş yüzüne
Beni sevdalara saldı da geçti

Kaynak: Can Akyol

Daimi'yim eder devran çağımda
Döküldü yaprağım dal budağımda
Möhnet ile beklediğim bağımda
Gazel vurdu güller soldu da geçti

Sevdadan Yana

Kaynak: Aşık Daimi

Bu dünyada inandığım ne varsa
Ne varsa yaralar insanı sevdadan yana

Sevdalı Kuş

Hani o yüzüme kıvrılan bu yollarda
Koşuyor durmadan yüreğim paramparça

Hey dağların küçük kuşu
Uça uça yoruldun mu
Oylum oylum koyaklarda
Yaylım yaylım yaylaklarda

Bu dünyada benden yana ne varsa
Ne varsa yüklenir sevdayı yürür dünyaya
Hani o geceyle silinen sokaklarda
Yıkılır sessizlik yüreğim uyanınca
Bu dünyada inandığım ne varsa
Ne varsa yaralar insanı sevdadan yana
Hani o ateşle sevişen çocuklara
Üşüyor ellerim küllerle yıkansa da
Bu dünyada benden yana ne varsa
Ne varsa yüklenir sevdayı yürür dünyaya

Badem ötüşlerin kaldı
Yeğnikçem tüylerin kaldı
Salkım salkım leylaklarda
Yelkim yelkim yapraklarda
Aradığın gökçe gülü
Bunca yıl geçti buldun mu
Gümül gümül bağçalarda
Gürül gürül akçalarda
Kanadın oynak çırpardın
Yüreğin toynak çırpardın
Noldu sana duruldun mu
Seve seve yoruldun mu

Kaynak: Yiğit Tuncay

Sevdalar Serime Doldu
Gel nazlı sevdiğim zülfü delalım
Sevdalar serime doldu da geçti
Çekilmez bu dertler nicolur halım
Hasretin sinemi deldi de geçti
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Yaşar'ın diline düştün
Türkü türkü yırıldın mı
Gurbetin bağrına düştün
Yılkı yılkı yıkıldın mı
Kaynak: Yaşar Miraç
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Sevdalım
Melul mahsun gözlerine
Mana yüklü sözlerine
Nur saçan güzel yüzüne
Ben hayranım sevdalım dur
Pamuktan zarif ellerine
Endamlı narin haline
Tatlı şirin dillerine
Ben hayranım sevdalım dur

Sayfa 2417

Geceleri yarmak için
Karanlığı aya yazdık
Şah Turna aşkın zarında
Mansur enel-hak darında
Şiar sevda diyarında
Yürekleri yaya yazdık
Kaynak: Aşık Şahturna

Sevdan İle Düştüm Yaban Ellere

İnci mercan dudaklara
Al kırmızı yanaklara
Kınalı el parmaklara
Ben hayranım sevdalım dur

Sevdan ile düştüm yaban ellere
Dalıp çıktım ateşlere küllere
Giyin demir çarık düş ardım sıra
Dağlara yollara çöllere

Mevlevi kul kurban sana
Sürer savurur devrana
İki cihanda sen bana
Yar olansın sevdalım dur

Diyardan diyara bir yol
Sor beni yarim yarim
Bul beni yarim yarim
Gör beni yarim yarim
Ah beni beni

Kaynak: Aşık Mevlevi

Sevdamız Güneştir
Ferhat dağın yüzün deldi amma ki
Dost sevdamız daha derin yerdedir
Meşkin dolusundan mey sunar saki
Davamız kadehe sığmaz serdedir
Sevdamız güneştir ay selam durur
Şavkı gecelere gün güle vurur
Uzanmasın yaban eller bağlara
Çığlığımız gitsin dağdan dağlara
Tüm renkleri buket etsek çağlara
Şiar güller sunar hoyrat perdedir
Sevdamız güneştir ay selam durur
Şavkı gecelere gün güle vurur
Kaynak: Ozan Şiar Can

Sevdamızı Suya Yazdık
Ferhat dağından süzüldük
Sevdamızı suya yazdık
Mert Şirin yola dizildik
Na merdi uykuya yazdık
Nerde neden nasıl niçin
Yanıtına varmak için
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Gönülden gönüle bir yol
Sor beni yarim yarim
Bul beni yarim yarim
Gör beni yarim yarim
Ah beni beni
Aşık olup mızrap tutan ellere
Dertli dertli nağme çalan tellere
Yanık yanık türkü diyen dillere
Dağlara yollara çöllere
Diyardan diyara bir yol
Sor beni yarim yarim
Bul beni yarim yarim
Gör beni yarim yarim
Ah beni beni
Gönülden gönüle bir yol
Sor beni yarim yarim
Bul beni yarim yarim
Gör beni yarim yarim
Ah beni beni
Kaynak: Özer Şenay

Sevdanın Sonu
Sevdimse sevildim bir gış ahşamı
Bir ürek verdimse bir ürek aldım
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Helvetde görüşüb danışdıg herden
Nehayet eşgini könlüme saldım
Varlığım sevgimin varlığı oldu
Onunla bölüşdüm şadlıglarımı
Onunla bölüşdüm gem-kederimi
Sandım ki tapmışam esil yarımı
Sevilmek dünyada çetin deyilmiş
Sevmek de dünyada çoh asan imiş
Mügeddes bir eşgin en nehayeti
Dünyalıg lezzeti birce an imiş
Bir zaman eşgime can veren gözel
Bu zaman gör nece alır canımı
Ayrılıg sazını seslendirerken
Od vurub odlara salır canımı
Sevilib sevdimse bir gış ahşamı
Ayrıldım sevgimden bir bahar günü
Doğrusu baharda sevinir hamı
Menimçin gış oldu şadlıglar günü

Sayfa 2418

Ecel yeter canıma
Belki ölür Ali yâr
Yolcuyum bu dağlarda
Seni bulana kadar
Söz: Ali Arslan

Sevdası Başımda Kalan Yar
Dünya zindan görünüyor gözüme
Sevdası başımda kalan yar gitti
Ne yaptımsa hiç gelmedi sözüme
Aklımı fikrimi alan yar gitti
Sabahtan varmıştım bağlar bağına
Hiç ummazdım o yar çıktı karşıma
Ben onunla olmuş idim aşina
Ateşi gönlüme dolan yar gitti
Elveda ey gözü ceylan elveda
Elveda ey boyu fidan elveda
Dertli Daimi'ye canan elveda
Benden benliğimi çalan yar gitti

Kaynak: Piruz Dilençi
Kaynak: Aşık Daimi

Sevdanla Çıktım Yola
Sevdanla çıktım yola
Yolcuyum bu dağlarda
Dert kederler kol kola
Yolcuyum bu dağlarda
Beklerim arı gibi
Çiçekli bir yaz bahar
Yolcuyum bu dağlarda
Seni bulana kadar
Boz duman, kara duman
Yol bağlar zaman zaman
Gönül dinlemez ferman
Yolcuyum bu dağlarda
Yıldırmıyor ki beni
Tipi fırtınalı kar
Yolcuyum bu dağlarda
Seni bulana kadar
Yorgun düştüğüm olur
Yolum şaştığım olur
Taşlar yastığım olur
Yolcuyum bu dağlarda
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Sevdasız Sevda
Adı sevda ama sevgiden yoksun
Kalbi taş parçası sevdasız sevda
Aşk tarlası çorak sev suyun aksın
Sevgisi boğulmuş edasız sevda
Palas pandıraslı aşkı tarumar
Ne mesuda bir yar ne derde umar
Aşkı zar parçası bakışı kumar
Çehresi ışıksız sedasız sevda
Sevgiyi aş etmiş şap şupur yutar
Ne çiçeğe konar ne an tutar
Aşk ocağı yanmaz ne baca tüter
Penceresiz camsız odasız sevda
Gerçek aşk Ferhat'a dağı deldirir
İnsanlığa yeni çağı bildirir
Zalime baş eğmez mazlum güldürür
Şiar'la içiçe cüdasız sevda
Kaynak: Ozan Şiar Can

Sevdayı Aşkınla
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 2419

Siyah Perçemlerin Gonca Yüzlerin
Garip Bülbül Gibi Zar Eğler Beni
Hilâl Ebrulerin, Ahu Gözlerin
Tig-İ Sevda İle Yareler Beni

Aşığa reva mı yari el sara
Aşkım içerimde yüreğim yara
Gözüm yaşı aktı gitti ne çare
Sel eyledim sevdiceğim gelmedi

Sevdayı Aşkınla Ah Ü Zar Oldum
Kalmadı Tahammül Bi-Karar Oldum
Cemalin Göreli Sevdakâr Oldum
Korkarım Ki Bu Dert Pareler Beni

Aşık Yusuf bindim aşkın atına
Paha biçemedim yar kıymetine
Gururumu ayakların altına
Yol eyledim sevdiceğim gelmedi

Elif Kametine Hayran Olduğum
Gece Gündüz Hayaline Döndüğüm
Hep Senin İçin Boyun Eğdiğim
Yoksa Zaptedemez Bu Yerler Beni

Kaynak: Yusuf Yıldız

Kaynak: İsmail Oğuz

Sevdayı Çekip De Gönülü Bilen
Sevdayı çekip de gönülü bilen bilen
Gönülsüzün kollarında yatmasın aman
Aman yatmasın aman
Neye yarar sevdadan uzak olan olan
Yaşayan ölüdür Allah etmesin aman
Aman etmesin aman
Kerem'den Kamber'den Mecnun'dan beri beri
Sevda çeken bilir gönüllü yari aman
Aman yari aman
Kapını çalmadan ölüm haberi haberi
Sev seveni gözün açık gitmesin aman
Aman gitmesin aman

Sevdiğim (Aşkın Pervanesi)
Aşkın pervanesi döner serimde
Döndükçe od verir cana sevdiğim
Sevdan yüreğimde Kafdağı gibi
Deprenmiyor hiçbir yana sevdiğim
Ben senin derdinden oldum derbeder
Ne dizimde takat kaldı ne de fer
Gözlerin ayk oku kirpiğin hançer
Sevdan hedef tutmuş bana sevdiğim
Vurma aşk süngüsü akar al kanım
Ah u feryat ile çıkmaz mı canım
Ateşim yanıyor yoktur dumanım
Dolanırım yana yana sevdiğim
Yığılsa sarraflar bilmez kıymetin
Mağripten maşruka söylenir adın
Dostu bulmak kolay dost olmak çetin
Merhamet et şu İhsan'a sevdiğim
Kaynak: Aşık Mevlüt İhsani

Aşk irade gönüller Sultan olsun olsun
Gönül aradığını gönlünce bulsun aman
Aman bulsun aman
Dilerim ki herkes Muradını alsın alsın
Zalim felek buna mani olmasın aman
Aman olmasın aman
Kaynak: Neşet Ertaş

Sevdiceğim Gelmedi
Hasta canım yatak üste inlerken
Gel eyledim sevdiceğim gelmedi
Dertli bülbül bile beni anlarken
El eyledim sevdiceğim gelmedi
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Sevdiğim (Bu Sevda Bir Sırdır)
Bu sevda bir sırdır yürekte gizli
Ortalığa saçılır mı sevdiğim
Bazen şekerlidir bazense tuzlu
Ha deyip de içilir mi sevdiğim
Bir dem enginlerde bir dem yücede
Söylenir sözcükte herbir hecede
Gönül gözü görür günde gecede
Hiç önünden kaçılır mı sevdiğim
Bazen davalıdır bazen kadıdır
Bazen can dostudur bazen yadıdır
Ölüm bu Deniz’in öbür adıdır
Aşka kefen biçilir mi sevdiğim
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Kaynak: Bekir Karadeniz

Sevdiğim (Çok Zamandır)
Çok zamandır ne mektup var ne haber
Yadına düştükçe ara sevdiğim
Her zaman seninle olsak beraber
Mutluluk getirmez para sevdiğim
Vereme dönüştü bendeki merak
İstesem gelemem yollarım ırak
Yüzümü ayna yap dişimi tarak
Bozulmuş saçların tara sevdiğim
Özeri derdini ele bildirmez
Hasta düştüm kimse tutup kaldırmaz
Aşk insanı inletir de öldürmez
İlla bu derdime çare sevdiğim
Kaynak: Aşık Özeri

Sevdiğim (Daha Yeni Geldim)
Daha yeni geldim köyden şehire
Başım döndü ayamadım sevdiğim
Kavuşmamız alışkandır tehire
Bilki sana doyamadım sevdiğim
Kirpiklerin bağrım deldi içerden
Gözlerin gözüme güldü içerden
Ayrılırken öpmek geldi içimden
Utancımdan diyemedim sevdiğim
Mecnun oldum leylam hep aklım sende
Hasretlik dert çile gam yükü bende
Alem güler oynar kendi keyfinde
Ben herkese uyamadım sevdiğim
Bu hasretlik bitsin diye dua ederim
Şahballı’yım sazın göğsün döverim
Seni canımdan daha fazla severim
Kandırıp göz boyamadım sevdiğim
Kaynak: Hilmi Şahballı

Sevdiğim (Gel Sana Vasfedem)
Gel sana vasfedem gurbet elleri
Acep bilir misin halden sevdiğim
Gönül arzediyor gonca gülleri
Ehli dil tatlıdır baldan sevdiğim
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Sayfa 2420

Artıyor gönlümün derdi hergünü
Gitti civan çağlar bilmem birgünü
Dedim bu bayramda verem terkini
Çekmiyor kısmetim elden sevdiğim
Geçiyor durmadan hergün bu çağlar
Kaldım gurbet elde kalbim kan ağlar
Bakarım görünmez vay bizim bağlar
Gönlüm pek naziktir gülden sevdiğim
Bayram geldi küsülüler barıştı
Dost düşmanı birbirine karıştı
Ana baba kardeş ile görüştü
Bekleme gelen yok yoldan sevdiğim
Nasip değil bilmem nasıl güleyim
Aht ettim bayramda orda olayım
Fırsat ise bayram sonra geleyim
Yazarım bir mektup telden sevdiğim
Giderken pek yakın gurbetin yolu
Benim için kokmaz bağların gülü
Durmaz bir kararda gurbetlik hali
Bilmem anlar mısın dilden sevgilim
Ümidim var belki izin alırım
Gül dalında bülbülümü bulurum
Sağlık olsun bayram sonra gelirim
Usandım Noksani elden sevdiğim
Kaynak: Hodlu Noksani

Sevdiğim (Gönül Sarayımı)
Gönül sarayımı bir ateş aldı
Dumanı başımdan tüttü sevdiğim
Aşkın dalgaları teknemi deldi
Sevda denizinde battı sevdiğim
Duydum ki gönlünü vermişsin yada
Daha zulüm var mı bundan ziyade
İşte gidiyorum bana elveda
Bütün ümitlerim yitti sevdiğim
Gayrı beni ara gözün yaşında
Gündüz hayalinde gece düşünde
Gelirsen okursun mezar taşımda
Kaçıran dünyadan gitti sevdiğim
Kaynak: Hüseyin Kaçıran
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Sevdiğim (Gurbet Ellerinde)
Gurbet ellerinde hergün ağlarım
Aşk ateşi ile sinemi dağlarım
Seninle aramızda kopan bağlarım
Birleşemez oldu neden sevdiğim
Hani bana söz vermiştin durmadın
Sözünde durup da beni görmedin
Yattım hastahaneye halim sormadın
Benden bu kadar mı bezdin sevdiğim
Aşk ateşi çok yakarmış inandım
Meğer aşkla seveni ben deli sandım
Sevdiğim senin aşkına kandım
Hani kalbin bendeydi niçin aldın sevdiğim
Yalancı sevdiğim artık inanmam sana
Kasım der ki ne çileler çektirdin bana
Güzelsin diye bağlandım sana
Çektirdiğin acılar yetmedi mi bana
Zalim sevdiğim
Kaynak: Kasım Karşı

Sevdiğim (Gül Yüzünü Görüp)
Gül yüzünü görüp divane oldum
Beni mahzun etti sevdan sevdiğim
Cemalin şemsine pervane oldum
Salarım kendimi nara sevdiğim
Nazar kıl aşkına ömrümün varı
Sinemin zalımına melhem ol gayrı
Gel Kerem et bana lütfeyle bari
Sensin her derdime deva sevdiğim
Sen saçı Leyla'ya olmuşum Mecnun
Görmedim sen gibi bir güzel toygun
Bu Emrah kulunu eyleme mahzun
Razı olmaz buna Huda sevdiğim
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Sevdiğim (Güzellerde Benlik)
Güzellerde benlik hiç eksik olmaz
Gençliğine kurulursun sevdiğim
Geçer bu güzellik sana da kalmaz
Hayatına darılırsın sevdiğim
Bu gelen günlerin bazısı kıştır
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 2421

Zevk ile sefası hayaldir düştür
Hayat yaylasının yolu yokuştur
Yürüdükçe yorulursun sevdiğim
Arar her çiçekte bal bulamazsın
Uçar da konacak dal bulamazsın
Derlemek istesen gül bulamazsın
Bir dikene sarılırsın sevdiğim
Aşık Efkari'ye sen olma asi
Beni söyletiyor aşkın hülyası
Sende olsa bu aşkımın zerresi
Benim gibi kırılırsın sevdiğim
Kaynak: Aşık Efkari

Sevdiğim (Haberini Aldım)
Haberini aldım nazlı yarimin
Herkeslerden beni sormuş sevdiğim
Farkına mı varmış gönül yaremin
Aklını fikrini yormuş sevdiğim
Hasret koydu bizi ellerin yurdu
Gurbet aramızda dağ gibi durdu
Ayrılsak da seni sorarım derdi
Bak yine sözünde durmuş sevdiğim
Çeke çeke çilesini doldurmuş
O gül yüzlü gül benzini soldurmuş
Başından saç ağzından diş aldırmış
Sebebe intizar vermiş sevdiğim
Kaderime boyun büker pusarım
Gece ağlasam da gündüz susarım
Şu zamana her kinimi kusarım
Hilesini bize kurmuş sevdiğim
Beni gören herkes mutlu sanıyor
Deli gönül yaralanmış kanıyor
Bilmezler ki içim dışım yanıyor
Sevenin yüreği kormuş sevdiğim
Ne bilirdim nerden bilebilirdim
Öl deseydi inan ölebilirdim
Düşüp peşi sıra gelebilirdim
Amma yad ellere varmış sevdiğim
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Sevdiğim (Keklik Gibi Kayaların)
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Keklik gibi kayaların başına
Kona kona geldim sana sevdiğim
Ateş düştü yüreğime döşüme
Yana yana geldim sana sevdiğim
Gönül hasret kalmış kendi yurduna
Ah çekerek düştüm gurbet derdine
Yolum gider karlı dağlar ardına
Dona dona geldim sene sevdiğim
Hasretim sanadır hasretim yurda
Sahipsiz bıraktım ben seni orda
Yanıyor yüreğim sanırsın narda
Yana yana geldim sana sevdiğim
Kimse bilmez Ferman Baba adını
Alamadım bu dünyanın tadını
Çağırdılar bul dediler yadını
Döne döne geldim sana sevdiğim
Kaynak: Ferman Baba

Sevdiğim (Kendimi Tanıyalı)
Kendimi tanıyalı seni karşımda gördüm
Ay bağımın Goncası ay gönlümün neşesi
O güzel saçlarını kaç kere düzüp ördüm
Ey gülizarın sümbülü bahçemin menekşesi
Sana benzeyen herkes bence güzel şirindir
Benzime sinen kokun en sevdiğim kokuydu
Gözlerindeki saflık ne tatlı ne derindi
İşte onlardan olmak mene büyük korkuydu
Keşke serpilmeseydik açılmasaydık ey gül
Keşke körpe kalsaydık kıskanan olmasaydı
Daha rahat ederdi bugünkü gamlı gönül
Bugün hasretli gözler yaşlarla dolmasaydı
Keşke çirkin olaydın hem de yoksul olaydın
Ve cömert tabiatın keşke bilinmeseydi
Keşke vaktinden evvel sararıpta solaydın
Böyle bir meta gibi sana dilenmeseydi
Haydi güzelleş artık uzaklaş benden
Meğer senin içinmiş bu düğün bu şamata
Var git sevgilim var git kavuşmazsak bir daha
Koy kalsın kavuşmamız bir daha kıyamete
Kaynak: İzzettin Abdi
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Sayfa 2422

Sevdiğim (Nice Yıldır Göremedim)
Nice yıldır göremedim yüzünü
Yaktın kor eyledin nara sevdiğim
Harap ettin bahar ile yazımı
Koydun bu sinemi dara sevdiğim
Saçların sarıydı dökülmüş gitmiş
Kaşların yay gibi çekilmiş gitmiş
Belin benden beter bükülmüş gitmiş
Neden böyle giydin kara sevdiğim
Gözler harap olmuş yaşın peşinden
Kirpikler dökülmüş kaşın peşinden
Çok dertlere düştüm peşin peşinden
Salmışım cismimi zara sevdiğim
Sen güzeldin fidan gibi boyların
Huri melek gibi temiz huyların
Kaşlar keman kirpiğinde yayların
Cismim olmuş pare pare sevdiğim
Der Dumani böyle imiş yazılar
Seni gördüm kara bağrım sızılar
Ne anneler duysun ne de kuzular
Düşürürler bizi hara sevdiğim
Kaynak: Aşık Dumani

Sevdiğim (Sen Gönlümün)
Sen gönlümün sultanısın sevdiğim
Uzaktan seyrine doyamıyorum
Düşlerimi çalarsın diye e senin
Korkumdan yanına varamıyorum sevdiğim
Hayalimde düşümdesin her gece
Sevdamı haykırdım sana gizlice
Derdimle mutluyum gitsin böylece
Sana intizara kıyamıyorum sevdiğim
Canım sensin cananım sen sevdiğim
Gözlerimi senden alamıyorum
Rüzgarda savrulan kumral saçının
Bir tek teline de kıyamıyorum sevdiğim
Kaynak: Kerim Bülbül

Sevdiğim (Şafaklar Atsa Da)
Şafaklar atsa da doğsa da güneş
Bahtın yolu açılmıyor sevdiğim
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Beklemek de ateş vuslat da ateş
Bu yanıştan kaçılmıyor sevdiğim
Her deminde gönül seni soruyor
Çilenin üstüne hayal kuruyor
Duygu yürüyünce fikir duruyor
Kara aktan seçilmiyor sevdiğim
Arzu tazelenir rüzgar esende
Esiyor bir rüzgar beklemesen de
Öyle bir sevda ki geçtim desen de
Geçilmiyor geçilmiyor sevdiğim
Kaynak: Ozan Yusuf Polatoğlu

Sevdiğim (Yıllardır)
Yıllardır şu hasretinle yanarım
Ağlayacak göz mü koydun sevdiğim
Eller gibi vedalaştın ayrıldın
Söyleyecek söz mü koydun sevdiğim
Sen gittin gideli boş kaldı yuvam
Burda boşa gitti emeğim çabam
Nelere gidem de nerede bulam
Arayacak iz mi koydun sevdiğim
Bozdun bağlarımı düze döndürdün
Gayrı gazabını bize döndürdün
Yaktın ciğerimi köze döndürdün
Birgün gelip buz mu koydun sevdiğim
Kızıltuğ dünyada gülmedi zaten
Bir dost bulamadı elinden tutan
Bu derdin sahibi yaşamaz zaten
Öz canıma göz mü koydun sevdiğim
Kaynak: Ali Kızıltuğ

Sevdiğim And İçip Söz Vermiş

Sayfa 2423

Vesika aradım bulurum diye
Tek tesellim oldu gördüğüm rüya
Kulağım da çınlar ses kalmış bana
Hangi yana baksam, gariplik çökmüş
Sefil Selimi’ye dert sille çekmiş
Dost gittiği yere gözyaşı dökmüş
Elemli kederli his kalmış bana
Kaynak: Sefil Selimi

Sevdiğim Ceylanın Gözleri Kare
Sevdiğim ceylanın gözleri kare
Kalbimde bıraktı derin bir yare
Yine bize gurbet düştü de çare
Sevdiğim ellere bırakmam seni
Bekle ben gelirim sararım seni
Güzeller içinden ben seni seçtim
Aşkın şarabını elinden içtim
Ceylan senin için gurbete düştüm
Sevdiğim ellere bırakmam seni
Bekle ben gelirim sararım seni
Kaynak: Cemil Şabanov

Sevdiğim Elemin Nedir
Görüp beni ne çatarsın kaşını
Bileyim sevdiğim elemin nedir
Çeşmi giryanımdan akan yaşını
Sileyim sevdiğim elemin nedir
Girm'efendim aşıkların kanına
Varma kafir rakiplerin yanına
Hasretinle her dem aşk ummanına
Dalayım sevdiğim elemin nedir

Sevdiğim ant içip söz vermiş iken
Bilmem ki nedense küs kalmış bana
Sevda can evime köşk kurmuş iken
Habersiz göç etmiş yas kalmış bana

Akan çeşmim yaşı hem döndü sele
Tiği gamzen dertli sinemiz dele
Ağladıkça ağlayıp güldükçe güle
Bilmeyim sevdiğim elemin nedir

Vardım hanesine virana dönmüş
Bir tarafı uçmuş bir yanı yanmış
Kimseler kalmamış ocağı sönmüş
Tandırın başında is kalmış bana

Gedayi komadı sözünde noksan
Derdiment aşıkın haline baksan
Dilersen yolunda hak ile yeksen
Olayım sevdiğim elemin nedir

Acı acı baktım kalan her şeye

Kaynak: Aşık Gedayi
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Sayfa 2424

Sevdiğim Geçiyor Gençlik Çağları

Sevdiğim Gurbette

Sevdiğim geçiyor gençlik çağlarım
Perişan olmuşum gör beni beni
Bahara ererken karlı dağımız
Nazların bin derde kor beni beni

Sevdiğim gurbette yeter yad oldum
Gözlerim kan ağlar dilim dad eyler
Küçücükken gözüm açıp gördüğüm
Bana senden gayrı kim imdad eyler

Yıllarca dil döktüm dilden bilmezsin
Ne kadar zalimsin halden bilmezsin
Yandım ateşine külden bilmezsin
Düşünüp hayıra yor beni beni

Ben de bilmem ne diyardan olduğum
Hasretinden sararıp da solduğum
El bağlayıp divanına durduğum
Ne öldürür beni ne azad eyler

Diyar diyar gezdim hep seni andım
Gurbet çeşmesinde kahrınla yandım
Vallahi billahi candan usandım
Gel tutma herkesle bir beni beni

Açılmadı şu dağların lalesin
Yıktın viran ettin ömrüm kalesin
Emrah eder çok çekmişim belasın
Beni koymuş yad elleri şad eyler

Bu bahar eyyamı servi boylu yar
Uyandı yaylalar uyandı dağlar
Bu mevsim herkesin bir sevdiği var
Unutma gül yüzlü yar beni beni

Kaynak: Erzurumlu Emrah

Kaynak: Mehmet Çakırtaş

Sevdiğim Gönülden Yadetme Beni

Sevdiğim Güzelden Ayrı Düşeli
Sevdiğim güzelden ayrı düşeli
Her an hatırıma nazlı yar gelir
Ben yastayım cümle alem neşeli
Ah ederim başa boran kar gelir

İnan ki gönülden severim seni
Sevdiğim gönülden yadetme beni
Seni bana vermiş Hazreti Gani
Sevdiğim gönülden yadetme beni

Ömrüm geldi geçti boşu boşuna
Bakmaz mısın iki gözüm yaşına
Bırakın çıkayım dağlar başına
Sokak çarşı pazar bana dar gelir

Aşk yeli ömrümü savurur ise
Hicran ateşiyle kavurur ise
Takdir beni senden ayırır ise
Sevdiğim gönülden yadetme beni

Yıllar boyu yar peşini güderim
Aşk peşine koşa koşa giderim
Garip bülbül gibi figan ederim
Gönül gülmez ona ahuzar gelir

Gurbet ile gider belki gelmezem
Senden ayrılırsam yaşım silmezem
Korkaram dünyada murat almazam
Sevdiğim gönülden yadetme beni

Nere gitsem kader yine peşimde
Bir armağanım var nazlı eşimde
Gündüz hayalimde gece düşümde
Yar bağından bana ayva nar gelir

Sen gülsün ben bülbül ederem zari
Yazık güllerini dereydim bari
Eğer terkedersem ben bu diyarı
Sevdiğim gönülden yadetme beni

Bu fani dünyada murat alamam
Ayrı düştüm yare haber salamam
Yıllar boyu yarden ayrı kalamam
Ayrı yaşar isem bana ar gelir

Görmez misin Daimi'nin halini
Kimlere sildirem çeşmim selini
Özge yad ellere verme elini
Sevdiğim gönülden yadetme beni

Ömer derki derdi derde katarım
Bunca dertlerimi içe atarım
Hasta düştüm ıssız yerde yatarım
İnşallah sevgili yar duyar gelir

Kaynak: Aşık Daimi

Kaynak: Ömer Tombul
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Sevdiğim Kız Gelin Olmuş
Sevdiğim kız gelin olmuş
Benim değil elin olmuş
Beyaz gelinlik içinde
Giderken hep ağlıyormuş
Gitti yarim gelmez geri
Bu sevda öldürür beni
Muradına ermesinler
Yardan ayıranlar beni
Yazımız böyle yazılmış
Alın yazımız karaymış
Gelmez olaydık dünyaya
Kaderde ayrılık varmış
Gitti yarim gelmez geri
Bu sevda öldürür beni
Muradına ermesinler
Yardan ayıranlar beni
Kaynak: Necat Söylemez

Sevdiğim Küçük Yaşta
Sevdiğim küçük yaşta
Derdinden oldum hasta
Eğer anam vermezse
Beni babamdan iste
(Bağlantı)
Aman n'olmuş n'olmuş n'olmuş
Sevdiğim oğlan saraya,saraya katib olmuş
Mendilim dalda kaldı
Gözlerim yolda kaldı
Yetsin artık merhamet
Sevgilim nerde kaldı
Bağlantı
Yandım senin sözüne
Kurban kara gözüne
Dizdize otururken
Hasret kaldım yüzüne

Sayfa 2425

Halimi ne bilsin yadlar yabanlar
Ne için dizilmiş o çifte benler
Bülbül gibi gülde figan edenler
Benim gülden başka sevdigim mi var
Yaralıda ciğerlerim yaralı
Ben de sevdim o ceylanı maralı
Nazlı yar da hatırımı soralı
Benim ondan başka sevdigim mi var
Kaynak: Sabit İnce

Sevdiğim Seninle Okul Yolunda
Sevdiğim seninle okul yolunda
Ben unutmam bilmem sen unuttun mu
Mutluluk konuştuk gönül dilinde
Ben unuttum bilmem sen unuttun mu
Ben gerçek sevmiştim değil sıradan
Gönlüm eğlenmiyor çıban yaradan
Asırlar seneler geçse aradan
Ben unuttum bilmem sen unuttun mu
Dunsun Doğan ömrüm yetene kadar
Nefesim soluğum bitene kadar
Kuşlar mezarımda ötene kadar
Ben unuttum bilmem sen unuttun mu
Kaynak: Aşık Kevseri

Sevdiğim Üstüne Dört Libas Giymiş
Sevdiğim üstüne dört libas giymiş
Bir kara bir yeşil bir al bir beyaz
Güzellerde dört şey icat olunmuş
Bir şive bir cilve bir eda bir naz
Ehl-i dil hüsnünü muhalif etme
Mekteb-i irfandan bir kadem gitme
Sana dört sözüm var sakın unutma
Bir öğren bir öğret bir oku bir yaz

Bağlantı

Eylen güzel eğlen bahçana girdim
(Karacaoğlan der ki bahçene girdim)
Tomurcuk güllerin dermeye geldim
Sevdiğim göğsünde dört nişan gördüm
Bir alma bir ayva bir nar bir kiraz

Kaynak: Sıdıka Ahmedova

Kaynak: Adnan Türközü

Sevdiğim Mi Var

Sevdiğime Pişman Ettin
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Sayfa 2426

Seni sevdim bir gül gibi vay vay
Sarardı benzim kül gibi vay vay
Ortada koydun el gibi vay vay vay
Sevdiğime pişman ettin vay vay vay vay

İki yüzlü göründüler
Sözde seven sevdiklerim
Diri diri yaktı beni
Közde seven sevdiklerim

Elim kollarım bağlandı vay vay
Bıçak kemiğe dayandı vay vay
Demek sevdan bir yalandı vay vay vay
Sevdiğime pişman ettin vay vay vay vay

Konuşurken gümbür gümbür
Sırtlarında gördüm kambur
Edaları tadı binbir
Nazda seven sevdiklerim

Saçlarıma aklar doldu vay vay
Deli gönül uslanmadı vay vay
Gitti kötüye bağlandı vay vay vay
Sevdiğime pişman ettin vay vay vay vay

Yalan sözle dağlar aşmış
Yalancıyla yolda koşmuş
Benliğine yanik düşmüş
Hazda seven sevdiklerim

Elim kollarım bağlandı vay vay
Bıçak kemiğe dayandı vay vay
Demek sevdan bir yalandı vay vay vay
Sevdiğime pişman ettin vay vay vay vay

Gülen yüzle geldim aşka
Görmeseydim böyle keşke
İçi başka dışı başka
Yüzde seven sevdiklerim

Kaynak: İzzet Altınmeşe

Bir çırpıda alıp attı
Dünkü eş dost çabuk sattı
Hani nerde nere gitti
Özde seven sevdiklerim

Sevdiğime Varamadım
Sevdiğime varamadım
İpek çorap giyemedim
Muradıma eremedim
Ahum Ahum Kız Ahum
Sebebim sensin Ahum
Muradın olsun Ahum
Beni çoban ettiniz
On binimi yediniz
Günahıma girdiniz
Ahum Ahum Kız Ahum
Sebebim sensin Ahum
Muradın olsun Ahum
Şu Niksar'a varsalar
Sevdiğimi bulsalar
Şu halimi sorsalar
Ahum Ahum Kız Ahum
Sebebim sensin Ahum
Muradın olsun Ahum

Bilmem Yiğit kimin dengi
Yakar beni kısır döngü
Bilemedim dostlar hangi
İzde seven sevdiklerim
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Sevdim Bir Bahriyeli
Sevdim bir bahriyeli aman
Acep semti nereli
Denizde dalga
Gemide halka
Canım cicim bahriyeli
Çabuk beni sakla
Kadıköylü cilveli aman
Aslı Büyükdereli

Kaynak: Ramazan Çetin

Denizde dalga
Gemide halka
Canım cicim bahriyeli
Çabuk beni sakla

Sevdiklerim (İki Yüzlü Göründüler)

Bahriyelinin paltosu aman
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Nedir onun korkusu
Denizde dalga
Gemide halka
Canım cicim bahriyeli
Çabuk beni sakla

Sevdim Desem Ne Çıkar Ki
Vicdanın kurumuş senin
Sevdim desem ne çıkar ki
İşin gücün yalan dolan
Sevdim desem ne çıkar ki
Yandığımı göre göre
İnanmadın sen bir kere
Böyle vefasız bir yare
Sevdim desem ne çıkar ki
Akarsu'yum yüzüme bak
Yüreğime saldın bir ok
Senin bana inancın yok
Sevdim desem ne çıkar ki
Kaynak: Muhlis Akarsu

Sevdim Senin (Güzel Seni)
Güzel seni meşhur eden
Yüzlerini sevdim senin
Baktığım aşık eden
Gözlerini sevdim senin
Tırnakların banmış kana
Şarap dökülmüş yanağa
Dudağın sev dedi bana
Sözlerini sevdim senin
İsmin demek şahadetmiş
Nicesin Müslüman etmiş
Güzellerde naz adetmiş
Nazlarını sevdim senin
Kul Ersun efkara düştüm
Sevda denen nara düştüm
Ta baştan topuğa piştim
Közlerini sevdim senin
Kaynak: Sefil Ersun

Sevenler Kavuşmuyor
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Siyim siyim akan ne
Gözlerimin içinden
Buharlaştı gözyaşım
Kalbimin ateşinden
Aaa Arif abi
Yangın mı var içinde
Yanlış mı görüyorum
Ağzındaki duman ne
Sen hiç yanlış görür müsün
Benim canım kardeşim
Çoktan vardır içimde
Öyle korkunç bir yangın
Ateşsiz duman çıkmaz
Aşkı kolay mı sandın
Bir umut içimizde
Alev alev yanıyor
Dışarıdan görenler
Hep yangın var sanıyor
O yangın aşkımızın
En son kalan külleri
Soğuktan kurtarıyor
Çaresiz gönülleri
Bu yangının külleri
Sonsuzluğa uçacak
Ozanlar sevdiğine
O zaman kavuşacak
Söyleyin kim kavuşmuş
Sevdiğine dünyada
Sevenler kavuşmuyor
Yürekler kavuşsa da
Kaynak: Arif Gölge

Sevenlere Gönül Verdim
Sevenlere gönül verdim
Yola çevirdiler beni
Damla bile değil idim
Göle çevirdiler beni
Leyli leyli leyli leyli
Tohumu döl eylediler
Dikeni gül eylediler
Yari bülbül eylediler
Güle çevirdiler beni
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Leyli leyli leyli leyli
Miskini'yi eğittiler
Dane dane öğüttüler
Dil bilmezdim öğrettiler
Dile çevirdiler beni
Leyli leyli leyli leyli

Sayfa 2428

Kalem kulaklısı çekiç başlısı
Güzelin dal boylu samur saçlısı
Severim kıratı bir de güzeli
At koşu tutmalı çıktığın zaman
Yalı kaval gibi yıktığı zaman
At dört kız on beşe yettiği zaman
Severim kıratı bir de güzeli

Kaynak: İsmail Özden

Severim (Renk Renk Olmuş)
Renk renk olmuş dağlar çiçekler açmış
Maviyi yeşili alı severim
Her aşık kendine bir çiçek seçmiş
Nergisi zambağı fulu severim
Ta ezelden ateş düştü özüme
Boyun büktüm boyun kara yazıma
Dert yanarım benim ortak sazıma
Dertli dertli öten teli severim
İhsan eyle mevlam herşeyin boldur
Hakikat tarikat marifet yoldur
Sana giden yolda sen bizi öldür
Dosdoğru görünen yolu severim
Asır döner ben bu asra uyamam
Derdim çoktur hesap edip sayamam
Bütün bu aleme kötü diyemem
Hakka kulluk eden kulu severim
Unutamam ben de yüce hüdamı
Kuru yavan vermiş benim gıdamı
Der Ferrahi pirden aldım gıdamı
Hakiki badeyi dolu severim

Dadaloğlu hile yoktur işimde
Yiğit olan yiğit görür düşünde
At dördünde güzel on beş yaşında
Severim kıratı bir de güzeli
Kaynak: Dadaloğlu

Severim Özledim Güzel Oltu'mu
Burnumda tütüyor Oltu Kalesi
Dinmiyor göynümün gurbet yarası
Akşur'un gediği Barın tuzlası
Severim özledim güzel Oltu'mu
Akpisot kapısı Azot yaylası
Mısırı Zennenu Kısık deresi
Söyle senden güzel şimdi neresi
Severim özledim güzel Oltu'mu
Çoruha dökülen çayın başını
Silemem vallahi gözüm yaşını
Linyit kömürünün cevher taşını
Severim özledim güzel Oltu'mu
Kır dağını şimdi göremez oldum
Başka diyarlarda duramaz oldum
Yılda bir kez gelemez oldum
Severim özledim güzel Oltu'mu

Kaynak: Aşık Ferrahi

Severim Kıratı Bir De Güzeli
Şu yalan dünyaya geldim geleli
Severim kıratı bir de güzeli
Değip on beşime kendim bileli
Severim kıratı bir de güzeli
Atın beli ince boynu uzunu
Kuru suratlısı elma gözünü
Kızm iplik iplik süt beyazını
Severim kıratı bir de güzeli
Atın höyük sağrı kalkan döşlüsü
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Marangoz Şeref'in ama gözünü
Zühre ninemizin çilli yüzünü
Borahane ile Şıpın düzünü
Severim özledim güzel Oltu'mu
Kimse dindiremez böyle acıyı
Unutmadım kardeş ile bacıyı
Sallak Ahmet ile Topal Hacıyı
Severim özledim güzel Oltu'mu
Kaynak: Mehmet Şahin

Severim Sultan Cemali
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Severim sultan cemali
Eller ne derse desinler
Gönlümden gitmez hayali
Eller ne derse desinler
Gönlüm bir sultana bağlı
Aşk elinden ciğer dağlı
Lale sümbül bahar çağı
Eller ne derse desinler
Sefil Sıdkı düştüm zara
Gönül arzu çeker yara
Vasıl oldum bir didara
Eller ne derse desinler
Kaynak: Aşık Sıdkı Baba

Sayfa 2429

Sevgi (Bana Kimse Böyle)
Bana kimse böyle sıcak
Gülmedi hiç gülmedi
Beni kimse gözleriyle
Böyle içten sevmedi
Gitti gidecek bedende
Yüzyılların görkemiyle
Sevgi
Sevgiydi
Ne kadar ince elleri
Gözleri ne kadar sıcak
Bana verdiği güçle
Sanki yüreğim kopacak
Kaynak: Efkan Şeşen

Seversen De Böyle Güzel Sevmeli

Sevgi Dilidir Güzel Türkçemiz

Erler pirler erkan aldı izinden
Yüz dört kitap sükut eder sözünden
Ay gün şule verir anın yüzünden
Seversen de böyle güzel sevmeli

Kavgaları yapın başka bir dille
Dünyaya açıldık sevgiyle gülle
Yarışıyoruz biz sanki bülbülle
Sevgi dilidir bu güzel türkçemiz

Ziya verir gözü ile kaşları
İmam yatağıdır gerdan döşleri
Güzelin yüzünden kan bağışları
Seversen de böyle güzel sevmeli

Mevlana Yunus’um Mehmet Akif’im
Veysel’im Nazım’ım Necip Fazıl’ım
Kıtaları aşmış bestem ve sazım
Dünya dilidir bu güzel türkçemiz

Güzel güzel deyu aklım doğrandı
Güzel güzelden çok nazlar öğrendi
Çirkinin huyundan Allah yerindi
Seversen de böyle güzel sevmeli

Yaprak düşer yere elveda desin
Güneş doğar göğe merhaba desin
Toprak kokar yare sevgi üflesin
Duygu dilidir bu güzel türkçemiz

Güzel güzel deyu yandım alıştım
Kınaman dostlar aşk elinden şaştım
Bölüşükte gine güzele düştüm
Seversen de böyle güzel sevmeli
Güzel güzel gördüm güzel överim
Nerde güzel görsem boynum eğerim
Şöyle hub cemali güzel severim
Seversen de böyle güzel sevmeli
Pir Sultan Abdal'ım eylemez fendi
Yad ele çözdürmez ak göğsün bendi
Ezelden sevdiğim Muhammet Ali
Seversen de böyle güzel sevmeli
Kaynak: Pir Sultan Abdal
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Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Sevgi İle Yaklaş Her Bir Varlığa
Sevgi ile yaklaş her bir varlığa
Kimsenin yanına kin ile gitme
Cümle kainatın yaradanı bir
Dört olsa kitabı din ile gitme
Sana da yaramaz elin imanı
İkide deyip etme bırak gümanı
Bekle gelecektir sahip zamanı
Cümlesi de birdir bin ile gitme
Deli ile gezen olur divane
Hakkı ispat için geldik cihane
Eyvallah demişiz her bir haline
Kemalin var et, ben ile gitme
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Sayfa 2430

Söz: Ayhan Korkmaz

Sen kara sevdası limanlarımın

Sevgi İnsana Yakışır

Bir salkım yeşil Aya Petri Dağı
Gebedir maviye güneş çırılçıplak durur
Bir umut özgürce yaşamaktan
Batırmak isterim anılarımın gemisini bu limanda

Gönül eliyle dikilen
Sevgi insana yakışır
Aşkın oduyla tutuşan
Sevgi insana yakışır
Seherde ağlayıp öten
Burcu burcu hasret tüten
Yusuf'u zindana atan
Sevgi insana yakışır
Sevgi haktan ibarettir
Gönüllerde işarettir
En büyük bir ibadettir
Sevgi insana yakışır

Kaynak: Osman Baymak

Sevgi Mengisi
Yüzün güzelliği özün coşkusu
İnsanı var eden sevgidir sevgi
Yaşama sevinci yürek tutkusu
Gönlü yar eden sevgidir sevgi
Sevgi dolsun badelere içelim
Sevgiler ekelim sevgi biçelim

Akarsu'yum sevgi güzel
Dilde güzel telde güzel
Dosta giden yolda güzel
Sevgi insana yakışır

Sevgi dünyasına yalan giremez
Sevgiyi bilmeyen dosta eremez
Perdelidir dostluk herkes giremez
Perdeyi kaldıran sevgidir sevgi

Kaynak: Muhlis Akarsu

Sevgi dolsun her nefeste içelim
Sevgiler ekelim sevgi biçelim

Sevgi Kuşun Kanadında
Ölüm denizin kıyısında anacığım
Ölüm göğün yüzünde
Ölüm yerin dibinde
Ölüm soluk alışında
Ölüm Başucunda
Sevgi gözümün kökünde yavrucuğum
Sevgi kuşun kanadında
Sevgi ne göğün yüzünde
Sevgi ne yerin dibinde
Sevgi başucunda

Kaynak: Neşet Ertaş

Sevgi Ne Kadar Küçülmüş
Sevgi ne kadar küçülmüş
Nefret sarmış her yanı
Solmuş bütün çiçekler
Gün doğmayalı
Yalnız kalmış insanlar
Her insan bir dünya
Herkes başka bir dünya
Bir başka rüya

Kaynak: Ahmet Çahacı

Sevgi Limanı (Karadeniz Özendeki)
Karadeniz özendeki yaşam nefesi
Dalgası vurur kıyılarına kalbimin
Gençlik rüzgarlarımı estirir deli dolu
Oluksuz kalırım sevgi ikliminde bu limanda
Yalta kendi benliğinde maviye mendil sallar
Martının uçuşunda bir müjde bulurum
Aşkınla çarpar bu yürek
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Şu ölümsüz dünyada
Sevgiler gerçek olsun
Güneş solgun yüzlere
Bir daha doğsun
Yalnız kalmış insanlar
Her insan bir dünya
Herkesbaşka bir dünya
Bir başka rüya
Emek nasıl ucuzlamış
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Susmuş bütün insanlar
Ölmüş bütün çocuklar
Gün doğmayalı
Şu oynanan kumarda
Kazanmış hep silahlar
Harcanmış tüm insanlar
İnsancıklar
Kaynak: Grup Mayıs Rüzgarı

Sevgi Sevgiye (Beni)
Gözlerimde uyku yoksa sevdiğim
Salıncak kollarda sallandırır beni
Dalımı dalına katık ettiğim
Dalsız günlerinde dallandır beni
Balarısı konmuyor da pürensem
Yufkayı bilmeden sıkım dürensem
Namussuza namus iz süreniysem
Darağaçlarında sallandır beni
Yıldırımlar suda güler kendine
Dağa döner varoluşu demire
Güneş'in doğudan battığı yere
Öpebilirsen öp dost beni
Kaynak: Ökkeş Yıldırım

Sevgi Yağmurum Ol
Günüm güneşim ol ısınacağım
Ümit duvarım ol yaslanacağım
Sevgi yağmurum ol, ıslanacağım
Gül kokun bir ömür tenimde kalsın
Sen uykuysan ben gördüğün düş olam
Sen yuvaysan ben bir yavru kuş olam
Ağlar isen yanağında yaş olam
Gözlerin bir ömür gözümde kalsın
Gel sevgilim ol benim, düş kaçağım
Göğsüne başımı yaslayacağım
Kalbimin içinde saklayacağım
Özlemin bir ömür gönlümde kalsın
Bir dünya sun bana tutunacağım
Gönlümü sevginle avutacağım
Bütün ihanetleri unutacağım
Ellerin bir ömür elimde kalsın

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 2431

Sevgi mırıldayan nehirler gibi
Derin uykularda şehirler gibi
İsminki dualar şiirler gibi
Ölünceye kadar dilimde kalsın
Kaynak: Nuri Can

Sevgi Yolu (Dirlik Yolu)
Seven olur gönül eri
Sevgi kula hakkın emri
Sevgidir süsleyen ömrü
Dirlik yolu sevgidedir
Birlik yolu sevgidedir
Bırak hırsı kini öcü
Olma ihtiras güdücü
Asıl güç sevginin gücü
Dirlik yolu sevgidedir
Birlik yolu sevgidedir
Sevgiye olanlar mani
Nerdeler n'oldular hani
Sevgi baki nefret fani
Dirlik yolu sevgidedir
Birlik yolu sevgidedir
Polatoğlu kalma naçar
Sevgi her kapıyı açar
Tüm yollar gönülden geçer
Dirlik yolu sevgidedir
Birlik yolu sevgidedir
Kaynak: Ozan Yusuf Polatoğlu

Sevgiden Geçer Yolumuz
Sevgiden geçer yolumuz
Hem el veririz hem omuz
Onunla huzur buluruz
Şiarımız sevgi bizim
Sözümüz doğruya doğru
Yönümüz insana doğru
Canımız sarar cananı
Yürekte tahtı revanı
Her dem yüceltir insanı
Şiarımız sevgi bizim
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Sözümüz doğruya doğru
Yönümüz insana doğru

Sayfa 2432

Kaynak: Sabit İnce

Seven kalbe sevgi akar
Kalp şimşekten hızlı çakar
Gönüllere inci takar
Şiarımız sevgi bizim
Sözümüz doğruya doğru
Yönümüz insana doğru

Sevgilim (Gözümün Çırası)

İlhami der sev gönülden
Dilimiz söyler her dilden
Sevgi topla yetmiş ilden
Şiarımız sevgi bizim
Sözümüz doğruya doğru
Yönümüz insana doğru

Turnanın kanadı selvinin dalı
Denizin dalgası baharın seli
Güzeller sultanı Allah'ın kulu
Ne desem yakışır sana sevdiğim

Kaynak: İlhami Arslantaş

Sevgidir Sevgi
Yüzün Güzelliği Özün Coşkusu
İnsanı Var Eden Sevgidir Sevgi
O Dostun Cemali Yürek Tutkusu
Gönülü Yar Eden Sevgidir Sevgi
Sevgi Dolsun Badelere İçelim
Sevgiler Ekelim Sevgi Biçelim
Sevgi Dolsun Her Nefeste İçelim
Sevgiler Ekelim Sevgi Biçelim

Gözümün çırası yüzümün nuru
Ne kadar yakınsın cana sevdiğim
Ab-ı hayat suyu yaylanın karı
Hasretin karıştı kana sevgilim

Damarımın kanı gözümün yaşı
Gönlümün iklimi dağların kışı
Kimin için açtın o mermer döşü
Aşıklar dayanmaz buna sevgilim
Selam verip hatırını sorunca
Vücudum titriyor seni görünce
Halden hale düştüm atlım erince
Birgün hak verirsin bana sevgilim
Muhabbetin tadı sofranın tuzu
Hayatın güneşi talih yıldızı
Aşkı sevda ile aradım sizi
Az kalsın Gülhani yana sevgilim
Kaynak: Gürünlü Aşık Gülhani

Sevgi Dünyasına Yalan Giremez
Sevgiyi Bilmeyen Dosta Eremez
Perdelidir Dostluk Her Can Göremez
Perdeyi Kaldıran Sevgidir Sevgi
Kaynak: Neşet Ertaş

Sevgileri Bırakma
Sevgileri yarınlara bırakma
Doyasıya inadına sev bugün
Sevgiyi sevdayı yabana atma
Doyasıya inadına sev bugün

Sevgin Açar Çiçek Gibi
Sevgin açar çiçek gibi
Kokusunu rengini bilemezsin
Sula o çiçeği solmasın
Kurutursan yenisini bulamazsın
İzin ver tomurcuklansın gönlümde
Dağılmasın kokusu her sevgiye
Sakın kurutma o çiçeği
Kuruyunca renginden bulamazsın
Kaynak: Hasan Kutlu

Yarınlar meçhuldür bugünü yaşa
İnadına haykır dağlara taşa
Sevdanın türküsü dosta ulaşa
Doyasıya inadına sev bugün
İnce bir noktadadır sevgiyi tatmak
Sevgisiz kalplere bir çıngı atmak
İlk hedef sevgiye aşkı da katmak
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Sevilir (Büyük Lokma Ye)
Büyük lokma ye büyük söz söyleme
Aşık olmak neymiş deyip dalga geçme
Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir
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Dünyayı görmez olur gözlerin ah
Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir
Dünyayı görmez olur gözlerin
Sevilir sevilir bir güzel sevilir
Verilir uğrunda bir ömür verilir
Sevilir
Her aşk sürüklemez insanı kedere
Aşık olmam deme hiç bir güzele
Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir
Dünyayı görmez olur gözlerin ah

Sayfa 2433

Derelerden çaya akıp
Nehirlerde bendim yıkıp
Taşmak ister benim canım
Hak yolunda dursam dara
Ta derinden alsam yara
Güzel için şu yollara
Düşmek ister benim canım
Bin bir mana var adında
Yiğit arar nar tadında
Bir güzelle aşk odunda
Pişmek ister benim canım
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir
Dünyayı görmez olur gözlerin
Sevilir sevilir bir güzel sevilir
Verilir uğrunda bir ömür verilir
Sevilir

Kaynak: Orhan Hakalmaz

Sevilmedim (Yenilmişim)
Yenilmişim gerçeklere
Çok kördüğüm var ben çözemedim
Gömülmüşüm hayallere
Bir sevdiğim var ben sevilmedim
Dağ beni aşar
Gözlerim taşar
Kaç sene yaşar
Bu genç ömrüm
Güvendiğim şu dağlara
Kar boran vurdu hiç üşümedim
Gücendiğim dostlarıma
Bir çift sözüm var ben sevilmedim

Sevinç İçinde (Varolsun Dünyamız)
Varolsun dünyamız gülsün insanlar
Elele kolkola sevinç içinde
Olmasın kin nefret dil tatlı olsun
Elele kolkola sevinç içinde
Sevgi saygı dolsun gönüllerimiz
Sevelim sayalım bir aşkla temiz
Yaşasın insanlık olmasın siz biz
Elele kolkola sevinç içinde
Dünyayı görerek ibret alalım
Bütün insanlara örnek olalım
Kardeşçe yaşayıp dostça kalalım
Elele kolkola sevinç içinde
Tatlıca muhabbet eylesin kullar
Ağlamasın gözler susmasın diller
Oynansın oyunlar çalsın davullar
Elele kolkola sevinç içinde
Feryadi'yim yorulmadan yormadan
Doğru yolda çalışalım durmadan
Kimseyi incitip gönül kırmadan
Elele kolkola sevinç içinde

Kaynak: Servet Kocakaya
Kaynak: Aşık Feryadi

Sevincimden Çocuk Gibi
Sevincimden çocuk gibi
Koşmak ister benim canım
Davul zurna olmasa da
Coşmak ister benim canım

Sevindim (Yaren Yoldaşınla)
Yaren yoldaşınla dostum
Gelişine çok sevindim
Dost gönüle dostça mihman
Oluşuna çok sevindim

Pınarlardan yola çıkıp
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Sayfa 2434

Kamil olan anlar sözden
Bize kemlik gelmez bizden
Sen de anlarmışsın sazdan
Çalışma çok sevindim

Ne zaman seni düşünsemi
Bir ceylan su içmeye iner
Çayırları büyürken büyürken gördüm
Gülüm her sabah

İnsanların dünyası var
Kimi çalışır eder kar
Her meyvanın bir tadı var
Buluşuna çok sevindim

Her akşam seninle
Yeşil bir zeytin tanesi
Bir parça mavi deniz
Alır beni

Bizim eller karsız olmaz
Gerçek insan yarsız olmaz
Dost yoksa gönül hoş olmaz
Gülüşüne çok sevindim

Seni düşündükçe
Gül dikiyorum ellerimin değdiği yere
Atlara su veriyorum daha bir seviyorum
Dağları gülüm

Der Gerçeğim ozan ister
Dertlerini yazan ister
Saz çalmaya düzen ister
Bilişine çok sevindim

Kaynak: Nazım Hikmet Ran

Kaynak: Aşık Gerçeği

Sevinsin Dostlarım (Darmadağın)

Sevmedim Gitti
Soyun Nemrut mudur ok mu atarsın
Mazlumu döğmeyi sevmedim gitti
Allahı tanımaz gafil yatarsın
Cahile uymayı sevmedim gitti

Darmadağın parça parça
Oldum sevinsin dostlarım
Hem sılamdan, hem yarimden
Oldum sevinsin dostlarım

Adam tek taraflı ağırdır kanlı
Ağaç kökten kurur yeşermez dalı
Adam vardır hayvan ondan akıllı
İnsandan saymayı sevmedim gitti

Bağlantı

Ölürsen kabirde ne diyer diller
Ortaya çıkacak yaptığın feller
Köyün merasını süren hainler
Mazlumdan duymayı sevmedim gitti

Dert silinmez, silip atam
Ağlayam, sızlayam, yatam
Saçlarımı tutam tutam
Yoldum sevinsin dostlarım
Hasan'ın bitmez çilesi
Yoktur yalanı, hilesi
Sonunda kulu, kölesi
Oldum sevinsin dostlarım

Haram kazanmıştır yakandaki ran
Onu bunu kandırıp da söz veren
Mümünleri birbirine düşüren
Belayı yaymayı sevmedim gitti

Söz: Hasan Erdoğan

Vahit Köroğlu’yum sözünde kalır
Doğruluk hazıne izinde kalır
Yalıncını atı menzilde kalır
Söz verip caymayı sevmedim gitti

Seviyorum Seni

Kaynak: Vahit Köroğlu

Seviyorum seni
Ekmeği tuza banıp banıp yer gibi
Geceleyin ateşler içinde uyanarak
Ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi

Sevmedim Mi (Gel Seninle)

Bağlantı
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Gel seninle mesut olak
Kendimize yuva kurak
Sende bu inadı bırak
Kız en seni sevmedim mi
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Sevmedim mi sevmedim mi
Kız ben seni sevmedim mi
Her akşam dilek diledim
Seninle olsun muradım
Dün yine size uğradım
Kız ben seni sevmedim mi
Sevmedim mi sevmedim mi
Kız ben seni sevmedim mi
Derdimi ben sana açtım
Sende benden uzak kaçtın
Yüreğimde yara açtın
Kız ben seni sevmedim mi

Sayfa 2435

Seyid Ali Sultan himmet eyledi
Açıldı meydana çırağ uyandı
Münkirlerin özü gözü bağlandı
Şulesinden Sersem Ali Baba'nın
Taştı Kevseri bol Kızıl Deliden
Kanmıştır aşıklar Kalubeliden
Harici şaşırdı darbı Ali'den
Dehşetinden Sersem Ali Baba'nın
Mümine ezelden verildi murat
Gerçek aşık olanların gönlü şat
Sultanın elinden Yezitler feryat
Dehşetinden Sersem Ali Baba'nın

Sevmedim mi sevmedim mi
Kız ben seni sevmedim mi

Zahide sen şöyle gezme bihaber
Riya kaplamıştır seni serteser
Bülbüllerin zar ü efganı biter
Dehşetinden Sersem Ali Baba'nın

Sevene hainlik etme
Sevmesen de ele gitme
Kemal'ını sen terk etme
Kız ben seni sevmedim mi

Sadhezar Yezid'e olsun lanetler
Müminlere daim olsun rahmetler
Turabi' ye in'am olsun himmetler
Dehşetinden Sersem Ali Baba'nın

Sevmedim mi sevmedim mi
Kız ben seni sevmedim mi

Kaynak: Aşık Turabi

Kaynak: Kemal Yıldız

Sevmek Kar
Günden güne aydan aya
Yeni düştüm bir sevdaya
Mecnun misali Leyla&#8217;ya
Aşkına yandığım yar yar sevmek kâr
Güzel ne güzeldir böyle
Bir şah hük&#8217;meylermi söyle
Kulun oldum kölen eyle
Aşkına yandığım yar yar sevmek kâr
Dağlar aştım yollar aştım
Kör düğüm oldum dolaştım
Ey Misali sana şaştım
Aşkına yandığım yar yar sevmek kâr
Söz: Adem Aslandoğan

Seyid Ali Sultan Himmet Eyledi
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Seyran Bahçesinde (Dediler)
Seyran bahçesinde bir yanal elma
On sekiz bin ilmin nuru dediler
Muhammet Mustafa Hayderi Kerrar
Hünkar Hacı Bektaş Veli dediler
Fahr-i Alem elifi tac uruna
İki cihan boyanmıştır nuruna
Her kim aşna Muhammed'in sırrına
Arşta Mehriban'a Ali dediler
Hocası aldı mektebe götürdü
"Elif be" demeden mana yetürdü
Akıttı pınarı susam bitürdü
Hacısı hocası beli dediler
Horasan erleri Rum'a geldiler
Herkes aklı ile yerin buldular
Üzerinden er geçtiğin bildiler
Kadıncık Ana'ya dolu dediler
Şah'ım der ki Bektaşiyim Bektaşi
Evvel kimdi nasip veren ol kişi
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Sıktı un eyledi örs gibi taşı
İsmi Bektaş idi Veli dediler
Bir araya geldi halife pirler
Bektaş adlı er görmedik dediler
Bir yeşil el kısmet verir dediler
Görünce tanırız eli dediler
Kimi inandı da beli pes dedi
Kimi inanmadı nişan istedi
Şah'ım ol mübarek elin gösterdi
Besbelli bu bizden ulu dediler
Ersen çeç üstünde otur dediler
Ulu isen kısmet yetür dediler
Sözlen olmaz senet getür dediler
Çok olur senetsiz veli dediler

Sayfa 2436

Nerden düşman gelir ise duyardı
Dost uğruna can-ü başı koyardı
Her gün Hamza aşikare gezerdi
Ali'yi Düldül'e binerken gördüm
Vefası yok imiş şunda fenanın
Hisabı yok imiş mülke konanın
Yavrusun aldırmış garip ananın
Parlayı parlayı yanarken gördüm
Pir Sultan'ım eydür şunda gelmişler
Dizilmişler duasını almışlar
Bir birinin eteğini tutmuşlar
Müşkülün mürşide tınarken gördüm
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Velilik fermanı o demde geldi
Şah'ım mertebeyi aradı buldu
Evvel Ali idi ahir Vel'oldu
Taptuk ey sultanım beli dediler

Seyreyle Güzel (Kuddusi'den)

O demde erlerin nasibin verdi
Yol erkan çok vakit batında kaldı
Urum erlerine hediye geldi
Budur Hakk'ın doğru yolu dediler

Meyl eylemezem gayrisine hazreti haktan
Şol yüzleri dost özleri düşmandan usandım

Veli'm eyder cümle erlerden ulu
Cümle erler ona demiştir belli
Şüphesiz Allah bir Muhammet Ali
İnanmayan İblis kulu dediler
Kaynak: Aşık Veli

Seyran Ettim Erenlerin Demini
Seyran ettim erenlerin demini
Kudret kandilini yanarken gördüm
Burak olup içtim ab-ı hayattan
Hazret Peygamber'i kanarken gördüm
Günde bin kez Hakk'a şükür ederken
Erenler katarın Veysel yederken
Musa Hakk'ın dıdarına giderken
Hızır müşkülünü anarken gördüm
Halil Kabe yaptı insan gelmeğe
Şüphesiz günahlar kabul olmağa
İsmail uğruna kurban kılmağa
Bir melek bir koyun yederken gördüm
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Seyreyle güzel kudret-i mevla neler eyler
Allaha sığın adl-i teala neler eyler

Suları şikest meyleri kalp hasreti haktan
Virane değil ettiğim isyandan utandım
Kaynak: Raci Alkır

Seyyah Oldum Gezdim (Ayrılık)
Seyyah oldum gezdim gurbet elleri
Anlatayım başa gelen halleri
Çok çektim ölümden beter ayrılık
Ölümden çok çektim beter ayrılık
Gurbet eli bizim için yapmışlar
Çatısına üç mum kazıp çatmışlar
Ölüm ile ayrılığı tartmışlar
Elli dirhem fazla gelmiş ayrılık
Kaynak: İsmail Polat

Seyyah Oldum Pazar Pazar
Seyyah oldum pazar pazar dolaştım
Bir tüccara satamadım ben beni
Koyun oldum kuzum ile meleştim
Bir sürüye katamadım ben beni
Ben beni kendimi canımı özümü
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Dostlar beni bir kazana kodular
Kırk yıl yandım daha çiğdir dediler
Ölçeğimi gram gram yediler
Bir kantarda tartamadım ben beni
Ben beni kendimi canımı özümü
Deli gönlüm aktı gitti engine
Çok boyandım çok çiçekler rengine
Bir Mahzuni demiş oldum kendime
Olmaz olsun atamadım ben beni
Ben beni kendimi canımı özümü
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Seyyah Olup Ayrı Düştüm
Seyyah olup ayrı düştüm elimden
Bana da bir kanlı zalimden oldu
Kişi benlik ile düşer belaya
Bela çekmek bana dilimden oldu
Her ağacın kurdu özünden olur
Kişinin kemliği sözünden olur
El için ağlıyan gözünden olur
Ağlayan gözlerim selinden oldu
Pir Sultan Pirinin damenin tutar
Koç yiğit menzile gün olur yeter
Havada durnalar çığrışır öter
Öten telli durnam telinden oldu
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Seyyah Olup Şu Alemi
Seyyah olup şu alemi
Gezmeliyim gezmeliyim
Ben bu aşk ile sinemi
Ezmeliyim ezmeliyim
Kıymetini bilmez her can
Bir telini değmez Tercan
Ak göğsüne inci mercan
Düzmeliyim düzmeliyim
O yare ettim şahadet
Geldi aşk ile muhabbet
Gerdanına bayı tebbet
Yazmalıyım yazmalıyım

Sayfa 2437

Cemalidir miskü amber
Leblerinde Abu Kevser
Süzmeliyim süzmeliyim
Daimi anar kerimi
Verdim can ile serimi
O yar aşkına derimi
Yüzmeliyim yüzmeliyim
Kaynak: Aşık Daimi

Seyyah Olup Şu Alemi Gezerim
Seyyah olup şu alemi gezerim
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Kendi efkarımla (yar yar) okur yazarım
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Bilmem amelimden yoksa özümden
Ah ettikçe kan yaş gelir gözümden
İki elim kalkmaz (yar yar) oldu dizimden
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Kul Himmet Üstadım ummana daldım
Gelenden geçenden haberin aldım
Mecnun oldum şallar giyip dolandım
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Kaynak: Kul Himmet Üstadım

Seyyah Olup Şu Alemi Gezerim
Seyyah olup şu alemi gezerim
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Kendi efkarımca okur yazarım
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
İki elim kalkmaz oldu dizimden
Bilmem amelimden bilmem özümden
Akıttım kanlı yaş iki gözümden
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Yine boranlandı dağların başı
Akıttım gözümden kan ile yaşı
Emaneti alır ol veren kişi
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Bozuk şu cihanın pergeri bozuk
Yazıktır şu geçen ömürüme yazık
Tükendi daneler kalmadı azık
Bir dost bulamadım gün akşam oldu

Yardır güzellere server
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Pir Sultan’ım eydür ummana dalam
Gidenler gelmedi haberin alam
Abdal oldum çullar giydim bir zaman
Bir dost bulamadım gün akşam oldu

Sayfa 2438

Sır İçinde Nihan Olur Sırrımız
İnci Mercan Cevahirdir Karımız
Dur Alır Dur Satar Dost Pazarımız
İkilikten Geçip Bire Uğradım

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Söz: Gedai

Seyyah Olup Şu Alemi Gezerken

Seyyah Olup Şu Köyleri Gezerken

Seyyah olup şu alemi gezerken
Bulmadım hakkına kail olucu
Muhammet Ali'den kuruldu pazar
O da bize lütf-ü kerem kılıcı

Seyyah olup şu köyleri gezerken
Bir çift güzel gördüm göl kenarında
Siyah saçlarını dökmüş gerdana
Uzatmış perçemi til kenarında

Gelmiş geçmiş işimizi bitiren
Odur bizim eksiğimiz yetiren
Dilerim onmasın Hakk'ı yitiren
Yolsuza hasımdır yolun kılıcı

Bakmaz mısın şu feleğin kastına
Güvenilmez ahbabına dostuna
İnce diş oturmuş dudak üstüne
Al yanak kızarmış gül kenarında

Yola hor bakanın yamandır hali
Kaldırın aradan kıl ile kali
Evvel ebet pirim Muhammet Ali
Böyle günde olur imdat edici

Görünce cemali yüzüme güldü
Siyah saçlarını gerdana sürdü
Kirpikler ok gibi ciğerim deldi
İnce diş görünür dil kenarında

Bekleyelim mülkün sahibi gele
Mümin kullarına tecelli kıla
Muhammet Ali'nin kurduğu yola
Kalmamış sıkile nazar kılıcı

Beri gel beri gel kaşı kemanım
Can verem yoluna yoktur gümanım
Ade yürüyüşlü servi samanım
Sırmalı belikler bel kenarında

Pir Sultan'ım hiç doğruya gelen yok
Ol mümin kulların işin alan yok
Şu alemde halimden bir bilen yok
Herkes kendi sevdasına bakıcı

Yavru şahin gibi gözün süzerek
Hüma kuşu gibi zilfin dizerek
Eda yürüyüşlü hoşça gezerek
Said'im rast geldi yol kenarında

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Seyyah Olup Şu Cihanı Gezerken

Sıçan (Hemen Göçü Yükletelim)

Seyyah Olup Şu Cihanı Gezerken
Salınıp Dolanan Yare Uğradım
Pervaz olup pend ehlini yüzerken
Gerçek Erenlerden Pire Uğradım

Hemen göçü yükletelim
Ya bu sıçan durur ya biz
Karakollar bekletelim
Ya bu sıçan durur ya biz

Alnında Yazılı Hatt-ıDört Kitap
Vechi Kıblegahtır Kaşları Mihrap
Firdevsi Alada Açıldı Bir Bap
Böyle Bir Mubarek Şehre Uğradım

Damımız ardı tarladır
Ekin yok bize zorladır
Karanlıkta göz parlatır
Ya bu sıçan durur ya biz

Care Nasır Olmuş bir ilim Yapu
Arifler O Şehre Eylemiş Tapu
Üstü Örtük Mevcut Oniki Kapu
On Sekiz Bin Alemlere Uğradım

Bacamızdan çıkmaz tütün
Bunu teslim ettik bütün
Kaçak dövüşüne metin
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Sayfa 2439

Ya bu sıçan durur ya biz

Yatsıya varmadan geline duyuldu

Ayran geldi bize hediye
Hasmım gözümüzde tü diye
Arzuhal yazsak kediye
Ya bu sıçan durur ya biz

Kıyma Celal kıyma nar tanesiyim
Anamın babamın bir tanesiyim

Kaynak: Muharrem Karabulut

Sıçan Gelir Baldır Küldür
Sıçan gelir baldır küldür
Ben zannettim nallı katır
Ev sahibi balta getir
Öldüm sıçanın elinden

Anama söyleyin camızı satsın
Kanlı gömleğimi bağrına bassın
Geline söyleyin kardeşim alsın
Kıyma Celal kıyma nar tanesiyim
Anamın babamın bir tanesiyim
Kaynak: Şükrü Hanlı

Sığal Çek Başıma

Sıçan gelir takla makla
Aynı nohut içi bakla
Hanım yemekleri sakla
Öldüm sıçanın elinden

Ele göyneyir ki bağrımın başı
Barı sen başıma sığal çek ana
Ne yarama tohun ne de ki bağla
Sığal çek başıma sığal çek ana

Arba ilen urba ilen
Ekmek kaçırır torbayla
Onbeş atlı hem zorbayla
Eşkiyamı oldun sıçan

Bu dünya çoh cefa çekdirdi mene
Şerbet deyib zeher içirtdi mene
Derdi çörek kimi yedirtdi mene
Feleyin komasın dağıt sök ana

Sıçan nöbet almış gezer
Kedinin bağrını ezer
Bulgura kenefil düzer
Gerçi oldu küçük sıçan

Bilirem gelbinde sağalmaz dağam
Çiçeyi üstünde saralan tağam
Yüz yara alsam da yıhılmaz dağam
O geder dağlı var menimtek ana

Eğrim büğrüm yolları var
Çıplak çıplak dölleri var
Buna benzer dorunu var
Dede olmuş küçük sıçan

İşdir eger ölsem fikir eyleme
Bel büküb yenilme derde eleme
Men derdi gul edib aldım elime
Feleye acıg ver gözün tök ana

Dün gördüm Halep yolunda
Tek dabançası elinde
Çift dabançası belinde
Kervan almış küçük sıçan

Şahlar tikdirse de en uca gala
Birce saray göster şahlara gala
Süfreden kim doyub çekilib dala
Mezarım üstünde çiçek ek ana
Sığal çek başıma sığal çek ana

Derdi Derya nedir çare
Bende açtı derin yara
Hemen herkes tuzak kura
Öldüm sıçanın elinden
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Sıçanlı Ovasında Düğün Kuruldu
Sıçanlı ovasında düğün kuruldu
Akşam ezanında güveyi vuruldu
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: Huraman Vefa

Sığın (Kainatın İncisidir)
Kainatın incisidir
Sığın yaradana sığın
Seni yaradan Allah'dır
Sığın yaradana sığın
Adını an sen her yanda
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Sinendeki akan kanda
Her darda kaldığın anda
Sığın yaradana sığın
Rıskları yaradan halık
İnsana yaraşır kılık
Sana senden daha sağdık
Sığın yaradana sığın
Kader talih yazdığı an
Dağları atar aradan
Takdir ilahi yaradan
Sığın yaradana sığın
Cahil kardaş sen cahilsin
Sığın yaradana sığın
Ne gelse Allah'tan gelsin
Sığın yaradan sığın
Ergün yaradana aşık
Rısık sağlar kaşık kaşık
Karanlığı eder ışık
Sığın yaradana sığın
Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Sayfa 2440

Hep seherde öter kuşu sılanın
Said'im der ki bu sözüm haktır
Yaralıyım yare sitemim çoktur
Gezdim dört köşeyi hiç dengi yoktur
Bulunmaz akranı eşi sılanın
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Sıla Hasreti
İçimi Yakiyor Sıla Hasreti
Anam Dön Gel Diyor Yavrum Bırak Gurbeti
Mektuplar Yazıyor Dertli Dertli
Çok Yaşatmaz Beni Diyor Oğul Hasreti
Yol Verin Kardaşlar
Ben Sılama Varayım
Kaldım Gurbet Ellerinde
Kime Derdim Yanayım
Göç Göç Oldu Evim Her Bir Köşesi
Çekilmiyor Artık Elin Çilesi
Gönül Gitmek İster Yoktur Neşesi
Gurbet Neresi Dostlar Sıla Neresi

Sıla (Dinleyin Ağalar)

Kaynak: Fethi Perilioğlu

Dinleyin ağalar tarif edeyim
Gözde hayal hayal işi sılanın
Estikçe rüzigar kokar burnuma
Kayası toprağı taşı sılanın

Sılada Sılasız Kaldım

Ağyar ile ettim kararı zati
Zayetme sevdiğim sen emaneti
Biz yar ile yedik nanü nimeti
Bol olsun ekmeği aşı sılanın
Kanlı Kızılırmak enginden akar
Ayrılık ateşi ciğerim yakar
Gelin kız karışmış çamaşır yıkar
Ilıca göl derler başı sılanın
Turnamın kanadı bir karış telden
Çekerim ayrılık ne gelir elden
Bülbül gibi ben de ayrıldım gülden
Gündüz hayal gece düşü sılanın
Ayrılık hasretlik ne yaman beter
Ah çektikçe sılayı efkarım yeter
Baharın çağında turnalar öter
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Sılada sılasız kaldım
Suyum garip aşım garip
Ben kendime gurbet oldum
İçim garip dışım garip
Bayram diye geldim size
Diken gibi battım göze
Kattım geceyi gündüze
Uykum garip düşüm garip
Hem mecnun hem Kerem oldum
Bir parçayı bine böldüm
Bugün doğdum dünden öldüm
Vaktim garip yaşım garip
Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Sıladan Bir Haber
Sıladan bir haber aldım gel diye
Göndermiş pusula yar sabahınan
Gözyaşıyla sitem etmiş bil diye
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Yazıyı okudum zor sabahınan
Yüzü gülmez gurbet kahrını çeken
Yastığı taş olur döşeği diken
Yatarken uykudan uyanır erken
Yağmaya başlamış kar sabahınan
Ayrılık ölümden acıdır acı
Başvurdum tabibe yokmuş ilacı
Sana ricam budur canım postacı
Götür mektubumu ver sabahınan
Kime sorsam gurbet elden dert yanar
Oturup ağlasam el deli sanar
Gökte uçan kuşlar sahile iner
Söyleşir bülbüller gör sabahınan
Nusret Toruni'yim der benden bile
Her ne yana gitsem çekerim çile
Dökülen yağmura savrulan yele
Yaralı gönlümü sor sabahınan
Kaynak: Aşık Nusret Toruni

Sıladan Bir Haber Gönderin Bize
Sıladan bir haber gönderin bize
Garip hallerimiz bu diye diye
Yanar yüreğimiz çevrilir köze
Yanan yüreklere su diye diye
Yolumuzu sılamıza düşüre
Bizi yoldan eden yolun şaşıra
Gidin söylen gurbet elde Aşır'a
Dönsün sılasına o deyi deyi
Söz: Aşır Özek

Sılamı Özledim
Bilemezsin elbet gurbet adını
Dolanı dolanı dağlar aşmadan
Seçemezsin iyi günde dostunu
Kara gün görmeyip dara düşmeden
Gurbet bende ben gurbette yanarım
Sılamı özledim nasıl dönerim
Hakkı bilmeyen can hakka varamaz
Özü çürük olan bize yaramaz
Bunca cehaleti gözün göremez
İlim irfan ile dolup taşmadan
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Gurbet bende ben gurbette yanarım
Sılamı özledim nasıl dönerim
Yiğit'in derdini sormayan bilmez
İkrar veren insan yolundan dönmez
Yüce dağda karın kıymeti olmaz
Harlı ateşlerde yanıp pişmeden
Gurbet bende ben gurbette yanarım
Sılamı özledim nasıl dönerim
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Sılana Dön Goncagülüm
Akşam oldu benim yarim gelmiyo
Akan gözyaşımı kimse silmiyo
Garibin halinden eller bilmiyo
Sılana dön goncagülüm sılana
Garibin halini kimse sormuyo
Evine dön goncagülüm yuvana
Bindim trene gözüm yaşardı
Bahar geldi dağlar taşlar yeşerdi
Zalim felek bizi ayrı düşürdü
Sılana dön goncagülüm sılana
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Sılemano
Axe... Adire mawo, a şere mı Sılemano
"Bıko xatire aşire bı zone
Sılemane mı herkes tore tesano
Biko meso Pilvanko vesae
Qesa aşire tore biye zu ye"
Vana "koraniye Heqi mı bıcero
Ez vanu qol şiyo vıreniya Sıle Suri.
Ondere koyi verra
Sılemane mı leya sulile"
Vana "duzmune laze mu biare
Erzeno şere xo vıle"
Vano "dae, nu sıre duzmu niyo
Kemane mı biya nanu sere dırvetia khule"
Hal u mesele ma niya wo
Kaynak: Mursaye Sıleman
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Sayfa 2442

Sılemano (Türkçe)

O dilleri de yesinler

Sılemano

Dere boyu düz gider amman
Bir edalı kız gider
O kız yolu şaşırmış amman
İnşallah bize gider

Ateş bizimdir, aslanım Süleyman'ım
"Oğul, aşiretin hatrını bil
Süleyman'ım, herkes senin kanına susamış
Gitme oğlum yıkılası Pilvenk'e
Aşiretler senin hakkında söz birliği ettiler"
Diyor "Allah canımı alsın benim
Giti bir grup, Kızıl Süleyman'ın üstüne
Yıkılası dağın önünde
Süleyman'ım, sıralı ağaçlar"
Diyor "oğlunun fişeğini getirin,
Aslanımın boynuna asayım"
Diyor "anne, fişekliğin sırası değildir,
Getir kemanımı,yarama basayım"

Olamadı yavrum da desinler amman
O dilleri de yesinler
Kaynak: Mustafa Coşkun

Sıra Sıra Kazanlar
Sıra sıra kazanlar
Kara yazı yazanlar
Cennet yüzü görmesin
Aramızı bozanlar
A benim nazlı yarim aman
Çorbası tuzlu yarim haydi

Halimiz böyle böyle...
Kaynak: Mursaye Sıleman

Sıra Sıra Karpuzlar
Sıra sıra karpuzlar
Evde kalası kızlar
Beşbin lira ediyor
Halı dokuyan kızlar
Gülün dalında tokur
Genç kızlar halı dokur
Benim sevdiğim güzel
Gönen'de kitap okur
Evinde tezgah çatlı
Tezgahta halı taklı
Halı dokuyan kızlar
Koynunda para çaklı

Git daldan kiraz getir
Dibinde kahve pişir
Her kahveyi içtikçe
Beni aklına düşür
A benim nazlı yarim aman
Çorbası tuzlu yarim haydi
Elma attım alıca
Bir kuş vurdum delice
Ben bir yeni yar sevdim
Gözleri sürmelice
A benim nazlı yarim aman
Çorbası tuzlu yarim haydi
Kaynak: Ahmet Gürses

Sıra Sıra Siniler

Sıra Sıra Kazanlar

Sıra sıra siniler
Hasta olan iniler
Aldı gitti yarimi
Denizdeki gemiler

Sıra sıra kazanlar amman
Kara yazı da yazanlar
Cennet yüzü görmesin amman
Aramızı da bozanlar

Sana hiç kıyamam
Yar seviyom candan
Bakışların pek yaman
Benim de cilveli kanaryam

Olamadı yavrum da desinler amman

Suya giderim suya

Kaynak: Ercan Küçükeşman
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Elmayı soya soya
Kaldır yarim peçeni
Göreyim doya doya
Sana hiç kıyamam
Yar seviyom candan
Bakışların pek yaman
Benim de cilveli kanaryam

Sayfa 2443

Nasıl canlar eyleşir
Sardıçların kaşları Eminem
Eminemin saçları
Kurulu yaylara benzeyor baygın Eminem
Halil İbramın kaşları
Kaynak: Cemil Özcan

Kaynak: Şerif Canku

Sıra Sıralı Konaklar

Sıra Sıra Siniler (Ramazan)

Sıra sıralı konaklar
İçinde yarim konaklar
Di gel canım
Bana reva görmediler
Gönlümde baykuş konaklar

Sıra sıra siniler
Hasta olan iniler
Aldı gitti yarimi
Şu karşı ki gemiler
Ramazan can kurban
İşte geldi Ramazan
Ağama mektup yazam
Gün ola devran döne
Ağamla bile gezem
Bugün günden çarşamba
Gün dağları aşan da
Kuru otlar güvenir
Ramazan kavuşan da
Ramazan can kurban
İşte geldi Ramazan
Ağama mektup yazam
Gün ola devran döne
Ağamla bile gezem
Kaynak: Yöre Ekibi

Sıra Sıra Testiler
Sıra da sıra testiler Eminem
Suyu da baştan kestiler
Uzun Ahmedin evini baygın Eminem
Sahat üçte bastılar
Sıra da sıra ardıçlar Eminem
Dar geliyor pabıçlar
Ben Emineyi galdırcem baygın Eminem
Yardım edin sardıçlar
Entarisi çün yeşil Eminem
Çayda balık oynaşır
Gözellerin içinde baygın Eminem
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(Bağlantı)
Di gel di gel di gel canım
Sensiz yaman oldu halım
Di gel di gel di gel canım
Kara gözlere kurbanım
Yıkıldı gönül kalası
Söndü ocağı çırası
Di gel canım
Ayıran bi-murat olsun
Dağılsın yurdu yuvası
Bağlantı
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Sıralı Dağlar
Karlı dağlar duman olur pareli
Yürek yedi dağ ardında yareli
Hele sorun garip ölmüş nereli
Yakar yüreğimi sıralı dağlar
Gözlerim kurudu yüreğim ağlar
Havada güman var haller zor olur
Bu kocaman dünya bize dar olur
Çaresiz dertlere ölüm kar olur
Yakar yüreğimi sıralı dağlar
Gözlerim kurudu yüreğim ağlar
Hasretlik eşsiz dert ekmiş biçerim
Elden çare gelmez candan geçerim
İmkan el vermezse nere göçerim
Yakar yüreğimi sıralı dağlar
Gözlerim kurudu yüreğim ağlar
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Der ilhami dağlar düz olmayınca
Umut olmaz bahar yaz olmayınca
Günler geçmez elde saz olmayınca
Yakar yüreğimi sıralı dağlar
Gözlerim kurudu yüreğim ağlar
Kaynak: İlhami Arslantaş

Sırma Bacı
Sırma bacı Sırma bacı
Dor'at kişner acı acı
Ben hayfımı alamazsam
Hayfım alsın Çerkes Hacı
Bir oğlu da bir de kızı
Beyler istemiyor bizi
Ta Sivas'a bir tel vurmuş
Kör olsun askerin gözü
Varmadım Aziziye'ye
Kaymakam vurur dizine
Yara biter yangın söner
Ne deyim elin kızma
İbra'm Ağa diyerkene
El hatırın sayarkene
Öldürmüşler Kara Aslan'ı
Tan yıldızı doğarkene
Kaynak: Emir Kalkan

Sırma Tel Ağlar
Sen akıtma gözlerinin yaşını
Ozanın derdine sırma tel ağlar
Feryat etme boşa yıkma kaşını
Ozanın derdine sırma tel ağlar
Gözün yollarımda kalmasın sakın
Gözümden ıraksın gönlüme yakın
Aman ha sevdiğim boştur merakın
Ozanın derdine sırma tel ağlar
Bizim dağlar al al bağrı mor olur
Bilirim ki hasret çekmek zor olur
Hiç halime yanma için kor olur
Ozanın derdine sırma tel ağlar
Der ilhami gözün koma ardımdan
Sazım çalar söyler benim derdimden
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Günlerim ay olur senin derdinden
Ozanın derdine sırma tel ağlar
Kaynak: İlhami Arslantaş

Sırrını Ellere Açmam Sevdiğim
Meyil verdim bir dilbere bağlandım
Kavli kararından geçmem sevdiğim
Dertli bülbül gibi ahuzar olsam
Sırrını ellere açmam sevdiğim
Aşkın ile gül benzimiz solarsa
Haktan bize ecel vakti olursa
Azrail gelip de canım alırsa
Sensiz bu dünyadan göçmem sevdiğim
Daimi de der ki eyleme inat
Şu yıkık gönlümü gel eyle küşat
Senin zehrine ettim kanaat
Elden abu kevser içmem sevdiğim
Kaynak: Aşık Daimi

Sırrını Yadlara Söyleyemezem
Ben bir güzel sevdim derunu candan
Sırrını yadlara söyleyemezem
Arasan menendi yoktur cihanda
Sırrını yadlara söyleyemezem
Benim yarim bahçelerin gülüdür
Beni berdar eden zülfün telidir
Şu serimden esen aşkın yelidir
Gezip şu çölleri boylayamazam
Hakikat yoluna hile katılmaz
Mümin olan bu dergahtan atılmaz
Benim metam her kişiye satılmaz
Her can ile pazar eyleyemezem
Şu gönlüm arzeder yare gitmeye
Şad oluben maksuduna yetmeye
Bülbül oldum dost bağında ötmeye
Derip gülerini yaylayamazam
Daimi derdim var dermanı neden
Dertli gönlüm ağlar figanı neden
Feleğin bizlere tufanı neden
Yar ile dem devran eyleyemezem
Kaynak: Aşık Daimi
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Sırtımızdan İnmez Bunlar
Biz böyle suskun kaldıkça
Sırtımızdan inmez bunlar
Ağzımız var, dilimiz yok
Sırtımızdan inmez bunlar
Bağlantı
Bunlar, bunlar zalım bunlar
Doy demekle doymaz bunlar
Bunlar, bunlar soysuz bunlar
Sırtımızdan inmez bunlar
Gaflet uykusuna daldık
Çok yürüdük, az yol aldık
Bir deri bir kemik kaldık
Sırtımızdan inmez bunlar

Sayfa 2445

Belliki dağların denizlerin
Ve göllerin üzerinden
Sıyrılıp gelmektedir seher
Belli ki yakındır
Belliki yakındır doğayı ve
Hayatı sarsacak saat
Kaynak: Grup Yorum

Sicilim Var Poliste Belalıyım Ben
Geçmem namert köprüsünden bir tek gün için
İçmem namert şarabından bir tek dem için
İçmem geçemem senden ben vazgeçemem
İçmem geçemem kendimden ben vazgeçemem

Bağlantı

Yar elinden bade içtim sevdalıyım ben
Sicilim var poliste belalıyım ben

Erdoğan bu ne haldedir
Aslanı boğarmış kedi
Biz kazandık onlar yedi
Sırtımızdan inmez bunlar

Yüreğimi çıkartıpta asmam duvara
Karanfilli günler gördüm takipler ardında
Kaçamam dönemem yolumdan vazgeçemem
Kaçamam dönemem ben yolumu terk etmem

Bağlantı

Yar elinden bade içtim sevdalıyım ben
Sicilim var poliste belalıyım ben

Söz: Hasan Erdoğan
Kaynak: Hasan Erdoğan

Sıyrılıp Gelen
Soluk bir ay dolanıyor
kentin üstünde her gece
Her gece bilge bir gezgin tavrıyla
Adımlıyor yolunu
Güz yanığı bir durgun sessizlikle
Örtülü her şey
Ve yırtılmış bir tül gibi
Savrulup duruyor zaman
Suların sesini dinle şimdi
Ormanın fısıldayışlarını
Yarılıyor dağların göğsü
Bir aşkı dinlendirmek için
Ve gözleri uzak yamaçlarda
Aranıp dururken bir şeyleri
Sessiz ve sakin beklemekte
Bekledikçe bileylenen yürek
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Hırçın çıkmış adımız dik başlıyız biz
Ezginlere sözümüz yok zalimlerle işimiz
Eğilmem bükülmem zalimleri hiç sevmem
Eğilmem bükülmem zalimleri pek sevmem
Kaynak: Hasan Hüseyin Demirel

Sigaramın Dumanı

Sigaramın dumanı le le sigaramın dumanı
Yoktur yarin imanı le le yoktur yarin imanı
Altından köşk yaptırdım le le altından köşk yaptırdım
Gümüşten merdivanı le le gümüşten merdivanı
Bu candan le le bu candan le le
Ben usandım bu candan
Al hançeri vur sineme
Ben usandım bu candan
Bu derenin geveni le le bu derenin geveni
Geven sarmış geveni le le geven sarmış geveni
Paşadan emir gelmiş le le paşadan emir gelmiş
Seven alsın seveni le le seven alsın seveni
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Bu candan le le bu candan le le
Ben usandım bu candan
Al hançeri vur sineme
Ben usandım bu candan
Kaynak: Bilinmiyor

Sigaramın Dumanı
Sigaramın dumanı
Yoktur yarin imanı
Altından köşk yaptırdım
Gümüşten merdivanı
Hey Güllü Güllü Güllü
Peştemalı püsküllü
Hanım etme bu nazı
Gel bize bazı bazı
Bize Harputlu derler
Biz çekmeyiz bu nazı
Harput'tan aldım bakır
Yosmam gözlerin çakır
O güzel (çakır) gözlerine
Kurban olsun bu fakir
Hey Güllü Güllü Güllü
Peştemallı püsküllü
Hanım etme bu nazı
Gel bize bazı bazı
Bize Harputlu derler
Biz çekmeyiz bu nazı
Kaynak: Bilinmiyor

Sigaramın İncesi
Sigaramın incesi baylan Cemile'm
Göynümün eglencesi
Bir akşam gel bir sabah baylan Cemile'm
İlle de cuma gecesi

Sayfa 2446

Siirt Beyaz Bir Gelin
Siirt beyaz bir gelin
Gel güzel uzat elin
Fıstıkların altında
Yar hem güzel hem serin
Bu yol Siirt'in yolu
Hem kar yağar hem dolu
Bu şehirde kız seven
Mutlaka mutlu olur

Siirt'i Gören Bilir
Ah Siirt'i gören bilir
Yaylasına çıkan bilir
Ah Siirt'i sevmesini
Gurbette kalan bilir
Deresi derin Siirt
Sulari serin Siirt
Her zaman aklımdasın
Kalbimdir yerin Siirt
Kaynak: Yöre Ekibi

Siirt'in Fıstığı
Siirt'in fıstığı
Ne güzeldir kızları
Kaş altından bakışları
Yakar hep garipleri
Siirt'in fıstığı
Fıstıkların en hası
Sen dururken neyleyim
Pırlantayı elması

Siirt'in Kızları

Kaleden inişelim
Kuş gibi dönüşelim
Gündüzden haberim var
Akşama görüşelim

Siirt'in kızları
Sürmelidir gözleri
Sürmesine bakarken
Kaybettim öküzleri

Manisa'nın üzümü
Karartmadı yüzümü
Yedi yıl hizmetim var
Dönüverdi yüzünü

Siirt'lim güzelsin
Benim için özelsin
Evlenmeyi sorunca
Niçin beni üzersin

Kaynak: Haydar Bayçın
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Silememiştir
Nefsine kul olmuş kibirli kişi
Özünden benliği silememiştir
İçi fitne fesat melektir dışı
O kendi kendini bilememiştir
Ben bilirim diye atıp tutsa da
Riya olur el etekler öpse de
Üç yüz altmış beş gün kusur etse de
Birgün bile özür dilememiştir
Dokunur mideye çiğ yeme pişir
Bedeni beynine yük eder taşır
Beyhude yorulur döner dolaşır
İstenen noktaya gelememiştir
Her aşık çalamaz aşkın sazını
Kendi söyler kendi dinler sözünü
Turap olup yol etmeyen özünü
Bir mürşitten ilham alamamıştır
Mahmut Erdal der ki kıramam kaşı
Bile bile yemem muhannet aşı
Sevgi harmanında taneyle taşı
Hakkın kalburunda elememiştir
Kaynak: Mahmut Erdal

Silifge'de Bizim Elimiz
Silifge’de bizim elimiz
Soldu da bizim goncagülümüz
Öldü yiğit beyimiz
Viran oldu böyük evimiz
Dağlarında lale sümbül biterdi
Bahçasında kumru bülbül öterdi
Bozdağ deyince heryerlere yeterdi
Öldü bizim beğimiz
Viran oldu böyük evimiz
Üç yavrısı var bekar
Dumanları gatlarda tüter
Bi yanları alemi dutar
Öldü bizim beğimiz
Viran oldu böyük evimiz
Kaynak: Elif Fatma

Silifke'nin Yoğurdu
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Sayfa 2447

Silifke'nin yoğurdu
Ah seni kimler doğurdu
Seni doğuran ana
Bal ilen mi yoğurdu
Beşiği çamdan
Ah yuvarlandı damdan
Keşke sevmez olaydım
Usandırdı bu candan
Kale kaleye bakar
Ah kaleden sular akar
Delikanlı dururken
İhtiyara kim bakar
Beşiği çamdan
Ah yuvarlandı damdan
Keşke sevmez olaydım
Usandırdı bu candan
Bağa girdim üzüme
Ah çıbık battı dizime
Çıbık seni keserim
Yar göründü gözüme
Beşiği çamdan
Ah yuvarlandı damdan
Keşke sevmez olaydım
Usandırdı bu candan
Kaynak: Cavit Erden

Silindi Mi Maşrapamın Galayı 1
Silindi mi maşrapamın galayı
Bozuldu mu ziybeklerin alayı
Düşmanları öldürmenin golayı
Goç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz vatan uğruna ölenlerdeniz (Efeler)
(Biz ehbab uğruna ölenlerdeniz)
Alıverin martinimi atayım
Düşmanları birbirine katayım
Fırsat verin malı mülkü satayım
Goç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz vatan uğruna ölenlerdeniz (Efeler)
(Biz ehbab uğruna ölenlerdeniz)
Ziybek misin ziybek donu giyecek
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Gatil misin tatlı cana kıyacak
Cahil misin el sözüne uyacak
Goç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz vatan uğruna ölenlerdeniz (Efeler)
(Biz ehbab uğruna ölenlerdeniz)

Sayfa 2448

Koç gibi meydanlarda düzenenlerdeniz
Biz millet uğruna ölenlerdeniz
Zeybekleri yaylalarda bastılar (Efem)
Cepkenini çam dalına astılar
Beş kardeşi bir tahtada kestiler (Efem)

Kaynak: Genç Osman

Silindi Mi Maşrapamın Galayı 2

Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz ehbap uğrunu ölenlerdeniz

Ziybek misin ziybek donu giyecek (Efem)
Katil misin tatlı cana kıyacak
Cahil misin il sözüne uyacak (Efem)

Öldürmüyin Üseyin'i kıymayın Ali'ye
Kelleleri bahşiş gitti valiye

Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz bir ehbab uğruna ölenlerdeniz

Üseyinimde biber gibi benleri (Efem)
Al kan oldu da cepkenimizin yenleri
Şan verdi de bu diyarın efeleri (Efem)

Silindi mi maşrapamın kalayı (Efem)
Bozuldu mu ziybeklerin aleyi
Düşmanları öldürmenin golayı (Efem)

Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz ehbap uğrunu ölenlerdeniz

Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz bir ehbab uğruna ölenlerdeniz
Kaynak: Genç Osman

Silindi Mi Maşrapamın Galayı 3
Ziybek misin ziybek donu giyecek (Efem)
Katül müsün tatlı cana kıyacak
Cahil misin il sözüne uyacak (Efem)
Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz ehbap uğrunu ölenlerdeniz
Silindi mi maşrapamın galayı (Efem)
Kuruldumu seğmenlerin alayı
Düşmanları öldürmenin golayı (Efem)
Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz ehbap uğrunu ölenlerdeniz
Yattım uykulardan uyanamadım
Yağlı kamalara dayanamadım
Alıverin martinimi atayım (Efem)
Atayım da Karaşar'ı katayım
Fırsat verin düşmanları haklayım (Efem)
Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz ehbap uğrunu ölenlerdeniz
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Öldürmüyin Üseyin'i kıymayın Ali'ye
Kelleleri bahşiş gitti valiye
Üzengin kırıldı indim bağladım (Efem)
Çıktım martinimi kavzasından kavradım
Ben annemi nafile yere ağlatım (Efem)
Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz ehbap uğrunu ölenlerdeniz
Öldürmüyin Üseyin'i kıymayın Ali'ye
Kelleleri bahşiş gitti valiye
Kaynak: Genç Osman

Sille Türküleri (Uşşak) 1
Hey heeeeey
Şu Sille' nin aman sokakları sekili aman
Pencerede gül karanfil ekili aman
Kimler olsun nazlı yarin vekili aman
Dolan da gel haydi boylarına bakayım aman
Aman aman neler olacak
Meram' daki bağlar bizim olacak
Hey heeeeey
Şu Sille'nin aman yaylaları yokuşlu aman
Dağları elvan elvan nakışlı aman
Güzelleri geliyor ceylan bakışlı aman
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Dolan sallan haydi boylarına kurban olayım
Aman aman neler neler olacak
Meramdaki bağlar bizim olacak
Türbe önündeki evler bizim olacak
Kaynak: Ahmet Özdemir

Sille Türküleri (Uşşak) 2
Seller aldı değirmenin bendini
Kurtulmaz dertlere koydum kendimi
Elvan çiçeklerden aldım rengimi
O dağlar bu dağlar yeşil dumanlı dağlar
Dağlar elleri koynunda divan ağlar
Kar mı yağdı şu Sille'nin dağına
Sam yeli inmiş bahçesine bağına
Varma dedim vardın sarhoş yanına
Varma varma kalma hemde yolundan
Babam duyar tutmuş benim kolumdan
Onlar ile bozuk yine aramız
Ayak ayak bizim sılamız
Cerrahlara sardırmayız yaramız
Kendi yaramızı saranlardanız
Koç gibi meydanlarda duranlardanız

Sille Türküleri 2
Şu Sille'den bir gece geçtim görmedim
(Hey aman aman)
Acı tatlı sular içtim ölmedim
(Hey aman aman)
Ben o yarden vaz mı geçtim geçmedim
(Hey aman aman)
Şu Sille'nin çelenleri kamıştan
(Hey aman aman)
Vallah haberim yoktur benim bu işten
(Hey aman aman)
Şu Sille'nin çelenleri tahtadan
(Hey aman aman)
Ben istemem patlak başlı softadan
(Hey aman aman)
Evlerinin önü iğde ağacı
(Hey aman aman)
Dökülür yaprağı kalır ağacı
(Hey aman aman)
Nedir hey sevdiğim bunun ilacı
(Hey aman aman)

Sille Türküleri 3
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Sayfa 2449

Şu Sille'den dün gece geçtim
Acı tatlı sular içtim
Nazlı yarden vaz mı geçtim
Geçmedim aman aman
İçmedim aman aman
Şu Sille'nin minaresi kiremit
Ben aşkından ölüyorum kerem it
Gelin gelin sürmeli gelin
Dalgalı gelin Sille' li gelin
Şu Sillenin minaresi mercandan
Sen doldur da ben içeyim fincandan
Nasıl vazgeçeyim sen gibi bir candan
Şu Sille' nin koyunları kuzular
Kuzular da anasını arzular
Kaadir Mevlam kara yazmış yazılar

Sille Türküleri 4
Şu Sille'den aman gece geçtim görmedim
Annem annem annem annem annem
Görmedim annem annem annem annem annem
Acı tatlı aman sular içtim ölmedim
Annem annem annem annem annem
Ölmedim annem annem annem annem annem
Aman yarim edalı yarim geli geli yarim hayda
Aman yarim edalı yarim sürmeli yarim hayda
Şu Sille'nin ufacık da tefecik taşları
Annem annem annem annem annem
Taşları annem annem annem annem annem
Kalem olmuş aman yazıyor kaşları
Annem annem annem annem annem
Kaşları annem annem annem annem annem
Aman yarim edalı yarim geli geli yarim hayda
Aman yarim edalı yarim sürmeli yarim hayda
Kaynak: Rıza Konyalı

Silme Gözyaşlarımı
Silme gözyaşlarımı da
Gözlerimde kurusun
Akıttığım gözyaşı
Cehennem suyu olsun
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Sayfa 2450

Evlerinin başında
Çapa yaparım çapa
Ararsam senin gibi
Bulurmuyum acaba

Beyim aman aman

Dola boynuma dola da
Ha o fidan boyları
Geleceğim Fadimem
İyi kolla yolları
Bi kere gördüm onu
Tarlada dikilirken
Karşı karşıya gelsek
Kız kapıdan geçerken

Bakkaldan aldım çirezi
Elinde alün terazi
Çim sevmez senin cibi beyazi
Beyim aman aman

Cahilim inanam da
Sen beni kandurursun
Biraz daha büyüsek
Köyü hep durdurursun
Ne taraftan gelecen
Bakacağım yolları
Vururum da duymazsın
Kitleme kapıları
Dola boynuma dola da
Ha o fidan boyları
Geleceğim Fadimem
İyi kolla yolları
Bi kere gördüm onu
Tarlada dikilirken
Karşı karşıya gelsek
Kız kapıdan geçerken
Kaynak: Ali Kaya

Silmedin Gözyaşını

Çor olsun Ermeni dizeli
Var olsun Vıçıtırn dilberi

Çor olsun Ermeni dizeli
Var olsun Vıçıtırn dilberi
Yeni odanın camlari
Yandi yandi telli mumları
Ummazdım senden bunları
Beyim aman aman
Çor olsun Ermeni dizeli
Var olsun Vıçıtırn dilberi
Kaynak: İgbal Otlat

Simizar'ın Ağıdı (Hele Gelin)
Hele gelin şu Norpet'in eline
Gelin binmiş çıplak atın beline
Gelin kurban olam saçın teline
Yere tohum ekilirmiş Simizar
Başa gelen çekilirmiş Simizar
Toplamayın ekmeğini aşına
Al valayla örtün mehram başını
Geçememiş gelin Seyran taşını

Silmedin gözyaşını aşkın ile ağlayanın
Vay ahvaline zalim sana el bağlayanın

Yere tohum ekilirmiş Simizar
Başa gelen çekilirmiş Simizar

Öyle zalım açtı nigahın kılıcı sineme ki
Parelendi ciğeri yarelerim bağlayanın

Taze gelin idin bizim ovada
Al kınalı eller sanki duada
Zalim felek ayrı koydu yuvada

Şem'a pervaneyi yaktığı için yanmadadır
Ciğeri dağlanır elbette ciğer dağlayanın

Yere tohum ekilirmiş Simizar
Başa gelen çekilirmiş simizar

Kaynak: Celal Güzelses

Simitçi Satar Simidi
Simitçi satar simidi
Elinde altın dividi
Çim sevmez senin cibi yiğidi
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Arkadaşlar gelsin senin toyuna
Gelinlik kefenin ölçsün boyuna
Haber saldık Norpet'ti ki dayına
Yere tohum ekilirmiş Simizar
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Başa gelen çekilirmiş Simizar
Kınalayın tabutunun dalını
Soldurmayın yeşilini alını
Norpetli Rıza Çavuş'un gelini
Yere tohum ekilirmiş Simizar
Başa gelen çekilirmiş Simizar

Sayfa 2451

Gayrıları burada bıyık buramaz
Vurman ürküdelim der Sinanoğlu
Sinanoğlu inip gelir inişden
Her yanları görünmüyor gümüşden
İnan olsun haberim yok bu işden
Ah n'olaydım n'olaydım teslim olaydım
Konak kapısına kendim varaydım

Kaynak: Göleli Bahi

Sin Den Öte Yolum Mu Var
Celallenme münkir beyim cüzdanında eli mi var
Yıllardır yersin hakkımı dil üstünde dilim mi var
Limuzinim mercedesim uçağı mı yalı mı var
Aha gördün etrafımda kayıran bir velim mi var
Ben çalıştım ömür boyu Havaide gezdin durdun
Yedin içtin haklarımı diskotekte döktün kurdun
İlk fırsatta zehirledin ya vurdurdun ya da vurdun
Görüyorsun işte bende hiç sendeki çalım mı var
Ticaret diyerek temiz aşımıza zehir kattın
Eroin morfin esrarı yavrularımıza sattın
Bilmiyorum o vicdanla yatağında nasıl yattın
Verdiklerini de aldın bir can kaldı malım mı var

Sinanoğlu derler benim bir adım
Dağlara da bağlı kaldı kır atım
İnan olsun haşre kaldı muradım
Ah n'olaydım n'olaydım teslim olaydım
Konak kapısına kendim varaydım
Sinanoğlu kulelerin yıkıldı
Yıkıldı da yerine arpa ekildi

Sinanoğlu 2
Varın bakın Türkmen kızı uyur mu
Kollarında altın bilezik durur mu
Sinanoğlu gibi yiğit bulur mu
N'olaydı n'olaydı teslim olaydım
Konak avlusuna kendim varaydım

Okul yaptırdın diyerek olurlar vergiden muaf
Çocuğumun ekmeğinden bölüp vergi vermem tuhaf

Konak avlusunda dikili taşım
Livaya yolladım gövdesiz başım
Ne anam var ne babam ne kardaşım

İktidarların günahı bu hem ayıp hem de bir zaaf
Ayıp beyler bir malulüm benim kolum dalım mı var

N'olaydı n'olaydı teslim olaydım
Konak avlusuna kendim varaydım

Der ilhami yüz karası bitmeli bu halim beyan
Ben değilim bu haldeki binlerce var olsun ayan

Sinanoğlu derler benim adıma
Beşyüz atlı beşyüz piyade var yanımda
Aman n'olaydım yavrum n'olaydım
Aydın İzmir Valisine teslim olaydım

Sömürüldüm hal kalmadı yedi beni yılan çıyan
İlaç ile yaşıyorum sin den öte yolum mu var
Kaynak: İlhami Arslantaş

Sinanoğlu 1
Sinanoğlu kule yapar taş ile
Şu dünyada aman neler geldi başıma
Arnavutlar atar atar vuramaz
Sinanoğlu eşbahından duramaz
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Sinanoğlu inir gelir inişden
Her yanları görünmüyor gümüşden
İnan olsun haberim yok bu işden
Ah n'olaydım n'olaydım teslim olaydım

Sinanoğlu 3
Sinanoğlu derler benim adımı
Yiyen bilir ince bıçak tadını
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Sayfa 2452

Alamadım lezzetini tadını

Çakır ela gözler doldu yine yaş ile

Çalın zeybeklere bir Sinanoğlu
Düşmanları bozan bir Sinanoğlu

Yavrum dara lila lila
Kuzum dara lila lila da lilali laylom

Sinanoğlu’nun cepkenleri sırmadan
Aç kapıyı konu komşu duymadan
Alır seni de kaçarım vurmadan

Sinanoğlu derler benim bir adım
Damlarda bağlandı galdı gıratım

Çalın zeybeklere bir Sinanoğlu
Düşmanları bozan bir Sinanoğlu

Yavrum dara lila lila
Kuzum dara lila lila da lilali laylom
Kaynak: İbrahim Hıdırbozan

Kaynak: Ethem Utku

Sinanoğlu 4
Ak çeşmeden sular içtim kanmadım hey
Sekiz de dokuz yerimden kurşun da yedim
Efem ölmedim hey
Sinanoğlu inip gelir inişten hey
Her yanları görünmüyor efem gümüşten hey
Sinanoğlu kale yapar taşınan of
Gözlerim doldu kanlı da yaşınan
Kanlı efem yaşınan of
Kaynak: Nadir Özgüven

Sinanoğlu 5
Sinanoğlu güle yapar taş ilen
Gözlerim doldu kanlı da yaş ilen
Nerelere gideyim de Koca Sinan
Böyle de dalgalı baş ilen
Sinanoğlu gülelerin yıkılsın
Yıkılsın da yerine arpa buğday ekilsin
Yiğitlerin beli bana bükülsün
Gitme de Sinan gitme de yarim burda kal
Kaynak: Zeynep Köken

Sinanoğlu 6

Sincan Ustaları
Ben bir bina yaptırdım
Sincan ustalarına
Beni doktor yapsınlar
Çikiçik hastalarına
Arabaya bin
Taksiye bin
Gıdıkla goçum gıdıkla
Gıdıkla yavrum gıdıkla
Motor geliyor motor
Hani onun bacası
Evde kalmış kızların
Ben olurum kocası
Arabaya bin
Taksiye bin
Gıdıkla goçum gıdıkla
Gıdıkla yavrum gıdıkla
Kaynak: Yöre Ekibi

Sine Sine Sine Sine
Sine sine sine sine
Ben giderim vay vay sine sine
Gümüş gerdanlık yaptırmış
Kardan beyaz vay vay sinesine

Yavrum dara lila lila
Kuzum dara lila lila da lilali laylom

Şır şıngıldar şır şıngıldar
Köstek belde şıngıldar
Şır şıngıldar şır şıngıldar
Zincir belde şıngıldar
Şır şıngıldar şır şıngıldar
Hançer belde şıngıldar

Sinanoğlu bina yapar daş ile

Yare kaldı yare kaldı

Sinanoğlu derler benim adıma
Beş yüz çakmak çalan gelsin yanıma
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Sayfa 2453

Sinemde bir vay vay yare kaldı
Dermansız bir derde düştüm
Bir gümanım vay vay yare kaldı

Haber aldım bile Sinem
Köylü çıkmış yaylamıza
Türkü düşmüş dile Sinem

Şır şıngıldar şır şıngıldar
Köstek belde şıngıldar
Şır şıngıldar şır şıngıldar
Zincir belde şıngıldar
Şır şıngıldar şır şıngıldar
Hançer belde şıngıldar

Haber gelir dirhem dirhem
Olmaz bu derdime merhem
Ben beni alam götürem
Şimdi bizim ele Sinem

Kaynak: İsmet Koçkar

Sinekçi'dir Köyümüz
Sinekçi'dir köyümüz
Zemzem akar suyumuz
Sevip sevip ayrılmak
Yoktur öyle huyumuz
Aman anne tiren geliyor
Aşkın beni serhoş ediyor
Kolundakı saatın
Alatı ben olayım
Şimden sonra sevdiğim
Hayatın ben olayım
Aman anne tiren geliyor
Aşkın beni serhoş ediyor
Oğlanın adı Ekrem
Bahçeye biber ekmem
Sever isen ciddi sev
Ben böyle sevda çekmem
Aman anne tiren geliyor
Aşkın beni serhoş ediyor
Benim sevdiğim oğlan
Şu Biga'da öğretmen
Sen ele bakmayınca
Ben de seni terk etmem
Aman anne tiren geliyor
Aşkın beni serhoş ediyor

Pınar başında otursam
Elimi suya batırsam
Dönüp salavat getirsem
Rahmet gelse sele Sinem
Yağmur yağarken dağlara
Bülbül sığınsın bağlara
Selam olsun tüm sağlara
Çektiğimiz çile Sinem
Bulut gelir pare pare
Bulut olmaz derde çare
Ben beni koysam avare
Sesim versem yele Sinem
Ferman Baba yoldan gelir
Haberi mektupla alır
Yıllardır gurbette kalır
Vatanımız Göle Sinem
Kaynak: Ferman Baba

Sinem Ana (Gurbet Yollarına)
Gurbet yollarına gözyaşı dökme
Dönülür sabreyle ey sinem ana
Bu iş Hakk'tan deyip feleğe küsme
Dönülür sabreyle ey Sinem ana
Beylerin hükmüyle yazıldı ferman
Halk dediğin anam yemyeşil orman
Alıç mı buğday mı ne dolu torban
Görülür sabreyle ey Sinem ana
Bu dava sürecek şöhretle şanla
Topağı suladık al kızıl kanla
Denizin damlası bu küçük canla
Anılır sabreyle ey Sinem ana

Kaynak: Fehime Kutluer

Sinem (Bahar Geldi Gölemize)
Bahar geldi Gölemize
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Bahçıvan'ım bağdan bağa ineyim
Deryalara varıp geri döneyim
Bedreddin suyundan içip kanayım
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Kanılır sabreyle ey Sinem ana
Kaynak: Orhan Bahçıvan

Sinem Yar Ha Sinem Yar
Beyaz giyme göz olur
Sinem yar ha Sinem yar
Rüzgar eser toz olur
Gitme gitme gelem yar
Çok gelip geçme yoldan
Sinem yar ha Sinem yar
Eller görür söz olur
Gitme gitme gelem yar
Beyaz giyme tanırlar
Sinem yar ha Sinem yar
Seni yolcu sanırlar
Gitme gitme gelem yar
Zaten bende talih yok
Sinem yar ha Sinem yar
Seni benden alırlar
Gitme gitme gelem yar
Yaylanın yolundasın
Sinem yar ha Sinem yar
Anayın kolundasın
Gitme gitme gelem yar
El bilir alem bilir
Sinem yar ha Sinem yar
Sen benim gönlümdesin
Gitme gitme gelem yar
Yayla yolu taşlıdır
Sinem yar ha Sinem yar
Güzel kara kaşlıdır
Gitme gitme gelem yar
Seni sevdim seveli
Sinem yar ha Sinem yar
Yiğit gözü yaşlıdır
Gitme gitme gelem yar
Kaynak: Ferman Baba

Sinem Yareli Yareli
Aşkına düşeli ey yar
Sinem yareli yareli
Söyleyemem çok derdim var
Sinem yareli yareli
Derdin ile ölem mi yar
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Sayfa 2454

Ağlayıp ya gülem mi yar
Bu hicranla kalam mı yar
Sinem yareli yareli
Merhametsiz zalim ey yar
Hiç sormazsın halim ey yar
İyi bundan ölüm ey yar
Sinem yareli yareli
Yar mısın ağyar mı ey yar
Bu hal sana kar mı ey yar
Derde deva var mı ey yar
Sinem yareli yareli
Daimi'yi sormazsın yar
Müşkül halim görmezsin yar
Muradımı vermezsin yar
Sinem yareli yareli
Kaynak: Aşık Daimi

Sinemde Bir Tutuşmuş Yanmış
Sinemde bir tutuşmuş yanmış ocağ olaydı
Zülfün karanlığında bezm-i çerağ olaydı
N'olaydı yar n'olaydı yar bade dolduraydı
Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı
Gülşen sarayı hüsnün bir ah ile yıkardım
Kanun-i aşk içinde cüz'i mesağ olaydı
N'olaydı yar n 'olaydı yar bade dolduraydı
Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı
Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın
Rindane bade içmek sensiz yasağ olaydı
N'olaydı yar n 'olaydı yar bade dolduraydı
Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı
Deşti cünun içinde gezmedi böyle gönlüm
Gayzuların kemendi boynuma bağ olaydı
N'olaydı yar n 'olaydı yar bade dolduraydı
Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı
Terk-i cünun ederdi Leyla gamınla göreydi
Birgün yüzün göreydi almede sağ olaydı
N'olaydı yar n 'olaydı yar bade dolduraydı
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Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı
N'olaydı ah n'olaydı saki bade sunaydı
Sundukça camı mahbub rakibe dağ olaydı
N'olaydı yar n 'olaydı yar bade dolduraydı
Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı
Daha neler yazardım sevda-i aşka dair
Gamdan dilimde Hayri hayli ferağ olaydı
N'olaydı yar n 'olaydı yar bade dolduraydı
Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı

Sayfa 2455

Ne imiş o yarin maksadı benden
Bakmayıp bizlerden kaçıyor bazı
Sevmişem o yari can ile tenden
Sinemde yareler açıyor bazı
Yitirdim o yari bulayım nerde
Düşürdü özümü onulmaz derde
Gönlüm müptekardır çehre-i zerde
Başıma ataşlar saçıyor bazı
Gül içindir ahu zarı bülbülün
Yar boyuna benzer dalı sümbülün
Saati saate uymaz gönü lün
Kati yükseklerden uçuyor bazı

Kaynak: Hafız Osman Öge

Sinemde Dağdı Şuşam
Sinemde dağdı Şuşam
Ölmeyib sağdı Şuşam
Harı bülbül yol azıb
Virane bağdı Şuşam
Şuşada uca dağlar
Gocadan goca dağlar
Ne ola duman olub
Seni bir gucam dağlar
Şuşanın Han bulağı
Gerib olub oylağı
Guzusu meler galıb
Yetimleşib yaylağı
Şuşam şah Şuşam menim
Gülmehmer yovşan menim
Üreyimin melhemi
Gelbimle goşam menim
Şuşada gözel vardı
Hınada yüz el vardı
Elime kömek gerek
Haydı vahtımız dardı
Şuşam od içindedi
Allah yad içimdedi
Uluların ruhudu
Yene gem içindedi
Kaynak: Feride Hacıyeva

Sinemde Yareler Açıyor Bazı
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Düştüm sevdasına yanarım ben nar
Erdirsin maksuda Hazreti Cebbar
Hasılı bir yerde etmiyor karar
Göç edip katerin göçüyor bazı
Daimi şu halim doğru hal değil
İçtiğim zehirdir şeker bal değil
Gönlümün gittiği erkan yol değil
Güzeli çirkinden seçiyor bazı
Kaynak: Aşık Daimi

Sinen Beni Yandırır
Sinen beni yandırır o yar diley yar diley
Sözlerin inandırır kem yar diley yar diley
Çekilecek dert değil o yar diley yar diley
Mevlam sabırlar verir kem yar diley yar diley ah
Bu dağı deleyim mi o yar diley yar diley
Yanına geleyim mi kem yar diley yar diley
Eller altın veriyor o yar diley yar diley
Ben canım vereyim mi kem yar diley yar diley ah
Bu dağı aşam dedim o yar diley yar diley
Aşam ulaşam dedim kem yar diley yar diley
Bir hayırsız yüzünden o yar diley yar diley
Herkese paşam dedim kem yar diley yar diley ah
Kaynak: Bedri Ayseli

Sini Kalaylı Sini
Sini kalaylı sini
Ben sevdim birisini
Cellat boynumu vursa
Söylemem doğrusunu
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Ambar dolu gendime
Daldım kendi kendime
Babam inat ederse
Kaçarım ben dengime
Terekte var kaşıklık
Allahtandır aşıklık
Ben yarime el etsem
Alır mı yakışıklık
Kaynak: Hasan Çıtak

Sinop Da Tabyaya Yakın
Sinop da tabyaya yakın
Seyirdin akın akın
Düştüm de serhoş eline
Gelin halime bakın
Amanin amanin aman
Vuruldum ayrılamam
Ben yari görmeden duramam

Sayfa 2456

Suyu bulanuk akar
Verin bana yarımı
Sizi yıldırım yakar
Gaşu dadan aşağa
Gatar geliyu gatar
Ağasar’ın uşağa
Adamı böğle yapar
Ağasar’ın Deresi
Garışıyu dereme
Gülüm senin yüzünden
Galdıma ben vereme
Ağasar’ın balını
Gel salını salını
Böyüğünden çoğudu
Güccüğünün çalımı
Kaynak: Yöre Ekibi

Sitem (Varlığın)

Ben bu defi çalamam
Parmaklarımı yoramam
Ben bir kadı kızıyım
Değme beylere varamam

Varlığın ayrı bir sorun yokluğun ayrı
Ne diyeyim bilmem sana sitemler aynı
Ne çabuk yenildim mahkumum yalnızlığa
Geceler bildik dost ağla kalbim ağla
Ne artık gökyüzü ne de yeryüzü
Yetmiyor sensiz bana ağla kalbim ağla

Amanin amanin aman
Vuruldum ayrılamam
Ben yari görmeden duramam

Kaynak: Yağmur Öncesi

Balıdım pekmez oldum
Duruldum akmaz oldum
Bir gelinlik kızdım
Beş para etmez oldum
Amanin amanin aman
Vuruldum ayrılamam
Ben yari görmeden duramam
Kaynak: Aşık Hasan Ayazma

Sitem Taşları (Gayrı)
Bir zaman keyfini yetiremedim
Beni candan usandırdın sen kader
Vurdun gam yükünü götüremedim
Kahpe felek omuzumdan in gayri
Sitem taşlarına vurdum başımı
Gece gündüz zar eyledim işimi
Hiçbir zaman boşlamadın peşimi
Dayanmıyor bu cefaya can gayrı

Sis Dağı Sis Dağı

Kaynak: Çekiç Ali

Ah Sis Dağı Sis Dağı
Dımanın benim ile
Canım ayru geziyu
Urufum senin ile

Sitemkarım (Bölüşmüşler)

Sis Dağı beri bakar
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Bölüşmüşler bu dünyayı
Onun için sitemkarım
Muhannetin akar çayı
Onun için sitemkarım
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Bir yandan gül derenler var
Bir yanda can verenler var
İki yüzlü yarenler var
Onun için sitemkarım
Sefa geldik sefalete
Taç verdiler cehalete
Küstüm böyle adalete
Onun için sitemkarım
Hançer yedik can yerinden
Yaramız kanar derinden
Korkmam gayrı beterinden
Onun için sitemkarım
Ham meyvada öz aradık
Ahraslarda söz aradık
Kör talihde göz aradık
Onun için sitemkarım

Sayfa 2457

Sivas Dağları
Bre Sivas dağları da dağları
Kucak açar giden dosta yolları
Sarsam seni savaş diye aşk diye
Ana diye diye yar diye diye
Ya nedendir ya nedendir a dostlar
Kanım sebil alın terim pul benim
Ayaklarım kan içinde yol benim
Taşı sıksam un ederim a dostlar
Omuz versem kaldırırım dağları
Balık olsam doldururum gölleri
Ya nedendir ya nedendir a dostlar
Kanım sebil alın terim pul benim
Kaynak: Hasan Hüseyin

Sivas Dramı (Allah Allah Dost)

Gözümüz uykusuz kalmış
Sazımız türküsüz kalmış
İnsanlar sevgisiz kalmış
Onun için sitemkarım

Allah Allah dost diyerek
Koştuk Sivas ellerine
Halk türküsü söyleyerek
Coştuk Sivas ellerinde

Kaynak: Avni Kaysal

Dışarda tekbir sesliler
İçerde kara yaslılar
Tüm Sivas'ın suçu yoktur
Ama yaktı Sivaslılar

Sivas (Zalim İdin Soğuk İdin)
Zalım idin soğuk idin kış idin
Dağlarında gezdim yorgunum biraz
Çok ağladım çok dolandım üşüdüm
Seni unutmadım dargınım biraz
Nerenden vuruldun nedir bu akan
Kızıldağ'dan coşmuş besbelli ki kan
Ateşlere düşsün bağrını yakan
Bir bulut başımda durgunum biraz
Al'İzzet-Veysel'i Hüseyin Selim
Aşıkların vardı kimden bu zulüm
Başına hal geldi sağ olan kulun
Daha ne gelecek gerginim biraz
Ceylani topraktan kaynayıp çıkar
İnceden öz olur ırmağa akar
Filize fidana suyunu döker
Binleri büyütür gürgünüm biraz
Kaynak: Aşık Ceylani
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Madımak'ta şimsek çaktı
Alevler göklere çıktı
Kime kızdı, kimi yaktı
Şaştık Sivas ellerinde
Dışarda tekbir sesliler
Eli sopalı fesliler
Müslüman kanı helal mi
Ama yaktı Sivaslılar
Alev kapladı yanımız
Hak'ka ulaştı canımız
Ateşle yandı tenimiz
Taştık Sivas ellerinde
Dışarda tekbir sesliler
Eli kanlı iffetsizler
İnsan kıyar mı insana
Yazık yaktı Sivaslılar
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Sayfa 2458

Devlet baba, devlet baba
Ne kötülük ettik sana
Döne döne yana yana
Piştik Sivas ellerinde

Beni hasret koydun kavim kardaşa
Katip arzuhalim yaz yare böyle

Mahzuni tekbir sesliler
İçerde yanıyor canlar
Şeriatın içtiği kanlar
Bileniyor tüm insanlar
Tüm Sivas'ın suçu yoktur
Ama yaktı Sivaslılar

Sivas Yaylaları

Sivastan göklere uçtuk
Gönlümüz Hak'kı diler
Alevlerle kucaklaştı
Muhlis'ler Nesimi'ler
Yıldız daği toz dumanlı
Yollarımızı tutmayın
Biz bu yolun son yolcusu
Siz bizi unutmayın
Bu yol çok yolcular gördü
Gültekin'ler Gülsüm'ler
Biz hak'kı severek öldük
Sevmeyenler ne bilsinler
Verdiğiniz bu duman
Sanma ki bizi boğar
Bir Pir Sultan kurban olur
Yüzbin Mahzuni doğar
Yüzbin Mahzuni doğar
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Sivas Ellerinde
Kul olayım kalem tutan ellere
Katip arzuhalim yaz yare böyle
Şekerler ezeyim şirin dillere
Katip arzuhalim yaz yare böyle
Rakibimin dedikleri oluyor
Gül benzim sararıben soluyor
Al kanlarım ılgıt ılgıt geliyor
Katip arzuhalim yaz yare böyle
Sivas ellerinde sazım çalınır
Çamlıbeller bölük bölük bölünür
Yardan ayrılmışam bağrım delinir
Katip arzuhalım yaz yare böyle
Pir Sultan Abdal'ım ey Hızır Paşa
Yazılan gelirmiş her daim başa
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Kaynak: Pir Sultan Abdal

Kalebaşı Yaylası
Çok serindir havası
Şu güzeli isterem
Acep ne der anası
Şu güzeli isterem
Acep ne der babası
Gel hele gel yanıma
Bir şey diyeyim sana
Alır seni kaçarım
Sivas yaylalarına
Yaylası ardıç alanı
Gelir sallanı sallanı
Ne yerim ne içerim
Kız sana vurulalı
Köse dağın bayırına
Gün vurmuş çayırına
Eller ermiş muradına
Mevlam bizi kayıra
Tarlanın bayırına
Yonca ekerim yonca
Ben buradan gidemem
Kız seni almayınca
Kaynak: Yıldıray Tütüncü

Sivas'ın Yollarına
Siyah saçım dolam dolam
Boynun da kurbanın olam
Eğer başka yar seversen
Bu ellerde nasıl duram
Sivas'ın yollarına
Çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vuram
Ölüm gitmez zoruma
Selvi boylum salın da gel
Bir bakışın ömre bedel
İkimizi ayırdılar
Körolası zalım kader
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Sayfa 2459

Sılada nişanlım ah eder size
Sivas'ın yollarına
Çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vuram
Ölüm gitmez zoruma
Kaynak: Mehmet Özcan

Sivaslıymış
Yazmasını yan bağlamış
Sallandıkça boy veriyor
Ben baktıkça o gülüyor
Kim olduğunu söylemiyor
Bağlantı
Hem cilveli hem nazlıymış
Can yakmaya hevesliymiş
Sordum sordum söylemedi
Öğredimki Sivaslıymış
Camdan el sallarken gördüm
Gülümsedi selam verdim
Nerelisin diye sordum
Dudak büktü söylemiyor
Bağlantı
Gözlerinde gül açıyor
Ben yanaşsam o kaçıyor
Söz veriyor vazgeçiyor
Sanki benle eğleşiyor
Bağlantı
Akıllı bulmaz Çınar'ı
Deli sevmek akıl kârı
İşlik yeşil etek sarı
Sallandıkça del'eyliyor
Bağlantı
Söz: Ali Çınar

Sivastopol Önünde Yatan Gemiler
Sivastopol önünde yatan gemiler
Atar nizam topun yer gök iniler
Askere gidiyor babayiğitler
Aman padişahım izin ver bize
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Sivastopol önünde sıra söğütler
Oturmuş binbaşı asker öğütler
Askere gidiyor babayiğitler
Aman padişahım izin ver bize
İzin vermez isen döküver denize
Sivastopol önünde bir dolu testi
Testinin üstünde samyeli esti
Analar babalar umudu kesti
Aman padişahım izin ver bize
Sılada yavuklum ah eder size
Kaynak: Tahsin Nahit

Siverek Asmasıyam
Siverek asmasıyam
Sümerim basmasıyam
Ane doktor getirme
O yarin hastasıyam
Bu kala ne kaladır
Etrafı kerbeladır
Ölüm Allah'in emri
Ayrılık ne beladır
Kaynak: Abdurrahman Kepekçi

Siverek Yaş Üzümü
Siverek yaş üzümü oy oy oy
Bağlayın sağ gözümü oy oy sebebim
Dediler yarin gelmiş oy oy oy
Açın bağlı gözümü oy oy sebebim
(<i>TRT'de farklı son iki dize</i>)
<i>Yarim odama gelmiş
Çözün bağlı gözümü</i>
Arpalar kara kılçık oy oy oy
Dama çıkma baş açık oy oy sebebim
Eğer beni sevisen oy oy oy
Al bohçanı yola çık oy oy sebebim
Arpalar dize kadar oy oy oy
Yarim gel bize kadar oy oy sebebim
Sana çorap öreyim oy oy oy
Topuktan dize kadar oy oy sebebim
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Sayfa 2460

Kaynak: Ramazan Özgültekin

Kaynak: Vedat Yıldırım

Sivri Sivri Sinekler

Siya Wan - Voghperk (Türkçe)

Sivri sivri sinekler
Camları kıracaklar
Ulaş da gel nazlı yar
Ellere verecekler

(Gölgeler - Ağıt)

Denizlerin kumuyum
Balıkların puluyum
Ulaş da gel nazlı yar
Ben de Allah kuluyum
Denize dalacağım
Bir balık alacağım
Eller ne derse desin
Ben sana varacağım
Denize dalmayasın
Bir balık almayasın
Talebesin sevdiğim
İkmale kalmayasın
Tren yolu tarladan
Tekerleği aynadan
Okuyanlar değil mi
Bizi böyle eğleten
Hoca geliyor hoca
Elinde yeşil bohça
Şimdiki kızlar istiyor
Başı açık bol paça
Kaynak: Bekir Karadeniz

Siya Wan - Voghperk
Verk e tarnum sırdis khorkin
Oreri paylı ays hırag
Akh sırdis im vorp u anıspop
Yergir im vorp u anuraktı
Disa disa olan dide
Disa disa deng disa
Gehişte ezmani
Disa disa har bu dile nemir
Siya xeyelan min radipeçe ax kezebo
Antsav mer yergren haravi khorşag
Çortsuts tormetsuts dzar dzaghik hamag
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Ve yaralı gönlümün derinliklerinde
Günlerin ateş parıltısı
Ah! Yetim ve dermansız yüreğim
Yetim ve dertli ülkem
Yine yankılanıp ses arşa ulaştı
Yine ölümsüz yürek kudurdu
Sığınıyorum hayallerin gölgesine
Ah ciğerim yanıyor
Geçti memleketimden güney lodosu
Kuruttu soldurdu tekmil ağacı çiçeği
Kaynak: Vedat Yıldırım

Siyah Çorap Giysene
Siyah çorap giysene
Yar bizim eve gelsene
Yar ben seni seviyom
Gözlerimden bilsene
Siyah çorap ayakta
Ne gezersin hayatta
Ne gezeyim hayatta
Sevdiğim var konakta
Kaynak: Talip Özkan

Siyah Keten Carım Var
Siyah keten carım var
Gürlek yanda darım var
Aç gapıyı gardiyan
Siyah da carlı Cennet'im
Benim mahpuslarda yarim var
Ağlasın da garip anam ağlasın
Başına da kara yazma bağlasın
Dere boyu giderim
Mandaları güderim
Yarim de damdan çıkmazsa
Siyah da carlı Cennet'im
Başımı da alır giderim
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Sayfa 2461

Ağlasın da garip anam ağlasın
Başına da kara yazma bağlasın

Cemalin göreli sevdakar oldum
(<i>Meğer tabutlara saralar beni</i>)

Şu dağlar bizim olsa
Yaprağı üzüm olsa
Cennet'in uykusu gelmiş
Siyah da carlı Cennet'im
Aman yastığı dizim olsa

Elif kametine hayran olduğum
Gece gündüz hayaline döndüğüm
Hep senin içindir boyun eğdiğim
Yoksa zap'tedemez bu yerler beni
Kaynak: İsmail Oğuz

Ağlasın da garip anam ağlasın
Başına da kara yazma bağlasın
Kaynak: Muzaffer Sayar

Siyah Perçemini Dökmüş Yüzüne
Siyah perçemini dökmüş yüzüne
Salınarak gelen hümaya bakın
Kimden söz işitmiş düşmüş hüzüne
Keder yakışmayan simaya bakın
Yandırdın yaktın beni zalim aldattın beni
Ne dedim de darıldın bir pula sattın beni
Ağ göğsün üstünde bir bağ dikilmiş
Bin bir çeşit çiçeklerden ekilmiş
Dün uğradım bir ücraya çekilmiş
Bulut mu kaplamış şu aya bakın
Yandırdın yaktın beni zalim aldattın beni
Ne dedim de darıldın bir pula sattın beni
Elin siteminden ağlarken gördüm
Gül dibinde kakül bağlarken gördüm
Bir seher ak pınar çağlarken gördüm
Davut Sulari'deki sevdaya bakın
Yandırdın yaktın beni zalim aldattın beni
Ne dedim de darıldın bir pula sattın beni
Kaynak: Davut Sulari

Siyah Perçemlerin Gonca Yüzlerin
Siyah perçemlerin gonca yüzlerin
Garip bülbül gibi zar eyler beni
Hilal ebruların ahu gözlerin
Tığ-i sevda ile yaralar beni
Sevdayı aşkınla ahuzar oldum
Kalmadı tahammül bi-karar oldum
Korkarım ki bu dert pareler beni
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Siyah Perde
Karyolası siyah perde
Yeni düştüm be bu derde
Yeni düşmüş derler derde
Nasıl gidem kara yere
Karyolada yata yata
Sağa sola baka baka
Doktor hapı yuta yuta
Boğazından kan geliyor
Karyoladan indirdiler
Beyaz gömlek girdirdiler
Cansız ata bindirdiler
Gelmez yola gönderdiler
Pencereden ay doğuyor
Sandım ki sabah oluyor
Açtım yorganın katını
Zavallı genç can veriyor
Kaynak: Kemal Yıldız

Siyah Saçın Örmezler
Siyah saçın örmezler
Seni bana vermezler
Gel beraber kaçalım
Karanlıkta görmezler
Siirt'in yollarında
Kelepçe kollarında
Allah canımı alsın
O yarin kollarında
Kaynak: Yöre Ekibi

Siyah Saçlar Yan Olur
Siyah saçlar yan olur
Görenler heyran olur
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Sevim senin yüzünden
Kavga değil kan olur
Sevim Sevim yıkılsın evin
Deniz dalgasız olmaz
Gençlik sevdasız olmaz
Siverek'ten yar sevenin
Başı belasız olmaz
Sevim Sevim yıkılsın evin
Eller kınalı Sevim
Gözler sürmeli Sevim
Anasının bir tanesi
Sevim Sevim yıkılsın evin
Eller kınalı Sevim Gözler
Gözler sürmeli Sevim
Anasının bir tanesi
Sevim Sevim yıkılsın evin
Kaynak: Abdurrahman Kepekçi

Siyah Saçlarında Hatem Yüzlerin
Siyah saçlarında hatem yüzlerin
Garip bülbül gibi zareler beni
Hilal ebruların ahu gözlerin
Tığ-ı sevda ile yaralar beni
Kaşlarında bismillah yüzün Beytullah
Seni öz nurundan yaratmış Allah
Sevmişem dost seni terketmem billah
Aşkın hançeriyle vuralar beni
Dost cemalin gördüm ah-u zar oldum
Aşkına düşeli sevdakar oldum
Kalmadı mecalim bi-karar oldum
Meğer tabutlara saralar beni
Sıdkı'yam billahi terkin etmezem
Gayri güzellere meyil katmazam
Kovsalar dövseler burdan gitmezem
Meğer ferman gele süreler beni

Sayfa 2462

Siyah zülfün punça punça
Yar yanaklar benzer turunca
Emrah'a göründü gence
Yar o yandı mende yanaram
Siyah zülfün apak olsun
Yar yanağında gülün solsun
Sana Emrah kurban olsun
Yar o yandı mende yanaram
Kaynak: Raci Alkır

Siyah Zülfün Tel Tel Olmuş
Gülümdün sen canım benim
Dokununca kanar tenim
Feryat benim gurbet sensin
Vaaay
Siyah zülfün tel tel olmuş
Biz bu yerlerden gideli
Gurbet ellere düşeli
Aramıza dağlar düştü
Ayrıldı yar yolum senden
Ya sen nasıl geçtin benden
Vaay
Siyah zülfün tel tel olmuş
Biz bu yerlerden gideli
Gurbet ellere düşeli
Öksüz Dedem boş bu sözler
Çarpar yürek yolun gözler
Hayalini sevemem ki
Vaay
Siyah zülfün tel tel olmuş
Biz bu yerlerden gideli
Gurbet ellere düşeli

Kaynak: Feyzullah Çınar
Kaynak: Öksüz Dede

Siyah Zülfün Deste Deste
Siyah zülfün deste deste
Yar destesin vermenem dosta
Sefil Emrah düştü hasta
Yar o yandı mende yanaram
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Siyah Zülfün Tellerine
Siyah zülfün tellerine
Muhabbetin yellerine
Kurban olam dillerine
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Canım yar ruhum yar hayranım yar
Yar senin kaşın yar senin gözün
Hep kara kapkara gönlüm yara
Daha gençken benim yaşım
Ağarıyor saçım başım
İnci gibi senin dişin
Canım yar ruhum yar hayranım yar
Yar senin kaşın yar senin gözün
Hep kara kapkara gönlüm yara
Kaynak: Sakıp Çepik

Siyt Osman
Siyt Osman saray saldırgan ay boydanda boyda
Sen nişanda çok edin ay hoşgeldin toyga
Siyt Osman saray saldırgan ay töbesi şişe
Oynaganım külgenim ay eşime düşe
Atım da çorga bolmasaydı salmazdım colga
Köz aşığım bolmasaydı barmazdım toyga
Eki de budan balasın ay aydadım tuzga
Kelin çekin yosmasın ay denişmem kızga
Ak demesem kaltiyim ay candım da küydüm
Kadem sizin balasın ay kaydan da sevdim

Sayfa 2463

Kablumbağa tazılarla yarışır
Ne sorar ne bir bilene danışır
Hele durun siz onun şanına bakın
Zalımın kurşunu mazlumu bulur
Bilmem ki ne desen zalıma nolur
Nizami alem de divan kurulur
Hele durun siz onun halına bakın
Kaynak: Aşık Mevlevi

Size Bir Güzelce Nasihatım Var
Size bir güzelce nasihatım var
Ne muamma gibi ne rumuz gibi
Dur ki göstereyim marifetim var
İcatlar çıkardım İngiliz gibi
Söyleyim halimi dinle efendim
Ben ehl-i san'atım olmaz mı fendim
İcatlar çıkardım kendime kendim
Akıllı adamım Fıransız gibi
Her bir ahvalimi dur söyleyim ben
Adem miyim hayvan mıyım neyim ben
Kaburgası kalın bir kimseyim ben
Kakmakla yürümem koc'öküz gibi
Çok güzelim kirpiğim yok kaşım yok
Ayıbım ağzımda dört de dişim yok
Dilberlikte emsalim yok eşim yok
Görenler tutulur bana kız gibi

Kaynak: Kırım Türkleri

Siz Onun Sonuna Bakın
Hele bakın şu hükalanın halına
Ne bülbül ne karga konar gülüne
Aldanmayın siz onun şeritine filmine
Hele durun siz onun sonuna bakın
Söz verir sözünde durmaz soytarı
Rüyası hububat darı ambarı
Yağmur yağar elbet eritir karı
Hele durun siz onun sanına bakın
İnsan olan insan yermez insanı
Sever canlıyı sever yaradanını
Körüklemiş gidiyor tamahını
Hele durun siz onun falına bakın
Sırtlanlar var kargalarla yarışır
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Şimdi bir söz söyler harften düşerim
Ayıbım bu ayak üstü işerim
Be hey herif bu aklına şaşarım
Bari sen de bir söz söyle söz gibi
Doğrusun söylemek işime gelmez
Anınçün bir kimse başıma gelmez
Buna dair şeyler düşüme gelmez
Hac'la zekat oruç ve namaz gibi
Ne alimim ne hod okur yazarım
Ne Cuma tutarım ne de Pazarım
Karhanede meyhanede gezerim
İçerim esrarı Kaygusuz gibi
İşte bu alemin Deccal'ı benim
Azrail olsa da vermem bu canım
Ben bir kabadayı şuaradanım
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Öterim çöplükte şol horoz gibi
Söylerim böyle çat pat gahi gahi
Ne eğri bilirim ne doğru rahı
Yeter artık çok uzatma Agahi
Yırtarım ağzını eski bez gibi
Kaynak: Aşık Agahi

Size Derim Size Şol Yüce Dağlar
Size derim size şol yüce dağlar
Akar coşkun sular engine çağlar
Bozulmuş bahçeler virandır bağlar
Sarardı goncalar solmaya durdu
Yaz gelince göçülmez mi yaylaya
Mevlam seni bana kısmet eyleye
Çok şükürler olsun kadir mevlaya
Nazlı yar halimden bilmeye durdu
Söylen suna boylum yanıma gelsin
Arada engeller saçını yolsun
Deli gönlüm sana müjdeler olsun
Nazlı yar karşıma gülmeye durdu
Dedim güzel gel giriver koynuma
Sarıverdi kollarını boynuma
Uğrun uğrun suna boylum yanıma
Dolanıp fırlanıp gelmeye durdu
Serin serin esti muhabbet yeli
Gözümde kalmadı dünyanın malı
Nazlı yarin bana verdiği gülü
Uzanıp ellerim almaya durdu
Kemal Can'ım der de ince beline
Canım kurban olsun güzel yoluna
İpek mendilini aldı eline
Gözlerim yaşın silmeye durdu

Sayfa 2464

Yeşil başlı sunalardan
Azerbaycan diyarından
Köroğlu'nun nigarından
Size selam size selam getirmişem
Koç Nebi'nin hecerinden
Setterhan'ın hünerinden
Şehriyarın şeherinden
Ayyıldızlı seherinden
Size selam size selam getirmişem
Katar katar turnalardan
Yeşil başlı sunalardan
Azerbaycan diyarından
Köroğlu'nun nigarından
Size selam size selam getirmişem
Kaynak: Huşenk Azeroğlu

Size Selam Getirmişem -OrjSerin sulu bulaglardan
Yeşil yaprak budaglardan
Lale rengli yanaglardan
Bal süzülen dodaglardan
Size sovgat getirmişem
Göl Hezer'in kenarından
Güzel odlar diyarından
Savalanın vugarından
Köroğlu'nun Nigarından
Size sovgat getirmişem
Goç Nebinin hecerinden
Settar Hanın hünerinden
Şehriyarın şeherinden
Dan ulduzu seherinden
Size sovgat getirmişem

Size Selam Getirmişem

Gehremanlar emeyinden
Ananın gan üreyinden
Han çobanın çöreyinden
Yaşıl yamın çiçeyinden
Size sovgat getirmişem

Serin sulu bulaklardan bulaklardan
Yeşil yaprak budaklardan budaklardan
Lale renkli yanaklardan
Bal süzülen dudaklardan
Size selam size selam getirmişem

Yaşıl dağlar deresinden
Ovuç kesen beresinden
Kekliklerin feresinden
Çalhan inek keresinden
Size sovgat getirmişem

Kaynak: Aşık Kemal Can

Katar katar turnalardan
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Gatar gatar durnalardan
Yaşıl başlı sonalardan
Hoş nağıllı hanalardan
Ağ birçekli analardan
Size sovgat getirmişem
Yurdumun saz avazından
Sarı telli got azından
Gecelerin ayazından
Möhnet çeken arazından
Size sovgat getirmişem
Azerbaycan dağ daşından
Şeheng kimi sırdaşından
Yaman günün gardaşından
Gorgut Dedemin yaşından
Size sovgat getirmişem
Kaynak: Aşık Valeh

Sizin Dereler Ahar

Sayfa 2465

Haydin gideg ırmağa
Çalı çubuh gırmaya
Altun yüzüg yapdurdum
Bir gınalı parmağa
Garşuda bir çift bacı
Ellerinde bahracı
Hangisini alayım
İkisi de bir bacı
Ayaggabımın üsdü
Siyah gülden olacah
Yanımdaki gız
Bana yenge olacah
Atım var gatırım var
Yaylada çadırım var
Alur gaçarım seni
Babanın hatırı var

Sizin dereler ahar
Bizim dereler gibi
Sizin gızlar oturur
Bizim nineler gibi

Sizin Dükkan Bizim Dükkan Demirden

Çal aşağı çaparım
Çam pınarı gaparım
Sizin gibi gızları
Çam dalından yaparım

A benim hacı yarim
Başımın tacı yarim
Eller bana acımaz
Sen olsun acı yarim

Derede duddum guşu
Çıhamadım yohuşu
Dud nazlı yar elimden
Olursun cennet guşu

Minareden atıverdi yel beni
Hiç kaygusu yok sanıyor el beni

Para sayarım para
Olum gözlerin çahır
O çahır gözlerîve
Gurban olsun bu fahır
Ayna addım tarlîya
Parıl parıl parlîya
Nerde güzel var ise
Gelsin bizim tarlîya
Bahçelerde ısırgan
Sen gâvur ben müslüman
O yarin gölgesine
Etseler beni çoban
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Sizin dükkan bizim dükkan demirden
Kaşlar değil gözler beni del'eden

A benim nazlı yarim
Elleri sazlı yarim
El yanında ah çeker
Yangın avazlı yarim
Kaynak: Ali Kırhan

Sizin Evler (Ah Lala)
(Ah lala) Sizin evler bizimkinden daldadır
Ay balam daldadır
Lala senin gözün adam aldadır
Ey balam aldadır ey balam aldadır
Başım yasta gönlüm yine serdedir
Ay balam sendedir
(Bağlantı)
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Bala seni de özgesine verdiler
Ay balam verdiler ay balam verdiler
Verdiler de şu gönlümü kırdılar
Ay balam kırdılar ay balam kırdılar
(Ah lala) Bir zaman da gezdim köyün yolunda
Ay balam yolunda
Can çürüttüm kehlan atın belinde
Ey balam belinde ey balam belinde
Şimdi kaldım düşmanların dilinde
Ay balam dilinde

Sayfa 2466

Doğurduğun aman oğlan mıdır kız mıdır
Şundan bundan eli de tabakası belinde
Tinayna tinnay tinnayna tinnay tinnay rinnaynam
Sofilemin aman ak sıvalı bacası
Biri hafız aman biri vaiz kocası
Sofilemin aman beş altındır gecesi
Kaymak Sofilem aman yazık oldu adına
Yosma aman aman şeker koydu tadına
Şundan bundan olacek o yar benim olacek
Tinayna tinnay tinnayna tinnay tinnay rinnaynam

Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi
Kaynak: Kurbani Kılıç

Sizlere Bir Sözüm Vardır
Sizlere bir sözüm vardır
Doğru yoldan ayrılmayın
Derdin sonu figan zardır
Doğru yoldan ayrılmayın
Bırakın sağ ile solu
Sana demesinler deli
Kayıp edersin sen yolu
Doğru yoldan ayrılmayın
Sevelim birbirimizi
Biz bakalım işimizi
Dinlemeyin yanlış sözü
Doğru yoldan ayrılmayın
Seni soyan dost oluyor
Yoluna tuzak kuruyor
Kardeş kardeşi vuruyor
Doğru yoldan ayrılmayın
Derdi Derya budur sözüm
Eyi düşün iki gözüm
Kışa döner senin yazın
Doğru yoldan ayrılmayın
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Sofilem Hamamlara Giderken
Sofilem de aman hamamlara giderken
Alem görmüş aman Vasil oğlan öperken
Sol cebinden aman liraları sayarken
Kaymak Sofilem aman bahar mıdır yaz mıdır
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Softa (Bu Kafirdir Diye)
Bu kafirdir diye yol tefrik etme
Adamı kınamak ayıptır softa
Bildiğim mezaratı mal diye satma
Hak aşikar köre kayıptır softa
İptida Adem'e secde kılındı
Çar-anasır Adem ile bilindi
Divitten dökülen yazı silindi
Ak üstünde kara kalıptır softa
Bir kurbanın, bir lokmasın yer mi Hak
Allah neye muhtaç, söyle neyi yok
Havaya bakarsın, kuldanmı uzak
Hedefsize küfür vaciptir softa
Kıble Hicaz'daysa Muhammet orda
Ordaki Peygamber ne gezer burda
Burda da mevcutsa Kıble her yerde
O ki her kıbleye sahiptir softa
Unuttun mu yuvarlanan çobanı
Kıble hesap etme hedefi tanı
Adem Safiyullah yalan mı yan
Velagat Keramna sarihtir molla
Yunus neye döndü balık rahminde
Ondan üstün hizmet var mıdır sende
Daha Hicaz şehri yokken dünyada
Kıble ne tarafta sabitti molla
O köprüyü çoktan geçti Mahzuni
Sevgiyle tanıdım imanı dini
Derdim var efendi neylersin beni
Gönül insanlığa aşıktır molla
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Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Sofu İnad Eder
Eyvallah diyerek ikrar eyledik
Erenler cemine girercesine
Hakikat bağına yetiştik, bindik
Renk aldık her gülden çiçekçesine
Söylesem manasın sığmaz takrire
Esrari noktamız gelmez tasvire
İman ettik, ikrar verdik bir pire
Er olduk er ile gerçekçesine
Vücüdumuz mutlaktır her yerde ayan
Körler zanneder ki didarı nihan
Bin bir ismiyle gafrurahimken
Sofu inad eder eşşekçesine
Mirati sözlerim cansız amma
Arif olanlara olur hübeyda
Elsiziz, belsiziz, dilsiziz amma
Gezeriz alemde erkekcesine (..insancasına)

Sayfa 2467

Olayım nazlı yare o ne deyi ne deyi
Neyleyim böyle yari bırakıp da gediye
Akşam oldu durayım
Saatimi kurayım
Geceler bir yıl oldu
Yarsız nasıl durayım
Kaynak: Temel Genç

Soğuk Su Başında
Soğuk su başında yedim kebabı
Kimler olsıın nazlı yarin sebebi
Soğuk su başında yedim çerezi
Nerde kaldı ahbapların birazı
Soğuk su başında esbap yumuşlar
Yuyup yuyup gül dalına komuşlar
Soğuk su başında gördüm gelini
Gümüş kemer sıkmış ince belini

Söz: Mirati
Kaynak: Mevlide Kayhan

Soğuk Günler
Şu soğuk günlerin çekilmez gahrı
En sıcak yer bile sankiye ayaz
Bu kışta insanın taşıyor sabrı
Altı buz üstü kardan bembeyaz
Böyle bir kış olmasını dilemem
Tabiatın kanunu bu bilemem
Kapandı yollarım kardan gelemem
Yürürken yollara ederim niyaz
Ellerim çatladı kuru soğuktan
Sular dondu akmaz oldu oluktan
Odun kömür alamadık yokluktan
Kasım der Allah’ım nerede bu yaz

Sohu Dibinde Kuzu
Sohu dibinde kuzu
Burum burum boynuzu
Zengine vermen kızı
Dengine verin kızı
Yılana bak yılana
Yılan Dağı dolana
Ben yarimi kaybettim
Bin altın var bulana
Acı kahve pişti mi
Pişipte yar içti mi
Gurban olam Arguvan
O yar burdan geçti mi

Kaynak: Kasım Karşı
Kaynak: Kemal Keskin

Soğuk Soğuk Akayi
Soğuk soğuk akayi yaylanın sucuğazı
Verem eyledi beni gavurun kızcuğazı
Gökteki yıldızları saysalardı gelir mi
Kız sana vurulanın veremi tükenir mi
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Sokağın Ardındayım
Sokağın ardındayım
Sabahım dördündeyim
Eller tatlı uykuda
Ben yarin peşindeyim
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Senin yuzünden bitmiyor derdim
Bir sevgi uğruna ben ömrümü verdim
Sokağın ardı çarşı
Evimiz karşı karşı
Gel seninle barışalım
Dosta düşmana karşı
Senin yuzünden bitmiyor derdim
Bir sevgi uğruna ben ömrümü verdim

Sayfa 2468

Hanım oynasın oynasın
Sür cezveler kaynasın
Hanımı da saran doymasın
Saran da murad almasın
Kale bayırı düzü
Devriye sardı ya bizi
Hep beraber olalım
Vermeyelim şu kızı

Sokak Arasında Kanlı Kasaplar

Hanım oynasın oynasın
Sür cezveler kaynasın
Hanımı da saran doymasın
Saran da murad almasın

Sokak arasında kanlı kasaplar
İnsan evladına da kama mı saplar
Cenazem kalkıyor bakın ahbaplar
Oy babam oy zalım babam oy

Alçacık beden yarim
Sallanıp giden yarim
Seviştik de ayrıldık
Sebebi neden yarim

Söyle baba ben suçumu bileyim
Bileyim de ecelimle öleyim
Oy babam oy zalim babam oy

Hanım oynasın oynasın
Sür cezveler kaynasın
Hanımı da saran doymasın
Saran da murad almasın

Kaynak: Suat Sayın

Sokak arasına kanım yayılır
Anam figan eder bacım bayılır
Ocağa odunlar bir bir kayılır
Oy babam oy zalım babam oy
Söyle baba ben suçumu bileyim
Bileyim de ecelimle öleyim
Oy babam oy zalim babam oy

Kaynak: Cemil Uzel

Sokakta Geziyorsun
Sokakta geziyorsun
Oğlumu üzüyorsun
Sende ne güzellik var
Maymuna benziyorsun

Kaynak: Kaplan Tarsuslu

Sokak Başı Meyhane
Sokak başı meyhane
Asmadandır kapısı
Ben gözüme aldırdım
On beş sene hapisi
Hanım oynasın oynasın
Sür cezveler kaynasın
Hanımı da saran doymasın
Saran da murad almasın
Kara koç boyanır mı
Öpsem yar uyanır mı
İkimiz de sevdalı
Buna can dayanır mı
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Çarşıda it kaynana
Başında bit kaynana
Biz oğlunla yan yana
Dışarı git kaynana
Başı saçaklı gelin
İpten kuşaklı gelin
Dün geldin adam oldun
Leylek bacaklı gelin
Çarşı biber kaynana
Ne bu haber kaynana
Oğlun beni boşamaz
Çatla geber kaynana

Sol Yüreğim (Seni Sevmek)
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Seni sevmek yürek ister
Her yürek bir çiçek ister
Her çiçek gibi sıra sende
Sen de artık sol yüreğim
Sol yüreğim
Hangi akşam güneş doğmuş ki
Sen açasın
Hangi aşık bahtı gülmüş ki
Ben güleyim
Kara kışlar bahar ister
Bahar olsun yazı ister
Yaz bahardan geçti gönlüm
Sonbaharda sol yüreğim

Sayfa 2469

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

Kaynak: Servet Kocakaya
Kaynak: Rifat Oğuz

Solmasın Yüzün (Acı Türküler)
Acı türküler yakma daha ölmedim
O ses benim duy da gel yine
Uzak yollara bakma elin olmadım
Baramlığın giyde gel yine
Yüreğini yaksa da hüzün
Ele karşı solmasın yüzün
Yediveren gül gibi doğdun içime
Şimdi bana değer her sözün
Sana bir avuç bulut saklayacağım
Mavisinde turna sesiyle
Kandi göğümde yine seni bekleyeceğim
Aynı yağmur uğultusuyla

Son Tebessümü Sana Saklarım
Rüzgarlar esiyor bir köz üstüne
Beyaz sayfalar bir bir tutuşur
Bir hasret şiiri yağmur üstüne
Dudağımdan dökülür küller uçuşur
Bir umut mumu yanar benim odamda
Titreyip yüzümde bir veda çizer
Odamın kararan duvarlarında
Bir karanlık sima bağını çözer
Bir cefa sızıyor yorgun bakışlarımdan
Yeni bir umuda çırpınmaktayım
Sen gittin gideli ben o zamandan
İçli içli yanıp ağlamaktayım

Kaynak: İbrahim Karaca

Solmaz Gelin (Ağıt)
Solmaz Gelin soldu artık yüzlerin
Bizleri ağlatıyor senin sözlerin
Liyeş Kanalı'nda bulunuyor cesedin
Solmaz Gelin soldu artık yüzlerin
Gelin olup geldin sen de Avrupa'ya
Nasıl kıyıldı o güzelim canına
Genç yaşında doyamadın muradına
Solmaz Gelin soldu artık yüzlerin
Herkes gibi sen de Avrupa'yı görmek istedin
Gelip gördün ama muradına eremedin
İntihar mı ettin öldürüldün mü kimse bilmedi
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Bir gün ansızın gelirsin diye
Sevinip sevinip hazırlanırım
Yüz aydınlığına bir buket diye
Son tebessümü sana saklarım
Kaynak: Abidin Toprak

Sonam 1
Aldı Yunus
Sonam seni götürmeye gelmişler
Ayrılık günüdür Sona sevdiğim
Eynine yaraşık libas almışlar
Sabah geydiriler sana sevdiğim
Aldı Sona
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Sayfa 2470

Ağam beni götürmeye gelmişler
Ayrılık günüdür gene sevdiğim
Kara olsun böyle türlü libası
Bugün giydirirler bana sevdiğim

Çiçekli yaz bahar gelse bana ne
Nidem benim gülüm solduktan sonra
Benim için dünya bir çilehane
Hasret kıyamete kaldıktan sonra

Aldı Yunus
Gene kan ağlıyor o humar gözler
Yüreğimin başı köz gibi sızlar
Yığılır başına gelinler kızlar
Ezerler destine kına sevdiğim

Kahpe felek bu mu idi dileğim
Ömür boyu yaşam boyu çileyim
Bana gül diyorlar nasıl güleyim
Dost ağlayıp düşman güldükten sonra

Aldı Sona
Yiğit olan nazlı yari ağlatmaz
El yığılıp kemer bele bağlatmaz
Nasip Zarşat'tadır burda eğletmez
Allah'ın kaderi bele sevdiğim
Aldı Yunus
Yunus'am bahçede kurudu gülüm
Yok idi hiç kimsem lal oldu dilim
Her nereye gidersen ben olem yolun
Sür atı üstümden Sona sevdiğim
Aldı Sona
Yiğit olan karşı gelir yarına
Bende seni layık görmem yoluma
Götürürler beni Zarşat eline
Kader böyleymiş Yunus sevdiğim
Kaynak: Binnet Demir

Sonam 2
Gelberi gelberi yüze gülücü
Geymişin eynine al deyu deyu
Yedi yıldır gurbet eller gezerem
Deseydin mişgülem gel deyu deyu
Abursuz hayasız gelin olmuşsun
Siyah zülüflerin yüze örmüşsün
Madem başkasına gönül vermişsin
Yazaydın bir name kal deyu deyu
Biçare Yunus'un yoğ idi dalı
Tükendi takatı kırıldı kolu
Tomurcuk olmadan solmuştur gülü
Kalmadı bedende hal deyu deyu
Kaynak: Binnet Demir

Sonra (Çiçekli Yaz Bahar)
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Aşığım ya her güzele dost demem
Bülbülüm gül ağlamazsa gam yemem
Cennet huri gılman verse istemem
Ben o dosttan ayrı kaldıktan sonra
Kul Hasan'ım ahım yerde kalmasın
İkrarsız pirsizin yüzü gülmesin
Vefasız yar mezarıma gelmesin
Boşa ağlamasın öldükten sonra
Kaynak: Aşık Kul Hasan

Sonra (Ne Hastayım Ne Ölü)
Ne hastayım ne ölüyüm ne sağım
Sevda hançerini vurduktan sonra
Ne bahçeyim ne bostanım ne bağım
Felek dal budağım kırdıktan sonra
Vurma hançerini akmasın kanım
Asla ey olur mu sevda çıbanım
Yar gelsin üstüme çıkmadan canım
Gelmesin mezara girdikten sonra
Mevlüt İhsani'yi düşürdün yasa
Geceli gündüzlü bitmedi tasa
Demir çarık giyin demirden asa
Arasın sevdiğim öldükten sonra
Kaynak: Aşık Mevlüt İhsani

Sonra Gör (Barak)
Bizim Barak ellerini bilmezsin
Mor çiçekler açılsın da sonra gör
Kızları da gelinlere karışmış
Birbirinden seçilsin de sonra gör
Yine yeşil yaprak açar bağları
Sisli sisli durur gider yüce dağları
Bizim Barak ellerinin ağaları beyleri
Acı kahve içilsin de sonra gör
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Sayfa 2471

Aranıyor bir kale
Kaynak: Halit Arapoğlu

Sonsuza Dek Solmayacak
Sonsuza dek solmayacak gülüm çok
Selam Atatürkçü Uğur Mumcu’ ya
Atatürkçe ökelere ölüm yok
Selam Atatürkçü Uğur Mumcu’ ya
Önem verirdi de alın terine
Yapıt yaydı yurdun her bir yerine
Bağlıydı Atatürk İlkelerine
Selam Atatürkçü Uğur Mumcu’ ya
İnsan haklarının temel taşıydı
Ayık aydınların en çağdaşıydı
Laik düzen demokrasi başıydı
Selam Atatürkçü Uğur Mumcu’ ya
Gönüllerde dikilidir anıtı
Şu görkemdir bu sağımın kanıtı
Dünya ondan kalem erki tanıdı
Selam Atatürkçü Uğur Mumcu’ ya
Uygarın ufkunda yoktur ülküler
Onun için yanık olur Türküler
Hiç ölür mü gerçek Atatürkçüler
Selam Atatürkçü Uğur Mumcu’ ya
Bırakın gene de cız var yürekte
Çok Mumcu var gelecekte gerekte
Yer almışlar erdemlerde erekte
Selam Atatürkçü Uğur Mumcu’ ya
Kaynak: Hasan Akın

Sonsuzluklar İçinde
Bir ırmak akıyor
Köpürterek suyunu
Toplanmış güvercinler
Seyrediyorlar onu
Daldan kopan bir yaprak
Irmağa karışıyor
Ufacık bir kelebek
Onunla yarışıyor
Irmağın kıyısında
Kızarıyor bir lale
Menekşe yamaçlarda
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Titredi rüzgarla
Bir gelincik çiçeği
Onun hemen yanından
Uçtu uğur böceği
Geliyor seke seke
İşte ceylan yavrusu
İncitmeden çayırı
Irmaktan içecek su
Sevdaya mı tutuldu
Çiğdem ne hoş sararmış
Boynunu eğmiş sümbül
Nergis onu ararmış
Süslenmiş gelin gibi
Nazlı süsen çiçeği
Ekinler ortasında
Dalmış ekin çiçeği
Sevginin ateşinden
Karanfil allanıyor
Yarini bulmak için
Sarmaşık dallanıyor
Çiçekler salınıyor
Mavilikler içinde
Yeşil kızıl sarışın
Hepsi başka biçimde
Bir doğa var sevgilim
Yüreğimin içinde
Aşkımız uçuşuyor
Sonsuzluklar içinde
Kaynak: Arif Gölge

Sonunu Yokladım Sonu Yol İmiş
Sonunu yokladım sonu yol imiş
Yürü yalan dünya senden usandım
Çok emekler çektim hepsi zay oldu
Cesedin içinde candan usandım
Ağırdır kalkmıyor yükümün tayı
Demirdir çekilmez feleğin yayı
Aradım cihanda nazlı yar deyi
El içinde olan sözden usandım
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Sayfa 2472

Karacaoğlan der ki bize ne oldu
Koynumuz köpüklü kan ile doldu
Saatim ay oldu günüm yıl oldu
Gelip geçen kara günden usandım

Unutulup gitti geçen her günde
Hatırlanmaz oldu bayram düğünde
Aşkımdan köz düşen garip gönlünde
Duman tüttü dersin soran olursa

Kaynak: Karacaoğlan

Sellere karışan toprak kil gibi
Rüzgara kapılan bir mendil gibi
Eriyip tükenen bir kandil gibi
Yanıp bitti dersin soran olursa

Sor Bilir (Aşkın Harareti)
Aşkın harareti şiddet narını
Kerem gibi yananlara sor bilir
Abdallar terketmiş yalan dünyayı
Behlül gibi divaneye sor bilir
Baykuş viranede asla gülemez
O dünyaya geri giden gelemez
Lokman Hekim gelse çare bulamaz
Sen bu derdi Süleyman'a sor bilir

Söyle Aşık Yener talihe küstü
Sevgiden sevdadan umudun kesti
Mezar taşlarında bir akşam üstü
Baykuş öttü dersin soran olursa
Kaynak: Aşık Yener

Soran Öğrenir (Olmazdı)

Sümmani'yem akıl başta serseri
Ben deli değildim sen ettin deli
Evliyalar enbiyalar serveri
Yeri göğü yaradana sor bilir

Her mücevher değerini bulmazdı
Sarrafından ayar danışmasaydı
Kerpiç yığılmayan bina olmazdı
Ustası mimara yanaşmasaydı

Kaynak: Aşık Sümmani

Köprüsüz dereden yolcu geçmezdi
Kuş kanatsız olsa gökte uçmazdı
Kamili cahili kimse seçmezdi
Oturup üç beş laf konuşmasaydı

Sor Bize (Kızardık Bozardık)
Kızardık bozardık yandık yakıldık
Uzun boylu harareti sor bize
Mateme tutulduk yasa takıldık
Unutulmaz sefaleti sor bize
Çün dest-i sakiden nuş ettik kevser
Cennetle cehennem bir oldu her yer
Atladık Sıratı kopardık mahşer
Gittik geldik kıyameti sor bize
Huzuri yok yere zihnimiz yorduk
Bilen yok diyen yok kime ne sorduk
Hatıra gelmeyen belalar gördük
Karmakarış felaketi sor bize
Kaynak: Huzuri Baba

Soran Olursa (Ey Sevgili)
Ey sevgili beni bir zaman sonra
Göçüp gitti dersin soran olursa
Nice yıllar geçti geri dönmedi
Çoktan yitti dersin soran olursa

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Hak olmasa dağlar yüce olmazdı
Yük olmasa canlı cüce olmazdı
Gündüz gündüz olur gece olmazdı
Dağların ardına gün aşmasaydı
Feymani her güzel yar edilmezdi
Aşka düşmeyince zar edilmezdi
Hayırlı hayırsız kar edilmezdi
Herkes mesleğine sınaşmasaydı
Kaynak: Aşık Osman Feymani

Soranlara Ne Deyim
Arkadaşım gurbet elde vuruldu
Gelip geçip soranlara ne deyim
Yapa yalnız memlekete varınca
Karşı çıkıp soranlara ne deyim
Garip boynunu vuranlara ne deyim
Öldü desem ağzım dilim büzülür
Göz yaşlarım iplik iplik süzülür
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Ana baba bacı kardaş dizilir
Boyun büküp soranlara ne deyim
Garip boynunu vuranlara ne deyim

Sayfa 2473

Yine sordum çiçeğe
Kışın nerde olursuz
Çiçek eydür ey derviş
Kışın turab oluruz

Kaynak: Ekrem Çelebi

Sorar Kalemler
Şairler çoğaldı şiir azaldı
Herkesin emrine girer kalemler
Kimi hükümdardır kimi de cellat
İdam sehpasını kurar kalemler
Bak orta doğuda dökülen yaşlar
Var mı yazdığında sosyal savaşlar
İki kişilikmiş sevdalı başlar
Neden birbirini sarar kalemler
Eleştiri yazmak cesaret vere
Doğru yazanları sererler yere
Sevgiler ayağa düştü bir kere
Nice gönülleri kırar kalemler
Güven bilmeyenler dostluk kurmazlar
Var yemezler asla zındık vermezler
Eleştirmen olmuş imge bilmezler
Elbette bunlardan ırar kalemler
Boz bulanık akan cümle selinde
Vaha aratırlar şiir çölünde
Küçük hesaba yağ çeken elinde
Yazacak doğruyu arar kelemler
Yiğit'i aldatıp boşa yanandan
Nice sözler verip geri dönenden
Dille oynamayı hüner sanandan
Bir gün hesabını sorar kalemler
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Sordum Sarı Çiçeğe
Sordum sarı çiçeğe
Benzin neden sarıdır
Çiçek eydür ey derviş
Ahım dağlar eritir
Yine sordum çiçeğe
Sizde ölüm var mıdır
Çiçek eydür ey derviş
Ölümsüz yer var mıdır
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Yine sordum çiçeğe
Tamuya girer misiz
Çiçek eydür ey derviş
Ol münkirler yeridir
Yine sordum çiçeğe
Uçmağa girer misiz
Çiçek eydür ey derviş
Uçmak adem şehridir
Yine sordum çiçeğe
Gül sizin neniz olur
Çiçek eydür ey derviş
Gül Muhammed teridir
Yine sordum çiçeğe
Ademi bilir misiz
Çiçek eydür ey derviş
Adem binde biridir
Yine sordum çiçeğe
Kırklar'ı bilir misiz
Çiçek eydür ey derviş
Kırklar Allah yaridir
Yine sordum çiçeğe
Rengi nerden alırsız
Çiçek eydür ey derviş
Ay ile gün nurudur
Yine sordum çiçeğe
Boynun neden eğridir
Çiçek eydür ey derviş
Kalbim Hakk'a doğrudur
Yine sordum çiçeğe
Anan atan var mıdır
Çiçek eydür ey derviş
Bu ne aceb sorudur
Yine sordum çiçeğe
Sen Kabe'yi gördün mü
Çiçek eydür ey derviş
Kabe Allah evidir
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Sayfa 2474

Yine sordum çiçeğe
Bahçene girsem n'ola
Çiçek eydür ey derviş
Kokla beni geri dur

Ak sakallı pirlere
Çiğdemde dervişlik var

Yine sordum çiçeğe
Sen Sırat'ı gördün mü
Çiçek eydür ey derviş
Cümlenin ol yoludur

Sorgucular

Yine sordum çiçeğe
Gözün niçin yaşlıdır
Çiçek eydür ey derviş
Bağırcığım başlıdır
Yine sordum çiçeğe
Yunus'u bilir misin
Çiçek eydür ey derviş
Yunus Kırklar yaridir
Kaynak: Yunus Emre

Sordum Sarı Çiğdeme
Sordum sarı çiğdeme
Sen nerede kışlarsın
Ne sorarsın ey derviş
Yer altında kışlarım
Sordum sarı çiğdeme
Yer altında ne yersin
Ne sorarsın ey derviş
Kudret lokması yerim
Sordum sarı çiğdeme
Senin benzin ne sarı
Ne sorarsın ey derviş
Hak korkusu çekerim
Sordum sarı çiğdeme
Anan baban var mıdır
Ne sorarsın ey derviş
Anam yer babam yağmur
Sordum sarı çiğdeme
Asacığı elinde
Hak kelamı dilinde
Çiğdemde dervişlik var
Pir Sultan'ım erlere
Yüzü dolu nurlara
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Kaynak: Pir Sultan Abdal

Kimileri hep suçluyor
Kimileri sorguluyor
Yaralı yüreğime kara çalıyor
İhanet zincirini tutan utansın
Dönüp arkasına bakan utansın
Dost diye bağrıma bastığım insanlar
Arkamı dönünce vuran utansın
Durmadan hep soruyorlar
Aç bırakıp gülüyorlar
Emekleyen yüreğime usta diyorlar
Usta değil acemi bir işçiyim ben
Onurlu bir kavganın neferiyim ben
Dostun dostu, düşmanımın eceliyim ben
Bilip de söylemeyen diller utansın
Kaynak: Ahmet Kaya

Sorma Be Birader (Vardır)
Sorma be birader mezhebimizi
Biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır
Çağırma meclis-i riyaya bizi
Biz şerbet içmeyiz dolumuz vardır
Bizim söyleyecek sözümüz vardır
Biz müftü bilmeyiz fetva bilmeyiz
Kıl ü kal bilmeyiz ifta bilmeyiz
Hakikat bahsinde hata bilmeyiz
Şah-ı Merdan gibi ulumuz vardır
Bizim söyleyecek sözümüz vardır
Bizlerden bekleme züht ü ibadet
Tutmuşuz evvelden rah-ı selamet
Tevella olmaktır bize alamet
Sanma ki sağımız solumuz vardır
Bizim söyleyecek sözümüz vardır
Ey zahit surete tapma hakkı bul
Şah-ı velayete olmuşuz hep kul
Hakikat şehrinden geçer bize yol
Başka şey bilmeyiz Ali'miz vardır
Bizim söyleyecek sözümüz vardır
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Nesimi esrarı fas etme sakın
Ne bilsin ham ervah likasın hakkın
Hakkı bilmeyene Hak olmaz yakın
Bizim Hak katında elimiz vardır
Bizim söyleyecek sözümüz vardır

Sayfa 2475

Her konuda tecrübeli birisin
Dostum senden fikir almaya geldim
Senin gibi örnek olsun bu eser
Kalp kırma sabreyle engin ol yeter
Kasım der ki gönül dostuna küser
Dostum hatırını sormaya geldim

Kaynak: Kul Nesimi
Kaynak: Kasım Karşı

Sorma Beni (Şu Kalbimi)
Şu kalbimi sana verdim
Kıracaksan kırma beni
Yılda bir kez hal hatrımı
Soracaksan sorma beni
Düştüm sevgi arkasına
Uğruna can pahasına
Ben sevip başkasına
Varacaksan sorma beni
Kul Kevseri yerin dolmaz
Gerçek sevgi asla solmaz
Sevgi tek taraflı olmaz
Yoracaksan yorma beni

Sorulmalıdır (Bizden Selam Olsun)
Bizden selam olsun Süleyman beye
Bize içi dışı görülmelidir
Kanınan boğuyor gardaş gardaşı
Bizzat kendisinden sorulmalıdır
Biz balık degiliz bizi yutmasın
Önümüze kalkan kılıç tutmasın
Anadolu derler sakın çatmasın
Aklı başlarına derilmelidir
Bizim atlar kır beygire benzemez
Dağda gezer denizlerde yüzemez
Unutmasın çakal aslan ezemez
Bizde sivri burun kırılmalıdır

Kaynak: Aşık Kevseri

Sormaya Geldim (Darda Kalsa)
Darda kalsa başım sana koşarım
Dost seni ziyaret etmeye geldim
Bunca zorlukları nasıl aşarım
Dostum sana derdim dökmeye geldim
İhtiyacım vardır senin fikrine
Saygı duyarım hep şahsiyetine
Güvenim sonsuzdur insaniyetine
Dostum sana sırrım açmaya geldim
Keyfin mi yok yorgun musun hastamı
Kalbin kırık gönlün yine yasta mı
Nedir bu hal küskünlüğün dosta mı
Dostum hatırını sormaya geldim
Söyle derdin nedir ortak olayım
Çaresi varsa arayıp bulayım
Acı gerçeklerden bir pay alayım
Dost derdine ortak olmaya geldim
Boş yere sen ne üzülüp durursun
Zararını görür pişman olursun
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Bana bu illerde Mahzuni derler
Fukarayı sever er oğlu erler
Babasının malı değil bu yerler
İnsanca bir düzen kurulmalıdır
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Soruyorum (Gurbet Türküsü)
Almanya'nın her yerinde
Her gün seni soruyorum
İlk gün ki o sevgimizi
Taptazecik toruyorum
Bugün yarın dünümdesin
Sevgimizin yönündesin
Her gün gözüm önündesin
Hayalini görüyorum
Kul Kevseri yazdım durdum
Sensiz candan bezdim durdum
Buralarda gezdim durdum
Her gün seni arıyorum
Kaynak: Aşık Kevseri
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Sayfa 2476

Soyka (Daracık Sokaktan)

Beyler aman amman

Daracacık sokaktan geçtiydim
Ben bir soyka içtiydim yar yar aman
Koca meşe altında
Ben Ayşe'mi seçtiydim

(Bağlantı)
Eser bad-ı sabah o yar gelmedi
Haydi sabahlar olmadı

Olsun meyvalar olsun
Bardaklar dolsun
Daracacık sokağın köşesi
Boşaldı soyka şişesi yar yar aman
Pencereden görüneri
Agasının Ayşe'si
Olsun meyvalar olsun
Bardaklar dolsun
Kaynak: Fatmagül Yücel

Söğüdün Yaprağı Narindir Narin
Söğüdün yaprağı narindir narin
İçerim yanıyor dışarım serin
Sana yar bulunur ben Allah kerim
Kınalı topuklar suya mı değdi
Çeşmenin başında aklımı çeldi
(Bağlantı)
Rastık kaşında kaşında
On dört yaşında yaşında
Aklı başında
Menengiç dalından odun olur mu
Türkmen mayasından kadın olur mu
Bir kere sevmenin tadı olur mu
Kınalı topuklar suya mı değdi
Çeşmenin başında aklımı çeldi
Bağlantı
Kaynak: Haydar Bayçın

Aksedeler geymiş boylu boyunca
Beyler aman amman
İliklemiş ta gerdana varınca
Haydi gerdana varınca
Akşamdan sarılsam sabahlar olunca
Beyler aman amman
Bağlantı
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Söğüt'ün Erenleri (Söğüt Zeybeği)
Söğüt’ün erenleri
Çevirin gidenleri
Ne güzel baş bağlıyor
Söğüt’ün güzelleri
Naldırdın beni
Gül iken soldurdun beni
Söğüt’ün çarşısına
Gün doğar karşısına
İnsan hile yapar mı
Kapı bir komşusuna
Naldırdın beni
Gül iken soldurdun beni
Elmayı yüke koydum
Ağzını büke Koydum
Aldı yari elimden
Boynumu büke koydum
Naldırdın beni
Gül iken soldurdun beni
Kaynak: Mustafa Şimşek

Söğüt Dallerinde Beslenen Bülbül

Sökemedim Şu Kevenin Kökünü

Söğüt dallerinde beslenen bülbül
Beyler aman amman
Ganlım gatlim helal olsun vur beni öldür
Haydi vur beni öldür
Öldürmezsen beni sılama döndür

Sökemedim şu kevenin kökünü
Allı gelin nerde biçen ekini
Allı gelin senin kocan kötü mü
At başından allı gelin belayı
Senin için terkettim ben sılayı
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Sayfa 2477

Yanıyor ciğerim el söndüremez
Emirdağlarına sürdüm koyunu
Mor menekşe gibi eğer boynunu
Uyuduydum uyandıran olmamış
Cennet köşkü sandım yarin koynunu
Giderim yaylaya yolun sağında
Bir çift güzel gördüm emirdağında
İkiside birbirinin çağında
Kötü adamın var ömrünü yok eder
Sabahınan güneş vurur duvara
Allı gelin senin kocan avara
Hayırsız çamuru vurma duvara
Eller alır emeklerin zayi olur
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Sökün Ayı Geldi
Sökün ayı geldi çiğdemler bitti
Çırpını çırpını kakışın kuşlar
Gurbet elin kahrı yaktı kül etti
Yanın benim gibi tutuşun kuşlar
Sarı çiğdem mor menekşe kokuyor
Yeşil suna yaylamızda şakıyor
Şimdi garibanlar yola bakıyor
Bizim köye doğru yetişin kuşlar
N'olur kuşlar ben olsam tek gözünüz
Konuşurken ah ben olsam ağzınız
Hastalandım kaldım burada yalınız
Şu garip halime bakışın kuşlar
Gidin kuşlar gidin söylen yarime
Sahip olsun namusuma arıma
Sarılın boynuna benim yerime
Hal hatırdan sonra öpüşün kuşlar
Selam söylen Al'İzzeti'in dostuna
Alın şu mektubu verin bestine
Yuva yapın bizim evin üstüne
Her sabah her sabah ötüşün kuşlar
Kaynak: Aşık Ali İzzet

Söndüremez (Sevmeli Cananı)
Sevmeli cananı canı gönülden
Yanmaktır karımız sel söndüremez
Aşka kul olalı derun u dilden
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Ben de bu dert ile sararsam solsam
Sevda çöllerinde yorulsam kalsam
Yarin bahçesinde bir bülbül olsam
Yine feryadımı gül söndüremez
Aşkı çekmeyenler pek kolay sanır
Cevlani'nin kalbi durmayıp kanar
Sönmez bir ateş var yüreğim yanar
Ceyhun Murat Fırat Nil söndüremez
Kaynak: Aşık Cevlani

Söyle (Ben Bir Öküz Gördüm)
Ben bir öküz gördüm çıktı zafere
Onun dağıttığı yuvayı söyle
Nefsin tuzağına düştü bir kere
Onun kaybettiği davayı söyle
O öküz misafir oldu Musa'ya
Düşürdü Musa'yı derde tasaya
O öküz ihanet etti Asa'ya
Sırtına yediği sopayı söyle
O öküz ahırda kırdı yuları
Musa'nın küpünden içti suları
Kaçtı Musa'cığın hep uykuları
Muamması gizli manayı söyle
Öküz firar etti Ağrı Dağı'na
Gitti girdi ejderhanın bağına
Ejderha öküzü al kursağına
Midesi bozuldu ikrahı söyle
Yeter ey Daimi yorma özünü
Arif olan anlar senin sözünü
Biliyorsan o öküzün izini
Aşık mısın be hey enayi söyle
Kaynak: Aşık Daimi

Söyle (Hasbi Arzuhalim Ol)
Hasbi arzuhalim ol nazlı yare
Candan cananıma var selam söyle
Bu derdi zahmime eylesin çare
Gül yüzlü yarime var selam söyle
Gelsin şu halime bir rahim etsin
Tarikat ilmini bir tarif etsin
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Her ne dek cürümüm varsa affetsin
Adalet şahına var selam söyle
Agahi ayrılık bize kisb ü kar
Eriştir menzile hasbeten nikar
Sevdiğim yadlara etme itibar
Düşürme şanına var selam söyle
Kaynak: Aşık Agahi

Söyle (Öyle Yağmur Çamur)
Öyle yağmur çamur
Değmedi yüreğime
Söyle ben nerdeyim
Sen nerde
Söyle ay doğmadan
Düşmesin yaş gözüme
Söyle ben nerdeyim
Sen nerde
Dışarda kar yağıyor
Benim içime yağmur
Ağlama göz bebeğim
Biraz daha dur

Sayfa 2478

O nerde
Söyle baksın gece
Dağlardan hasretime
Söyle bilmesen de
O nerde
Söyle ay doğmadan
Düşmesin yaş gözüme
Söyle gökyüzüne
O nerde
Ay ay ay yanıyor ömrüm
Vallahi yağmur çamur
Değmedi yüreğime
Söyle ben nerdeyim
O nerde
Söyle ay doğmadan
Düşmesin yaş gözüme
Söyle gökyüzüne
O nerde
Kaynak: Ahmet Kaya

Söyle Dilber Dilen Dolanım

Yüreğime basa basa
İçimden yar gidiyor
Ağlama iki gözüm
Biraz daha dur

Söyle dilber söyle dilen dolanım
Sen söyle ki ben uykudan uyanım
Nece bir de cefalaran dayanım
Gündüzüm bir hoştur gecem iniler

Ay ay ay yanıyor ömrüm
Vallahi yağmur çamur
Değmedi yüreğime
Söyle ben nerdeyim
Sen nerde

Sabahın sehrinde ürüzgar eser
Üç güzelin kahrı sinemi keser
Birisini sevsem ikisi küser
Hangisine yad eyleyim gönlümü
Kaynak: Aşık Daimi

Söyle ay doğmadan
Düşmesin yaş gözüme
Söyle ben nerdeyim
Sen nerde
Söyle yağmur söyle
Değmeden yüreğime
Söyle gökyüzüne
O nerde
Söyle ay doğmadan
Düşmesin yaş gözüme
Söyle gökyüzüne
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Söyle Dilber Suçum Nedir
Söyle dilber suçum nedir
Sana boyun eğdiğim mi
Seni Allah gibi bilip
Seni candan sevdiğim mi
Aşık oldum mah yüzüne
Mailim ela gözüne
Söylenen her bir sözüne
Kanıp da inandığım mı
Bu sevda gele başına
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Kanlar karışa yaşına
Gece gündüz ateşine
Hiç durmayıp yandığım mı
Vadına vefa var gibi
Safi lekesiz nur gibi
Allaha güvenir gibi
Ben sana güvendiğim mi
Meluliyim bahtım kara
Ben düştüm garip diyara
Sen gibi gonca nigara
Bu kadar bağlandığım mı
Kaynak: Aşık Meluli

Söyle Doktor Ölecek Miyim
Meyhanenin şişeleri parlıyor
İçen dostlar zarı zarı ağlıyor
Cerrah gelmiş yaralarım sarıyor

Sayfa 2479

Cabbar deyer gel danışag yazana
Dövr eleyib bu dünyanı gezene
Oğul gerek malı özü gazana
Atadan oğula ne dövlet oğul
Kaynak: Aşık Cabbar

Söyle Sazım (Kendime)
Kuzuya sordum derdimi meledi
Tilkiye sordum da yalan söyledi
Bülbüle açıldım ne kar eyledim
Bulamadım bir tek çare derdime
Arayıp sordum hep kendi kendime
Söyle sazım ne söylersin
Toprak ile dostluk kurdum tozuttum
Rüzgar ile dere tepe gezindim
Yağmur oldum şu dağlardan süzüldüm

Söyle doktor söyle ölecek miyim
Ölmeden yarimi görecek miyim

Bulamadım bir tek çare derdime
Arayıp sordum hep kendi kendime
Söyle sazım ne söylersin

Hamama gittim de yer bulamadım
Yandı yürek yandı kar bulamadım
Gönlüme münasip yar bulamadım

Bir yar sevdim ismi ile avundum
Doğru söze kıymet verdim savundum
Ben bu yüzden dokuz köyden kovuldum

Söyle doktor söyle ölecek miyim
Ölmeden yarimi görecek miyim

Bulamadım bir tek çare derdime
Arayıp sordum hep kendi kendime
Söyle sazım ne söylersin

Hamama giderken bohçam da düştü
Uçkurum kırıldı şalvarım düştü
Zamane oğlanlar peşime düştü
Söyle doktor söyle ölecek miyim
Ölmeden yarimi görecek miyim

Söyle Görüm
Söyle görüm ne belaya uğradın
Gezirdin garşımda salamat oğul
Ne söylersen ele divana kimi
Açırsan başıma elamet oğul
Yahşı oğul düşmeninden bac alar
Her yerde adlanar adı ucalar
Yegin bil ki atan vahtsız gocalar
Dönüb olsan eger bedövlet oğul
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Karacaoğlan dertli Yunus dostum var
Sarı telli dut dalından sazım var
Fikret'im ben bir çift doğru sözüm var
Bulamadım bir tek çare derdime
Arayıp sordum hep kendi kendime
Söyle sazım ne söylersin
Kaynak: Fikret Kızılok

Söyleme (Seher Yeli Sitem Götür)
Seher yeli sitem götür o yare
Ona selam saldığımı söyleme
Düşmüşem derdine amma ne çare
Boynu bükük kaldığımı söyleme
Söyleme nolur söyleme
Söyleme sakın söyleme
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Ona deki seni candan sevmemiş
Ona deki sana yalan söylemiş
Ona deki senlen gönül eylemiş
Hasretinden öldüğümü söyleme

Sayfa 2480

Düşman görse korkusundan erirdi
Doksan üçte gelenleri kururdu
Asaleti cinsi dini söylenir

Söyleme nolur söyleme
Söyleme sakın söyleme

Mihrali Bey konu açanlar açsın
Senin ünün her tarafı dolaşsın
Dinlensin Mihrali tarihe geçsin
Verilir bu vasfı dili söylenir

De Mazlumi seni çoktan unutmuş
De bu sevdan kuru hayal umutmuş
Senden ayrılalı başka yar bulmuş
Saçlarımı yolduğumu söyleme

Mihrali Bey çıktı gine meydana
Ne kadar hanımdır doğuran ana
Kılıcı belendi al kızıl kana
Gülşen bahçesinde gülü söylenir

Söyleme nolur söyleme
Söyleme sakın söyleme

Bey'in çoktur anlatırsak davası
Titretti elinde koca Sivas'ı
Sürüyü sakladı Kangal ağası
Her yerde şerefi şanı söylenir

Bir başıma kaldığımı
Sararıpta solduğumu
Per perişan olduğumu
Söyleme nolur söyleme
Söyleme sakın söyleme

Mihrali Bey sözlerini açmalı
Bunu yazıp tarihlere geçmeli
Kılıcıyla korkuturdu düşmanı
Kılıcı kalkanı kını söylenir

Kaynak: Aşık Mazlumi

Söylenecek Türkümüz Var
Sözümüz bitmedi daha
Söylenecek türkümüz var
Çekildi sevdam çarmıha
Boylanacak türkümüz var
Bülbül güle tutsak bağda
Yarınlara sarkan çağda
Yaylada ovada dağda
Yaylanacak türkümüz var
Yankı yapar sesin sesi
Kim bilir ki neyin nesi
Şiar sınırlar ötesi
Boylanacak türkümüz var

Mihrali Bey'imi bilenler bilir
Güçlü idi bir orduya baş gelir
Ol her yerde kahramanlık söylenir
Böyle kahramanın hali söylenir
Mihrali Bey seni nasıl duyuram
Yiğitlerden seni seçem ayıram
Yaradandır seni böyle kayıram
Püryani bu günkü gün bunu söylenir
Kaynak: Tokatlı Aşık Püryani

Söylenir Gezersin Yaban Ellerde
Söylenir gezersin yaban ellerde
Bağdat diyarına da vardın mı turnam
Medine şehrinde Fadime Anayı efendim
Makamı boyları da gördün mü turnam

Kaynak: Ozan Şiar Can

Söylenir (Mihrali Bey)
Nasıl methetmeyem Mihrali Bey'i
Her yerde şerefi ünü söylenir
Yaptığı yiğitlik aklıma düştü
Azeriden geçen günü söylenir

Medet dergahında da var yar yar
O dergaha yüzlerin sürdün mü turnam
O dergaha yüzlerin sürdün mü turnam
Tılısım erenlerin dost elinden
Kırkların narına durdun mu turnam
Ah yar yar dost dost medet yar yar aman

Mihrali Bey ata biner yürürdü
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Kul Hüseyin'im der ki biz de varalım
Varıp dergahına da yüzler sürelim
Canları feda edip dostu görelim
Sen de bu sırlara erdin mi turnam
Ah yar yar dost dost medet yar yar aman
Ah yar yar dost dost dost
Yaylalar yar yar yar
Ah cana cana dost cana cana
Semahı dönenler otursun şu yana

Sayfa 2481

Benim hikmetimi sarrafa deyin
Kerem sahibi o Vahhab’a deyin
Adil padişah o bir adı sadık
Kılar bir lahzada vaslına layık
Benim hikmetlerim cahil işitmez
Gönlü kara olan öğüdüm almaz
Her kim yazı yazsa nesirle yazsın
Nesirle yazarak maksada varsın

Kaynak: İsmail Kuloğlu

Söyleşi (Münacat Etti Miskin)

Nasihatler kılar yaşlıya gence
Anlamadan iyi ve kötü nece

Münacat etti miskin Hace Ahmet
İlahi kıl bütün insanlara rahmet

İnansın diye bir çok akılsızlar
Velilerden bunları nakil kılarlar

Garip Ahmet sözü asla eskimez
Eğer ki yer altına girse çürümez

Hal dili ile ben amayı dövdüm
Hakikat dili ile cahili sövdüm

Okuyana kılarım ben şefkat
Kıyamette kılacağım şefaat

Eğer alim olsa sadaka canım
İşitip anla inci cevherdir sözüm

Huda kılsa nasip bana cennet
Okuyanlara dilerim ben şefaat

İnci cevher sözüm aleme saçsa
Okuyup anlasa Kuranı açsa

Dileği her ne ise Tanrı vere
Muhabbet şavkın gönlüne sere

O alime canımı kurban kılarım
Bütün ev barkımı ihsan kılarım

Benim hikmetlerim aleme dolan
İşitmeden kim ölse kılar arman

Hani alim hani amil yarenler
Hak’tan söyleyene canın verenler

Benim hikmetlerim dertliye derman
Kişi nasip almazsa yollarda kalan

Kendini bildi ise Hakkı bildi
Huda’dan korktu ve insafa geldi

Benim hikmetlerim fermanı Sübhan
Okuyup anlasan manayı Kur’an

Diri oldukça cihanda har olmaz
Okuyan bendeler hiç bimar olmaz

Benim hikmetlerim alemde sultan
Kılar bir lahzada çölü gülistan

Kıyamette ona hadi olurum
Eğer dertli olsa deva olurum

Kırılmışlık ile kılsa namazı
Kabul olur onun Hakka niyazı

Eğer yüz yıl ömür bulsa o da yetmez
Eğer yer altına girse fikri çürümez

Benim hikmetimi aşıka deyin
Gönlü ayna gibi sadıka deyin

Kişi hikmet etse canı ile
Çıkar canı onun imanı ile

Tamamı kör sağır batını güzaf
Tüm iklimi gezdim bulmadım saf

Kulağa almazsa bu sözü nadan
Ona insan deme o cinsi hayvan
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Sayfa 2482

Hudayım sözünden çıkan bu hikmet
İşitene yağar baranı rahmet

Muhammet Ali kandilde nur iken
Bu cihana sada geldi ün geldi

Melun şeytan tutmaz onun yolunu
Muhammet Mustafa tutar elini

Cihan derya idi dünya dar idi
Cebrail Mikail anda var idi
Bir avuç toprakla dünya kuruldu
Azrail israfil anda sur idi

Benim hikmetlerim dertsize deme
Cevherim bahasız cahile verme
Yesevi hikmetlerin kadrine yat sen
Aşk küpünden meyi bir katre tat sen

Kün deyince karar kıldı ademe
Yedi gün emeğim geçti o deme
Kadir Allah can verince ademe
Akıl fikir ile kül-i kan geldi

Kaynak: Ahmet Yesevi

Söyleyemedim (Düşlerde Sevdim)
Düşlerde sevdim seni söyleyemedim
Sessiz öptüm nefesini söyleyemedim
Sana ben şiirler sözler büyüttüm
Sana ben baharlar yazlar büyüttüm
Sana ben hummalı gizler büyüttüm
Söyleyemedim
Şarkılar yazdım sana okuyamadım
Hep yanımdaydın oysa dokunamadım
Sana ben hayaller düşler büyüttüm
Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm
Sana ben hummalı aşklar büyüttüm
Söyleyemedim
Kaynak: Cevdet Bağca

Söyleyim Bayburt'un Halini
Söyleyim Bayburt'un vas'ı halini
Ülkede bulunmaz bir eşin Bayburt
Bülbüller çeker ahu zarını
Seherde ötüşür kuşların Bayburt
Kahramanlar eli Bayburt Otağı
Şehitler yurdudur bizde Kop Dağı
Bizim elin vardır bahçası bağı
İçinde sallansın sonalar Bayburt
Kaynak: Recep Kırıcı

Söyleyim De Dinlen Mevali Canlar
Söyleyim de dinlen mevali canlar
Evvel Allah bu cihana kim geldi
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Sen talip ol çok iş vardır talipte
Ne ararsan gerçeklerde arifte
Adem nice böyle yattı kalıpta
Ol Hazret-i Âdem dahi dün geldi
Sen talip olup da yakından gözle
Gezme yazı yaban gerçeği özle
Yüz yiğirmi dört bin nebiden özce
Muhammed'e vahy-i Cebrail geldi
Bu işlerin ezelini soranda
Yer gök bina kurdu İsm-i Azam'da
Bu cihanı var eyleyip düzende
Ali Muhammet'ten gayrı kim geldi
Doksan bin er Horasan'ın bendidir
Vallah billah aşıkların andıdır
Pîrim Hünkar Hacı Bektaş kendidir
Cümlemize Hacı Bektaş pir geldi
Miraç'ta danıştık doksan bin kelam
Cebrail Ali'ye getirdi selam
Dört kitaba indi levh ile kalem
Aşıklar da bu cihana sır geldi
Veli'm bu sözlere inandık vallah
Hak ben-i ademde arayıp bulmak
On sekiz bin alem yaratan Allah
Cevlan edip bu cihana bir geldi
Kaynak: Aşık Veli

Söyleyin Güneşe
Söyleyin güneşe erken doğmasın
Nazlı yar yoldadır benzi solmasın
Gölge etmesin sebep olmasın
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Başta gider ülger ile terazi
Çok ederler nazlı yare garezi
Ülger terazi ayırma bizi
Bülbülü tuttumda güle bağladım
Bülbül gigan etti bende ağladım
Dağlar haremi açma yaremi

Sayfa 2483

Sizi bu illerden biz vekil seçtik
Gel yarını düşün söz veren dostum
Nebyanlı'nın bağrı yanmış ne etsin
Tilkinin yerine kurdu mu seçsin
Tek dileği vardır mekanın çöksün
Yoksul halkım gelip bir düzen kura
Kaynak: Ozan Nebyanlı

Söz Senetten Öte Bir Şeydir
Ruhlar alemiyle varoluş başlar
Söz vermişiz orda Rabb’imiz tektir
Dirilişte akid yoksa yavaşlar
Söz vermek senetten öte bir şeydir
Sorumluluk başlar yuva içinde
Çile kolu bağlar binbir biçimde
Ateşi ört duman olsa göçünde
Söz vermek yürekten öte bir şeydir
Kutlu insan değil mağra adamı
Gönül mirasıyla doldur odanı
Sandalın sahilde bekler sedanı
Söz vermek kürekten öte bir şeydir
Söz verdim gelmedim bil ki hastayım
Sesim duyulmazsa belki yastayım
Mazeret ulaşmaz kabir taştayım
Söz vermek sürekten öte bir şeydir
Malkoç Ali sözden aldın dersini
Önce vefa gelir dışla tersini
Saman uçsun buğday duyar sesini
Söz vermek merekten öte bir şeydir

Söz Verip De Gelin Mi Oldun
Bağlarına vardım elma yoğudu
Bu yıl dünürcün de gayet çoğudu
İyi oldu sevdiğim senin vardığın
O zalim köyünde güzel yoğudu
Bahar gelmeyince güller açar mı
Kanattan yareli durnam uçar mı
Kız insan sözünden hiç vazgeçer mi
Hani ben ellere varmam diyodun
Hani ben sözümden dönmem diyodun
Evleri selamet tavuk yayılır
Göğsünün üstünde düğme sayılır
Böyle muhannete nasıl kıyılır
Söz verip de cayışına ne dersin
Söz verip de gelin m'oldun ellere
Baharın içinde çağlıyo seli
Ellere sardırdın kız ince beli
O zaman Allah'dan istedim ölüm
Ellerin koynuna girdiğin için
Söz verip de cayışına ne dersin
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Söz Veren Dostum
Bizim yıkık damın bacası tütmüyor
Hasta yavrularım doktor görmüyor
Şu yoksulluk bilmem neden gitmiyor
Söyle başkentteki söz veren dostum
Dört yılda bir uğruyorsun köyüme
Kurbanlar kesmiştik sözlerinize
Umutlar verdiniz türlü şekilde
Hani nerde bolluk söz veren dostum
Olan varımızı hep size verdik
Bir oy için sağda solda döğüştük
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Sözlerin Andırır Oğul Balını
Sözlerin andırır oğul balını
Gel karşıma sen salını salını
Islak gözlerimin bil ahvalını
Bildim anı iki gözlü çay dedi
Dedim sen oldukça karşımda yırak
Artıyor bendeki derd-i iftirak
Kulağını ver döşüme dinle bak
Yar dinledi çalınıyor nay dedi
Birgün gördüm o gözleri karayı
Aman dedim bul derdime çarayı
Dedim kaçtır say sinemde yarayı
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Acısını sen çekersin say dedi
Mağrurlanır baş kaldırır yörürsün
Beni aşkın ateşiyle sürürsün
Birgün zulmün cezasını görürsün
Eyvah bunu bilmiyordum vay dedi
Kaynak: Kamil Sarıateş

Sözün Bilmez Bazı Cahil 1
Sözün bilmez bazı cahil elinden
Edep ağlar erkan ağlar yol ağlar
Bülbülün feryadı gonca gülünden
Gülşen ağlar bülbül ağlar gül ağlar
İyiye hizmet et olasın iyi
Öter defler gibi sinemin neyi
Bu çarkın elinden el aman deyi
Geda ağlar sultan ağlar kul ağlar
Her kaçan cuş edip çağlasa seller
Açılır laleler sümbüller güller
Davulbaz çalınıp çalkanır göller
Şahin ağlar turna ağlar tel ağlar
Kamil olanların bellidir yeri
Yoluna koyarlar can ile seri
Hakkın didarını görenden beri
Gökler ağlar derya ağlar sel ağlar
Gevheri der dertli gönlümüz hasta
Armağan eyle gel canını dosta
Kimi abdal olmuş girmiştir posta
Aba ağlar hırka ağlar şal ağlar
Kaynak: Aşık Gevheri

Sözünden Belli (Güruh-u Naciye)
Güruh-u Naciye Ereyim Dersen
Bu Yola Girenler İzinden Belli
Can Verip Cemalin Göreyim Dersen
Cemalin Görenler Gözünden Belli
Efendim Tabibim
Kamildir Mürşidin Gerçek Haberi
Al-i Abanın Çoktur Hüneri
İşi Sağ Yüzü Ak Erlerin Eri
Gezdiği Yerlerde İzinden Belli
Beden Aleminden Ruha Erişen
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Sayfa 2484

Sırr-ı Hakikata Katıp Karışan
Güruh-u Naciye Yetip Yetişen
Muhabbet Ehlini Nazından Belli
Yüzünden Belli Sözünden Belli
Turabi Babanın Sözüne İnan
Zülfikar Kuşanıp Düldüle Binen
Hazırdır Nazırdır Gönülde Her An
O Gönül Sahibi Yüzünden Belli
Kaynak: Aşık Turabi

Standartı Yakaladık (Çok Şükür)
Avrupanın çıtak çıtak boynuzu
Sayesinde yedik ayvayı muzu
Her işçiye gol attı alman kızı
Standartı yakaladık çok şükür
Çamur iken şose oldu yolumuz
Tüm dünyada kıymetlendi çulumuz
Ne mutlu ki altın oldu pulumuz
Standartı yakaladık çok şükür
ABD'i tuttuk tekmeyi vurduk
Uçak sanayii'ni Sivasa kurduk
İlk uçağı Hakkariye uçurduk
Standartı yakaladık çok şükür
Seksen ile yaptık tranvay ağı
Kurar iken aldık beriye dağı
Deveyle atladık hendekte çağı
Standartı yakaladık çok şükür
Avrupayı bir kenara kıstırdık
Anlaşmaya mühürünü bastırdık
Doğudaki petrolleri açtırdık
Standartı yakaladık çok şükür
Hamburgerde dünyada birinciyiz
Kokerece bir numara kinciyiz
Gelirinde parlak birer inciyiz
Standartı yakaladık çok şükür
Fert geliri hafta da tam bin dolar
Hortumcumuz artık kemençe çalar
At medeni artık neylesin yular
Standartı yakaladık çok şükür
Şakir ile helmutun bir farkı yok
Artık halkın içindeki korku yok
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İlhami der bundan güzel şarkı yok
Standartı yakaladık çok şükür
Kaynak: İlhami Arslantaş

Su Akar Güldür Güldür
Bağda gülü budadım
Gülü güle bağladım
(Bağlantı)
Su akar güldür güldür
Gel de yar beni güldür
Bir damlacık kanım akmaz
Öldürürsen sen öldür
Yarim bağladı dese
Ona kurban eyledim
Bağlantı
Bağda budadım dalı
Bugün görmedim yari
Bağlantı
Yari gördüm diyene
Gümüş hamaylı takın
Bağlantı
Kaynak: Rıfat Balaban

Su Akarı Kendi Bulur
Dünya benzer hir hasise
Ömrümüz hep hep desise
Geldiğinde zor kasise
Her şey talan talan olur
Olacaklar o an olur
Felek çakmağını çakar
Yakacağı canı yakar
Nafiledir yalvar yakar
Her şey talan talan olur
Olacaklar o an olur
Harlanırsa yanar özün
Mutluluğu görmez gözün
Gece olur her gündüzün
Her şey talan talan olur
Olacaklar o an olur
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Sayfa 2485

Budur bizim ahirimiz
Olmayacak zahirimiz
Dahi olsa mahirimiz
Her şey talan talan olur
Olacaklar o an olur
Konduğumuz bir ince dal
Dalda da yok bizde de hal
İster hak et istersen çal
Her şey talan talan olur
Olacaklar o an olur
Der ilhami sözümse de
İlim bana çözümse de
Kitap benim gözümse de
Her şey talan talan olur
Olacaklar o an olur
Su akarı kendi bulur
Kaynak: İlhami Arslantaş

Su Bağlasam Gelir Mi (Ana Can)
(Ana can ana) Su bağlasam gelir mi
(Ana can ana) Sulasam göğerir mi
(Ana can ana) Nazlı yar uykudaymış
(Ana can ana) Öpsem yar uyanır mı
(Ana can ana) Saç sarı zülüf sarı
(Ana can ana) Kars'a yolladım yarı
(Ana can ana) Sen Mevla'yı seversen
(Ana can ana) Tez gönder gelsin yari
Kaynak: Muharrem Akkuş

Su Bulanık İçilmez
Su bulanık içilmez
Çayır ince biçilmez
Bana yardan geç derler
Yar tatlıdır geçilmez
Bağa girdim üzüme
Tevek değdi gözüme
Tevek gözün kör olsun
Yar göründü gözüme
Kaynak: Filinta Niyazi

Su Doldurur Bakıra
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Su doldurur bakıra
Gönlüm düştü çakıra
Çakır seni vermezler
Benim gibi fakire
(Bağlantı)
Ah aman aman çakırım
Sen zengin ben fakirim
Gece gündüz sendedir
Benim aklım fikirim
Sırma saçlı çakırım
Yok mu sen de hatırım
Seni bana verseler
Bülbül gibi şakırım
Bağlantı
Mektup yazdım çakıra
Sevgim sığmaz satıra
Saçından bir tel ver de
Olsun bana hatıra
Bağlantı
Kaynak: Hüseyin Er

Su Gelir Akmayınan
Su gelir akmayınan
Sel daşı yıkmayınan
Adam adamı yemez
Bir kere bakmayınan
(Bağlantı)
Amman aman garabet
Dön de yönün yara get
Amman aman garabet
Dön de yönün yara get
Su gelir aşırmadan
Doldur ver daşırmadan
Eğil eğil bir öpim
Aklımı şaşırmadan

Sayfa 2486

Bağlantı
Kaynak: Kıymet Küçük

Su Gelir Akmayınan
Su gelir akmayınan nenni
Ne olur bakmayınan
Aslan karam nenni
Aman nenni nenni
Uyutayım seni
Yavrum ninnilerle
Büyüteyim seni
Çirkin güzel mi olur nenni
Som altın takmayınan
Aslan karam nenni
Aman nenni nenni
Uyutayım seni
Yavrum nennilerle
Büyüteyim seni
Kalenin ardı tandır nenni
Yandır Allah'ım yandır
Aslan karam nenni
Aman nenni nenni
Uyutayım seni
Yavrum ninnilerle
Büyüteyim seni
Yarim küsmüş gidiyor nenni
Döndür Allah'ım döndür
Aslan karam nenni
Aman nenni nenni
Uyutayım seni
Yavrum ninnilerle
Büyüteyim seni
Kaynak: Yöre Ekibi

Bağlantı

Su Gelir Ark Uyanır

Su gelir vezneyinen
Malım yok hezneyinen
Benden kurtulamazsın
Gurbette gezmeyinen

Su gelir ark uyanır
Dağlar yeşil boyanır
Sen orada ben burada
Buna can mı dayanır
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Su gelir güldür müldür
Marhamam dolu güldür
Havada uçan kuşlar
Ahvalim yare bildir
Su gelir taşa değer
Kirpikler kaşa değer
Yardan bir name gelmiş
Aziz bir başa değer
Kaynak: Faruk Kaleli

Su Gelir Bulanarak
Su gelir bulanarak
Bahçeyi dolanarak
Buna can mı dayanır
Yar geçti salınarak
Aman amman elmalı
Yar seni nerde bulmalı
Seni bulduğum yerde de
Sıkı sıkı sarmalı
Su gelir millendirir
Çayırı çimlendirir
O yarin bakışları
Ahrazı dillendirir

Sayfa 2487

Seni bulduğum yerde de
Sıkı sıkı sarmalı
Söz: Ali Rıza Güney

Su Gelir Çağlar Ayşem
Su gelir çağlar Ayşe'm
Gülen göz ağlar Ayşe'm
Gelinlik kuşağını
Sana kim bağlar Ayşe'm
Ayşe'nin kara kaşı
Al yeşil bağlı başı
Ayşe'me kurban olam
Gelinlik oldu yaşı
Ayşe gel kaçma ele
Düşürme beni dile
Gece gündüz ağladım
Göz yaşım döndü sele
Kaynak: Selahattin Erorhan

Su Gelir Güldür Güldür
Bağda gülü budadım
Amanın bağda gülü budadım
Haydi de gülü güle bağladım

Aman amman elmalı
Yar seni nerde bulmalı
Seni bulduğum yerde de
Sıkı sıkı sarmalı

Su gelir güldür güldür
Gel de yar beni güldür
Bir damlacık kanım akmaz
Öldürürsen sen öldür

Su gelir kütüğünden
İçilmez köpüğünden
Yılan olsam sarılsam
O yarin topuğundan

Yarim bana dönerse
Amanın yarim bana dönerse
Haydi de ona kurban adadım

Aman amman elmalı
Yar seni nerde bulmalı
Seni bulduğum yerde de
Sıkı sıkı sarmalı
Havuzu dolandırma
Suyunu bulandırma
Pek de güzel değilsin
Gönlümü bulandırma
Aman amman elmalı
Yar seni nerde bulmalı
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Su gelir güldür güldür
Gel de yar beni güldür
Bir damlacık kanım akmaz
Öldürürsen sen öldür
Bağda budadım dalı
Amanın bağda budadım dalı
Haydi de görmedim bugün yari
Su gelir güldür güldür
Gel de yar beni güldür
Bir damlacık kanım akmaz
Öldürürsen sen öldür
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Gören maşallah desin
Amanın gören maşallah desin
Haydi de kimin var böyle yari
Su gelir güldür güldür
Gel de yar beni güldür
Bir damlacık kanım akmaz
Öldürürsen sen öldür
Kaynak: Samiye Balaban

Su Gelir Güldür Güldür
Su gelir güldür güldür
Gelin testini doldur
Testi tamam olunca
Halini yare bildir
Su gelir kütüğünden
İçilmez köpüğünden
Yarin pembe şalvarı
Islanır topuğundan

Sayfa 2488

Dama koydum yakacak
Yarın tren kalkacak
Ben buradan gidersem
Sana kimler bakacak
Kaynak: Malatyalı Necati

Su Gelir Lüle Lüle (Hopla Da Gel)
Su gelir lüle lüle
Yar gelir güle güle
Elinde ipek mendil
Terini sile sile
(Bağlantı)
Hoy ninna ninna hopla da gel
Fistanı şalvarı topla da gel
Su gelir kütüğünden
İçilmez köpüğünden
İpek olsam sarılsam
Kızların topuğundan
Bağlantı

Kaynak: Mustafa Arıtürk

Su Gelir Kütüğünden
Su gelir kütüğünden
İçilmez köpüğünden
İpek olsam sarılsam
Yarimin topuğundan
Hele gel beri gel beri
Dola kolların sar beni
Gerdandan a kanteri
Şerbet eyle ver beri
Ay buluta gidiyor
Gözüm yari görüyor
Çekilecek dert değil
Mevlam sabır veriyor
Kaynak: Aziz Şenses

Su Gelir Lüle Lüle
Su gelir lüle lüle
Yar gelir lüle lüle
Genç ömrümü çürüttün
Gözyaşı sile sile

Su gelir taşa değer
Kirpikler kaşa değer
Yardan bir name gelmiş
Aziz bir başa değer
Bağlantı
Kaynak: Nazmi Özalp

Su Gelir Meste Gider (Yaylalar)
Su gelir meste gider (Yaylalar yaylalar)
Dolanır dosta gider (Yaylalar yaylalar)
Yıkılası gurbete (Yaylalar yaylalar)
Sağ gelen hasta gider (Yaylalar yaylalar)
Su gelir taşa değer (Yaylalar yaylalar)
Kirpikler kaşa değer (Yaylalar yaylalar)
Yarden bir selam gelmiş (Yaylalar yaylalar)
Aziz bir başa değer (Yaylalar yaylalar)
Gidemem önüm dağdır (Yaylalar yaylalar)
Sinem meyvalı bağdır (Yaylalar yaylalar)
Ben kazanım yar yesin (Yaylalar yaylalar)
Nice ki canım sağdır (Yaylalar yaylalar)
Kaynak: Hasan Korkut
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Su Gelir Millendirir
Su gelir millendirir aman
Çayırı çillendirir
Senin şu bakışların
Ahrazı dillendirir

Sayfa 2489

Sevdüm yarin huyunu
Çok aradım bulmadım
Sevdüğümün köyünü
Leyla Leyla bir su doldur
Yavaş yörü sevdan öldürür meni

Gitme uzak yollarına
Gurban olduğum
Datlı söyler dillerine
Hayran olduğum

Suyu bende bağladın
Yüreğimi dağladın
Eşittim yar evlenmiş
Diz çökerek ağladım

Su gelir daşa değer aman
Kiprikler kaşa değer
Merak etme sevdiğim
Bir gün baş başa değer aman

Leyla Leyla bir su doldur
Yavaş yörü sevdan öldürür meni
Kaynak: Mehmet Bülbül

Kaynak: Neşet Ertaş

Su Gelir Taşa Değer

Su Gelir Millendirir

Su gelir taşa değer
Kirpikler kaşa değer
Yardan bir name geldi
Azizdir başa değer

Su gelir millendirir
Çayırı çimlendirir
Benim bir efendim var
Dilsizi dillendirir
Hanım oynasın oynasın
Sür cezveler kaynasın
Hanım seni sevenler doymasın
Su gelir hazneyinen
Param yok vezneyinen
El adama kız vermez
Sokakta gezmeyinen
Hanım oynasın oynasın
Sür cezveler kaynasın
Hanım seni sevenler doymasın
Kaynak: Yöre Ekibi

Su Gelir Millendirir
Su gelir millendirir
Çimeni göllendirir
Öyle bir yar sevmişem
Erciş'i dillendirir
Leyla Leyla bir su doldur
Yavaş yörü sevdan öldürür meni
Derelerin suyunu
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Oy nedim hanım nedim
Oy nedim canım nedim
Gel seni alim gidim
Gelmezsen nasıl edim
Çoh da güzel değilsen
Gönüldür nasıl edim
Dağlar başına felek
Döner başıma felek
Akibet kuş kondurdun
Mezer daşıma felek
Oy nedim hanım nedim
Oy nedim canım nedim
Gel seni alim gidim
Gelmezsen nasıl edim
Çoh da güzel değilsen
Gönüldür nasıl edim
Ağam ne yanni gidim
Dönim Şam'a mı gidim
Başım alim ne yanni gidim
Sabahdan galhim Ahşam'a gidim
Oy nedim hanım nedim
Oy nedim canım nedim
Gel seni alim gidim
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Gelmezsen nasıl edim
Çoh da güzel değilsen
Gönüldür nasıl edim

Su Gelir Taştan Akar
Su gelir taştan akar gül gülin olim
Süzülür baştan akar sevdigin olim
Kızları ağlatmayın gül gülin olim
Göz yaşı içten akar sevgilin olim.
Yanağın yanağıma gül gülin olim
Dodağın dodağıma sevdigin olim
Gece gel konağıma gül gülin olim
Yen geldim bu köye gül gülin olim
Vuruldum orta boya sevgilin olim
Orta boylu güzel kız gül gülin olim
Yanakları kırmızı sevdigin olim
Yanağın yanağıma gül gülin olim
Dodağın dodağıma sevdigin olim
Gece gel konağıma gül gülin olim
Kaynak: Muharrem Akkuş

Su İçemem Testiden
Su içemem testiden
Sensin beni mesteden
Akibeti hayirolsun
Seni de bana dost eden
Ağa yarim nenni nenni
Paşa yarim nenni nenni
Dola kolların sarıl boynuma
Yarı delikanlı aman şekerli ballı
Aman elma yanaklı aman kiraz dudaklı
Su içtim yudum yudum
Gel benim nazlı dudum
Dünya güzel kesilse
Sensin benim umudum
Ağa yarim nenni nenni
Paşa yarim nenni nenni
Dola kolların sarıl boynuma
Yarı delikanlı aman şekerli ballı
Aman elma yanaklı aman kiraz dudaklı
Bu su böyle akmasın
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Sayfa 2490

Edrafını yıkmasın
Bugün hovarda gönlüm
O göz böyle bakmasın
Ağa yarim nenni nenni
Paşa yarim nenni nenni
Dola kolların sarıl boynuma
Yarı delikanlı aman şekerli ballı
Aman elma yanaklı aman kiraz dudaklı
Kaynak: Ramazan Şenses

Su İçtim Yudum Yudum
Su içtim yudum yudum
Gel benim nazlı Dudu'm
İki dünya bir olsa
Sensin benim umudum
Su akar kütüğünden
Bulanır köpüğünden
İpek olsam dolaşsam
Dudu'mun topuğundan
Su akar lüle lüle
Yar gelir güle güle
Elinde sırmalı mendil
Terini sile sile
Kaynak: Nazmi Özalp

Su Koydum Su Tasına
Su koydum su tasına
Havlinin ortasına
Eğer koynun var ise
Gel atın terkisine
Ata bindirdin beni
Çayda indirdin beni
Nazlı yarin yanında
Vurun öldürün beni
Dağda ceylanın izi
Verir içime sızı
Ağlatmayın yiğidi
Verin sevdiği kızı
Kaynak: Zafer Acar

Su Külekte Bulani
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Su külekte bulani
Neriman damda dolani
Çok gelip geçme burdan
Baytar bahan huylani
(Bağlantı)
Neriman dolan gel
Çantay kolida
Hergün bize gel
Baylar begin kızıyam
Almadan kırmızıyam
Eli elimde olsa
Dilenmeye razıyam
Bağlantı
Havuz başında durdum
Çantamı yere vurdum
Orta mektep içinde
Ben nerimana vuruldum
Bağlantı
Kaynak: Abdullah Uyanık

Su Sızıyor Sızıyor
Su sızıyor sızıyor
Taşların arasından
Eğil bir yol öpeyim
Kaşların arasından
(Bağlantı)
Oğlan mayilem oğlan
Sözüne de kavilem oğlan
Enişte bana pişt demiş
Yalan aslanım yalan
Denizin kenarında
Kalayladım kazanı
Bir güzelin uğruna
Yedim ıramazanı
Bağlantı
Kar yağıyor yağıyor
Abamı giyeceğim
İhtiyara (sakallıya) varıp da
Baba mı diyeceğim
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Sayfa 2491

Bağlantı
Kaynak: Mucip Arcıman

Su Ver Leylam Yanıyorum
Gece gündüz arıyorum
Uçan kuştan soruyorum
Aşkın ile ateş oldum
Su ver Leylam yanıyorum
Beyaz giydim karalandı
Ciğer parem yaralandı
Deli gönlüm alevlendi
Su ver Leylam yanıyorum
Yar elinden bade içtim
Görünmez dertlere düştüm
Billahi ben benden geçtim
Su ver Leylam yanıyorum
Kaynak: Bedri Çağlayan

Sucaklı'yı Bastılar
Sucaklı'yı bastılar
Çalıya da martin astılar
Al(i) Efe'nin ölüsünü İzzet'im
Bergama'da astılar
Yandım Allah yandım yanılmışım ben
Yedi senelik arkadaşım İzzet'ten ayrılmışım ben
Sucaklı'nın alt yanında
İnden aman evim var
Alıverin martinimi İzzet'im
Senden başka kimim var
Yandım Allah yandım yanılmışım ben
Yedi senelik arkadaşım İzzet'ten ayrılmışım ben
Sucaklı'nın ortasında
Halı aman yayılır
Halı değil kız kardeşim İzzet'im
Kanım yere yayılır
Yandım Allah yandım yanılmışım ben
Yedi senelik arkadaşım İzzet'ten ayrılmışım ben
Sucaklı'nın çeşmeleri
Harıl harıl harleyor
Annem ile kız kardeşim İzzet'im
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Sayfa 2492

Merak etmiş ağleyor
Yandım Allah yandım yanılmışım ben
Yedi senelik arkadaşım İzzet'ten ayrılmışım ben

Sancılandı içim doğuma hazır
Sonunda söyledim bozuldu huzur
Dilesem olmuyor binlerce özür
Olan oldu gülüm suçlu gönlümdür

Kaynak: Hasan Çakı Efe

Suç Bizim (Felek Diye)
Felek diye bilinmeze
Yıllar yılı çatmadık mı
El açıp da görünmeze
Yalvararak yatmadık mı
Mezarlığın ölüsünü
Sözde cennet hurisini
Elif Lam Mim suresine
Anlamadan ötmedik mi
Zemzem suyu hurmaları
Ensemize vurmaları
Düşü hayra yormaları
İlaç gibi yutmadık mı
İçimizin aynasını
Yıktık güzel dünyasını
Uyduruksu meyvesini
Pazarlarda satmadık mı
Elden duyma bir söz ile
Sürülerde çok yoz ile
Elde çomak kör göz ile
Kendimizi gütmedik mi
İyi kötü nam salana
Kapı açtık çok talana
Söylenilen her yalana
Birkaç daha katmadık mı
Yiğit'im has hamurunda
Ütülerek kumarında
Karanlığın çamurunda
Günden güne batmadık mı

Dağlara taşlara açtım derdimi
Boşalttım içimde bütün kurdumu
Duydun mu sesimi sana vardı mı
Olan oldu gülüm suçlu gönlümdür
Rüzgarlara binip ulaşsam sana
Saçının teliyle dolaşsam sana
Eline kınada bulaşsam sana
Olan oldu gülüm suçlu gönlümdür
Yücelerde başım dumanlar aldı
Yaban elde gönlüm çok garip kaldı
Tabibin ilacı kar etmez oldu
Olan oldu gülüm suçlu gönlümdür
Soğuktan üşüdüm gurbetin kışında
Bir ateş yakmışım dağların başında
Yiğit'lik sökmüyor gönül işinde
Olan oldu gülüm suçlu gönlümdür
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Suçu Yok (Başında Dert Bela)
Başında dert bela yalan dünyada
Hay etti araya daldı suçu yok
Bilmiyor bir çile böyle başında
Sebepsiz sarardı soldu suçu yok
Çok alay eyledi elin alıyla
Kimseye hayırı yoktu halıyla
Zengin oldu fitne fesat yoluyla
Mazlumun malını aldı suçu yok
Kimde para görse diyor bana mı
Çaldı varlığımı üzdü anamı
Evimden eleğim damdan danamı
Ahırdan atımı çaldı suçu yok

Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Suçlu Gönlüm (İçime Ateşi)
İçime ateşi nereden yaktım
Dolana dolana çevrende aktım
Gönlümü gönlünün peşine taktım
Olan oldu gülüm suçlu gönlümdür
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Yaptığı herşeyi güzelce saklı
Yanına uğrasan feryatlı ahlı
Gündüz külahlıdır gece silahlı
Zorla el evinde kaldı suçu yok
Bu Gürani Doğan der feryadından
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Onda iman vicdan kuru odundan
Korkar olduk gece gündüz adından
İçimize ateş saldı suçu yok

Sayfa 2493

Yedi kardeş idik bindirdik ata
Şevkettik kavimli kardeşli öte
Köprüye varınca oldu bir hata
Nettin Kızılırmak allı gelini

Kaynak: Gürani Doğan

Suda Balık Oynuyor
Suda balık oynuyor
Canım sana kaynıyor
Düştüm merhametsize
Hiç halimden bilmiyor
Leyli leyli köylü kızı
Sen allar gey ben kırmızı
Yine doğdu tan yıldızı
Doğmaz olsun tan yıldızı
Suda balık yan gider
Açma yaram kan gider
Açma güzel sineni
Cahilim aklım gider
Leyli leyli köylü kızı
Sen allar gey ben kırmızı
Yine doğdu tan yıldızı
Doğmaz olsun tan yıldızı
Kaynak: Neşet Ertaş

Suda Balık Yan Gider
Suda balık yan gider yandım amman
Açma yarem kan gider
Yaralıyam bana değme baygınam gel gördüm eğle
Buna tabip neylesin yandım amman
Ecel gelmiş can gider
Yaralıyam bana değme baygınam gel gördüm eğle
Su başı duman oldu yandım amman
Hallerim yaman oldu
Yaralıyam bana değme baygınam gel gördüm eğle
Bana dert açan güzel yandım amman
Ellere derman oldu
Yaralıyam bana değme baygınam gel gördüm eğle
Kaynak: Hayriye Temizkalp

Suda Boğulan Gelin
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Kayığa varınca kayık yıkıldı
Beşyüz sağmen birden suya döküldü
Fakir fukarının beli büküldü
Nettin Kızılırmak allı gelini
Tüfek getirin kartalı vuralım
Dalgıç getirin gelini bulalım
Biz gelinsiz köye nasıl varalım
Nettin Kızılırmak allı gelini
Sağmenler de kaya gibi dolaşır
Yengeler de kuzu gibi meleşir
Güveye karalı haber ulaşır
Nettin Kızılırmak allı gelini
Kaynanası der ki gelin gelmedi
Kayınbabası der gönlü olmadı
Cehizler geldi de damlar almadı
Nettin Kızılırmak allı gelini
Der Said'im orda ben olmasaydım
Ölü yüzlü gelin hiç görmeseydim
Şu yalan dünyada murat alsaydım
Nettin Kızılırmak allı gelini
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Suda Oynar Balık (Name Gelin)
Suda oynar balık
Ne yamanda yanık
Arzedeyim Name'm
Neden gönlün yanık
Derim Name'm derim
Satın alır yerim
Bir gün olur Name'm
Ben sana neler derim
Bahçelerde iğde
Hep dalları yerde
Benim Name'm nerde
Bahçelerde suda
Derim Name'm derim
Satın alır yerim
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Bir gün olur Name'm
Ben sana neler derim

Sayfa 2494

Yeşil olur gerdemenin yaprağı
Al al olmuş o yarimin yanağı
Sırma saçlar ince belden aşşağı

Kaynak: Sadık Ergun

Sudağ'ın Karşısı Çardak
Sudağ'ın karşısı çardak
Penceresi allı parmak
Ahdım olsun seni sarmak
Sardıklarım yalan oldu
Yalan oldu viran oldu
Sudak bize haram oldu
Sudağ'ın yolları burma
Ağaçları verir hurma
Gülerek karşımda durma
Sardıklarım yalan oldu
Yalan oldu viran oldu
Sudak bize haram oldu

Sular Akar Delik Taştan

Bağlantı
Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Sular Durulur Derler (Ninnoşum)
Sular durulur derler
Güzel sorulur derler
Yari gönlünde ara
Arayan bulur derler
(Bağlantı)
Ey ninnoşum ninnoşum
Ben sana vurulmuşum
Eller almış yarini
Ben yarsızım bir hoşum
Suların akışına
Ben yandım bakışına
Seni merhem dediler
Sinemin yarasına

Sular akar delik taştan
Sen çıkardın beni baştan efendim aman
Ayırdılar can yoldeşten

Bağlantı

Al gel oğlan mor şişeyi
Vakit geldi at döşeği efendim amman

Sulara Den Akmasın

Ben şu dağdan aşam dedim
Etrafını dolaşam dedim efendim aman
El oğluna yanaşam dedim
Al gel oğlan mor şişeyi
Vakit geldi at döşeği efendim amman

Kaynak: Faik Okutken

Sulara den akmasın
Yar yoluma bakmasın
Zaten ben yanıyom da
Bir de kendi yakmasın
Sallan boyu güzelim güzelim
Gel bilece gezelim gezelim
Düşman bağrın ezelim ezelim

Kaynak: Yöre Ekibi

Sular Akar Gerdemenin Üstünden
Sular akar gerdemenin üstünden
Bildim seni yemeninden örtünden
Bir su içem elindeki testinden
(Bağlantı)
Canım feda yanağının alına
Rızan ile gelsem senin yanına
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Sular coşkun akar mı
Kevgir gibi bina çöker mi
Hilal gibi yar olan da
Hiç yıldıza bakar mı
Sallan boyu güzelim güzelim
Gel bilece gezelim gezelim
Düşman bağrın ezelim ezelim
Sular coşkun akar mı
Yar yoluma bakar mı
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Sayfa 2495

Beni yardan ayıran da
Hiç Allah'tan korkar mı

Birgün silah çatamadım
Suları ıslatamadım

Sallan boyu güzelim güzelim
Gel bilece gezelim gezelim
Düşman bağrın ezelim ezelim

Ekin ektim başak yılan
Kuşandığım kuşak yılan
Yorgan akrep döşek yılan
Birgün rahat yatamadım
Suları ıslatamadım

Kaynak: Süreyya Özer

Suları Çekilmiş Denize Dönsek
Suları çekilmiş denize dönsek
Gittiğimiz yollar anlatır bizi
Ardımızda sığınaklar
Önümüz kar boran

Ne payem oldu ne sayem
En doğruya varmak gayem
Düşüncemdir tek sermayem
Alan yoktur satamadım
Suları ıslatamadım

Ölüm bizden sonra
Çaresiz gibi
Ölüm bizden sonra
Çok bekler gibi

Yolum yokuş izim ayrı
Dilim yansız sözüm ayrı
Bedenimden özüm ayrı
Biri bire katamadım
Suları ıslatamadım

Ağaçsız yollara
Yollara dönsek
Koştuğumuz çocuklar
Anlatır bizi
Başımızda bulutlar
İçimiz deniz

Talipli yoktur sevgiye
Anlamadım neden niye
Canlar gücenmesin diye
Can attım gül atamadım
Suları ıslatamadım

Ölüm bizden sonra
Çaresiz gibi
Ölüm bizden sonra
Çok bekler gibi
Yıldızsız karanlık
Geceye dönsek
Seni yakan güneş
Anlatır bizi
Bir yanımız yeryüzü
Bir mavilik
Ölüm bizden sonra
Çaresiz gibi
Ölüm bizden sonra
Çok bekler gibi

Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Sultan Murat'a Ağıt
Sultan Murat eydür şimdi zamane
Bize de kalmadı beyler elveda
Büküldü kametim döndü kemane
Gezüp seyrettiğim dağlar elveda
Ardımca gelen sevgili telekler
Tersine devretti çarh-ı felekler
Yeniçeri sipahiler solaklar
Önümce yürüyen kullar elveda
Hep kullarım alayıma dizilsin
Kullarımın esamisi yazılsın
Tabutum düzülsün kabrim kazılsın
Varıp seyrettiğim çöller elveda

Kaynak: Grup Mayıs Rüzgarı

Suları Islatamadım
Savaştayım elli yıldır
Ömrüm geçti boşalt doldur
Anlamadım bu ne haldir
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Ecelim yetişti yıldızım düştü
Dostlarım ağladı düşmanım güldü
Yapılan kadırgam deryada kaldı
Şu Malta’ya giden yollar elveda

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Kuloğlu dostların yüzü ağ olsun
Düşman olanların bağrı dağ olsun
Kardeşim Sultan İbrahim sağolsun
Oturduğumuz taht-u saray elveda
Kaynak: Kuloğlu

Sultan Ramazan
Onbir ayın sultanısın
İnananların ayısın
Şu kalbimin kalayisin
Hoş geldin sultan Ramazan
Onbir ay dolanıp geldin
Müminlere huzur verdin
İlahi nurları serdin
Hoş geldin nurlu Ramazan
İnce'm sultana eş olsa
Gönüller sevgiyle dolsa
Garibe sofra kurulsa
Gönüller doysa Ramazan

Sayfa 2496

Yola dedi de yürüdü
Şamlı çıkıp kaçar köyden
Sofu beri bakmaz Hoy'dan
Mert var ise işte meydan
Gele dedi de yürüdü
Nesne yok imiş aslında
Halife dikmiş yerinde
N'arar Yusuf'un şehrinde
Köle dedi de yürüdü
Almak gerek kuh-i Kaf'ı
Kırım var mı ola dahi
Horasan'da ise Şah'ı
Bulam dedi de yürüdü
Bahşi eydür Mehdi budur
Yücemize irgör Kadir
Kılavuzsa İlyas Hızır
Yola dedi de yürüdü
Kaynak: Aşık Bahşi

Kaynak: Sabit İnce

Sultan Suyu Gibi Çağlayıp Akma

Sultan Seccadesin Yaymış Köşeye

Sultan suyu gibi çağlayıp akma
Durulur gam yeme divane gönül
Dam başında duman dağbaşında kış
Görülür gam yeme divane gönül

Sultan seccadesin de yaymış köşeye
Amanın beyler köşeye
Bir çift selam olsun nazlı Ayşe’ye
Amanın beyler Ayşe’ye
(Bağlantı)
Olsun olsun yar güzel olsun
Kalem kaşlı olsun olsun
Vurunda sazlara düğünler olsun
Evlerinin önü de yüksek kaldırım
Amanın beyler kaldırım
Kaldırımdan düştüm beni kaldırın
Amanın beyler kaldırın
Bağlantı
Kaynak: Mustafa Hoşsu

Sultan Selim Cülusunda
Sultan Selim cülusunda
Sala dedi de yürüdü
Gidelim Mısır'a doğru
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Bizden selam söylen dosta gidene
Yuf yalancıya da lanet nadana
Bunca düşman ardımızdan yetene
Yorulur gam yeme divane gönül
Şah-ı Merdan önümüzde kılavuz
Yıkılır mı hakkın yaptığı havuz
Üç günlük dünyada bir yahşi yavuz
Dirilir gam yeme divane gönül
Pir Sultan Abdal'ım sırdan sırada
Bu iş böyle oldu kalsın burada
Cümlemizin yeltendiği murada
Erilir gam yeme divane gönül
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Sultan Süleyman'a 1
(Koca) Sultan Süleyman'a kalmayan dünya
Bu dağlar yerinden ayrılır bir gün (oy oy oy oy)
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Günde üç beş libas giyen tenler
Yakasız gömleğe sarılır bir gün (oy oy)
Sarılır bir gün oy oy oy
Ne güzeldir bu cennetin yapısı
Çok aradım bulamadım kapısı (oy oy oy oy)
Ya benim korkacağım Sırat Köprüsü
Cehennem üstüne kurulur bir gün (oy oy)
Kurulur bir gün oy oy oy

Sayfa 2497

Kulaklarım seste gözlerim yolda
Baksam da görünmez dağlar var burda
Ben ayrı yastıkta sen başka kolda
Yatmak bize reva mıydı sultanım
Garip Hacı bitmez hasretlik kahrı
Yandı harap oldu bu vücut şehri
Mutluluk aşına ayrılık zehri
Katmak bize reva mıydı sultanım

Kaynak: Cemil Cankat
Kaynak: Aşık Hacı Karakılçık

Sultan Süleyman'a 2
Sultan Süleyman'a kalmayan dünya
Bu dağlar yerinden ayrılır birgün
Nice bin senedir çürüyen canlar
Hakkın emri ile dirilir birgün
Ne güzel yapıdır cennet yapısı
Çok aradım görünmedi kapısı
Benim korktuğum yol Sırat Köprüsü
Cehennem üstüne gerilir birgün
Karşıki dağlar da karlı dağ olsa
Çevre yanı mor sümbüllü bağ olsa
Ağa olsa paşa olsa beğ olsa
Yakasız gömleğe sarılır birgün
Bu dünyada adem oğluyum dersin
Helalı haramı seçmeden yersin
Yeme el malını er geç ödersin
İğneden ipliğe sorulur birgün
Gökte yıldızların önü terazi
Ülker ile aşar gider birazı
Yarın mahşerde de sorarlar bizi
Hak mizan terazi kurulur birgün

Sultanın Geydiği Kareli Kumaş
Sultanın geydiği de kareli kumaş
Yandım ateşine de sultanım ulaş
(Haydi de anam sultanım ulaş)
Bir hatıra ver de köşeyi dolaş
(Bağlantı)
Hiç mi oturmadık da yan yana sultan
Haydi de anam can sana hayran
Haydi de anam can sana kurban
Sultan sermiş seccadeyi köşeye
Rakı konyak doldururlar şişeye
(Haydi de anam billur şişeye)
Saat beşten sonrada gelir köşeye
Bağlantı
Hiç mi oturmadık da yan yana sultan
Haydi de anam can sana hayran
Haydi de anam can sana kurban
Bağlantı
Kaynak: Nail Aslanpay

Karac'oğlan der ki konup göçersin
Ecel şerbetini birgün içersin
Sırat Köprüsünden sonu geçersin
Günahın eline verilir birgün
Kaynak: Karacaoğlan

Sultanım (Eşinden Ayrılmış Keklik)
Eşinden ayrılmış keklik misali
Ötmek bize reva mıydı sultanım
Beni boynu bükük koyup ellere
Gitmek bize reva mıydı sultanım
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Sunam
Sabahtan cemalin seyran eyledim
Gönüller perişan elinden sunam
Nice bekleyeyim gurbet ellerde
Hiç bilir yok mudur halimden sunam
Tığ-ı gamzelerin müşk ü bü kokmaz
Yar ela gözlerin hışm ile bakmaz
Cemalin görene Cennet gerekmez
Güneş midir doğdu yüzünden sunam
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Kemhalar giyinip zenne bağlanmaz
Eser seher yeli teli ırganmaz
Sen gidende deli gönül eğlenmez
Bir bergüzar versen telinden sunam
Sen seher yelisin gider gelmezsin
Gelirsen de bana baki kalmazsın
Seni uçuranlar murat almasın
Seni kim uçurdu gölünden sunam

Sayfa 2498

Ak gerdan üstünde çimen mi biter
Vakti gelmeyince bülbül mü öter
Öter gider bir gözleri sürmeli
Karacaoğlan kapınıza kul gibi
Gönül küsüverse ince kıl gibi
Seherde açılmış gonca gül gibi
Kokar gider bir gözleri sürmeli
Kaynak: Karacaoğlan

Pir Sultan Abdal der cemalin güzel
Aradım bulmadım bir haber yazar
Şimdi senin ismin Cenneti gezer
Kalma bizim için yolundan sunam
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Sunam (Dost Beni Beni)
Sunam senden evvel vadem yeterse
Baş ucuma garip diye yaz he mi
Yıllar boyu çekme benim ahımı
Mezarımı bir ücraya kaz he mi
Dost beni beni yar beni beni
Ben öldükten sonra boşa arama
Melhem sürme kurtlar düşsün yarama
Bir tek sen gel her bayramdan bayrama
İhmal etme yemin eyle söz he mi
Dost beni beni yar beni beni
Ölümü geçinden dilerim gence
Üzülme Kul Duran öldü denince
Bir kefen geydirin inceden ince
Yar puşunu ört yüzüme bez he mi
Dost beni beni yar beni beni
Kaynak: Kul Duran

Sunayı Da Deli Gönül Sunayı
Sunayı da deli gönül sunayı
Ben yoluna terk eyledim sılayı
Armağan gönderdim telli turnayı
İner gider bir gözleri sürmeli
Sabahtan uğradım yarin yurduna
Dayanılmaz firkatine derdine
Yıkılası karlı dağın ardına
Aşar gider bir gözleri sürmeli
Ateş yanmayınca duman mı tüter
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Sunduğun O Dolu Az Geldi Bana
Sunduğun o dolu az geldi bana
Doldur da içeyim dolundan güzel
Attım gururumu kul oldum sana
Öpeyim mübarek elinden güzel
Yavru gözlerinden beliren mana
Oynattı aklımı istersen kına
Ocaklara döndüm ben yana yana
Farkım yoktur meşe külünden güzel
Esirin olmuşum, istersen astır
İyi meziyetler bir sana hastır
Sefil Selimi’ye eylersen dosttur
Koklasın bağında gülünden güzel
Kaynak: Sefil Selimi

Sus Ağlama Benim Divane Gönlüm
Sus ağlama benim divane gönlüm
N'olur bir de sen gül ellere karşı
Gam çekmek için mi geldim cihana
Bülbül gibi küstüm güllere karşı
Uçtu gönül kuşu hala dönmedi
Akar gözyaşlarım bir dem silmedi
Bir dost buldum o da halden bilmedi
Yalnız kaldım adu dillere karşı
Yok vefasızlıkta dostun emsali
Riya dolu imiş o gül cemali
Dalından ayrılmış yaprak misali
Savrulur Atıcı yellere karşı
Kaynak: Ali Atıcı

Sus Be Ağlama Gözüm
Bedenim ruhuma gurbet el olmuş
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Sayfa 2499

Olsun sabret sus be ağlama gözüm
Ömrümün baharı sararmış solmuş
Solsun sabret sus be ağlama gözüm
Solsun sabret boş ver ağlama gözüm

Ataş m'oldun gız Hatçam
Amanın seni gören yanıyor

Gönül derdin yüz bin yapmış abartmış
Her gün ağıt yakıp yürek kabartmış
Saçlarını pençe pençe kopartmış
Yolsun sabret sus be ağlama gözüm
Yolsun sabret boş ver ağlama gözüm

Susadım Çeşmeye Gelmez Olaydım

Devran Baba o yar demiş oh olsun
Zindanlara Yusuf gibi sokulsun
Gözlerine Yakup gibi kan dolsun
Dolsun sabret sus be ağlama gözüm
Dolsun sabret boş ver ağlama gözüm

Gelmez olaydım
Güzel yüzünü
Görmez olaydım

Kaynak: Devran Baba

Sus Sızlanma
Gün olur elbet döner bu çarkı devran
Sızlanma deli gönlüm sus sızlanam
Gün olur gater düzer elbet bu kervan
Sızlanma deli gönlüm sus sızlanam
Gün olur elbet elbet aşıklar varır yarine
Sızlanma deli gönlüm sus sızlanam
Gün olur elbet şaşıklar gelir didar
Sızlanma deli gönlüm sus sızlanam
Gün olur elbet dağılır kara bulutlar
Sızlanma deli gönlüm sus sızlanam
Gün olur elbet yine yeşerir umutlar
Sızlanma deli gönlüm sus sızlanam
Gün olur elbet dün bu günden sorulur
Sızlanma deli gönlüm sus sızlanam
Gün olur elbet Nizami alem kurulur
Sızlanma deli gönlüm sus sızlanam
Kaynak: Aşık Larendeli

Susadan Giden Yaylı
Susadan giden yaylı
Hatçam bizi bindirse bayrı
Mahgimeye varınca
Amanın Hatçam doğru söylesen bayrı
Gökden zenbil iniyor
Hatçam parıl parıl dönüyor
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Kaynak: Davut Yıldız

Susadım çeşmeye gelmez olaydım
Elinden bir tas su içmez olaydım
Yolum düştü köyünüzden geçmez olaydım

Çeşmenin başına bir güzel durmuş
Eğilmiş zülfünü suya düşürmüş
Mevlam bu güzeli kime yar etmiş
Gelmez olaydım
Güzel yüzünü
Görmez olaydım
Kaynak: Ferdi Tayfur

Suskun (Sus Kimseler Duymasın)
Sus, kimseler duymasın
Duymasın ölürüm ha
Aydım yarı gecede
Yeşil bir yağmur sonra
Yağıyor yeşil
En uzak o adsız ve kimselersiz
O yitik yıldızda duyuyor musun
Bir stradivarius inler kendi kendine
Yayı reçinesi köprüsü yeşil
Önce bendim diyor ve sonra benim
Ölümsüz güzel ve çetin
Ezgisidir dolaşan bütün evreni
Bilinen bilinmeyen ıssızlıkları
Canımı tüylerimi sarmada şimdi
Kendi rüzgarıyla vurgun
Sarıyor yeşil
Rüya bütün çektigimiz
Rüya kahrım rüya zindan
Nasıl da yılları buldu
Bir mısra boyu maceram
Bilmezler nasıl aradık birbirimizi
Bilmezler nasıl sevdik
İki yitik hasret
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Sayfa 2500

İki parça can
Çatladı yüreği çakmaktaşının
Ağıyor gök kuşaklarının serinliğinde
Çağlardır boğulmuş bir su
Ağıyor yeşil

Saçları yüzümde kardeş çocuksu
Derimizin altında o olüm namussuzu
Ve Ahmed'in işi ilk rasgidiyor
İlktir dost elinin hançersizliği
Ağlıyor yeşil

Yivlerinde yeşil güller fışkırmış
Susmuş bütün namlular
Susmuş dağ
Susmuş deniz
Dünya mışıl mışıl
Uykular derin
Yılan su getirir yavru serçeye
Kısır kadın maviş bir kız doğurmuş
Memeleri bereketli ve serin
Sağıyor yeşil

Kaynak: Ahmed Arif

Aydım yarı gecede
Neron çocuk kitaplarında çirkin bir surat
Ve Sezar'sa bir ad yıkıntılarda
Ama hançer taşı sanki
Koca Kartaca
Hani kibrit suyu vermişlerdi üstüne
Bak nasıl alıyor yiğit
Binlerce yıl da sonra
Alıyor yeşil
Vurur dağın doruğundan
Atmacamın çalkara
Yalın gölgesi
Kuş vurmaz tavşan almaz
Ama aç azgın
Köpek balıklarıydı parçaladığı
Bak Tiber saygılı suskun
Bak nilüfer dizisi zinciri
Bunlar bukağısı kolbağlarıdır
Cihanın ilk umudu ilk sevgilisi
Ve ilk gerillası Spartakus'un
Susuyor yeşil
Sus kimseler duymasın
Duymasın ölürüm ha
Aymışam yarı gece
Seni bulmuşam sonra
Seni kaburgamın altın parçası
Seni dişlerinde elma kokusu
Bir daha hangi ana doğurur bizi
Ruhum
Mısra çekiyorum haberin olsun
Çarşıların en küçük meyhanesi bu
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Susmalı Silahlar Savaş Belası
Bir çocuk ağlıyor nerde anası
Sargı tutarmı dost savaş yarası
Bütün insanlığın gönül duası
Susmalı silahlar savaş belası
Dört kitapta bire varır bireyler
Hoşgörü barışı sevgiyi yeğler
Evrensel dünya da akli selimler
Susmalı silahlar savaş belası
Sussun bu silahlar bitsin savaşlar
Ölmesin bebeler masum çocuklar
Çekilsin ordular gitsin bu tanklar
Susmalı silahlar savaş belası
Kaynak: Aşık Çağlari

Susuz Köy Başlarında Hilmiyem
Susuz Köy Başlarında Hilmiyem
Sarı Meyva Dalları
Biz Nerelerden Geçelim Hilmiyem
Tıkamışlar Yolları
Susuz Köy Başlarında Hilmiyem
Bir Sıra Üzüm Var
Çık Şu Yolun Üstüne Hilmiyem
Sana Gizli Sözüm Var
Kaynak: Sıdıka Ahmedova

Suvermez Diyorlar
Suvermez diyorlar engin ovalı
Kuyular kazdırdım maden kovalı
Yok mu içinizde ağzı dualı
Dua edin ben yarimi alayım
Kıratıma koştum yeşil araba
Küçücükten beni koydun merama
Dünür saldım nazlı yarim anana
Kızım küçük diye vermedi bana
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Top top edip zülüfünü tarama
Beni koyup bir yar daha arama
Kömür gözlüm n'ettim senin anana
Melhem deyi tuz bastırdım yarama
Kaynak: Halil Taşdağıtıcı

Suya Çaldım Sılığı
Suya çaldım sılığı (aman düğmelim aman)
Çıksın suyun balığı (siyah perçemlim oğlan)
Düştüm zarına oğlan
Yandım narına oğlan
Gel beraber kaçalım
Kalma yarına oğlan
Yük üstünde halıyım (aman düğmelim oğlan)
Halının hayalıyım (siyah perçemlim oğlan)
Düştüm zarına oğlan
Yandım narına oğlan
Gel beraber kaçalım
Kalma yarına oğlan
Yük üstünde iğneyim (aman düğmelin oğlan)
Dur yanına geleyim (siyah perçemlim oğlan)
Düştüm zarına oğlan
Yandım narına oğlan
Gel beraber kaçalım
Kalma yarına oğlan
Kaynak: Hüseyin Engin

Suya Düştü Gülümüz
Suya düştü gülümüz (aman)
Ötmeyor bülbülümüz (aman aman)
Ne kadar güzel olsan (aman)
Geçti cahil ömrümüz (aman aman)
Makarada ipliğim (aman)
Kafeslerde kekliğim (aman aman)
Hangi yoldan gelecen (aman)
Yollarını bekleyim (aman aman)
Kaynak: Yöre Ekibi

Suya Düştü Gülümüz
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Sayfa 2501

Suya düştü gülümüz
Hanım kızlar kızlar canım kızlar kızlar
Ötmüyor bülbülümüz
Hanım kızlar kızlar canım kızlar kızlar
Sen orada ben burda
Hanım kızlar kızlar canım kızlar kızlar
Geçti cahil ömrümüz
Hanım kızlar kızlar canım kızlar kızlar
Fındık fıstık olur mu
Hanım kızlar kızlar canım kızlar kızlar
Ateş yastık olur mu
Hanım kızlar kızlar canım kızlar kızlar
Selam söylen yarime
Hanım kızlar kızlar canım kızlar kızlar
Böyle dostluk olur mu
Hanım kızlar kızlar canım kızlar kızlar
Kestirdim keklikleri
Hanım kızlar kızlar canım kızlar kızlar
Yana değiyor yana
Hanım kızlar kızlar canım kızlar kızlar
Yarimin bakışları
Hanım kızlar kızlar canım kızlar kızlar
Cana değiyor cana
Hanım kızlar kızlar canım kızlar kızlar
Kaynak: Aşık Veli Aydın

Suya Giden Al Yazmalı Gelin
Suya giden al yazmalı bir gelin
Al yazmanda oyaların beş midir
Top zülüfler al yanağı okşuyor
Zalım kocan sanki sana eş midir
Doldur testini de pınar özünden
Ay mı doğmuş ak gerdandan yüzünden
Ah çektikçe yaş dökülür gözünden
Seni seven zalım sana eş midir
Kaynak: Osman Uysal

Suya Giden Allı Gelin
Suya giden allı gelin
Niçin böyle salınırsın
Gelin bir su ver içeyim
Gelin kimin gelinisin
Su değildir derdin
Görmek ise yeter gördün
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Oğlan burda çokça durdun
Ağam gelir döğülürsün
Döğülürsem döğüleyim
Söğülürsem söğüleyim
Gelin sana kul olayım
Ölürüm kanlım olursun
Yaylaya göçmedin mi
Soğuk sular içmedin mi
Güzel görüp geçmedin mi
Beni görüp delirirsin
Türlü yaylayı aşınca
Soğuk suları içince
Kocayıp vaktin geçince
Taşlar alıp döğünürsün
Evlerinin önü solgan
Ağam görürsen korkan
Telli perçemlisin oğlan
Ne dedim ki darılırsın
Karac'oğlan sana vurgun
Döşlerin elmadan dolgun
Sevindirdin beni bugün
İnşallah cennet görürsün
Kaynak: Karacaoğlan

Suya Giden Bacılar
Suya giden bacılar oy oy oyaman
Bakırları gıcılar
Yarim burdan geçti mi oy oy oyaman
Gördünüz mü bacılar
Fırın içinde kürek oy oy oyaman
Ne yanarsın a yürek
Her dertlere katlandım oy oy oyaman
Buna da katlan yürek
Kaynak: Osman Çağlayan

Suya Giden Sürmeli Kız
Suya giden sürmeli kız kimindir
Göğsü beyaz düğmeli kız kimindir
Ya senindir ya benimdir kimindir
Ya senindir ya benimdir kimindir
Karşıda elmalıklar
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Sayfa 2502

Suda oynar balıklar
Ne böyle sevda gördüm
Ne de bu ayrılıklar
Karşıda gördüm seni
Gül iken derdim seni
Kadan belan ben aldım
Ellere verdim seni
Karşıda hergederler
Herge birgün giderler
Sizin adet bu mudur
Sever de terkederler
Kaynak: Cevri Altıntaş

Suya Gider Allı Gelin
Suya gider allı gelin has gelin
Topuklarını nokta nokta bas gelin
Bu güzellik sade sana has gelin
Bilmiyon mu benim sana yandığım
Ellerin köyünde garip kaldığım
Suya gider su testisi doldurur
Doldu diye boş testiyi doldurur
Bu güzellik iflah etmez öldürür
Bilmiyon mu benim sana yandığım
Ellerin köyünde garip kaldığım
Kaynak: Sadık Ergun

Suya Gider Elinde Bir Bakırcak
Suya gider elinde bir bakırcak
Ne olmuş oğlan kıza bakıncak
İki gönül bir olup ta yatıncak
(Bağlantı)
Şekerim ben şekerimi isterim
Elmas yarim kaymak ile beslerim
Suya gider su testisi elinde
Allar giymiş etekleri belinde
Şeker hanım zamparalar elinde
Bağlantı
Suya gider su testisi doldurur
Eve gelir gül benzini soldurur
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Sayfa 2503

Şekerin bakışı adam öldürür

El elinde görüküp yerinesin muhannet

Bağlantı

Ateşin yansında aşın pişmesin
Genç yaşında bir bebeğin düşmesin
Ehli islam mezarını kazmasın
İtler yesin üleşini Eminem

Suya Gider Su Testisi Elinde
Suya gider su testisi elinde
Allar geymiş etekleri belinde vay
Vay anam Fadimem
Suya gidemem
Sensiz edemem
Benim yarim şimdi gurbet elinde
Vermem seni yadellere ellere vay
Vay anam Fadimem
Suya gidemem
Sensiz edemem
Suya gider su testisin doldurur
Eve gelir gül benzini soldurur vay
Vay anam Fadimem
Suya gidemem
Sensiz edemem
Bu dert beni iflah etmez öldürür
Varam gidem anasına yalvaram vay
Vay anam Fadimem
Suya gidemem
Sensiz edemem
Kaynak: Ahmet Altuner

Suya Gider Şu Derenin Özüne
Suya gider şu derenin özüne
Doya doya bakamadım yüzüne
Bağlarsan poşuyu püsküllü bağla
Bir dökülsün ikimizin yüzüne
Mendilimin ucu gök ela boncuk
Dilinden asılsın enikli kancık
Kolların top olsun yüzün yılancık
Yüzün üstü sürünesin muhannet
Kapunuzun önü çakıl taş olsun
Gözünüzden akan kanlı yaş olsun
Elin doldu kucacığın boş olsun
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Ambarın kolunda hamur kesiyor
Al yanaklar efül efül esiyor
Yokladım defteri suçu yokimiş
O yar bana ne deyipte küsüyor
Oturmuş sürmelim inek sağıyor
Tombul memeleri süte değiyor
Mor menekşe gibi boynunu eğiyor
Şöyle bir güzelin derdi var bende
Ölmeden de deli gönül ölmeden
Ben usandım gurbet elde yelmeden
Gurbet elde padişahlık sürmeden
Yar yanunda köle durmak iyidir

Suya İner Tavşanlar (Minnoş)
Suya iner tavşanlar
Yine oldu akşamlar
O benim esmer yarim
Nerelerde akşamlar
Aman minnoş
Canım minnoş
Esmer minnoş
Karanfıl oymak oymak
Olur mu yare doymak
Yare doydum diyenin
Caizdir boynun vurmak
Aman minnoş
Canım minnoş
Esmer minnoş
Kaynak: Mehmet Emin Dalkaç

Suya Tası Daldırdım
Suya tası daldırdım
Daldı diye galdırdım
Nesiboğlanı sorarsan
Dalgalım suna boylum
Fatmanıma aldırdım
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Yük dibinde ipliğim
Ötüverdi kekliğim
Ak topuklu Fatmanım
Dalgalım suna boylum
Hangi yolda bekleyim
Kaynak: İsmail Erik

Suz-i Hicranınla
Suz-i hicranınla boyanmış gönül
Bir katre lalinden içse kanar da
Eğer yanmaz isen bu nar-ı aşka
Şu ah u vahımdan kalbini yar da
Ben feda etmişken can ile teni
Sen uyup ağyara terk ettin beni
Ey gonca dehanım el kınar seni
Bülbül yuvasında olsa kanarya
Emrah sana yeter hayal-i vuslat
Hayal ile budur gönül meserret
Gülüm sağolsun da etmesin ülfet
Elbet rahme gelip birgün anar ya

Sayfa 2504

Ağlama sen garip anam
Kadir mevlam kerimdir
Kaynak: Celal Sevimli

Süleyman'ın Davarı Tuza Akışır
Süleyman duvarı tuza akışır
Ne giyerse de Sultan'ıma yakışır
Çifte bacısıda yola bakışır
Felek beni güldürmedi n'eyleyim
Yanıldım da çıktım Harundağı'na
Acı kurşun değdi ciğer bağıma
Benden selam söyleyin Ali dayıma
Felek beni güldürmedi n'eyleyim
Beni saklamadı da üç kavuğun taşı
Dostlar, yurdum oldu annacın başı
Anadan karaydı da Sultan'ın kaşı
Felek beni güldürmedi n'eyleyim
Annaçtan aldımda yemedim çağla
Gelin Sıltan'ım sen durma ağla
Küçük yaşında karayı bağla
Talih beni güldürmedi n'eyleyim

Kaynak: Erzurumlu Emrah

Suzan Suzi
Kırklardağı'nın yüzü
(Kırklardağı'nın düzü)
Karanlık sardı düzü
(Karanlık bastı bizi)
Ben öleydim
(Kör olasın zalım Suzan)
(Suzan Suzi) Ziyaret çarptı bizi
Köprüaltı kapkara
Anne gel beni ara
Saçlarım kumlara batmış
(Saçlarıma kumlar doldu)
Tarak getir de tara
Köprünün orta gözü
Sular apardı düzü
Ben öleydim
(Suzan Suzi) Dicle ayırdı bizi
(Ek)
Gazi köşkü serindir
Dicle suyu derindir
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Bir havasınan da davarı güttüm
Zalım emmine de kötülükmü ettim
Üç günlük gelini kime emanet ettim
Felek beni güldürmedi n'eyleyim
Sultan'a giydirdim boğmalı şalvar
Yürü gidelim Sultan derede el var
Sen ileri var da emmine yalvar
Talih beni güldürmedi n'eyleyim
Talihsiz Sultan'ım bana ağlama
Ateş atıp da ciğerimi dağlama
Küçük yaşında da karaları bağlama
Felek beni güldürmedi n'eyleyim

Sülüman Aga
A Bre Sülüman Aga Tut Çakal Beygiri
Vur Atın Yuları Sıkalım Kolanı
A Bre Sülüman Aga Buğdaylar Oldu Mi
Beni Evereyler Haberin Oldu Mi
Sülüman Aganın Karısı Sundurmadan Bakıyor
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Sayfa 2505

Sülüman Aga Ona Altıpatlar Atıyor

Susadım su vermiyor
Meram'da çaylar bana

Süpürgesi Yoncadan

Derviş geldi hu geldi
Çevir bendin su geldi
Ellere düğün bayram
Bize Hak'tan bu geldi

Süpürgesi yoncadan
Gayet beli inceden
Ben seni sakınırım
Yerdeki karıncadan
Hanım şaşırdın beni
Aşka düşürdün beni
Aşk adamı ağlatır
Dert adamı söyletir
Yokuşta yoruldun mu
Sözüme darıldın mı
Ben sana yar olalı
(Sen bana yar olalı)
Boyumca sarıldın mı
Hanım şaşırdın beni
Aşka düşürdün beni
Aşk adamı ağlatır
Dert adamı söyletir
Süpürgesi saz olur
Gül açılır yaz olur
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur
Hanım şaşırdın beni
Aşka düşürdün beni
Aşk adamı ağlatır
Dert adamı söyletir
Kaynak: Mehmet Emmi

Süpürgesi Yoncadan
Süpürgesi yoncadan
Gayet beli inceden
Ben seni kıskanırım
Yerdeki karıncadan
Ali'm şaşırdın beni
Aşka düşürdün beni
Aşk adamı ağlatır
Dert adamı söyletir
Vay bana vaylar bana
Yıl oldu aylar bana
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Tesbihimin mercanı
Nerden aldın bu canı
Meram'daki bağları
Satar savar harcarım
Süpürgesi saz olur
Gül açılır yaz olur
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur
Öyledir yar öyledir
Derdin beni söyletir
Almış yari yanına
Bülbül gibi söyletir
Harman yeri yaş yeri
Usul bas yavaş yörü
Sırtındaki sepeti
Yire koy yavaş yörü
Yokuşta yoruldun mu
Sözüme darıldın mı
Ben sana yar oldumsa
Boynuma sarıldın mı
Kaynak: Yöre Ekibi

Süpürgesi Yoncadan (Emine'm)
Süpürgesi yoncadan Emine'm
Gayet beli inceden of
Ben seni sakınırım Emine’m
Yerdeki karıncadan of
Vay bana vaylar bana Emine'm
Yıl oldu aylar bana of
Susadım su isterim Emine'm
Su vermez çaylar bana of
Süpürgesi saz olur Emine'm
Gül açılır yaz olur of
Ben yarime gül demem Emine'm
Gülün ömrü az olur of
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Sayfa 2506

Çamlıbellere bellere
Vay bana vaylar bana Emine'm
Yıl oldu aylar bana of
Susadım su isterim Emine'm
Su vermez çaylar bana of
Yokuşta yoruldun mu Emine'm
Sözüme darıldın mı of
Sen bana yar olalı Emine’m
Boyumca sarıldın mı of
Vay bana vaylar bana Emine'm
Yıl oldu aylar bana of
Susadım su isterim Emine'm
Su vermez çaylar bana of
Tesbihimde mercanım Emine'm
Neren ağrıyor canım of
Evi barkı bağları Emine'm
Satar sana harcarım of
Vay bana vaylar bana Emine'm
Yıl oldu aylar bana of
Susadım su isterim Emine'm
Su vermez çaylar bana of
Kaynak: Mustafa Özgül

Süpürün Hanayları Osman Geliyor
Süpürün de hanayları Osman geliyor
Kır atın üstünde Osman geliyor
Osman da degil eşim aslan geliyor
Dolandım dağlara efem kar bulamadım
Kendime münasip yar bulamadım
Susuz derelerde aman selvi mi biter
Selvinin dalında bülbül mü öter
Osmansız evde eşim duman mı tüter
Osmanım Osmanım efem zeybek Osmanım
Efelerin efesi aslan Osmanım
Kaynak: Bilinmiyor

Sür Atı Gidelim Ayvaz
Ne durursun Şanlı Ayvaz
Düşek yollara yollara
Bizi bekler Benli Döne
Sorar yellere yellere
Sür atı gidelim Ayvaz
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Uçurdum gönül kuşunu
Görek feleğin işini
Salmış gözünün yaşını
Dönmüş sellere sellere
Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbellere bellere
Şimdi Döne boynun bükmüş
Gözünü yollara dikmiş
Siyah kaküllerin dökmüş
Kızıl güllere güllere
Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbellere bellere
Çamlıbel'in gülü biter
Seherde bülbüller öter
Döne'm gözlerini diker
İnce yollara yollara
Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbellere bellere
O doldursun ben içeyim
Mest olup serden geçeyim
Kırat'a binip göçeyim
Bizim illere illere
Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbellere bellere
Aşıklara vardır meyli
Eziyet çekmişiz hayli
Ben Mecnun'um Döne'm Leyli
Düşek çöllere çöllere
Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbellere bellere
Aşık olan serden geçer
Badeyi doldurup içer
Alır sevdiğini göçer
İlden illere illere
Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbelere bellere
Bülbül olan konar güle
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Sedasını verir yele
Engel bir taş atar göle
Düşer dillere dillere
Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbellere bellere

Sayfa 2507

Harcadın bütün ömrünü uğrumda anneciğim
İşte benim boynumda bir borcun var ödenmez
Sensin bana teselli sensin benim dileğim
Gözümde bir ışıksın ömrüm boyunca sönmez
Kaynak: Recep Hasan Ali

Köroğlu der ben bir merdim
Sarardı çehre-i zerdim
Şu benim nihani derdim
Kızıl güllere güllere
Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbellere bellere
Kaynak: Köroğlu

Sür Beni Beni
Aşamadım zormuş Leyla gediğin
İllerden illere sür beni beni
Kusurum var ise sakla sevdiğim
Dillerden dillere sür beni beni
Yanarım içerden çıkmaz dumanım
Bir avuç kül oldum sormaz cananım
Tutar ah u zarım salmaz gümanım
Sellerden sellere sür beni beni
Gel gönlümün canı gül bazı bazı
İlhamım sendeymiş çalamam sazı
Kurbanın olayım etme bu nazı
Güllerden güllere sür beni beni
Ben ağacı isem sen de meyvasın
Bundan böyle kaynat sevda cezvesin
Der Serdari bende yoksa hevesin
Çöllerden çöllere sür beni beni
Kaynak: Aşık Serdari

Sür Elin Anneciğim
Sür elin anneciğim yine benim başıma
Sen birde okşa beni düzelt saçlarımı
Ben ağlarken gözyaşım takardım gözyaşına
Seninle unuturdum bütün acılarımı
Kaç gece uyanık kaldın beşiğimin başında
Gecemi canlandırdın o nağmeli sesinle
Anne kalbin sızlardı gözlerimin yaşında
Hasretini duyardım o deli nefesinle
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Sür Kahveci Kahvelerin Demlensin
Sür kahveci kahvelerin demlensin
Ben gidiyom gavur köyü dinlensin
Ben ölürsem yarenlerim eğlensin
Dumanım dağlara ağıyor benim
Sevdiğim ellere kalıyor benim
Sür kahveci kahvelerin köşk olsun
Ben gidiyom ak bağrıma taş olsun
Saramadım saranlara aşk olsun
Dumanım dağlara ağıyor benim
Sevdiğim ellere kalıyor benim
Kaynak: Mehmet Bozkurt

Süreyya (Seher Vakti)
Seher vakti sen tarlaya gidende
Ses yayılır dört bir yana Süreyya
Elindeki gonca gülü derende
Gelmeyesen bizim eve Süreyya
Emeğin azad dileğin azad
Ay eller kızı bu şirin ülkenin
Bahdıvar kızı (Mehriban kızı)
Bir yaylığın vardı gülü özü men
Dolanım başına öpüm yüzünden
Ne dedim küstün menim sözümden
Gel ey hanım gel ey güzel Süreyya
Emeğin azad dileğin azad
Ay eller kızı bu şirin ülkenin
Bahdıvar kızı (Mehriban kızı)
Medreseden gızlarınan gelende
Aşık oldum cemalına Süreyya
Yüzündeki goşa hali derende
Sen gelesen bizim ele Süreyya
Emeğin azad dileğin azad
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Ay eller kızı bu şirin ülkenin
Bahdıvar kızı (Mehriban kızı)
(<i>Ek</i>)
Kızlarınan medreseden gelende
Mail oldum cemaline Süreyya
Ne dedim de küstün benim sözüme
Gel ey canım gel ey güzel Süreyya
Emeğin azad dileğin azad
Ay eller kızı bu şirin ülkenin
Bahdıvar kızı (Mehriban kızı)

Sayfa 2508

Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Beden mapushane ruhen mahkumum
Şu koca uzayda çölde bir kumum
Size diyor Devran Baba'nız duyun
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Denen bir yerde dümen bir yerde
Yaman bir yerde yalan bir yerde
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Kaynak: Devran Baba

Kaynak: Cihangir Cihangirov

Sürgün (Hepsi Birer Rüyaydı)

Sürgün (Dünya Denen Bir Yerde)

Hepsi birer rüyaydı
Ve ben sürgündüm
Dostum Anadolu
Sana bir mektup yazdım
İki satır da sen karala
Beni cevapsız bırakma

Zamansız bir mekan buralardayım
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Ateş hava toprak ve sulardayım
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Denen bir yerde dümen bir yerde
Yaman bir yerde yalan bir yerde
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Kim okuyabilir yazı alında
Bu ne muhteşem bir sır arı balında
Işık kümesinde Saman Yolunda
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Denen bir yerde dümen bir yerde
Yaman bir yerde yalan bir yerde
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Çekirdekten meyva otlardan ete
Baktım ağı katık olmuş şerbete
Zaman tünelinden geldim gurbete
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Denen bir yerde dümen bir yerde
Yaman bir yerde yalan bir yerde
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Bir mezarlık taşta sevmek yazılı
Bir fermanlık suçta sevmek asılı
Bir dakkalık düşte sevmek yazılı
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Denen bir yerde dümen bir yerde
Yaman bir yerde yalan bir yerde
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Benliğimsin dağlar gibi
Dağlar gibi yüreğimden
Hasretimsin yollar gibi
Yıllar gibi geçmişsin dost
Onarılmaz duygular var bilirsin
Dile gelmez kaygılar var bilirsin
Dokunulmaz uzaklar var bilirsin
Başedilmez tuzaklar var görürsün
Gözlerimde cümleler var
Sözlerimde yağmurlar
Gözlerimde cümleler var
Sözlerimde gözyaşımsın dost
Ben gelemem sen gel dost
Kaynak: Servet Kocakaya

Sürgün Acısı
Tarifi imkansız acılar içindeyim
Gurbette aksam oldu yine rüzgar peşindeyim
Yurdumdan uzak yağmurlar içindeyim
Akşam oldu sürgün susuyor
Dönecekler bir gün
Alkırlara bozkırlara güneşi sunacaklar
Yanacaklar yanacaklar ama
Bir daha yalnız kalmayacaklar
İki gözüm kör olsun
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Tarifi imkansız sancılar içindeyim
Gurbette akşam oldu yine rüzgar peşindeyim
Yurdumdan uzak yangınlar içindeyim
Akşam oldu sürgün ağlıyor

Sayfa 2509

Vay le Demo le le Demo
Le le le Demo
Altın takam gerdanına
Seni sarayım canıma
Koşa koşa gel yanıma

Kaynak: Ahmet Kaya

Sürme Beni
Sürme beni sürme beni
Çek gözüye sürme beni
Ben kapıda kul olmuşam
Huylanıp sen sürme beni
(Bağlantı)
Aman dağlar canım dağlar
Ah çektikçe anam ağlar
Urfalıyam derdim çoktur
Yaram derin merhem yoktur
O yar için hep ağlaram
Onda hiç merhamet yoktur
Bağlantı
Kaynak: Aziz Çekirge

Sürme Beni Sürme Beni
Sürme beni sürme beni
Çek gözen sürme beni vay
Di gel yangınım nedem di gel baygınım nedem
Tutkunum nedem gel benim belalım aman
Eşikte kulun olam
Eşikte yavrum kulun olam vay ağam vay
Kapından sürme beni di gel di gel yangınım nedem
Tutkunum nedem ben ah belalım aman aman
Kaynak: Enver Demirbağ

Sürme Çekmiş Gözlerine (Demo)
Sürme çekmiş gözlerine
İnandım yar sözlerine
Mail oldum gözlerine
Ah le Demo vah le Demo
Ben kurbanım sana Demo
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Ah le Demo vah le Demo
Ben kurbanım sana Demo
Vay le Demo le le Demo
Le le le Demo
Sil gözünden sürmeleri
Çöz göğsünden düğmeleri
Göreyim gül sineleri
Ah le Demo vah le Demo
Ben kurbanım sana Demo
Vay le Demo le le Demo
Le le le Demo
Kaynak: Ayşe Şan

Sürmeli Değil (Ilgıt Ilgıt Esen)
Ilgıt ılgıt esen seher yelleri
Yar gelip geçtikçe değmeli değil
Ak elleri boğum boğum kınalı
Ah neyleyim gözler sürmeli değil
Doldurmuş helkeyi ben deyip gider
Açmış ak göksünü yel dövüp gider
Elâ göze sürme çekmiş cevreder
Mahellenden bir yar sevmeli değil
Ben bu derelerde konup göçmedim
Aşkın badesinden dolup içmedim
Fırsat elde iken alıp kaçmadım
Öldürmeli beni dövmeli değil
Bizim ilde ak sayayı giymezler
Giyip giyip ak topuğu dövmezler
Sen güzelsin ben Said'e vermezler
Düşüp kız sevdana yelmeli değil
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Sürmeli Naciyem
Çivi çaktım söğüde
Sürmeli Naciyem
Masar gelmez öğüde
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Nasıl kurşun attılar
Sürmeli Naciyem
Masar gibi yiğide
Ben yanarım yanarım
Sürmeli Naciyem
Masar beye yanarım
Her sofralar kurdukça
Sürmeli Naciyem
Masar geldi sanırım
Ata biner eniştem
Sürmeli Naciyem
Zengileri gümüşten
Eniştemin kokusu
Sürmeli Naciyem
Yedi türlü yemişten
Ben yanarım yanarım
Sürmeli Naciyem
Masar beye yanarım
Her sofralar kurdukça
Sürmeli Naciyem
Masar geldi sanırım

Sürmelim Çaydan Geçmiş
Sürmelim aman çaydan geçmiş çizmeylen
Kızın beni aldatdı başındaki yazmeylen
Haydide güzelim kunduranı tek tek bas
Ben senin oldum ister öldür ister as
Sürmelim aman dağlar başı dumansız
Benim yarim hemi dinsiz imansız
Haydide güzelim kunduranı tek tek bas
Ben senin oldum ister öldür ister as

Sayfa 2510

Evi harap bağı yarsız Süruri
Sırrını bildirme sakın namerde
Başını uğradır onulmaz derde
Olur olmaz elin erdiği yerde
Niçün böyle gezen karsız Süruri
Ezelden karımız bizim bu yanmak
Mihnet şarabını nuş edüp kanmak
Ehli aşka göre nolsun utanmak
Ko desinler bana arsız Süruri
Kaynak: Silleli Süruri

Sürüler İçinde Sürmeli Koyun
Sürüler içinde sürmeli koyun
Şafaklar atıyor sarhoşum uyun
A canım gel uyu
Son kadehte yaptın bana bir oyun
(Bağlantı)
Niyandasın sürmeli palazım niyanda
Had'aman niyanda
Ellerim saz çalar gözüm ihvanda
Had'aman ihvanda
Aşağıdan gelir gelinin göçü
Gelin mi ettiler canımın içi
A canım gel içi
Beş sene sakladım verdiğin saçı
Bağlantı
İki çeşme yaptım altın oluklu
Suyunu bağladım alabalıklı
A canım balıklı
Bir yar sevdim o da benden yanıklı
Bağlantı

Kaynak: Hüseyin Hançer
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Süruri (Serzeniş)
Nice bir yaş döker ağlarsın kanlar
Garip öksüz melil yarsız Süruri
Gönül bahçesinde taze fidanlar
Meyvası tükenmiş narsız Süruri
Temelden kurumuş olmuş tarumar
Kabil olmaz yüzbin eylesen timar
Zevalını bulmuş cümle hep eşcar
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sürüne Sürüne Geldim Elinize
Sürüne sürüne geldim elinize
Misafir olmuşum bir hane içine
Arayıp bu haliden gilmanı bulduk
Cevahir olmuşum mercan içinde
Ey dost dost dost dost
Her nereye baksam seni buluram
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Meyer sensiz karanlıkta kalıram
Bir acayip gezişinden bilirem
Bunca milletlerden bir can içinde
Ey dost dost dost dost
Seydi yarim der ki severim candan
Ne kemlikler gördün vaz geldin benden
Ne mümkün sevdiğim vaz gele senden
Meyer kelam döne meydan içinde
Ey dost dost dost dost
Kaynak: Bayram Aksüt

Sürüne Sürüne Kapına Geldim
Sürüne sürüne kapına geldim
Halimden anlayan yarim olsaydı
Boynumda urganım durur gezerim
Hakkın divanında darım olsaydı
Sen ulu canansın ben de kulunum
Dilerim sevdiğim verme zulümün
Eğer sen Leyla'ysan ben de Mecnun'um
Bir sahra köşede yerim olsaydı
Beyhani bileydi derman olurdu
Cevheri olsaydı kervan olurdu
Belki de Mısır'a sultan olurdu
Yusuf-i Kenan'ın nurum olsaydı

Sayfa 2511

Mahlemizde hoş süryani
Öpeydim sol yanağını
Bir o yanı bir bu yanı
Gel öpem sol yanağından
Koy çatlasın öbür yanı
Bu alev yandırdı canı
Kül etti canı cananı
Ne kül kaldı ne dumanı
Heyyo savgan eğ bu yani
Mahlemizde dolu süryani
Öpeydim sol yanağını
Kaynak: Bedri Ayseli

Süsem Sümbül Bitirmişem
Süsem sümbül bitirmişem
Ömrü sana yetirmişem
Ben yarimi yitirmişem
Aman gızlar yar muhannet
Gökyüzüde halı
O mehi cemalı
Öldürür meni ay balam
Soldurur meni
Al çiçekler dört yanımı bürüdü
Cıvan ömrüm gurbet elde çürüdü

Kaynak: Aşık Beyhani

Sürüverin Cezveler Kaynasın
Sürüverin cezveler kaynasın
Rabiye'nin kolları oynasın
Yarın da çarşıya varayım
Rabiye'me bir horoz alayım
Kopil de giriyor yaşına
Kalpak istiyor başına
Yarın da çarşıya varayım
Kopil’e de bir kalpak alayım

Aman gızlar yar muhannet
Gökyüzüde halı
O mehi cemalı
Öldürür meni ay balam
Soldurur meni
Kaynak: Kurbani Kılıç

Süt İçtim Dilim Yandı

Süryani (Bir Alev Çıktı)

Süt içtim dilim yandı (Amanın amanın)
Döküldü kilim yandı (Kız sana hayranım)
Döküldü kilim yandı (Kız sana kurbanım)
Ben kilimde değilim (Amanın amanın)
Bahçemde gülüm yandı (Kız sana hayranım)
Bahçemde gülüm yandı (Kız sana kurbanım)

Bir alev çıktı kavından
Tutuşturdu her bir yanı
Bir o yanı bir bu yanı
Heyyo savgan eğ bu yani

Cendermeyim cenderme (Amanın amanın)
Beni yoldan dönderme (Kız sana hayranım)
Beni yoldan dönderme (Kız sana kurbanım)
Ben bir izinliliyem (Amanın amanın)

Kaynak: Nuri Halil Poyraz
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Canıma kasteyleme (Kız sana hayranım)
Canıma kasteyleme (Kız sana kurbanım)

Sayfa 2512

Dedim ver ağzıma emem bu gece
Kaynak: Ferruh Arsunar

Cenderme çavuşuyam (Amanın amanın)
Yol verin savuşuyam (Kız sana hayranım)
Yol verin savuşuyam (Kız sana kurbanım)
Beni çavuş sanmayın (Amanın amanın)
Bölüğün başkanıyam (Kız sana hayranım)
Bölüğün başkanıyam (Kız sana kurbanım)
Kaynak: Aslan Sazcı

Süzül Güzel (Tete Telli)
Süzül güzel süzül belin incecik
Bir yar sevdim o da güzel gencecik

Şad Ol Deli Gönül Müjdeler Olsun 2
Şad ol deli gönül müjdeler olsun
Benim yarim gelecekmiş bu gece
Kesilsin kurbanlar yansın şem'alar
Küll-i malım talan olsun bu gece
Bugün bu gönlümün kara günüdür
Üzerimde yanan aşk tütünüdür
Arife akşamı bayram günüdür
Gidem yare kurban olam bu gece
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Hop tete telli
Kuşlarını kır tete telli
Bizi buralardan al çiftetelli
Yürü güzel yürü belin süzülsün
Beşibirlik ak gerdana dizilsin
Hop tete telli
Kuşlarını kır tete telli
Bizi buralardan al çiftetelli
Yürü güzel yürü tutam elinden
Tenhalarda saram ince belinden
Hop tete telli
Kuşlarını kır tete telli
Bizi buralardan al çiftetelli
Kaynak: Mehmet Yüksel

Şad Ol Deli Gönül Müjdeler Olsun 3
Şad ol deli gönül müjdeler olsun
Gelecektir benim yarim bu gece
Kesilsin kurbanlar yansın çıralar
Talan olsun bütün varım bu gece
(Talan olsun küll-i malım bu gece)
Gül dibinden gelen şadlık ünüdür
Yüreğimde tüten yar tütünüdür
Arefe geçmiştir bayram günüdür
Dedim kurban olsun canım bu gece
(Dedim yare kurban canım bu gece)
Emrah'ın sevdiği hanlar hanıdır
Al yeşil giymiştir canlar canıdır
Koynunda memeler kiraz benidir
Dedim ver ağzıma emim bu gece

Şad Ol Deli Gönül Müjdeler Olsun 1

Kaynak: Ercişli Emrah

Şad ol deli gönül müjdeler olsun
Benim yarim gelecektir bu gece
Kesilsin kurbanlar yansın şem'alar
Külli malım talan olsun bu gece

Şad Ol Deli Gönül Müjdeler Olsun 4

Bugün bu gönlümün kara günüdür
Üzerimde yanan aşk tütünüdür
Arife akşamı bayram günüdür
Dedim yare kurban aldım bu gece
Viraneden gelen baykuş ünüdür
Emrah sevdiğinin miras hanıdır
Koynundaki memen kiraz gibidir
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Şad ol deli gönül müjdeler olsun
Gelecektir benim yarim bu gece
Kesilsin kurbanlar yansın şem'alar
Küll-i malım talan olsun bu gece
Bugünler gönlümün kara günüdür
Üzerimde yanan yar tütünüdür
Arife akşamı bayram günüdür
Dedim yare gurban olam bu gece
Viraneden gelen baykuş sesidir
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Sayfa 2513

Emrah sevdiğinin miras yedidir
Koynundaki meme kiraz gibidir
Dedim ver ağzıma emem bu gece

Sonbaharda döker yaprak gazeli
Kardeşim şehit olmuş nerde mezarı
Felek beni taşa çaldı neyleyim

Kaynak: Erzurumlu Emrah

Felek sille vurdu ben oldum sersem
İyi olmaz dediler her kime sorsam
Varsam da hekime muayene olsam
İyi olmadık derdi hekim neylesin

Şad Olup Gülmedim Eller İçinde
Şad olup gülmedim eller içinde
Benim gülüm soldu güller içinde
Bir bahtı karayım kullar içinde
Gitti yarim gurbet elden gelmedi
Gurbete gideni de gelmez diyorlar
Akar gözyaşları dinmez diyorlar
Öksüzler murada ermez diyorlar
Gitti yarim gurbet elden gelmedi
Kaynak: Neşet Ertaş

Şafak Söktü Gine Sunam Uyanmaz
Şafak söktü gine sunam uyanmaz
Hasret çeken gönül derde dayanmaz
Çağırırım sunam sesim duyulmaz
Uyan sunam uyan derin uykudan
Çektiğim gönül elinden
Usandım gurbet elinden
Hiç kimse bilmez halinden
Uyan sunam uyan derin uykudan
Bunca diyar gezdim gözlerin için
Niye küstün bana el sözü için
Dilerim Allah'tan sızlasın için
Uyan sunam uyan derin uykudan
Çektiğim gönül elinden
Usandım gurbet elinden
Hiç kimse bilmez halinden
Uyan sunam uyan derin uykudan
Kaynak: Haydar Telhüner

Şafak Söktü Tan Yerleri Atıyor
Şafak söktü tan yerleri atıyor
Tren gelmiş acı acı ötüyor
Kardeşim şehit olmuş yerde yatıyor
Ak elleri kızıl kana batıyor
İlkbaharda her çiçekler bezeri
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Ben gurbeti geze geze yoruldum
Evvel altın idi şimdi pul oldum
Değer bilmez kötülere kul oldum
Felek beni taşa çaldı neyleyim
Kanatlarım yoktur çırpınıp uçmaya
Dizlerim tutmuyor karlı dağlar aşmaya
Ellerim ermedi helallaşmaya
Felek beni taşa çaldı neyleyim
Kaynak: Yöre Ekibi

Şafaktan Esen Seher Yelleri
Şafaktan esen seher yelleri
Başın için uğra bizim diyara
Bir selam vereyim al bile götür
Benim ahvalımı bildir o yare
Nazlı yare benden eyle selamı
Yazan katip böyle çalmış kalemi
Beyan eyle bir bir anlat kelamı
Benim ahvalımı bildir o yare
Kaynak: Hasan Hüseyin Kırmızıgül

Şafi'-i Kıyamet Ruz-ı Nedamet
Şafi'-i kıyamet ruz-ı nedamet
Serdar-ı şehidan şah-ı Kerbela
Makbul-i ilallah mergüb-ı hazret
Dü çeşmi alemin ibni Murtaza
Münkirin sözlerin almam eğnime
Teslim kılıcını çaldım boynuma
Kıl ü kaal-i cihan gelmez aynıma
Dilde zikrim ismi-i Ali-lafeta
Dertli dertlerini saydım on iki
Üçer üçer dörde verdim on iki
Dört kapıdan üçer girdim on iki
On ikidir mü'minlere reh-nüma
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Sayfa 2514

Kaynak: Şair Dertli

Şah Ali'm Şah Mengisi
Camilerde ezan okunmaz oldu
Çeşmelerde abdest alınmaz oldu
Sinem ören derler bulunmaz oldu
Sinem ören der ki gönül eğlenmez
Ali Ali şah şah şah Ali'm şah
Şah Ali'm şah şah Ali'm şah
Camilerin muşambası söküldü
Ahir oldu temelinden yıkıldı
Bugün pazar günü canım sıkıldı
Sinem ören der ki gönül eğlenmez
Ali Ali şah şah şah Ali'm şah
Şah Ali'm şah şah Ali'm şah
Kaynak: Ali Küçükderya

Şah Diye Boynuna İpi Taktıran
Şah diye boynuna ipi taktıran
Nasıl oldu ise bana da söyle
Dost diye düşmana gönü yüzdüren
Nasıl oldu ise bana da söyle
Bütün canlar için özgürlük diyen
Zindanı dost bilip mekan eyleyen
Bu vatan derdini dile getiren
Nasıl oldu ise bana da söyle
Zülm ile kuyunun dibine inen
Hak için sefadan cefaya giren
Yusuf Kenan diye gözünden olan
Nasıl oldu ise bana da söyle
Ben Berat adını o yardan aldım
Verdiler zehiri o zaman kandım
Bu aşka düşeli yeni uyandım
Nasıl oldu ise bana da söyle
Kaynak: Aşık Berati

Şah Hüseyin
Kan çanağı oldu görmez gözlerim,
Hayâlde vahşeti görür sabahtan.
Kesildi dermanım, tutmaz dizlerim,
Yine Şah yolunda yürür sabahtan.
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Zalim Yezit kılıcını kaldırır,
Şah Hüseyn'in gül benzini soldurur.
Masum-u Pakları dahi öldürür,
Kanlı baş önünde durur sabahtan.
Gökteki melekler hep yere indi,
Şahın etrafında semaha döndü.
Nice masumların hayatı söndü,
Fatma rüyasında görür sabahtan.
Fatma Ana ciğerini dağladı,
Hüseyn'e yas tutan kara bağladı.
Şahım için meleklerde ağladı,
Gözün pınarları kurur sabahtan.
TURANİ'yim akar gözümün yaşı,
Birlikte yoğurur toprağı, taşı.
Yezid'in elinde Hüseyn'in başı,
Benliğim yok olur, erir sabahtan.
Söz: Turani Baba

Şah İmam Hüseyin
Hakikat nazar kıl efkarımıza
Şah İmam Hüseyin bendegahiyem
Yad iller giremez pazarımıza
Şah İmam Hüseyin bendegahiyem
Yüce dağ başları duman kar oldu
Şu geniş dünyalar başa dar oldu
İşim bülbül gibi ahuzar oldu
Şah İmam Hüseyin bendegahiyem
Ne kara yazılmış alnım yazısı
Asla yüreğimden çıkmaz sızısı
Fadime Ana'nın körpe kuzusu
Şah İmam Hüseyin bendegahiyem
Defettim gafleti attım kederi
Verdim pir yoluna can ile seri
Muhammet Ali'nin çeşmi enveri
Şah İmam Hüseyin bendegahiyem
Daimi'yim daim yandım aşkına
İmdat eyler fakir ile düşküne
Şu illerde döndüm deli şaşkına
Şah İmam Hüseyin bendegahiyem
Kaynak: Aşık Daimi
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Şah Merdan (Yar Yar)
Umut verdim cananıma can derken
Yılanlardan mert olana sarıldım
Görsün günül gözün yare yar derken
Yar içinde can alana sarıldım
Aşk elinden ben o yare darıldım
Aşk elinden ben o yare darıldım
Yar yar deyip Şahmerdana sarıldım
Yar yar yar yar yar yar yar yar
Yaralıyım yar nazından yoruldum
Aşk elinden ben o yare darıldım
Yar yar deyip Şahmerdana sarıldım
Boşver deme kim cananın boşvermiş
Aşk yanarken can cananı fark etmiş
Yanar karakuşlar yari çark etmiş
Yar içinde can alana sarıldım
Aşk elinden ben o yare darıldım
Aşk elinden ben o yare darıldım
Yar yar deyip Şahmerdana sarıldım
Yar yar yar yar yar yar yar yar
Yaralıyım yar nazından yoruldum
Aşk elinden ben o yare darıldım
Yar yar deyip Şahmerdana sarıldım

Sayfa 2515

İçinizde koman surat uğrusun
Sen ezelden Şah İbrahim oğlusun
Yetigör carıma Şah Veli Dede’m
Yükseğine çıkıp öttüğün gibi
Cansızlara canı kattığın gibi
Üzeyir'in carına yettiğin gibi
Yetigör carıma Şah Veli Dede’m
Gözüme tütüyor yaylanın taşı
Bize yardım eyle sen ulu kişi
Sultan Şah Abbas'ın baş halifesi
Yetigör carıma Şah Veli Dede’m
Bize Selmanl(ı)oğlu derler alemde
Garip başa bir hâl geldi bu demde
Akdağ’ı Tocak'ı dalan da gelde
Yetigör carıma Şah Veli Dede’m
Kaynak: Gürani Doğan

Şah-ı Merdan (Kızıl Deli)
Şah-ı Merdan Ali kurdu bu yolu
Hazret-i Fatıma cihanın gülü
Evvel Seyyit Ali aldı yürüdü
Kırkların serdarıdır Kızıl Deli
Tanrıdağ koruna çökmüş oturur
Yıldızları ayağına getirir
Bir avuç toprakla hudut geçirir
Kırkların serdarıdır Kızıl Deli

Kaynak: Hüseyin Karakuş

Şah Veli Dedem
Gurbet elde bir hal geldi başıma
Yetigör carıma Şah Veli Dede’m
Kimim yok kimsem yok sora hatırım
Yetigör carıma Şah Veli Dede’m
Şah Veli Dede’min Ballı Kayası
Katara düzülmüş türlü mayası
Kerbela’da yatan Kerem ağası
Yetigör carıma Şah Veli Dede’m
Yaz gününe konar Değirmioba
Sahil ellerinde kalmazım tövbe
Güllüce dağında Şah Kulu Baba
Yetigör carıma Şah Veli Dede’m
Yen içinde sürün yolun doğrusun
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Pirim etini kendi defn eyledi
Çaldı taşı pare pare eyledi
Pirim Ali bu kelamı söyledi
Kırkların serdarıdır Kızıl Deli
Gör pirim küffara n'etti n'eyledi
Şehir horozuna dua eyledi
Sarı Kız'ı iki pare eyledi
Kırkların serdarıdır Kızıl Deli
Pir Sultan'ım Haydar sancak getirir
Zemheride gonca güller bitirir
Kalenin altını üstüne getirir
Urum'u feth eden Şah Kızıl Deli
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Şah-ı Merdan (Kün Deyince)
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Kün deyince var eyledi on sekiz bin alemi
Şah-ı Merdan cüşa geldi sırrın aşikar eyledi
Yağmuru yağdıran benim deyi Ömer'e söyledi
Ol demde şimşek balkıyıp yedi sema gürledi
Hem sakidir hem bakidir nur-ı Rahman'ım Ali
Yetiş carımıza kurtar meded mürüvvet ya Ali
Ömer vardı Hak Muhammed katına dedi
Eyle beyan Hz.Ali midir ol arşa gürleyan
Çarh-ı Gerdunun elinden sırr-ı hikmet eyleyen
Hak Muhammed buyurdu ki Yektir Ali bir dedi
Hem evveli hem ahiri herşeye kadir dedi
Ali'ye şirk koşanlar mutlaka kafir dedi

Sayfa 2516

Her seher açılır meydan
Süreler aynı cem erkan
Ta elest ahd ile peyman
Güldestedir Bektaşiler
Sayifullah secdegahım
Vechullahtır kıblegahım
Gönülleri Beytullahım
Güldestedir Bektaşiler
Sekahüm Rabbihüm derler
Şaraben tahur içerler
Sır için serden geçerler
Gül destedir Bektaşiler

Kaynak: Mehmet Mustafa Dede

Şah-ı Merdan Kullarıyız
Şah-ı Merdan kullarıyız
Mevla'dan gayri değiliz
Kanaat ile yürürüz
İlla tokuz aç değiliz
Evliya gönlümüz aldı
Kalbimiz nur ile doldu
Gözlerimiz cemal gördü
Cennete muhtaç değiliz
Evvel biziz ahir biziz
Heman leyl-ü nehar biziz
Gül açılmış bahar biziz
Biz yaz olduk kış değiliz
Yüzlerden kırklara erdik
Tarikat ehlini bulduk
Yedilerden haber sorduk
Üçlerdeniz hiç değiliz
Pir Sultan'ım göçün göçün
Sızdık eridik Hak içün
Dünyayı terk etmek içün
Altun olduk tunç değiliz

Turabi'nin sözü haktır
Gerek dinle gerek bak dur
Gönlümde garazım yoktur
Güldestedir Bektaşiler
Kaynak: Aşık Turabi

Şah'ın Nuru Musun
Şah'ın nuru musun ey canlar canı
Varın layık olun hallerinize
Mürüvvet Erenler darına durdum
Canım kurban olsun yollarınıza
Erenlerin altın akçası mısın
Mümin kardaşların goncası mısın
Şah'ı Merdan Ali bahçesi misin
Gelir bülbül konar dallarınıza
Rehberin payını yemen, ayırın
Mürşidin payını candan kayırın
Dudaktan emzirin lebten doyurun
Hak mihman gelince evlerinize
Lanet ile Yezitleri taradım
Hakk'ın kitabını açtım aradım
Kırklar ile cem olmaktı muradım
İmam Cafer çıkar yollarınıza

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Şah-ı Merdan'ın Kulları
Şah-ı Merdan'ın kulları
Hacı Bektaş'ın gülleri
İlm- i ledün bülbülleri
Güldestedir Bektaşiler
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Pir Sultan'ım eydür Yezitler gamda
Horasan erleri Urum'da Şam'da
Biz de mihman olduk bir ayn-i cemde
Doyup usanmadık hallerinize
Kaynak: Pir Sultan Abdal
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Şaha Doğru
Özümüzde hakka bağlı
Yüreğimiz ateş dağlı
Bütün yönler sollu sağlı
Gider bizim şaha dogru
Bütün canlar bir olacak
Yorulan yolda kalacak
Hak eden hakkın alacak
Gideriken şaha dogru
Yolumuz halimiz birdir
İnce söylediğin sırdır
İstediğim bir tek yardır
Gideriken şaha dogru

Sayfa 2517

Uçan kuşlar kebab olsa
Akan sular şarab olsa
Meyhaneler mesken olsa
Bağlantı
Ne gezersin mecnun gibi
Dudacığın mercan gibi
Sarılalım bir can gibi
Bağlantı

Şahin Bey Türküsü

Şaha Doğru Giden Kervan

Fransız topları Beşgöz'e kurdu
Attığı mermi Anteb'i vurdu
Şahin Bey uğruna gem gibi durdu
Ünün Ankara'ya gitti Şahin Bey

Şaha doğru giden kervan
Çok ağlattın güldür beni
Düşmüşem elden ayaktan
Tut elimden kaldır beni

Açılmıyor bahçemin gülü
Ötmüyor yanık yanık bülbülü
Her köşebaşında on-onbeş ölü
Ünün Ankara'ya gitti Şahin Bey

Tut elimden ferman eyle
Gel bu derde derman eyle
Götür yare kurban eyle
Öldür derse öldür beni

Aman Fransız vurmayın beni
Benim bu yiğit canıma kıymayın
Bu bir çocuğumu yetim koymayın
Ünün Ankara'ya gitti Şahin Bey

Arıydım baldan ayrıldım
Ne şirin dilden ayrıldım
Bülbüldüm gülden ayrıldım
Gülistana kondur beni

Aman Fransızlar beni bırakın
Kurşun geçmedi kalmadı hakkın
Bu bir çocuğuma Allah için bakın
Ünün Ankara'ya gitti Şahin Bey

Tut elimden düşmeyelim
Doğru yoldan şaşmayalım
Derdim çoktur deşmeyelim
Böyle yare bildir beni

Ellerimi kollarımı bağladı
Bunu gören melaike ağladı
Süngü soktu yüreğimi dağladı
Ünün Ankara'ya gitti Şahin Bey

Kaynak: Sabit İnce

Kaynak: Hıdır Ersoy

Şahane Gözler Şahane
Şahane güzün şahane
Hüsnüne yoktur bahane
Gel Süleyman ol cihane
(Bağlantı)
Göynüme çare bulunmaz
Göynüm eylenmez aldanmaz
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Şahin İdim
Şahin idim dağbaşında oturdum
Mecnun gibi ben Leylamı yitirdim
Lokman Hekim gibi tabip getirdim
Oy anam vay anam
Oy anam aman aman
Yine bulamadım derdime çare
Oy anam vay gel anam
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Sayfa 2518

Dertliyim garip anam

Verince parayı şair oldum beh

İki dağın arasında dağ olmaz
Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz
Yazan katip yanlış yazmış yazımı

Uyak ayak arayıp mı durayım
Boş ver Kafiyeyi kime sorayım
Kafamı boşuna niye yorayım
Verince parayı şair oldum beh

Oy anam vay anam
Oy anam aman aman
Benim yazım karalıdır ağ olmaz
Oy anam vay gel anam
Dertliyim garip anam
Kaynak: Bedirhan Kırmızı

Şahin İdim Çıktım Havaya
Şahin idim de beyler çıktım havaya
Avcılar vurdu indim gelip oraya
Yavruları da ufak kodum yuvada
Kendim burda gönlüm sılada
Sıla ile gurbet bir olup gelir

Hayal aleminde uyur gezerim
Kazmasız küreksiz kuyu kazarım
Kitap okumadım ama yazarım
Verince parayı şair oldum beh
Ordan burdan yürütürken basıldım
Kelimeler uzadıkça asıldım
Birkaç mısra yazdım diye kasıldım
Verince parayı şair oldum beh
Kavak yeli eser oldu başımda
Şiir yazar oldum artık düşümde
Şiir yaya kaldı benim peşimde
Verince parayı şair oldum beh

Akşam oldu da bastı yine kareler
Ciğerimde göz göz oldu yareler
Çok doktorlar gezdim yoktur yareler
Çaresiz dertlere düştüm neyleyim

Bir köşede yayın evini gördüm
Kitap bassın diye parayı verdim
Kitabım çıkınca murada erdim
Verince parayı şair oldum beh

(Bağlı olarak)
Elma Attım dereye
Kız geldi pencereye
Kız mevlayı seversen
Al beni içeriye
Oy neyimiş neyimiş
Kaderim böyleyimiş

Yiğit derki bu düzeni kuranın
Yar diyerek kucaklayıp saranın
Ne diyeyim kudretine paranın
Verince parayı şair oldum beh

Kaynak: İbrahim Yurdakul

Şair Oldum Beh (Taşlama)
Yıllarca okuyup yazmam boşaymış
Verince parayı şair oldum beh
Okuyup yazmakla olmazmış meğer
Verince parayı şair oldum beh
Yorumcular bela oldu başına
Bütün hünerimi serdim boşuna
Para siper ettim körün taşına
Verince parayı şair oldum beh
Param olmayınca kimse almadı
Antolojilerde hiç yer kalmadı
Methiyeler yazdım yine olmadı
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Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Şair Olsam Gelsem Sana
Şair olsam gelsem sana
Şiirler türküler söylesem
Zenci dişi aydınlığı alnında
Ve kestane gözlerinde bakışım
Akşam olsam gelsem sana
Uyusan ben de uyusan
Usulcana öpsem seni
Aşıkcana kucaklasam
O seni gülüm o seni
Kirpiklerin gözleri
Kucaklaması gibi
Kucaklarım seni
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Sayfa 2519

Kaynak: Hasret Gültekin

Şakı Bülbül Var Uyandır Yarimi
Her sabah çıkar yolunu beklerim
Şakı bülbül var uyandır yarimi
Hasretini can içinde saklarım
Şakı bülbül var uyandır yarimi
Çıkabilsem sarayına köşküne
Can boyanır amberine miskine
Seni beni yaradanın aşkına
Şakı bülbül var uyandır yarimi
Bir nesnem yok hazır yare yadigar
Muradını versin ol perverdigar
Bak yorganı üstünden atmış rüzgar
Şakı bülbül var uyandır yarimi
Yare doğru döndürmüşüm yönümü
Yare kurban verdim hoşça canımı
Satın m'aldın şol oyukun kanını
Şakı bülbül var uyandır yarimi
Hiçbir haber gönderemem dostuma
Gayet mail oldum çeşm-i mestine
Gün doğmadan sevdiğimin üstüne
Şakı bülbül var uyandır yarimi

Enerjisi hamurundan mayadan
Vitrinde görülmez özü hayadan
Yenilseydi ekmek yapar kayadan
Şükürde kırılmaz testi Şakir Bey
Malkoç Ali tanıdı ki yazıyor
Kulacı zayıftır dostla yüzüyor
Perde kapansa da bilen seziyor
Yazda ve hazanda esti Şakir Bey
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Şapkamın Tereği Düz
Şapkamın tereği düz
Var onda ayla yıldız
Çıkmayısun aklımdan
Ne gece ne de gündüz
Peştemalun düğümü
Geridendur geriden
Seni hainin kızı
Sensun beni eriden
Pencereden bak beni
Beğenirsen al beni
Beğenmezsen beğenme
Beğenenler var beni

Kaynak: Ali Ufki

Şakir Bey
Leyleği havada görmüş de gezer
Her kıtaya ayak bastı Şakir Bey
Gemileri batsa karadan yüzer
Göbeğini kendi kesti Şakir Bey
Gerek yok bir hafta önce plana
Topla valizini var gel sılana
Haksa dava kapı kapı dilene
Zoru vestiyere astı Şakir Bey

Dağ başında kestane
Dökülür tane tane
Dünya dolu yar olsa
Bir tanemsin bir tane
Kaynak: Hüseyin Dilaver

Şaplağa Verdik Biz Kızı
Şaplağa verdik biz kızı
Elmaları kırmızı
Şaplak öldü dediler a yarim ölüyom ben
İçime de düştü bir sızı

Turistik seyahat değil amacı
Asfalt sizin olsun sever yamacı
Uzaktan gözleme her şey umacı
Kaynağını buldu sustu Şakir Bey

Haydi şaplak erken gel
Kavurmayı yerken gel
Yemeden gel

Kara günde kar yağsa koşar gelir
Pabucu kayıp olsa aşar gelir
Yedi kat kuyuyu deşer de gelir
Gönüllere girdi taştı Şakir Bey

Bizim şaplak nerede
Çift sürüyor derede
Şaplak söğütten düşmüş a yarim ölüyom ben
Her yanları berede

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 2520

Haydi şaplak kaya başına
Akşama geliver yanıbaşıma
Yanıbaşıma

Duygu vurmasın başına
Sadık kal gerçek eşine
Aşkın ekseni dışına
Sakın çıkma şaşırırsın

Şaplak gitti tülü geldi
Evimizin gülü geldi
Tülü eve gelirken a yarim ölüyom ben
Mendili dolu geldi

Her şeyde ölçüdür bilim
Santim santim milim milim
Seni kucaklayan ilim
Sakın çıkma şaşırırsın

Haydi tülü kaya başına
Akşama erken gel yanıbaşıma
Yanıbaşıma

Manzarayı sorma köre
Kanmaktır göz göre göre
Katıl bağlan gerçeklere
Sakın çıkma şaşırırsın

Kaynak: Mehmet Mutlu

Şaşırdım (Bilim Kürsüsünde)
Bilim kürsüsünde oturan cahil
Papa dedi dostlar ben de şaşırdım
Dost görünür sözü yabana dahil
Kapa dedi dostlar ben de şaşırdım
Fikirde hürriyet vicdan marifet
İnandığın fikri dostça tarif et
Hakaret içeren zikri zarif et
Sopa dedi dostlar ben de şaşırdım
İnsan olan mahluk sözle kaynaşır
Karanlığa hizmet dillenen neşir
Dedim senin fikrin kimle oynaşır
Sıpa dedi dostlar ben de şaşırdım
Söz dediğin beş bükümdür on yudum
Gönülleri sarsar attığın adım
Kalbinde kulakta ne var ki dedim
Tıpa dedi dostlar ben de şaşırdım

Al Temeli'nin deminden
Geçme ikrardan yeminden
Aşkın güneş sisteminden
Sakın çıkma şaşırırsm
Kaynak: Aşık Temeli

Şaşkın (Aşk Şarabı İçmesi)
Aşk şarabı içmesi hoştur şaşkın
Şarap peşinden koşmak boştur şaşkın
Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın
Tenhalarda menhalarda kalma şaşkın
Şaşkın sana ne dedim sen ne yaptın
Dün gece gördüm seni ters yola saptın
Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın
Tenhalarda menhalarda kalma şaşkın
Sana başka sözüm yok bu alem içinde
Bi alemsin şaşkın sen alem içinde

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Şaşırırsın (Sakın Çıkma)
Sevdiğim aşk çemberinden
Sakın çıkma şaşırırsın
Sevda örülü yerinden
Sakın çıkma şaşırırsın
Bu canım eserin yapın
Bu fani bedenim tapun
Kalbim evin beynim kapın
Sakın çıkma şaşırırsın

Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın
Tenhalarda menhalarda kalma şaşkın
Kaynak: Erkin Koray

Şavşat Destanı (Çekti Kısmetimiz)
Çekti kısmetimiz değiliz mecbur
Yıkılsın yamacı yeri Şavşat'ın
Camiden çıkanlar sessiz savuşur
Bakmaz misafire piri Şavşat'ın
Pazarlıkta göz bulsalar oyarlar
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Başka cepten sarf etmeyi severler
Beş parayı büyük bir kar sayarlar
Gelmez ola yaz baharı Şavşat'ın
Cimrilikten hep belleri bükülmüş
Meyvası yok daldan yere dökülmüş
Rüzigar üstüne reyhan ekilmiş
Ekini büyütmez yarı Şavşat'ın
Hazır bulsa teklifsizin başlarlar
Cömertliği birbirine aşlarlar
Kırk para kaybetse orda kışlarlar
Var mı merdi bilmem bari Şavşat'ın
Neden saldın felek bizi bu derde
Burda rastlamadım merdoğlu merde
Sizleri mat etmek farzdır bir yerde
Yanacak bağrmda koru Şavşat'ın
Nasıl mihnet etsem azclır feleğe
Düşürmesin mevlam asla dileğe
Beş on cinsten un dökerler eleğe
Ondandır tuzları kuru Şavşat'ın
Küheylanı tavlasında beslenir
Uzak yerden adı büyük seslenir
Her meziyet misafirden istenir
Bulanmaz çayları duru Şavşat'ın
Bahçelerde biter kokmaz gülü var
Yokuşlu engelli düzlü yolu var
Başkadır şivesi nasıl hali var
Lezzetsiz meyvası narı Şavşat'ın

Sayfa 2521

Kahpe felek ayrı koydun yurdunu
Bana lazım değil kan Şavşat'ın
Kısmet daim gezer gönül kardadır
Gezer bulmaz acep nasıl nerdedir
Gönül havalanmış kısmet burdadır
Kalmamış edebi arı Şavşat'ın
Öz ehli kamildir sevmez namerdi
Bu cimri millete göstermek merdi
Gezip de görmeli gurbeti derdi
Düşerse bizlere biri Şavşat'ın
Bir çöl yerde merkez çoktur sıcağı
Gezmeden işittim birkaç bucağı
Merkezde vardır üç parti ocağı
Yıkıla kalesi suru Şavşat'ın
Ahmet Bey Mehmet Bey beydir herbiri
Ne kadar azmolsa geridir yeri
Rehberlik ediyor gençlere piri
Kendine sağolsun van Şavşat'ın
Düşünmeyen hata kılar her işi
Bayramda pişiyor her evde bişi
Çok sağolsun belediye çavuşu
Bir Habip Yılmaz'dır eri Şavşat'ın
Noksani yazıyor daim kahrına
İcap etse dalar aşkm bahrine
Beddua alanlar Şavşat şehrine
Kendine yar olsun sırrı Şavşat'ın
Kaynak: Hodlu Noksani

Hangi yana baksan aynı görürsün
Kar görmeden bir zarara varırsın
Ne lazımsa hep kendinde bulursun
Temmuzda yağıyor karı Şavşat'ın
Büyüklüğü zapdetmiştir herbiri
Yüklenmiş geziyor ölüye diri
Eksik değil vardır zengini beyi
Baylar yatağıdır yeri Şavşat'ın
Üç öğünde ayran cadi yiyorlar
Söz başında hep babacan diyorlar
Asır sonra insanlığı duyarlar
Halkı meziyetten geri Şavşat'ın
Tek tek baksan bulamazsın merdini
Hasta olur söylemeyen derdini
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Şebaboğlan
Şu derenin alıcı
Kınalı parmak ucu
Evlenmeyen kızların
Kabul olmaz orucu
Ustan da kimidi Şebaboğlan
Akşam da gelen kimidi
Şu derenin armıdı
Anan baban var mıydı
Anan baban olsaydı
Bizi burda böyle kor muydu
Ustan da kimidi Şebaboğlan
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 2522

Akşam da gelen kimidi
Şu derenin uzunu
Aman kıramadım buzunu
Aldım çerkez kızını
Aman çekemedim nazını
Kaynak: Ahmet Çopur

Şebin (Ha Buradan O Yana)
Ha buradan o yana
Kareysar'ın yolları
Dola gelin boynuma
O sırmalı kolları
Ha buradan o yana
Yana yüreğim yana
Gel otur şu yanıma
Dön o yana, bu yana
Geceler ay ışığı
Elinde bal kaşığı
Hiç aklımdan çıkmıyor
Güzeller yakışığı
Ay ışıktır varamam
Varsam yari bulamam
Girsem yarin koynuna
Sabahtan uyanamam
Dut ağacı dut verir
Yaprağını kıt verir
Eğen, kız ergen oğlan
Sarıldıkça dat verir

Yandım yare yar bir çare
Ben bulamadım derdime çare
İndim dereye taş bulamadım
Kara kaş çektim de eş bulamadım
Yandım yare yar bir çare
Ben bulamadım derdime çare
İndim dereye dere derindir
Şimdi bizim Şefo yeni gelindir
Yandım yare yar bir çare
Ben bulamadım derdime çare
Kaynak: Havva Karakaş

Şeftali Ağaçları
Şeftali ağaçları
Türlü çiçek başları
Yaktı yandırdı beni
Yarin hilal kaşları
Tin tin tini mini hanım
Seni seviyor canım
Bahçelerde kereviz
Biz kereviz yemeyiz
Bize Sinoplu derler
Biz güzeli severiz
Tin tin tini mini hanım
Seni seviyor canım

Dut ağacı dutludur
Dibi yeşil otludur
Kurban olduğum Allah
El kızı ne tatlıdır

Bahçelerde idrişah
Boyu uzun kendi şah
İki gönül bir olsa
Ayıramaz padişah

Şefo'nun Evi

Tin tin tini mini hanım
Seni seviyor canım

Şefo' nun evi kaleye karşı
Şefom atmış çeyizini duvar aşırı
Yandım yare yar bir çare
Ben bulamadım derdime çare
İndim dereye ufara taşlar
Şimdi bizim şefo horoya başlar
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Kaynak: Münire Tarabuş

Şeftali İsterim Mahrum Gönderme
Şeftali isterim mahrum gönderme
İki leblerinden bir yanağından
Gönül hak evidir sakın söndürme
İki leblerinden bir yanağından
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Her kanda gidersen seni bulurum
Sarrafınım kıymetini bilirim
Sen bir bezirgansın bac'ın alırım
İki leblerinden bir yanağından
Aklım aldın gözlerini süzeli
Benzime düşmüştür ayva gazeli
Sana derim behey adem güzeli
İki leblerinden bir yanağından
Karac'oğlan eydür yarim gelirse
Deli gönül istediğin bulursa
Danışlarım icazetin olursa
İki leblerinden bir yanağından
Kaynak: Karacaoğlan

Şehhane (Ninova)
Memleketime gittim
Rüyalarımın umudu
Ninova şehrine vardım
Etrafında şehirler gördüm
Davul ve zurna ile şehhaneyi oynuyorlar

Sayfa 2523

İki kızın ismini sordum
Birisi Samiram dedi diğeri de Brula
Davul ve zurna ile şehhaneyi oynuyorlar
İkisi kardeştirler,
Güzellikleri ile kraliçelere benziyorlar
Samiram Brula'dan bir yaş küçüktür
Davul ve zurna ile şehhaneyi oynuyorlar
Yeri göğü temiz memleketim
Yıldızlar ona şarkı söylüyorlar
Tek isteğim onu bir daha görmek
Davul ve zurna ile şehhaneyi oynuyorlar

Şehidler (Siz Göylere Uçdunuz)
Siz göylere uçdunuz
Hagg gapısın açdınız
Yurda işıg saçdınız
Şehidler ey şehidler
Kainatda gezirsiz
Ulduzlarla süzürsüz
Giyamete dözürsüz
Şehidler ey şehidler

Ninova'nın gece görüntüsü
Ne kadar hoştur
Güzelliğine aşık oldum
Eşi benzeri yok
Davul ve zurna ile şehhaneyi oynuyorlar

Gül açmamış soldunuz
Dünyaya ders oldunuz
Can verende güldünüz
Şehidler ey şehidler

Bahçeleri çiçek ve ağaçlarla doludur
İçinde yaşayan Süryani halkını
Bütün komşuları kıskanıyor
Davul ve zurna ile şehhaneyi oynuyorlar

Yaralarız gül açdı
Ruhunuz göye uçdu
Güneş tek yere saçdı
Şehidler ey şehidler

Memlekette etrafımda güzel kızlar gördüm
Her biri elbisesine bir kelime yazmıştı
Davul ve zurna ile şehhaneyi oynuyorlar

Paltarız oldu kefen
Dönmediz ehdinizden
Göye ucaldı veten
Şehidler ey şehidler

Güzel elbiseler giymişler
Gözlerine boya sürmüşler
Boylarındaki bayraklarla gurur duyuyorlar
Davul ve zurna ile şehhaneyi oynuyorlar
Süryani dağına çıktılar
İki nehrin arasını (Fırat ve Dicle) gözlüyorlar
Güneş her birinin güzelliğinden utanıyor
Davul ve zurna ile şehhaneyi oynuyorlar
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Dünyanı dar bildiniz
Bu heyata güldünüz
Siz ebedi oldunuz
Şehidler ey şehidler
Gana boyandı veten
Derde galandı veten
Sizinle yandı veten
Şehidler ey şehidler
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Heyat menasız idi
Ömrünüz çoh az idi
Ölüm size tez idi
Şehidler ey şehidler

Sayfa 2524

Şehitler Ölmez
Önce Vatan millet
Sonra ana ve yar
Bu yolda savrulan birileri var

Ölmeyibsiz sağsınız
Gül açmamış bağsınız
Başı uca dağsınız
Şehidler ey şehidler

Ezan dinmez diyen
Bayrak inmez diyen
Şehit ölmez diyen birileri var
Şehitler ölmez şehitler ölmez

Ömür yanvara geldi
Köksünüz yara geldi
Toyunuz gara geldi
Şehidler ey şehidler

Bayrakla dertleşen
Toprakla birleşen
Can verip devleşen birileri var

Kaynak: Piruz Dilençi

Şehit Anası (Dün Gece Yavrumu)
Dün gece yavrumu rüyamda gördüm
Yün çorap istedi o sabah ördüm
Zarfa Şırnak yazıp postaya verdim
Askerin anası erinmezimiş
Yanası yanası ciğer yanası
Yansa da ağlamaz şehit anası
Ananın yaktığı asker kınası
Kıyamete kadar silinmezmiş
Zamanı tez geçti üç ay kalmıştı
Kuşkunun yerini umut almıştı
Cansız hayalim diye resim salmıştı
Belkide gidipte gelinmezmiş
Soğukmuş oralar her taraf karmış
Dağlar amansızmış,yolları darmış
Bastığı yerde de bir mayın varmış
Toprağa basarken bilinmezmiş
Nöbete giderken gününü saymış
Az değil uz değil tam ondört aymış
O gece görmedik bir yıldız kaymış
Yıldız sahibine görünmezmiş
Al kanları beyaz kara dökülmüş
Kol kopmuş yavrumun topuk sökülmüş
Duydum ki ciğerim ölürken gülmüş
Halbuki ölürken gülünmezmiş
Kaynak: Kamil Abalıoğlu
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Ezan dinmez diyen
Bayrak inmez diyen
Şehit ölmez diyen birileri var
Şehitler ölmez şehitler ölmez
Kaynak: Mustafa Yıldızdoğan

Şehr-i Azim Bir Kal'aya
Şehr-i azim bir kal’aya rast geldim
Burcu durur üç ayağı üstüne
Bazarında la’l ü mercan saçılır
Sarraf yürür üç ayağı üstüne
Derununda bir bağı var gül açar
Aşnasını gören çağı dil saçar
Şavkı çoktur zulümattan yol saçar
Ziya verir üç ayağı üstüne
Mazlumi bu sırra aklım yitüptür
Ehl-i irfan mealine yetüptür
Adli çoktur yeri göğü tutuptur
Alem görür üç ayağı üstüne
Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Şehr-İ Kabristan
Şehr-i kabristanı seyreyle gönül
Tuttuğu dünyayı atanlara bak
Elvan nakışları giyip gezenler
Çürümüş toprakta yatanlara bak
Bu nasıl şehirdir yanmaz çıralar
Yoktur penceresi düşmez ışıklar
Divane dervişler deli aşıklar
Şeyda bülbül gibi ötenlere bak
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Ne ihsan eylemiş ne yemiş içmiş
Helalı ayırıp haramı seçmiş
Üç arşın bez giymiş kalandan geçmiş
Altını gümüşe katanlara bak
Nice Şah-ı Merdan nice kahraman
Nice padişahlar sahibi ferman
Tahtından göç etmiş nice Süleyman
Şu dünyayı alıp satanlara bak
Ömrüm tamam oldu vadem yetişti
Yüreğimi ateş aldı tutuştu
Cümle yaranımdan ayrılık düştü
Hasret kıyamete kalanlara bak
Arifim misafir bu can bedene
Yel vurur savurur beni yabana
Karıştı kervanlar giden gidene
Bu dünyayı baki sananlara bak
Kaynak: Gürkan Peker

Şehriban
Şehriban'ım ağlama
Kareleri bağlama
Teslim oldum efendim
Kollarımı bağlama
Haydi aman Şehriban
Yürü gadınım yürü
Galma ardımdan geri
Zehir olsa içerim
Alnından akan teri
Haydi aman Şehriban
Haydin gızlar çapaya
Gün dikildi tepeye
Şehriban fistan kesmiş
Garnındaki sıpeye
Haydi aman Şehriban

Sayfa 2525

Taşa vurdu mutluluktu düşümüz
Bırakmıyor kör cehalet peşimiz
Bedenimiz ele düştü şehriban
Kahrolmuşuz yalan dolan al ile
Millet sustu bir parmaklık bal ile
Kavgadayım yarım beden kol ile
Ayağımız çöle düştü şehriban
Geçirmek zor bunca ömür yılını
Ben neyleyim millet kesti dalını
Gelen soydu hep fukara malını
Bu seferde file düştük şehriban
Kötülüğe boyun eğdi velimiz
Hak etsede istemedi dilimiz
Akıllandı paragözlü delimiz
Ekmek diye yala düştük şehriban
Koca şehir yuttu bizi varoşla
Onurumuz çöpe gitti faraşla
Öte yanda Sivas Çorum Maraşla
Bu ülkede züle düştük şehriban
Öz vatanda kurda kuşa yem olduk
Yıllanarak derdimizle dem olduk
Dillerimiz döndüğü an mim olduk
Ekmeğine köle düştük şehriban
Der İlhami işte böyle halimiz
Elde copla göbek attı dölümüz
Yüzde seksen vergi oldu malımız
Bohça elde yola düştük şehriban
Kaynak: İlhami Arslantaş

Şeker Almaya Geldim (Ay Battı)
Ay battı bulunmaz mı
Bu sevda sorulmaz mı
Gözlerimin içinde de
Sevdiğim görünmez mi

Kaynak: Mehmet Pektaş

Şehriban (Bu Vatana Canı Verdik)
Bu vatana canı verdik can için
Umudumuz küle düştü şehriban
Karlar yağdı amaçların üstüne
Göz yaşımız tüle düştü şehriban
Tuttu cahil sokaklarda başımız
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

(Bağlantı)
Şeker almaya geldim
Yari görmeye geldim
Aç kolların sevdalım
Seni sarmaya geldim
Ay batar bedir Allah
Bu sevda nedir Allah
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Ayrılık yaman oldu
Çaresi nedir Allah
Bağlantı
Ay doğdu beyaz yarim
Gül bana biraz yarim
Alacağım and olsun
Geçmeden bu yaz yarim
Bağlantı

Sayfa 2526

Bağlantı
Şekercinin kızı badem ezmesi
Kumru gibi salınarak gezmesi
Ben bin lira değer bir göz süzmesi
Bağlantı
Şekercinin kızı bir gül koncası
Aşıkın pek sevgili eğlencesi
Sanır gören onu bir ay parçası

Kaynak: Sümer Ezgü

Şekerci Amca

Şekerim Kalmadı

Sabahtan çocuklar karşılar onu
Şeker dağıtır hep avuçlar dolu
Tatlıyla anılmak bir huzur yolu
Mahallede tektir şekerci amca

Şekerim kalmadı kahvem tükendi
Bilmem gidem hangi attara oğul
Takatim kesildi gönlüm bulandı
Cebimde de yoktur on para oğul

Akşam dönüşü de yine şekerli
Gelir mahalleye yorgun ve terli
Çocuklar hep mutlu yoktur kederli
Gönüllerde tektir şekerci amca

Bir gün çay içmezsem tutar ısıtma
Hem de bana dersin doktora gitme
Takdirin bu diye iftira etme
Tedbirime ara bir çare oğul

Adı hem Ömer’dir hem de Faruk’tur
Bu ne bitmez sevgi güzel soluktur
Mahallemizde bir benzeri yoktur
Şehrimizde tektir şekerci amca

Fakirler bağında baykuşlar öter
Bu nasıl zamandır gün günden beter
Billurlar fincanlar yüzüstü yatar
Çay takımı oldu kapkara oğul

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Der Zülali tiryakilik bilindi
Gözlerimin ışıkları silindi
Bu sebepten semaverim delindi
Kaynadı su döndü pınara oğul

Şekercinin Kızı Takmış Gülleri
Şekercinin kızı takmış gülleri
Bülbül gibi şakır durur dilleri
Rahat lokum gibi pamuk elleri
(Bağlantı)
Düştü göynüm şekercinin kızına
Yandı yürek onun tatlı sözüne

Kaynak: Aşık Zülali

Şekeroğlan

Bağlantı

Kayada gezen oğlan
Edası güzel oğlan
Beni sana vermezler
Sarı altın kazan oğlan
Aman şeker oğlan
Yandım şeker oğlan
Anasına küsmüş
Damda yatar oğlan

Şekercinin kızı yaktı ciğerim
Gerdanıdır benim kaymak şekerim
Bunca yıldır hasretini çekerim

Kayadan bakan oğlan
Kakülü sarkan oğlan
Gece gelme gündüz gel

Şekercinin kızı takmış küpesin
Sabır et gönül muradına eresin
Gülbe şeker yanağından emesin
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Horozdan korkan oğlan
Aman şeker oğlan
Yandım şeker oğlan
Anasına küsmüş
Damda yatar oğlan
Kayaya koydum kutu
Herkes yarine muti
Gelinler tatlı yesin
Kaynanalar semiz otu
Aman şeker oğlan
Yandım şeker oğlan
Anasına küsmüş
Damda yatar oğlan
Kaynak: Yağcıoğlu Fehmi Efe

Şekiden Gelirem
Şekiden gelirem yüküm erikdir
Şekinin yolları delik delikdir
Bir oğlan sevmişem adı Melikdir
Gış gelir havalar yaman sıcagdır
Yolda at oynadan guldur gaçagdır
Bir oğlan görmüşem yaman goçagdır
Evleri var şeherde
Yük üste yaşıl perde
Oğlanın ala gözü
Meni salıbdı derde
Kaynak: Ramazan Gafarlı

Şekilcilik ve Önyargı
Bıyıksız dolaşsan der avrupalı
Aşağı sarkıtsan eli sopalı
Sakal varsa oldun yobaz kafalı
Çareyi de seyyar bıyıkta bulduk
Ne papaza uyduk ne de imama
Özümüz karıştı gitti dumana
Buğday çürük gönül verdik samana
Çareyi girecek kovukta bulduk
Simit ile doysan görürler fakir
Helalinden kazan bakarlar hakir
Şükür ehline de denilir şakir
Çareyi ulvi bir dorukta bulduk

Sayfa 2527

Kışın gömlek giyer zanneder yazdır
Kimsede olmasın bu ne garazdır
Çareyi de cılız tavukta bulduk
Bildiğini paylaş benliğini aş
Malkoç Ali ne zor edinmek gardaş
Konuşmayan olur kendine sırdaş
Çareyi de seyyar kavukta bulduk
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Şem'a Düşen Pervanaler
Şem'a düşen pervaneler
Gelsin bir hoşça yanalım
Aşka düşen divaneler
Gelsin bir hoşça yanalım
Varın söylen şol bülbüle
Neden aşık olmuş güle
Ermek istersen o kül'e
Gelsin bir hoşça yanalım
Nesimi döğünsün taşlar
Akıtalım gözden yaşlar
Hak tariktir hey kardaşlar
Gelsin bir hoşça yanalım
Kaynak: Kul Nesimi

Şemsinur (Yedi Yaştan)
Yedi yaştan bir sevdaya tutuldum
Sadık dostum ne haldeyim sor beni
Otuz üç senedir yandım yakıldım
Kül etti içimde gizli kor beni
Tuz misali her yemeğe ekildim
Elekten elendim kaba döküldüm
Nuh Nebi'nin haddesinden çekildim
Baba ocağından etti dur beni
Gönül bir deryadır sırrı bilinmez
Lokman'dan bu derde çare bulunmaz
Hüsnü bir an hayalimden silinmez
İster isen yad ellere sür beni
Leyl ü nehar yar vuslatın gözetir
Gözyaşlarım şarap ciğer mezedir
Saç sakal ağardı aşkım tazedir
Yalan dersen al tüfeği vur beni

Komşunun tavuğu komşuya kazdır
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Şair Müdam arar nerde Şemsinur
Saldı beni dertten derde Şemsinur
Hayalde fikirde sırda Şemsinur
Acep unuttun mu Şemsinur beni
Kaynak: Aşık Müdami

Şemsiyemin Ucu Kare
Şemsiyemin ucu kare
Yok mu şu derdime çare
O yar güzel ben biçare
Çaresiz dertlere düştüm
Bir vefasız yare düştüm
Şemsiyemin ucu baston
Söyle canım kimdir dostun
Öldürmeye var mı kastın
Kastın azabına düştüm
Bir vefasız yare düştüm
Ocak ocak kum eşerim
Sensin benim yar şekerim
Bilmez misin ne çekerim
Çektiklerim yar elinden
Şivekarın o dilinden
Kaynak: Süleyman Çakal

Şen Kayadan At Beni
Şen kayadan at beni
İn aşağı tut beni
Al göğsün arasına
Salla da uyut beni
Kaya dibi düz gibi
Bir su içtim buz gibi
Git kocandan boşan gel
Kabul edem kız gibi
Kaya dibi kışlamış
Kar yağmaya başlamış
Sevip de terkedenler
Yalvarmaya başlamış
Kaynak: Bekir Karadeniz

Şen Ol Gürünüm
Meyve yüklü dallarbülbül ötüşür
Bağınla bahçenle şen ol Gürünüm
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Sende olsan belki gönlüm yatışır
Bağınla bahçenle şen ol Gürünüm
Etiler mi kurmuş daha mı evvel
Seni tanıtmaktır olanca emel
Gel kardeşim artık vatanına gel
Artık meyve yüklü dal ol Gürünüm
Gökpınarım manzarası hoş olur
Terzioğlunda renk renk mermer taş olur
Lahanalar dürülür güzün baş olur
Misket elmasıyla al ol Gürünüm
Sebze meyve her ne olsa yetişir
Bülbül sesi su sesine katışır
Tutuşurda deli gönlüm tutuşur
Arının yaptığı bal ol Gürünüm
Dalak dalak yapmışlar arılar balı
Kırılır meyvenin ağacın dalı
Erşani meşhurdur Gürünün şalı
Tezgahta dokunan şal ol Gürünüm
Kaynak: Erşani Yiğittürk

Şen Ola Düğün Şen Ola
Davullar çift çift vurula
Avluda halay kurula
Düşler hayıra yorula
Şen ola düğün şen ola
Gelin giyinsin atlası
Kalaylansın bakır tası
Ağlamasın kız anası
Şen ola düğün şen ola
Zurnalar dil dil dillensin
Yazmalar yeşil pullansın
Gelinin başı güllensin
Şen ola düğün şen ola
Bir o yana bir bu yana
Kol kol seymenler dolana
Gözlerin aydın kaynana
Şen ola düğün şen ola
Çalınsın saz ötsün teller
Oyuna çıksın güzeller
Kıvrılsın incecik beller
Şen ola düğün şen ola
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Çifte kurşun ata ata
Gelini bindirdik ata
Yolunuz yeni hayata
Şen ola düğün şen ola
Kaynak: Hasan Turan

Şen Olasın Ürgüp Dumanın Gitmez
Şen olasın Ürgüp dumanın gitmez
Kıratın acemi konağı tutmaz
Oğlun da çok küçük yerini tutmaz
Cemal'im Cemal'im algın Cemal'im
Al kanlar içinde kaldın Cemal'im
Ürgüp'ten de çıktığını görmüşler
Kıratının sekisinden* bilmişler
Seni öldürmeye karar vermişler
Cemal'im Cemal'im algın Cemal'im
Al kanlar içinde kaldın Cemal'im
Cemal'in giydiği ketenden yilek
Al kana boyanmış don ile göynek
Sana nasip oldu ecelsiz ölmek
Cemal'im Cemal'im algın Cemal'im
Al kanlar içinde kaldın Cemal'im
Ürgüp'ten de çıktın kırat kişnedi
Üzengiler ayağını boşladı
Yağlı kurşun iliğine işledi
Cemal'im Cemal'im algın Cemal'im
Al kanlar içinde kaldın Cemal'im
Karlık ile başkadın pınar arası
Çok mu imiş Cemal'ımın yarası
Ağlayıp geliyor garip anası
Cemal'im Cemal'im algın Cemal'im
Al kanlar içinde kaldın Cemal'im
Cemal'in giydiği kadife şalvar
Dükkânın kilidi cebinde parlar
Oğlun da çok küçük beşikte ağlar
Cemal'im Cemal'im algın Cemal'im
Al kanlar içinde kaldın Cemal'im
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Kıratın üstünde bir uzun yayla
Ne desem ağlasam kaderim böyle
Gidersen Ürgüp'e sen selam söyle
Cemal'im Cemal'im algın Cemal'im
Al kanlar içinde kaldın Cemal'im
Kıratım başımda oturmuş ağlar
Cemal'a dayanmaz şu karlı dağlar
Üzüm vermez oldu Karlık'ta bağlar
Cemal'im Cemal'im algın Cemal'im
Al kanlar içinde kaldın Cemal'im
Giden Cemal gelir mi de yerine
İçerimde yaram indi derine
Cemal düşta kahpelerin şerine
Cemal'im Cemal'im algın Cemal'im
Al kanlar içinde kaldın Cemal'im
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Şen Olasın Ürgüp Dumanın Tütmez
Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez
Kıratım acemi konağı tutmaz
Oğlum da pek küçük yerimi tutmaz
Cemalim Cemalim algın Cemalim
Al kanlar içinde kaldım Cemalim
Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler
Taşkadı'nın pınarına inmişler
Beni öldürmeye karar vermişler
Cemalim Cemalim algın Cemalim
Al kanlar içinde kaldım Cemalim
Cemal'in giydiği ketenden yelek
Al kana boyanmış don ile gömlek
Bize nasip değil ecelnen ölmek
Cemalim Cemalim algın Cemalim
Al kanlar içinde kaldım Cemalim
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Şengülüm Nanay
Çimende sürü kazlar hop gülüm nanay nanay
Kanatları beyazlar Şengülüm nanay nanay
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Kaç gündür görmemişem hop gülüm nanay nanay
Ciğerim ona yanar Şengülüm nanay nanay
Çimen çimen üstüne hop gülüm nanay nanay
Basma çimen üstüne Şengülüm nanay nanay
Yardan bir selam gelmiş hop gülüm nanay nanay
Başım gözüm üstüne Şengülüm nanay nanay
Çimen yeşil gül sarı hop gülüm nanay nanay
Yitirdim nazlı yarı Şengülüm nanay nanay
Yar orada ben burda hop gülüm nanay nanay
Ağlarım zarı zarı Şengülüm nanay nanay
Kaynak: Mehmet Koç

Şenkaya Yolları Bükülür Gider
Şenkaya yolları bükülür gider
Zülüf dal gerdana dökülür gider
Bir yiğit de sevdiğini almazsa
Ömrü arkasından sökülür gider
Kalenin kapısı demir değil mi
Demiri eriten kömür değil mi
Güzel ile yatmak ömür değil mi
Çirkin ile yatmak zulüm değil mi

Sayfa 2530

Allah'ın elçisi sevmez kıt'ali
Çünkü bunun çok büyüktür vebali
Olur ya efendim insanlık hali
Fazla soran şeriata karşıyım
Kitaba inandım yalana değil
Öfkem namaz kılana değil
İtikadım canlar alana değil
Kök koparan şeriata karşıyım
Şeriat ilk kapı doğru gitmektir
Şeriat hak ile yolu gütmektir
Şeriat kötüyü islah etmektir
Yoksa her an şeriata karşıyım
Şeriatta olmaz farklı düşünce
Düşünmek gerekir bilimce fence
Geçmişten bugüne böyle mi geldik sence
Bilime karşı çıkan şeriata karşıyım
Mahzuni Mevla'ı koymaz dilinde
Çağlayıp inledim aşkın selinde
Bir kaç şeyhin,bir kaç şahın elinde
Hüküm süren şeriata karşıyım
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kaynak: Bekir Karadeniz

Şerif Hanım

Şenkaya'ya Vardım Saat Biridi

Şerif hanım su doldurur ırmaktan
Altın yüzük fırlayıverdi parmaktan

Şenkaya'ya vardım saat biridi biridi biridi biridi
Benim yarim bu yerlerde biridi biridi biridi biridi
(Bağlantı)
Kız sana dedim yar sana dedim karşıki dağlar cenderme
Yarim küçük malümata gönderme gönderme gönderme

(Bağlantı)
Şerif hanım aman
Tenhalarda buluşalım aman
Gizli gizli görüşelim aman
Kuş dilinde konuşalım aman

Şenkaya'ya vardım saat beşidi beşidi beşidi beşidi
Benim yarin bu yerlerde başidi başidi başidi başidi

Şerif hanım ata biner estirir
Ayağını üzengiye kestirir

Bağlantı

Bağlantı

Kaynak: Cevdet Aslan

Şeriat (Anadolu İslamıyım)
Anadolu İslamıyım çok şükür
Cihat duran şeriata karşıyım
Her güzel inancın şeriatı var
Başlar vuran şeriata karşıyım
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Şu berberin peştemali tireden
Aç yorganı yatamadım pireden
Bağlantı
İğdenin dalinde öter kumrular
Öksüz kalmış ağlaşıyor yavrular
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Sayfa 2531

Bağlantı
Şerif hanım su doldurur dereden
Heryanların görünmüyor bereden

Nâr-ı aşkın ile vücudum yandı
Bir asilzadedir huridir kendi
Sanırım ki gökten bir melek indi
Kollarını boynuma saldığı zaman

Bağlantı
Abdest aldım ikindiyi kılmaya
Efelerin gelmiş beni vurmaya

Kuloğlu’yum bus bulanık akarım
Hasret oduna cism-ü can yakarım
Ne rızkıma, ne malıma bakarım
Yâr aşkı kalbime doğduğu zaman

Bağlantı
Kaynak: Kuloğlu
Kaynak: Ahmet Çopur

Şerif Hanım
Şerif hanım ata biner estirir
Parmakların üzengiye kestirir
Şerif hanım tenhalarda konuşalım
Issızlarda buluşalım
Şu berberin usturası keskindir
Vallah billah o yar bana küskündür
Şerif hanım tenhalarda konuşalım
Issızlarda buluşalım
Şu berberin peştemali ipliktir
Vallah billah benim yarim kekliktir
Şerif hanım tenhalarda konuşalım
Issızlarda buluşalım
Kaynak: Ahmet Gürses

Şevkımı Artırır Aşkımın Demi
Şevkımı artırır aşkımın demi
Sevdiğim benimle olduğu zaman
Def’olur da gider gönlümün gamı
Gelip de yanıma güldüğü zaman
Söyledikçe lezzet vardır sözünde
Rûz-ü şep hayali iki gözümde
Huda’nın emriyle yârin iki yüzünde
Ak güller açılır güldüğü zaman
Aşkımın dumanı serimi bürür
Divane gönlümü gah ele alur
Sanırım vücudum cennete girür
Yârini koynuna aldığı zaman
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Şevko (Çok Hoş Olur)
Çok hoş olur Mardin'in
Güzü ve baharı
Bağlarında üzümleri
İnci gibi narı
Ah yar aman
Ben yarin olayım
Kurbanın olayım
Mardin'in çölünde köyler
Sıra sıra Şevko
Ne olur bize gel
Ara sıra Şevko

Şeyda Bülbül Ne Yatarsın
Şeyda bülbül ne yatarsın bu yerde
Yok mudur vatanın illerin hani
Küskün müsün selamımı almadın
Kur’an okur şirin dillerin hani
Bir kuzu sürüden yarı ki durdu
Yemez mi dağların kuş ile kurdu
Katardan ayrıldır şahan mı vurdu
Durnam teleklerin tellerin hani
Yaz baharda sefil baykuş öter mi
Kara yerde mor menekşe biter mi
Bahçeye alışan yerde yatar mı
Uyan şeyda bülbül güllerin hani
Orda yorgan döşek yastık var mıdır
Dalın tahtan var önün yar mıdır
Bu geniş dünyada yerin dar mıdır
Senin kapın bacan yolların hani
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Körpe maral idin dağlarımızda
Dolanırdın sol-u sağlarımızdan
Taze fidan idin bağlarımızda
Felek mi budadı dalların hani

Sayfa 2532

Uyandın dataş yastığa dayandın
Aslı Hanım gibi kavruldun yandın
Yeller mi savurdu küllerin hani
Kaynak: Recep Hıfzı

Soldu m’ola ağ ellerin kınası
Çözülmedi ala gözün manası
Kocaldın mı on beş yılın sonası
Çiğdem çiçik açan çillerin hani
Düğününde acı şerbet içildi
Gelinlik esvabın dar mı biçildi
İlikle düğmeni göğsün açıldı
N’oldu kemer besti bellerin hani
Emim kızı aç kapıyı gireyim
Hasta mısın hal hatırın sorayım
Susuz değil misin bir su veriyim
Çaylarda çalkanan sellerin hani
Yatarsın gaflette gamsız kaygusuz
Nenni balam nenni kalma uykusuz
Hem garip hem çıplak hem aç hem susuz
Ömür fukarası malların hani
Her gelip geçtikçe selam veriyim
Nişangah taşına yüzüm süreyim
Kaldır nikabını yüzün göreyim
Ne çok sararmışsın alların hani
Felek de canana böyle kıyar mı
Hasta başın taş yastığa koyar mı
Ergen kıza beyaz donlar uyar mı
Al giy allı balam şalların hani
Daha seyrangaha çıkamaz mısın
Çıkıp da bağlara bakamaz mısın
Kaldırsam ayağa kalkamaz mısın
Yok mudur takatın halların hani
Odan ne karanlık yok mu ataşın
Aç mısın nerdedir ekmeğin aşın
Hani ya güveyin hanıya eşin
Yeşil başlı sunam göllerin hani
Ecel tuzağını açamaz mısın
Açıp da içinden kaçamaz mısın
Azad eyleseler uçamaz mısın
Kırık mı kanadın kolların hani
Sende Hıfzı gibi tezden uyandın
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Şeyh Bedrettin Benim Pirim
Düşün biraz anla beni
Ben de bir insanım he mi
Bir gözüm var bir de dilim
Gel beriye konuşalım
Haklıdan yana olalım dost
Senin derdin benim derdim
İnsan değil de ya neyim
Nerden bildin bir hainim
Gel beriye konuşalım
Aka kara çalmayalım dost
Haca gidip nam almadım
Helala haram katmadım
Yoksul halkı kandırmadım
Gel beriye konuşalım
Yanlış yola sapmayalım dost
Nebyanlı'yım yanar içim
Şeyh Bedrettin benim pirim
Haksızlığa vardır kinim
Gel beriye konuşalım
Doğrudan yana olalım dost
Kaynak: Ozan Nebyanlı

Şeytan Bunun Neresinde
Halep'ten gelmiştir dalı
Öter bülbül gibi dili
Yemen'den alınır teli
Şeytan bunun neresinde
Aşkın narına dalmışım
Mürşidi kamil görmüşüm
Dersimi pirden almışım
Şeytan bunun neresinde
Tarikatta ben de oldum
Taliplere bir bir sordum
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Hakikat yolunda kaldım
Şeytan bunun neresinde
Er isen yolunu göster
Gizleme kendini göster
Er olandan nişan ister
Şeytan bunun neresinde
Müftü gibi yalan demez
Söyler dili dolan bilmez
Hakim gibi haram yemez
Şeytan bunun neresinde
Ali üryandır ceddimiz
Mürşidi kamil kendimiz
Tarikat yolu bendimiz
Şeytan bunun neresinde
Tarikat yolu bent oldu
Söyleyeni Emrah oldu
Derd ü sırrım yürek oldu
Şeytan bunun neresinde
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Şeytan Bunun Neresinde
Telli sazdır bunun adı
Ne ayet bilir ne kadı
Bunu çalan anlar kendi
Şeytan bunun neresinde
Venedikten gelir teli
Eriktendir bunun kolu
Hey Allahın şaşkın kulu
Şeytan bunun neresinde
Abdest alsan aldı demez
Namaz kılsan kıldı demez
Kadı gibi haram yemez
Şeytan bunun neresinde
İçinde mi dışında mı
Burgusunun başında mı
Göğsünün nakışında mı
Şeytan bunun neresinde
Dertli gibi sarıksızdır
Ayağı da çarıksızdır
Boynuzu yok kuyruksuzdur
Şeytan bunun neresinde
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Kaynak: Aşık Dertli

Şeytan Yatar (Sülb-i Köpek)
Öyle bir sülb-i köpeğe çattırdı felek beni
Hak bilir ki her tüyünde yirmi bin şeytan yatar
Dev halimde kel kirpiye yutturdu felek beni
Burnunda leş kokar itin bıyığı kaytan yatar
Ayrılmaz memusu milletin bir yudumcuk yal için
Ovuşturur pis elini ar'ında duman yatar
Pezevenklik şiarıdır para için pul için
Avradı yatmasa yere kendisi gene yatar
Böyle edepsiz çığırtkan elinde bir saz gezer
Mızrabında fitne fücur perdesinde kan yatar
Bu doğarken kefereden ebe etmemiş nazar
Nasıl olmuş bu köpekte suret-i insan yatar
Bir bakarsın el göğsünde şah-ı merdanı anar
Göğsündeki her pamağın altında milcan yatar
Gözlerinin bebeğinde pisliğin mumu yanar
Gönlünde hara yapılmış her çeşit hayvan yatar
Böyle mülehhez şerefsiz bulunmaz her toplumda
Yatağında ortağı var kendisi hep yan yatar
Haysiyet neyine gerek zikri fikri dumdumda
Ayağı yerden kalkarken namusu kaygan yatar
Derim ki ey Haydar'ı sevenler koymayın bu züppeyi
Onun kılsız kafasında kaç çeşit mervan yatar
Dost meclisi ahır değil sokmayın adam deyi
Her tüyünde lanet kokar sözünde lanet yatar
Eskaza bir mezarlıktan geçse böyle namussuz
Ağa ölüsüne kadın satmaya plan yapar
Dua biçiminde hesap yapar geçer kaygusuz
Dünyaya geç geldiğine pişman yatar
Ey Mahzuni bu yezidden uzak tut yollarını
Varmak istediğin yolda ol şah-ı merdan yatar
Yeter ki can ile sev mevlanın kullarını
Bir canını onlara ver uğrunda bin can yatar
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Şıh Hasan Ağırlaması
Ismarlasam şol güzele
Yemin suyun verir'mola
Canım kırat gözüm kırat
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Acep bağlı durur'mola
(<i>Repertuardaki dörtlük</i>)
Gargıya benzer kulağı
Yaradan'dandır dileği
Abu zemzemden sulağı
Sarhoş sarhoş yörür'mola
(<i>Kaynaktaki dörtlük</i>)
Budur kıratın durağı
Bilmez yakını ırağı
Ab-ı Kevser'dir sulağı
İçip çeklip gidelim
Köroğlu der cömert gani
Allah Allah verir canı
Kıratınan Eyvaz seni
Allah Allah verir'mola
Canım Kırat gözüm Kırat
O bakışın durur'mola
Ismarladım Han Döne'ye
Kem gözlerden korur'mola
Hani Şirin Döne'm hani
Dost ile düşmanı tanı
Kırat ile Ayvaz Han'ı
Bu gözlerim görür'mola
Kırat'ı besledim körpe
Bir sıçrasa çıkar sarpa
Her seherde beş tas arpa
Şirin Döne'm verir m'ola
Derelerde biter kamış
Uzar gider vermez yemiş
Nalı altın mıhı gümüş
Kırat bağlı durur'mola
Beygire binilmez kötü
Kurusun dağların otu
Koç Köroğlu'nun Kırat'ı
Sarhoş sarhoş yürür'mola
Kaynak: Mustafa Tosun

Şık Şık Bilezik Kolunda
Şık şık bilezik kolunda
Sallanır hamam yolunda

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 2534

Su gele ark uzana
Şık şık bilezik kolunda
Gazel tutmuş yüzüne
Sallanır hamam yolunda
Ölmeyeydim göreydim
Şık şık bilezik kolunda
Nazlı yarin yüzünü
Sallanır hamam yolunda
Şık şık bilezik kolunda
Sallanır hamam yolunda
Su gelir ince arktan
Şık şık bilezik kolunda
Dolanır geçer çarktan
Sallanır hamam yolunda
Seni sevdim seveli
Şık şık bilezik kolunda
Ayrıldım evden barktan
Sallanır hamam yolunda
Şık şık bilezik kolunda
Sallanır hamam yolunda
Erciş'in altı ova
Şık şık bilezik kolunda
Süremedim bir sefa
Sallanır hamam yolunda
Felek gözün kör olsun
Şık şık bilezik kolunda
Kuramadım bir yuva
Sallanır hamam yolunda
Şık şık bilezik kolunda
Sallanır hamam yolunda
Kaynak: Mehmet Bülbül

Şıngır Mıngır Çul Dokudum
Şıngır mıngır çul dokudum
Ben ağamın tazısına vay
Uğrun uğrun ev yaptırdım
Bakanlımın yazısına vay
Diley diley diley diley
Dağlar başı duman diley
Benim halim yaman diley vay
Keçehananın yokuşu
Kekliğe benzer sekişi vay
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Sayfa 2535

Yaktı beni kül eyledi
O yarin bir yan bakışı vay

Men kalasa şırnin'e te
Kam kalasa kam kalasa pare şi

Diley diley diley diley
Dağlar başı duman diley
Benim halim yaman diley vay

Kam kalasa papin'e te
Kam itlese kam itlese yule şi
Kaynak: Bilinmiyor

Bir çift keklik seke seke
Bizim dağı yol eyledi vay
Ben kuşdili bilmez idim
Yar beni bülbül eyledi vay
Diley diley diley diley
Dağlar başı duman diley
Benim halim yaman diley vay
Kaynak: Vedat Kutlar

Şıngır Mıngır Metelik

Şifa İstemem Balından
Şifa istemem balından
Bırak beni bu halımdan
Razıyım açan gülünden
Yeter dikenin batmasın
Gece gündüz o hizmetin
Şefaatin kerametin
Senin olsun hoş sohbetin
Yeter huzurum gitmesin

Şıngır mıngır metelik
Topla da gel
Kaldır gızım entarini
Yokla da gel

Taşa değmesin ayağın
Lale sümbül açsın bağın
İstemem metheylediğin
Yeter arkamdan atmasın

Üzüm kestim asmadan
Şalvar giyer basmadan
Ben nasıl vazgeçerin
Senin gibi yosmadan

Kolay mı gerçeğe ermek
Dost bağında güller dermek
Orda kalsın değer vermek
Yeter ucuza satmasın

Kaynak: Ramazan Güngör

Sonu yoktur bu virdimin
Dermanı yoktur derdimin
Gerekmez ilaç yardımın
Yeter yakamdan tutmasın

Şıngır Şıngır
Şıngır şıngır şuv yu hat'(e)
Şıv yu hat'te şıv yu hat'te çul yulat
Şu hoşlarha tavansem t'e
Emer irtet emer irtet kun yulat
Vunik kahranper yuman ta
Haras tarsa haras tarsa kasar i
Epir vuniken per tavan ta
Haras tarsa haras tarsa kasar i
Epir kuntan kaysasan ta
Men kalasa men kalasa yuleş şi
Saga şulşi şavraga ta
Men kasala men kalasa şırha şi
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Nesimi'yim vay başıma
Kanlar karıştı yaşıma
Yağın gerekmez aşıma
Yeter zehirin katmasın
Kaynak: Nesimi Çimen

Şiir (Bu Kara Yazgıdır)
Bu kara yazgıdır kurban
Topraksız olmak yetim kalmak yetmezmiş
Kimin sensiz olmakta kara yazgıdır kurban
Bilisen kaç gece kaç gündüz adını sayıklamışam
İçimden atamamışam
Geçelerde yolunu gözlemişem
El etmişem,ısmar etmişem
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Sen,sen gülmüş geçmişsen kurban
Ne zaman büyümüşsen
Farketmemişem
Ne zaman ellerin büyümüş
Ne zaman gözlerin büyümüş
Bir gözlerin görmüşem ki ceylan gibin vurulmuşam
Sen gülüp geçmişsen gurban
Sen gülüp geçmişsen
Kaynak: Celal Ülgen

Şikayetim Sana Tanrım
Şikayetim sana tanrım
Çektiklerim yetmez mi dost
Sen sev dedin ben de sevdim
Kavuştursan olmaz mı dost
Neden dumanlıdır dağım
Virana uğrattın bağım
Bir tek mi ben dertli kulum
Çektiklerim yetmez mi dost
Akarsu'yum hal kalmadı (1)
Söyleyecek dil kalmadı
Gideceğim yol kalmadı
Bana önder olsana dost
Kaynak: Muhlis Akarsu

Şimden Kelli (İncil Kur'an)
İncil Kur'an Zebur olsan
Açmam seni şimden kelli
Ab-ı Kevser suyu olsan
İçmem seni şimden kelli
Has bahçenin gülü olsan
Beyaz oğul balı olsan
İnci mercan lali olsan
Seçmem seni şimden kelli

Sayfa 2536

Kaynak: Deli Boran

Şimdengerü Nazlı Yare Küskünüm
Şimdengerü nazlı yare küskünüm
Yıktı hatırımı barışmam gayrı
Alem gelip bana rica ederse
Çevirdim yüzümü görüşmem gayrı
Güzel keklik gibi kafeste olsa
Altın vezni ile cevahir tartsa
Yarim mahşer günü şefaat etse
Giderim mahşere görüşmem gayrı
Bu yıl da Emrahi yarsız kışlasın
Varır isem o yar beni taşlasın
Şimdengerü bildiğini işlesin
Hiç bir umuruna karışmam gayrı
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Şimdi (Bir Tat Almıyorum)
Bir tat almıyorum yalan dünyadan
Bir ölü misali yatarım şimdi
Emanet verilen tatlı canımı
Alan olsa beleş satarım şimdi
Bir zaman sevdanın atına bindim
Çok hızlı sürmüşüm çabucak indim
Evvel bülbül idim baykuşa döndüm
Virane yerlerde öterim şimdi
Gül Ahmet sinemi dövemiyorum
Gerçek sözlerimi övemiyorum
Bir gözü elayı sevmiyorum
Belki deliden de beterim şimdi
Kaynak: Gül Ahmet

Şimdi (Dilber Bana)

Eğer bir ulu kuş olsan
Cümle güzele baş olsan
Paha yetmez kumaş olsan
Biçmem seni şimden kelli

Dilber bana sitem etme
Gayet zayıf kulun şimdi
Çıkıp yadlar ile gitme
Katı sarptır yolun şimdi

Boran der hakkın muradı
Sözün sözüme yaradı
Olsan cennetin sıratı
Geçmem seni şimden kelli

Kayaları deldi Ferhad
Garip bülbül eder feryad
Kail misin gezem naşad
Mucnun'uyum çölün şimdi

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 2537

Mecnun oldum beyler şimdi
Eğnimdedir şalım postum
Gayet candan sana küstüm
Layık mıdır benim dostum
Rakip derer gülün şimdi
Goncasın hublar içinde
Aşkın vardır birkaçında
Cümle aşıklar içinde
Kul Geda'dır kulun şimdi
Kaynak: Aşık Gedayi

Şimdi (Gayrı Dayanacak Halim)
Gayrı dayanacak halim kalmadı
Hasretlik bağrımı yakıyor şimdi
Ben gitmek istedim kader salmadı
Ayrılık canıma okuyor şimdi
Bağrıma doluyor gözümün yaşı
Diyorlar ki sabır her işin başı
Hür Anadolu’nun toprağı taşı
Gül gibi burnuma kokuyor şimdi
Özeri gözyaşım sel oldu çağlar
Nasip kısmet bizi gurbete bağlar
Yol ver bana yol ver ey yüce dağlar
Sevdiğim yoluma bakıyor şimdi
Kaynak: Aşık Özeri

Şimdi (Hasta Düştüm Hey Ağalar)
Hasta düştüm hey ağalar
Halim bilmez dağlar şimdi
Düşman gibi dost karşımda
Zülüflerin bağlar şimdi
Etmedim ahd u amanı
Geçti mihnetin zamanı
Yitirdim kaşı kemanı
Gözüm yaşı çağlar şimdi
Del'oldum kanman sözüme
Dost hançer vurdu özüme
O yar bakmıyor yüzüme
Yas çekecek çağlar şimdi
Balaban uçurdum gölden
Tor şahin kaçırdım koldan
Yazık fırsat gitti elden
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Firkat oldu yaktı canım
Feryatla geçer zamanım
Yaralandım akar kanım
Karac'oğlan ağlar şimdi
Kaynak: Karacaoğlan

Şimdi (Kalk Gidelim Deli Gönül)
Kalk gidelim deli gönül
Yollar çeper bağlar şimdi
Süsen sümbül mor menekşe
Giyer bizim dağlar şimdi
Okunsun gelen namelir
Dağlarda duman komalar
Kız göksünde şuğ memeler
Sarılırsam ağlar şimdi
Emrah'ım der bahar yetti
Ahım güzelleri tuttu
Ölenler bizi unuttu
Yolum bekler sağlar şimdi
Kaynak: Ercişli Emrah

Şimdi (Seyir Etsem Görünür Mü)
Seyir etsem görünür mü
Başkonuş’un dağı şimdi
Yaylalarda dem sürmenin
Vakti geldi çağı şimdi
Bizim yaylada gül biter
Gül üstünde bülbül öter
Yeter bu çektiğim yeter
Gülsün gönül bağı şimdi
Deli gönül bir değirmen
Döner yar elinde kirmen
Yar dediğin derde derman
Erir yürek yağı şimdi
Bizim yaylanın kuşuna
Can dayanmaz ötüşüne
Serin yaylalar başına
Kuraydım otağı şimdi
Binboğa’ya konan kervan
Yok mu bu derdime derman
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 2538

Yar yoluna oldum harman
Yandı gönül dağı şimdi

Terzi Baba derler dilek diledim dilek diledim
Bunca zulüm keder niye eyledin niye eyledin

Bizim yaylanın yazına
Sözüm yok gelin kızına
Çözüp indirmiş dizine
Yar Acem Kuşağı şimdi

İntizarım sana sana Şirin Erzincan
Güzel Erzincan, viran Erzincan.

Kalbi mahzun olanların
Görek diye ivenlerin
Hele gör Afşar beylerin
Sistedir oymağı şimdi

Kuzeyinde zalım Keşiş Dağları Keşiş Dağları,
Güneyinde sıra Munzur Dağları Munzur Dağları,
Mollaköy yanınca yeşil bağları yeşil bağları
Güzelliğine renk katar Şirin Erzincan
Güzel Erzincan, viran Erzincan

Dadaloğlu akan ırmak
Olur mu ovada durmak
Yaylaların oymak oymak
Buz tutmuş kaymağı şimdi

İntizarım sana sana Şirin Erzincan
Güzel Erzincan, viran Erzincan

Kaynak: Dadaloğlu

Şirin Kırşehir

Şimdi Bizim Aramıza

Anavatanımsın baba yurdumsun
Ozanlar diyarı şirin Kırşehir
Uzak kaldım gurbet elde derdimsin
Hasretin bağrımda derin Kırşehir

Şimdi bizim aramıza
Yola boyun veren gelsin
Şeriatı tarikatı
Hakikatı bilen gelsin
Kişi halden anlayınca
Hakikatı dinleyince
Üstüne yol uğrayınca
Ayrılmayıp duran gelsin
Talib olunca bir talib
İşini Mevla'ya salıp
İzzet ile selam verip
Gönüllere giren gelsin
Koyup dünya davasını
Hakk'a verip sevdasını
Doğrulayup öz nefsini
Şeytanı öldüren gelsin
Pir Sultan'ım çelebiye
Eyvallahım var veliye
Muhiddin'e hal diliyle
Yolum sırrın soran gelsin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Şirin Erzincan
Gözüm yaşı ile yardan ayrıldım yardan ayrıldım
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Söz: Yaşar Sarıkaya
Kaynak: Taner Özdemir

Kimi engin kimi yüksek evlerininen
Kimi fakir kimi zengin beylerininen
Kazaların nahiyelerin köylerininen
Gönlümün içinde yerin Kırşehir
Feleğin yazdığı kara yazıynan
Çok yürüdüm bağrımdaki sızıynan
Kara kaşlarıynan kara gözünen
Aşık ettin beni birin Kırşehir
(Yaktı bu ağrımı birin Kırşehir)
Garibim engince gönüller alan
Aşkı feryadıynan sazını çalan
Ozanlar içinde pirimiz olan
Muharrem ustadır erin Kırşehir
Kaynak: Neşet Ertaş

Şirin Köyüm (Dağlarıyla)
Dağlarıyla taşlarıyla
Gökte uçan kuşlarıyla
Benzeri yok her yeriyle
Benim güzel şirin köyüm
Etrafında sıra dağlar
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Eteğinde yeşil bağlar
Soğuk sular durmaz akar
Benim güzel şirin köyüm
İsli paslı çırasıyla
Lüks fener lambasıyla
Benzin ispirto gazıyla
Benim güzel şirin köyüm
Yufka omaç ekmeğiyle
Kömbesiyle böreğiyle
Eriştesi çöreğiyle
Benim güzel şirin köyüm
Kışın ağıl ahırla
Karda buzda çamurla
Yazı beklerler kahırla
Benim güzel şirin köyüm
Kışlık giral kavurmasıyla
Çedeneli kavurgasıyla
On iki imam aşuresiyle
Benim güzel şirin köyüm
Kışın kar ayaz ile
İlkbahar gelir naz ile
Yazın harman toz ile
Benim güzel şirin köyüm
Hanıyla hancısıyla
Misafiri yolcusuyla
Dağda keklik avcısıyla
Benim güzel şirin köyüm
Çetindir köyün işi
İşten ayık kalmaz başı
Yenmez hilebazın aşı
Benim güzel şirin köyüm
Köyde eksik olmaz işler
Sıra sıra dizilmişler
Köy işinden hep yılmışlar
Benim güzel şirin köyüm
Kışın eksik olmaz kar-ı
Gelini kızı dokur halı
Arı çiçek yapar balı
Benim güzel şirin köyüm
Kışın halı yastık dokur analar
Ağıl ahır işlerini yapar babalar
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Sayfa 2539

Çeyizlik hazırlar tüm kızlar
Benim güzel şirin köyüm
Nazlı akar suları
Serin soğuk pınarı
Yüksektir dumanlı dağları
Benim güzel şirin köyüm
Geleneği göreneği ile
Örf ve adet örneğiyle
Çoban evi perneğiyle
Benim güzel şirin köyüm
Çayır ile merasına
Serin yüksek yaylasına
Hayranım ben her yerine
Benim güzel şirin köyüm
Soğuk sular durmaz akar
Dağları birbirine bakar
Çiğdem nevruz boyun büker
Benim güzel şirin köyüm
Kilimiyle halısıyla
Yün çorabı yastığıyla
Heybesiyle çantasıyla
Benim güzel şirin köyüm
Davul ile zurnasına
Simli salta sırmasına
Renkli ipek yazmasına
Benim güzel şirin köyüm
Bulgurundan hediğine
Kuru ağaç kütüğüne
Kerme basma tezeğine
Benim güzel şirin köyüm
Tavuğundan horozuna
Kangal kengel sakızına
Şarabından rakısına
Benim güzel şirin köyüm
Kuru söğüt dikmesiyle
Kavak selvi kesmesiyle
Üzüm şerbet ezmesiyle
Benim güzel şirin köyüm
İğnesinden ipliğine
Bülbülünden kekliğine
Kuzoğlaktan yemliğine
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Sayfa 2540

Benim güzel şirin köyüm
Dağlardaki çiçeğiyle
Tarlasında köceğiyle
Mastalı meceğiyle
Benim güzel şirin köyüm
Yoncasıyla arpasıyla
Yulaf çavdar burmasıyla
Hernik olmuş tarlasıyla
Benim güzel şirin köyüm
Otundan burmasıyla
Görengeyle hurmasıyla
Gölde kamış kırmasıyla
Benim güzel şirin köyüm
Ekiniyle arpasıyla
Çaşır keven burmasıyla
Unu bulguru yarmasıyla
Benim güzel şirin köyüm
Tarla süren çütçüsüyle
Ekin çeken sapçısıyla
Irgatıyla honcusuyla
Benim güzel şirin köyüm
Çaşır ile keveniyle
Harmanda sap süreniyle
Sokuda bulgur döveniyle
Benim güzel şirin köyüm
Tarlasında ekini
Loda yapmış yükünü
Herk eylemiş çütünü
Benim güzel şirin köyüm
Tarlasında kara saban
Değil bunlar bana yaban
Başımı alıp nere gidem
Benim güzel şirin köyüm
Durmadan çalışırlar
Birbiriyle yarışırlar
Bazen olur dövüşürler
Benim güzel şirin köyüm
Kağnısıyla katırıyla
Tırpanıyla satırıyla
Yardım sever hatırıyla
Benim güzel şirin köyüm
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Öküzüyle ineğiyle
Evcil sefil bineğiyle
Parazitle sineğiyle
Benim güzel şirin köyüm
Çobanı var abasıyla
Damda tüten bacasıyla
Dirgeniyle yabasıyla
Benim güzel şirin köyüm
Koyun ile kuzu ile
Gelini ile kızı ile
Baharı ile yazı ile
Benim güzel şirin köyüm
Aşığı ile sazı ile
Ördek ile kazı ile
Tavşan ile tazı ile
Benim güzel şirin köyüm
Koyunuyla kuzusuyla
Koçu ile keçisiyle
Oğlak ile toklusuyla
Benim güzel şirin köyüm
Nalbantıyla baytarıyla
Öğretmeni doktoruyla
Çeşit çeşit faktörüyle
Benim güzel şirin köyüm
Yazın günün sıcağında
Ter çıkar ta tırnağında
Bir de bebek kucağında
Benim güzel şirin köyüm
Yavrusu var beşikte
Anası hep iş peşinde
Kimse durmaz bu çocuğun başında
Benim güzel şirin köyüm
Bazen olur aç kalırlar
Hastalar çaresiz ölürler
Parasızdır bizim köyde mezarlar
Benim güzel şirin köyüm
Gece gündüz çalışırlar
Yorgun uykusuz kalırlar
Aç susuz perişan olurlar
Benim güzel şirin köyüm
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Tüm tüm tüter ireyhan
Nergiz narpuz ısırgan
Madımakla koşguzdan
Benim güzel şirin köyüm
Sürsülüğü alıcı ile
Kuşburnusu karamlığı ile
İğdesiyle çalısıyla
Benim güzel şirin köyüm
Sürsülükten latiğine
Yoğurt ayran katığına
İkme yayık tuluğuna
Benim güzel şirin köyüm
Davarıyla malıyla
Taşlı tozlu yoluyla
Ayranıyla yağıyla
Benim güzel şirin köyüm
Kuş üzümü sütünden
Yumurtası etinden
Besin kaynağı otundan
Benim güzel şirin köyüm
Asma ile ardıcı
Pelit mazı armudu
Yer elması tortusu
Benim güzel şirin köyüm
Sulu sulu meyveler
Türlü türlü sebzeler
Daha neler neler
Benil güzel şirin köyüm
Çeşit çeşit böcekler
Büyük küçük sinekler
Kan emici sülükler
Benim güzel şirin köyüm
Dağda gezer arılar
Petek petek balı var
Her çiçekten bal arar
Benim güzel şirin köyüm
Bahçesiyle bağları
Yemyeşildir dağları
Serin soğuk suları
Benim güzel şirin köyüm
Akıllıdır köy kızları
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Sayfa 2541

Güzellerdir yok benzeri
On parmakta on hüneri
Benim güzel şirin köyüm
Delikanlı gençleri
Çalışmaktır işleri
Herkes sever askeri
Benim güzel şirin köyüm
Bana uzak değil köyümün sesi
Çalışır didinir onların hepsi
Ne gündüzleri belli ne de gecesi
Benim güzel şirin köyüm
Kasım der ki şirin köyüm
Sana olmuyor doyum
Bilmem ki seni nasıl anlatayım
Benim güzel şirin köyüm
Bilmem ki seni nasıl anlatayım
Benim güzel şirin köyüm
Kaynak: Kasım Karşı

Şirin Larende
Şu Konya'nın ovasında bir belde
Yetmiş bin nüfuslu şirin Larende
Tarihe destanlar yazmış bir ilde
Yetmiş bin nüfuslu şirin Larende
İç Anadolu da merkezi bir yerde
Karadağ Torosların eteğinde
Karaman oğlu Mehmet Beyiyle
Yetmiş bin nüfuslu şirin Larende
Larendeliyiz biz yarenlerdeniz
Mevlana Tabtuk Yunus pirlerimiz
Öz Türkçedir lisanı dillerimiz
Yetmiş bin nüfuslu şirin Larende
Kaynak: Aşık Larendeli

Şirin Nar Dane Dane
Şirin nar dane dane
Gel güzel döne döne
Gül olup koklamadım
Felek ayırdı gene
Beyaz giyme üşürsün
Güzellikte meşhursun
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Neynim güzel olduğun
Yad elnen konuşursun
Giderim dur diyen yok
Kebap oldum yiyen yok
Ayrılık gömleğini
Benden başka giyen yok
Kaynak: Nida Tüfekçi

Şirindi (Keçen Günler)
Keçen günler keçen günden keçibdir
Teze günler teze-teze şirindi
Cavanlığın e'tibarı yohuymuş
Kocalıkda deynen meze şirindi
Dost yolunda canın ola cefalı
Keçiresen heyatını sefalı
Üreyin sağ yarın ola vefalı
Gözler baha halal göze şirindi
Azaflıyam deyim neçe dağ-daşa
Tufanlarda ömrü vurdum baş-başa
İster gözel ister yahşı pis yaşa
Veteninde her kes geze şirindi
Kaynak: Mikayil Azaflı

Şirvanda Kayfe De Yatıyor
Şirvanda kayfe de yatıyor
Altına kanlar akıyor
Üstüne kilit vurmuşlar
Dökme de boylu Hanifem
Yavuklusu camdan bakıyor
Aman milazım canım milazım
Dokunmayın Hanife'ye bize ilazım
Ser tahsildar yanında
El göğüs divanında
Varma da şirvan yanıma
Dökme de boylu Hanifem
Tabancası belinde
Aman milazım canım milazım
Dokunmayın Hanife'ye bize ilazım
Kaynak: Halil İbrahim Çağla

Şişede Baade Durmaz
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Sayfa 2542

Şişede baade durmaz
Güzele doymak olmaz
Bu ilden gidiyorum
Yolcuya durmak olmaz
(Bağlantı)
O yana da dön de sar beni
Bu yana da dön de sar beni
O yana da dön de sar beni
Çok sevıyorum gülüm seni
Annemden ayrı kaldım
Evde altın gümüştüm
Kız ben senin uğruna
Böyle dillere düştüm
Bağlantı
Peşteranın dağları
Daracıktır yolları
Pek hoşuma gidiyor
Ustina kızın kolları
Bağlantı
Kuklen kızı tatli bakar
Bakışı canlar yakar
Yeni maale kızları
Dudağından bal akar
Kaynak: Sıdıka Ahmedova

Şişman Kız
Kız sen benim anama
Demişsin boğazıma
Var mi taksın altuni
Hey şişman kız şişman kız
Param yok altunum yok
Takayım boğazına
Eski çarıklarımı
Hey şişman kız şişman kız
Hey Allah alsın seni da
Yedun tükettin beni
Kız ben nerde bulayım
Takayım boğazına
İnci boncuklari
Hey şişman kız şişman kız
İnciden kıymetlidir
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Dizeyim gerdanına
Mübarek hamsileri

Sayfa 2543

Varam Allah deyü deyü
Kaynak: Yunus Emre

Hey şişman kız şişman kız
Hey Allah alsın seni da
Yedun tükettin beni

Şişmanoğlu
Şişmanoğlu vurdular
Kayalara serdiler
Daha canı çıkmadan
Salını bağladılar
Şişmanoğlu nereye
Asker indi dereye
Oturmuş da ağlıyor
Nenesi pencereye
Ey gidi Şişmanoğlu
Severdi Gülizar'ı
Yeşil sandala benzer
Şişmanoğlu mezarı
Kaynak: Bilinmiyor

Şol Cennetin Irmakları
Şol cennetin ırmakları
Akar Allah deyü deyü
Çıkmış İslam bülbülleri
Öter Allah deyü deyü

Şu Almus'un Dibeği
Şu Almus'un dibeği
Koktu da bana çiçeği
On beş okka yüz dirhem
Hanife'nin kuşağı
Hop gülüm nanay gız nanay
De gülüm nanay gız nanay
Hatice boyun yosma
Çorapsız yere basma
Sen benimsin ben senin
Her söze kulak asma
Hop gülüm nanay gız nanay
De gülüm nanay gız nanay
Şu Almus'un köprüsü
Bastıkça sallanıyor
Hatice'nin yanağı
Baktıkça kızarıyor
Hop gülüm nanay gız nanay
De gülüm nanay gız nanay
Kaynak: Bilinmiyor

Şu Aydın'ın Uşağı

Salınır Tüba dalları
Kuran okur hem dilleri
Cennet bağının gülleri
Kokar Allah deyü deyü

Şu Aydın'ın (aman) uşağı
Gevşek bağlar (aman) kuşağı
Şaka maka (aman) bilmezler
Çatladırlar (aman) bıçağı

Aydan andır yüzleri
Şekerden tatlı sözleri
Cennetteki huri kızları
Gezer Allah deyü deyü

İğnem düştü (aman) yerlere
Garıştı (aman) gazellere
Tabiatım (aman) gurusun
Bakarım (aman) güzellere

Kimler yeyip kimler içer
Hep melekler rahmet saçar
İdris Nebi hulle biçer
Subhanallah deyü deyü

Kaynak: Yalçın Özsoy

Yunus Emre var yarına
Koma bu günü yarına
Yarın Hakkın divanına
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Şu Bandırma'nın Dağları
Şu Bandırma'nın Dağları
Lale Sümbüldür Bağları
Çok Hoşuma Gidiyor
Şu Bandırma'nın Kızları
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Diloy Diloy Diloy Vay
Aman Güzel Marmara
Gel Binelim Sandala
Açılalım Uzaklara
Gidelim Biz Livatya'ya
Diloy Diloy Diloy Vay
Bandırma'nın Önü Deniz
Sahil Yolunda Gezeriz
Bir Şişe Rakı İçince
Neşe Dolar Gönlümüz
Diloy Diloy Diloy Vay
Aman Güzel Marmara
Gel Binelim Sandala
Açılalım Uzaklara
Gidelim Biz Livatya'ya
Diloy Diloy Diloy Vay

Şu Benim Divane Gönlüm
Şu benim divane gönlüm
Gene elden ele düştü
Mah cemalin şulesinden
Dalgalanıp göle düştü
Kiminin meskeni külhan
Kimi derviş kimi sultan
Kimi öz yarine mihman
Bana yardan cüda düştüm
İntizarım bak kelama
Yarimden gelen selama
Rüzigar doldu aleme
Bana bad-ı saba düştü
Kimisi yar ile gezer
Kimisi canından bezer
Kimi atlas libas giyer
Şükür bana aba düştü
Kul Yusuf'um der bu demler
Gözünden akıtır nemler
Benim çektiğim sitemler
Bana yardan reva düştü

Sayfa 2544

Şu benim gariban halkım
Yazı dese tura çıkar
Aman hırka verme sakın
Ensesinde yara çıkar
Zam üstüne zam yükleyin
Vergiye ceza ekleyin
Beline basıp bekleyin
Poposundan para çıkar
Dayak yiyor çekse de yağ
Bilmez oldu kim sol kim sağ
Filitreli Samsun olsa
Paketinden Bafra çıkar
Şartlantılı alıştığı
Hep eledir çalıştığı
Umut diye yapıştığı
Çok geçmeden cıfra çıkar
Çok dinledi serin serin
Koca koca heriflerin
Sıram sıram vaatlerin
Alt tarafı tafra çıkar
Hiç anlayıp bilmediği
Niyedir kazık yediği
Şişko sanıp evlendiği
Takır takır hıra çıkar
Odun kırar baltasını
Ayı çalar bal tasını
Suya atsa oltasını
Deniz kurur kara çıkar
Çağlar sakın sövmelerden
Ve sonradan görmelerden
Koca koca kellelerden
İt bokuna dara çıkar
Kaynak: Faik Çağlar

Şu Benim Güllerim Soldu
Bana gül diyorlar neme güleyim
Gözlerim nem ile doldu n'eyleyim
Elin gülü açmış al ile yeşil
Şu benim güllerim soldu n'eyleyim

Kaynak: Hıdır Ersoy

Şu Benim Gariban Halkım
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Kolumdan uçurdum nerre bazımı
Arşa çıkardılar ah-ı suzumu
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Elimden aldırdım yavru kuzumu
Firkatı bağrımı deldi n'eyleyim
Haberin alayım seher yelinden
Ördek kalkar m'ola kendi gölünden
Korkum ayrılıktan fikrim ölümden
Ahiri başıma geldi n'eyleyim
Ulu sular gibi çeşmim çağlayan
Mahrum olmaz özün Hakk'a bağlayan
Yar yitirmiş yana yana ağlayan
Geldi çattı beni buldu n'eyleyim
Pir Sultan Abdal'ım kırklar yediler
Bu yolu erkanı onlar kodular
Allah verdiğini almaz dediler
Bana verdiğini aldı n'eyleyim

Sayfa 2545

Benleri var köşe köşe
Mail oldum hilal kaşa
Altı kızlar Altı kızlar
Altı kızın bir İnci
Odur güzellerin genci
Koynunda iki turuncu
Altı kızlar Altı kızlar
Altı kızın biri Melek
Dünya döner çark-ı felek
Yeter eylediğim dilek
Altı kızlar Altı kızlar
Altı kızın biri Meryem
Etti gönülleri sersem
Ya ben oldum ona hemdem
Altı kızlar altı kızlar

Kaynak: Pir Sultan Abdal
Kaynak: Aşık Hasan

Şu Benim İşime Key Vuranları
Şu benim işime key vuranları
Yarabbi cihanda derbeder eyle
Bir nazar mushası yazdım sevdiğim
Takup ak gerdana bir güzar eyle
Her nereden baksam nazarıma gel
Gam dükkanı açtım pazarıma gel
Ölürsem ziyaret mezarıma gel
Başıma bir çiçek yadigar eyle
Gice gündüz düştüm aşkın virdine
Dayanamam şu yosmanın derdine
Ey saba gidersen dostun yurduna
Yarin hasta deyu bir haber eyle
Bülbüller acizdir tutu dilinden
Arzum alamadım gonce gülünden
Seversen Ruhsati azma yolundan
Engelden sen seni gel hazer eyle

Şu Benim Sevdiğim
Şu benim sevdiğim Muhammed Ali
Kumru dost dost deyü öten Ali'dir
Sakınan çağıran mahrum mu kalır
Şu sefiller carına yeten Ali'dir
Ali'm tutdu Zülfikar'ın sapını
Döndürdi kafirin dine hepini
Mağribde attı kudret topunu
Maşrıkta uzatıp tutan Ali'dir
Muhammed mi'raca gidecek oldu
Ali Muhammed'i gönderi geldi
Doksan bin kelamı o demde sordu
Soran Muhammed dinleyen Ali'dir
Aşıka dilden halife kılandan
Bülbül ayrılır mı gonca gülünden
Dad be dad çağırdı devin elinden
Kesikbaş carına yeten Ali'dir

Kaynak: Aşık Ruhsati

Şu Benim Karşımda Duran
Şu benim karşımda duran
Altı kızlar altı kızlar
Altı kızın biri Ümmü
Altı kızın biri İnci
Altı kızın biri Ayşe
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Ecel kayıp nasib kayıp er kayıp
Ya Ali sırrına ermedim deyip
Kul Himmet ortaya bir nişan koyup
Bir olup birliğe yeten Ali'dir
Kaynak: Kul Himmet

Şu Benim Ünye'min Suyu
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Sayfa 2546

Şu benim Ünye'min suyu havası
Bir başkadır dostum valla bir başka
Mısır ekmeğiyle hamsi tava
Bir başkadır dostum valla bir başka

Sevdiğime pişmanım aman

Cevizdere ile Cüri Deresi
Tozkoparan mağra hele kalesi
Hele hele bir de Çakırtepe'si
Bir başkadır dostum valla bir başka

Şu Biga'nın düzüne
Harman olur mu yarim
Bu ayrılık derdine
Derman olur mu yarim

Yunus Emre Şeyh'in burda yatması
Elması armudu üzüm asması
Burda yaşayıp da kalbin atması
Bir başkadır dostum valla bir başka

Bacada leylek (esmerim)
Sevdiğim gerçek

Masmavi denizi martı yuvası
İskele Milli Park Asarkaya'sı
Tarihi hamamı yatır camisi
Bir başkadır dostum valla bir başka
Gölevi Moteli Aynikola'sı
İnciraltı Ada Paşabahçe'si
Uzunkum Fokfok'u Yalıkahvesi
Bir başkadır dostum valla bir başka
Tabakhane ile Lahna Deresi
Çatalpınar suyu ve de Kale'si
Günpınar'ı Köyü Kümbet Tepesi
Bir başkadır dostum valla bir başka
Kulfani der bitmez laf uzatması
Sahilde gezmesi balık tutması
Fındık toplaması patoz atması
Bir başkadır dostum valla bir başka
Kaynak: Ozan Kulfani

Şu Berberin Usturası Gümüşten
Şu berberin usturası gümüşten
Başım alıp çıkamadım bu işten

Şu Biga'nın Düzüne

Sırtındaki kazak mı
Balıkesir uzak mı
Mektup yaz karagözlüm
Mektup yazmak yasak mı
Bacada leylek (esmerim)
Sevdiğim gerçek
Susadım su isterim
Mavi boyalı tastan
İnsan vazgeçemiyor
Önce sevdiği dosttan
Bacada leylek (esmerim)
Sevdiğim gerçek
Kaynak: Sinekçi Yurdu Öğrencileri

Şu Bizim Dağların Ormanı Güzel
Şu bizim dağların ormanı güzel
Gene sabah yeli eser mi bilmem
Ayrılık derdinin dermanı güzel
Dost bizi bağrına basar mı bilmem
Oy dağlar dağlar mor menevşeli
Esiyor bağrıma Elbistan yeli

Aman aman şişmanım aman
Karakollara düşmanım aman
Sevdiğime pişmanım aman

Kıvrıla kıvrıla çaylar gidiyor
Bulanmış deryalar buna ne diyor
Sevdiğim yüksekten seyran ediyor
İn aşağı desem küser mi bilmem

Şu berberin dükkanı var bucakta
Berber tazeleri oynatırmış kucakta

Oy dağlar dağlar mor menevşeli
Esiyor bağrıma Afşin'in yeli

Aman aman şişmanım aman
Karakollara düşmanım aman

Mahzuni kalkıyor o dostun göçü
Gel beri gel beri canımın içi
Ömrün dokuzu yok kal' kala üçü
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Yıllar bizden ümit keser mi bilmem
Oy dağlar dağlar mor menevşeli
Esiyor bağrıma Maraş'ın yeli
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Şu Burgaz'ın Ufacık Tefecik Yolları
Şu Burgaz'ın ufacık ta tefecik te yolları
Yaktı ya beni Hilmiye hanımın kolları
Yandım yandım Hilmiye'm bir mirada ermeden
Geçti ömrüm Hilmiye hanımı almadan
Acı acı altıpatlar patladı
Çerkez Hilmi beygirleri sakladı
Yandım yandım Hilmiye'm bir mirada ermeden
Geçti ömrüm Hilmiye hanımı almadan
Minareden minareye ezan var
Hilmiye hanımın arkasında gezen var
Yandım yandım Hilmiye'm bir mirada ermeden
Geçti ömrüm Hilmiye hanımı almadan
Kaynak: İsmail Kocaman

Şu Bursa'nın Kestanesi
Şu Bursa'nın kestanesi
Okka çeker beş tanesi
Annesinin bir tanesi
(Bağlantı)
Ağam içmedi bu demleri
Yar sitemleri
Paşam içmedi bu demleri
Yar sitemleri
Yağmur yağar yer yaş olur
Aşka düşen serhoş olur
Dilim söyler bir hoş olur

Sayfa 2547

Kover beni bey amca da
Kızlar yoluma bakıyor
Haydi de yavrum evde misin
Pencerelerde perde misin
Haydi de yavrum meşelikte
Yaktın beni gençlikte
İrafa fincan koydum
İçine mercan koydum
Huriye kızın uğruna da
Bu canı kurban koydum
Haydi de yavrum evde misin
Pencerelerde perde misin
Haydi de yavrum meşelikte
Yaktın beni gençlikte
Kaynak: Sarı Recep

Şu Çavdır'ın Hanları
Şu Çavdır’ın hanları
Haydi parıldıyor camları
Kahrolası Feridun Bey
Aman nasıl kıydın canları
Alıverin filintamı oymadan
Öldürdüler gençliğime doymadan
Keklik olsam kaya gibi eşerdim
Bekar olsam kız peşine düşerdim
Şu Çavdır'ın bükleri
Haydi ötüşür keklikleri
Hiç aklımdan gitmiyor
Aman Rıza'nın dedikleri
Doldur doldur Kara Köylüm içelim
Yollar verin şu Dirmile geçelim
Alıçlıdır kahbe dağlar alıçlı
Kızlar gitti karakola danıştı
Kaynak: Yöre Ekibi

Bağlantı

Şu Çayırın Söğüdü

Kaynak: Hüseyin Günyüzlü

Şu çayırın söğüdü
Toprağa su yürüdü
Benim sevdiğim dilber
Buralarda büyüdü

Şu Cide'nin Çeşmesi
Şu Cide'nin çeşmesi
Şıldır şıldır akıyor
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Bizim bağın gülleri
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Ötüyor bülbülleri
Kızlar hamamdan çıkmış
Parıldıyor yüzleri
Kaynak: Hüseyin Er

Şu Çırdakdan Gece Geçtim
Şu Çırdakdan da aman gece geçdim
Yavrum karlı buzlu sular içdim
Ben o yardan da aman vaz mı geçdim

Sayfa 2548

Gule uyan sabahdır (Gule)
Yüreğimiz yanıkdır
Bu dağlar bizim olsa (Gule)
Etrafı üzüm olsa
Yarin uykusu gelmiş (Gule)
Yastığı dizim olsa
Gule uyan sabahdır (Gule)
Yüreğimiz yanıkdır

Yavrum şekvalar olsun Mevla'ya
Ah güvenemem fani dünyaya
Ben bir şey oldum oldum
Sarardım soldum

Bu dağlar ulu dağlar (Gule)
Etrafı çiçek bağlar
Yarim gurbete gitmiş (Gule)
Yüreğim durmaz yanar

Şu Çırdağın da aman ekinleri
Aman top top olmuş kekülleri
O yarimin de aman vekilleri

Gule uyan sabahdır (Gule)
Yüreğimiz yanıkdır

Yavrum şekvalar olsun Mevla'ya
Ah güvenemem fani dünyaya
Ak saplı bıçak bıçak
Seni beni vuracak
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Şu Çırdaktan (Yarım Çırdak)
Şu çırdaktan da (aman) öğlen geçtim
Yarim karlı buzlu da sular içtim
Ben o yardan da (aman) vaz mı geçtim
Yuvarlağım toparlağım kalk gidiverelim
Cığarayı feneri yak gidiverelim
Şu çırdağın da (aman) ekinleri
Yarin top top olmuş da kakülleri
Nazlı yarin de (aman) vekilleri
Yuvarlağım toparlağım kalk gidiverelim
Cığarayı feneri yak gidiverelim
Kaynak: Avni Özbenli

Şu Dağlar Garlı Dağlar
Şu dağlar garlı dağlar (Gule)
Etrafı gavak bağlar
Gırık köprü altında (Gule)
Murad'ın suyu çağlar
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Kaynak: Yöre Ekibi

Şu Dağlar Ne Hoş Durur
Şu dağlar ne hoş durur
Geleni savuşturur
Merak etme sevdiğim
Hak bizi kavuşturur
Şu dağlar yanık dağlar
Yaprağı bölük dağlar
Yari çirkin olanlar
Yazmayı soluk bağlar
Şu dağlar olmasaydı
Çiçeği solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri
Ayrılık olmasaydı
Kaynak: İbrahim Şenbaba

Şu Dağlar Olmasaydı
Şu dağlar olmasaydı
Yaprağı solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri sunam ey ey
Ayrılık olmasaydı
Dağlar ey dağlar ey ey ey
Dağı duman olanın
Hali yaman olanın
Gözüne uyku gelir sunam ey ey
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Yari nihan olanın
Dağlar ey dağlar ey ey ey
Kaynak: Yorgansız Hakkı Çavuş

Şu Dağlar Olmasaydı
Şu dağlar olmasaydı
Lalesi solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri
Ayrılık olmasaydı
Al yazmam dalda kaldı
Gözlerim yolda kaldı
Yıkılası meyhane
Serhoşum nerde kaldı
Al yazmanın oyası
Yüzüne vurdu boyası
Alcam dedi almadı
Allah'ından bulası

Sayfa 2549

Güzel yüzün ay gibi
Keman kaşın yay gibi
(Gel yarim gel)
Yarimle yaşadığım
Gulübe saray gibi
Ağlama sarı gelin al beni
Karanfil dallanır mı
Top zülüf sallanır mı
(Gel yarim gel)
Kendi gelen güzeli
Sarmadan yollanır mı
Ağlama sarı gelin al beni
Kaynak: Özay Gönlüm

Şu Dağlar Ulu Dağlar (Leylam)
Şu dağlar ulu dağlar
Gölgesi sulu bağlar
Derdimi ben söylesem
Gökteki bulut ağlar

Kaynak: Mehmet Güngör

Şu Dağlar Olmasaydı
Şu dağlar olmasaydı
Efeyi salmasaydı
Ölüm Allah’ın emri
Ayrılık olmasaydı
Bu dere derin oldu
Gölgesi serin oldu
Benim sevdiğim güzel
Ellere gelin oldu
Şu dağlar ulu dağlar
Al giymez kara bağlar
Ağlarsa anam ağlar
Gerisi yalan ağlar
Kaynak: Bilinmiyor

Şu Dağlar Tepe Tepe
Şu dağlar tepe tepe
Gar yağıyor serpe serpe
(Gel yarim gel)
Güccük hanım uykudeymiş
Uyardım öpe öpe
Ağlama sarı gelin al beni
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Leyla Leyla Leyla yar
Hergün akşam böyle yar
Küstün ise söyle yar
Şu dağlar olmasaydı
Çiçeği solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri
Ayrılık olmasaydı
Leyla Leyla Leyla yar
Hergün akşam böyle yar
Küstün ise söyle yar
Kaynak: Muharrem Ertaş

Şu Dağlarda Kar Olsaydım
Şu dağlarda kar olsaydım
Bir asi rüzgar olsaydım
Arar bulur muydun beni
Sahipsiz mezar olsaydım
Şu yangında har olsaydım
Ağlayıp bizar olsaydım
Belki yaslanırdın bana
Mahpusta duvar olsaydım
Şu bozkırda han olsaydım
Yıkık perişan olsaydım
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Yine sever miydin beni
Simsiyah duman olsaydım
Şu yarada kan olsaydım
Dökülüp ziyan olsaydım
Bu dünyada yerim yokmuş
Keşke bir yalan olsaydım
Kaynak: Yusuf Hayaloğlu

Şu Dağlardan Aşan Güzelim

Sayfa 2550

Şu Dağları Delmeli
Şu dağları delmeli
Kül edip elemeli
İçerim kan ağlıyor
Yarimi görmeyeli
Uyu demeye geldim
Yari görmeye geldim
Yavrum yaren nerende
Merhem olmaya geldim

Şu dağlardan aşan güzelim
Acam şali guşan güzelim
Gocan çirkin sen güzel
Gayrat et boşan güzelim

Şu dağın arkasından
Öldüm yar sevdasından
El edip çağırsaydı
Giderdim arkasından

Evlerinin önü Fatmanam daşlık değil mi
Salla saçlarını Fatmanam gençlik değil mi
Neden kaşlarını çatar durursun
Cebine koyduğum Fatmanam haşlık değil mi

Uyu demeye geldim
Yari görmeye geldim
Yavrum yaren nerende
Merhem olmaya geldi

Kaynak: Ali Rıza Zorlu

Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Ayırdı zalim felek
Derde bağladı beni

Şu Dağları Aşmalı (Nevruz Gelin)
Şu dağları aşmalı
Çifte camız koşmalı
Yar askere gidince (Ah suna boylum yürü)
Kiminen konuşmalı (Öldürüyon beni)
Yar yürü yürü kız yürü yürü sallanmanın yeri
Kız nişanlın geliyor Osmanlıca yürü
Poşunu eğdirmişsin
Kaşına değdirmişsin
Gayet güzel değilsin (Ah suna boylum yürü)
Kendini sevdirmişsin (Öldürüyon beni)
Yar yürü yürü kız yürü yürü sallanmanın yeri
Kız nişanlın geliyor Osmanlıca yürü
Ekine firaz derler
Güzele beyaz derler
Kime yansam derdimi (Ah suna boylum yürü)
Yana yana az derler (Öldürüyon beni)
Yar yürü yürü kız yürü yürü sallanmanın yeri
Kız nişanlın geliyor Osmanlıca yürü

Uyu demeye geldim
Yari görmeye geldim
Yavrum yaren nerende
Merhem olmaya geldim
Kaynak: Fahri Kayahan

Şu Dağların Karı Var
Şu dağların karı var
Oyu oyu oy aman
Hep ellerin yari var
Huy aman aman aman
Sen ağlama ah yavrim
Oyu oyu oy aman
Ben ağlasam yeri var
Huy aman aman aman
Aldı dağları duman
O da bir çiseymiş
Yar aman aman aman
O da bir çiseyimiş
Yar aman aman aman

Kaynak: Adnan Türközü

Es benden esmem senden
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Sayfa 2551

Oyu oyu oy aman
Küs benden küsmem senden
Huy aman aman aman
Dünya dünyadan geçse
Oyu oyu oy aman
Ben gene geçmem senden
Huy aman aman aman

Şu Dalma'dan geçtin mi
Soğuk sular içtin mi
Efelerin içinde
Yörük Ali'yi seçtin mi

Aldı dağları duman
O da bir çiseymiş
Yar aman aman aman
O da bir çiseyimiş
Yar aman aman aman

Şu Dalma'nın çeşmesi
Ne hoş olur içmesi
Yörük Ali'yi sorarsan
Efelerin seçmesi

Atın beni furuna
Oyu oyu oy aman
Cayır cayır yanayım
Huy aman aman aman
Aldılar sevduğumu
Oyu oyu oy aman
Ben nasıl dayanayum
Huy aman aman aman
Aldı dağları duman
O da bir çiseymiş
Yar aman aman aman
O da bir çiseyimiş
Yar aman aman aman
Kaynak: Safiye Torun

Şu Dağların Yükseğine Erseler
Şu dağların yükseğine erseler
Lale sümbül mor menevşe derseler
Bir güzeli bir çirkine verseler
Güzel ağlar çirkin güler bir zaman
Yükseğinde olur şahin yuvası
Endim engine Avşar ovası
Kabul olur güzellerin duası
Haktan sevdiğini diler bir zaman
Vara vara vardık Alma Deresi
Uzak kaldı nazlı yarin arası
Artıyor dinmiyor gönül yarası
Mevla'm dermanını salar bir zaman
Kaynak: Musa Eroğlu

Şu Dalma'dan Geçtin Mi (Yörük Ali)
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Hey gidinin efesi
Efelerin efesi

Hey gidinin efesi
Efelerin efesi
Cepkeninin kolları
Parıldıyor pulları
Yörük de Ali geliyor
Açıl Aydın yolları
Hey gidinin efesi
Efelerin efesi
Kaynak: Yöre Ekibi

Şu Dalma'nın Dağını
Şu Dalma'nın aman dağını da duman da bürüdü
Üç yüz atlı aman beş yayan da yürüdü
Yar senin için aman civan ömrüm de çürüdü
Amanında beyler beyler avdan geldim yorgunum
Yorgun da değil aman o bir güzele vurgunum
Şu Dalma'nın aman çeşmeleri de burmalı
Yar üstüne aman yar seveni de vurmalı
Amanın da beyler beyler ben dünyama doymadım
Doydumsa da aman yar sefası da sürmedim
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Şu Dar-ı Dünyanın Mihnetlerinde
Şu dar-ı dünyanın mihnetlerinde
Herşey çetin amma hele fakirlik
Yiğidi farıdan üç şey var imiş
Züğürtlük yoksulluk illa fakirlik
Her kapıda iki inek sağdırır
Her tarlaya sulu yağmur yağdırır
Varır bir namerde boyun eğdirir
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Sayfa 2552

Koç yiğidi eyler köle fakirlik
Kaynak: Yöre Ekibi

Can kasavet temel tutar gönlüne
Zevk ü safa zerre gelmez aynına
Yorganı döşeği sarar boynuna
Yiğidi düşürür yola fakirlik
Borçlu yakasından tutar gem gibi
Ne çete eşkıya ne haram gibi
Ne humma ne tifo ne verem gibi
Ölümden besbeter bela fakirlik
Hiç kimse fakirin yüzüne gülmez
Fukaranın dostu ahbabı olmaz
Her nereye varsa işi rast gelmez
Küçük başa büyük bela fakirlik
Soran olmaz fukaranın halini
Tutan olmaz düşkünlerin elini
Yoksula yok eder dünya malını
Hasret kor altına pula fakirlik
Başını taşlardan taşlara çalar
Gübreden çıkarır ahbuna beler
Haddelerden çekip elekten eler
Çektirir her türlü çile fakirlik
Emsali'm der eyvah geçen günümde
Gezemedim uzunumda enimde
Ahir nefesimde son zamanımda
Bana da vurdu bir sille fakirlik
Kaynak: Aşık Emsali

Şu Dere Yonca
Şu dere yonca
Aç kolların sar boynuma Ali'm
Ali'm boylu boyunca
Aşık olanın
Kalır mı aklı başında Ali'm
Ali'm yari görünce
Meşeli dağlar
Açıldı lale sünbüller Ali'm
Ali'm bahçeler bağlar
Çileli bülbül
Her sabah seher vaktinde Ali'm
Ali'm ah çeker ağlar
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Şu Derede Değirmen
Şu derede değirmen
Ben pambuğu eyirmem
Eyil de bir yol öpeyim
Gaşlarını devirme
Aman Konyalı
Hergün böyle olmalı
Ak sinenin üstünde
Fındık fıstık kırmalı
Çarşambadır Çarşamba
Gitti gelmez Perşembe
Aman aman çiçeğim
Sen doldur ben içeyim
Perşembedir Perşembe
Her güzellik var bende
Gavakta guru dal var
Ayakta mavi şalvar
Hanım beni seversen
Diz gel Allah'a yalvar
Aman Konyalı
Hergün böyle olmalı
Ak sinenin üstünde
Fındık fıstık kırmalı
Çarşambadır Çarşamba
Gitti gelmez Perşembe
Aman aman çiçeğim
Sen doldur ben içeyim
Perşembedir Perşembe
Her güzellik var bende
Kaynak: Ali Demiralay

Şu Derede İsmail Çavuş Yatıyor
Şu derede İsmail Çavuş yatıyor
Gan altına akıyor
İsmail'in yaresine
Müddüyumlar bakıyor
Aman şu başım
Yandım gardaşım
Evrahları doğru yaz
Müdür onbaşım
Değirmenin aman ganalı
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Sayfa 2553

Firdevs yazman garalı
İsmail'i vuranlar
Değirmenci Kırali

Şu derenin bükleri amman amman amman
Ötüşür keklikleri
Bom bili bili bili bom bom

Aman şu başım
Yandım gardaşım
Evrahları doğru yaz
Müdür onbaşım

Hiç aklımdan çıkmıyor amman amman amman
Yarimin dedikleri
Bom bili bili bili bom bom
Kaynak: Sabri Çörek

Kaynak: Mustafa Coşar

Şu Derede Telli Kurşun Harladı
Şu derede telli kurşun harladı
Harladı ya yüreciğim dağladı
Salt bi değil cümle alem ağladı
(Bağlantı)
Aman aman İzmir kuzum
Hacılar geçti mi yavrum
Saraylar yaptırdım bir uçtan uca
İçinde oturdum üç gün üç gece
Kurbanlar keseyim sardığım gece
Bağlantı
Şu karşıki dağlar bize ses verir
İnsaf eder dağlar bize yol verir
Ben yarıma yastık desem kol verir
Bağlantı

Şu Dereler Şu Düzler
Şu dereler şu düzler amman amman amman
Kem küm dökülen sözler
Bom bili bili bili bom bom
Gine mi sürmelendi amman amman amman
Ocak söndüren gözler
Bom bili bili bili bom bom
Sivas'tan aldım bakır amman amman amman
Yosmam gözlerin çakır
Bom bili bili bili bom bom
O çakır gözlerine amman amman amman
Kurban olsun bu fakir
Bom bili bili bili bom bom
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Şu Derenin Armudu
Şu derenin armudu gelin gelin gülüm
Anan baban var mıydı
Anan baban olaydı gelin gelin gülüm
Buralarda gor muydu
Amanın da imanın motorun izi
Kurban olduğum Allah kayırma bizi
Gidiyom bende bende gelin gelin gülüm
Bir arzum kaldı sende
Ayva gibi sarardım gelin gelin gülüm
Din iman yok mu sende
Amanın da imanın vapur dumanı
Gel sarılıp gezelim geldi zamanı
Şu derenin alıcı gelin gelin gülüm
Gınalı parmak ucu
Sevilmeyen gızların gelin gelin gülüm
Kabül olmaz orucu
(Bağlantı 1)
Amanın da imanın motorun izi
Kurban olduğum Allah kayırma bizi
(Bağlantı 2)
Amanın da imanın vapur dumanı
Gel sarılıp gezelim geldi zamanı
Kaynak: Huriye Satıcı

Şu Derenin Oylumu (Bekar Gezelim)
Şu derenin oylumu
Eğri koydun boynumu
Ben bu dertten ölürsem
Yarim koysun suyumu
Aman güzelim şeker ezelim
Bu sene de bekar gezelim
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On bir ay da böyle gezelim
Damlarda yata yata
Sızı girdi belime
Bu nasıl sevda imiş
Kurban olam ölüme
Aman güzelim şeker ezelim
Bu sene de bekar gezelim
On bir ay da böyle gezelim
Şu derenin engini
Bulamadım dengimi
Ben bu dertten ölmedim
Yarim yıktı bendimi
Aman güzelim şeker ezelim
Bu sene de bekar gezelim
On bir ay da böyle gezelim
Kaynak: Kani Yılmaz Karakoç

Şu Derenin Taşları
Şu derenin taşları
Ötüşüyor kuşları
Güzel güzel gelinlerin
Gülmez oldu başları
A güzelim bas gidelim
Bahçede olur ıliman
Gel otur yanı başıma
Yok mu sende din iman
Dert çekene baş oldum
Damladım gümüş oldum
Gelin senin yollarına
Yuva dutmaz guş oldum
A güzelim bas gidelim
Bahçede olur ıliman
Gel otur yanı başıma
Yok mu sende din iman
Kaynak: Yöre Ekibi

Şu Derenin Uzunu
Şu derenin uzunu
Kıramadım buzunu
Anasının şerrinden
Alamadım kızını

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 2554

Yeşil ipek bükeyim
Derdimi kimlere dökeyim
O güzele o güzele de ben yandım
Ey sokaklar sokaklar
Yarim şeker ufaklar
Ben o yari alırsam
Sevinecek ahbaplar
Boyun bağı boynunda
Altın saat koynunda
O güzele o güzele ben yandım
Kaynak: İkbal Ünal

Şu Derenin Uzunu
Şu derenin uzunu amanın aman haydi
Kıramadım buzunu
Aldım köylü kızını amanın aman haydi
Çekemedim nazını
Haydiyin gel tımbıllı tımbıllı
Kaşı gözü çektirmeli püsküllü
Şu dere baştan başa
Atlarım taştan taşa
Çıkar gelin şalvarı
Yırtarım baştan başa
Haydiyin gel tımbıllı tımbıllı
Kaşı gözü çektirmeli püsküllü
Kaynak: Hüseyin Say

Şu Derenin Uzunu
Şu derenin uzunu
Edalı gelin sürmeli gelin
Kıramadım buzunu hey hey
Aygınam hey hey baygınam hey hey
Yoldan geldim yorgunam hey hey
Sürmeli gözlerine vurgunam hey hey
Anasının şerrinden
Edalı gelin sürmeli gelin
Alamadım kızını hey hey
Aygınam hey hey baygınam hey hey
Yoldan geldim yorgunam hey hey
Sürmeli gözlerine vurgunam hey hey
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Şu derenin armudu
Edalı gelin sürmeli gelin
Anan baban var mıydı hey hey
Aygınam hey hey baygınam hey hey
Yoldan geldim yorgunam hey hey
Sürmeli gözlerine vurgunam hey hey
Anan baban olsaydı
Edalı gelin sürmeli gelin
Bizi burda gor muydu hey hey
Aygınam hey hey baygınam hey hey
Yoldan geldim yorgunam hey hey
Sürmeli gözlerine vurgunam hey hey

Sayfa 2555

Şapka devrimine uygun düşmeyen
Fesimsi külahı sevemedim ben
Yazım kuralına ters tümce kuran
Dostunun gizini açığa vuran
Bilgiliyim diye kasılıp duran
Kültürlü salağı sevemedim ben
İnsan sevgisini erdem saymayan
Bir bilge olup da aymaz aymayan
Atılım yapmayan çağa uymayan
İlgisiz ilahı sevemedim ben
İşi düştüğü an arkadaş anan
Hoş görüldüğünde kandırdım sanan
İşine geldiği gibi davranan
Az duyan kulağı sevemedim ben

Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Şu Derenin Uzunu
Şu derenin uzunu
Kıramadım buzunu
Aldım elin kızını
Çekemedim nazını
Şu dağlar ulu dağlar
Etrafı sulu dağlar
Ben derdimi söylersem
Gök durur bulut ağlar
Şu dağlar olmasaydı
Çiçeği solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri
Ayrılık olmasaydı

Bırakın çağ dışı çocuk okutan
Bağnaza bağlanan batıl yol tutan
Hastanın karnında makas unutan
Çalımlı cerrahı sevemedim ben
Kaynak: Hasan Akın

Şu Dirmil'in Çalgısı
Şu Dirmil'in çalgısı
Dağlara vurdu yangısı
Şu gelenler içinde a canım
Benim yarim hangisi
Altın yüzüğüm var benim
Parmağıma da dar benim
Şu gidenler içinde a canım
Orta da boylu yar benim

Kaynak: Niyazi Filinta

Şu Dipsiz Dünyaya Geldim Geleli
Şu dipsiz dünyaya geldim geleli
Sevgi bilmez yüzü gülmez güzeli
Değmemiş olsa da tek erkek eli
Vallahi Billahi sevemedim ben
Kimileri kötü amaç güderler
Doğruluk dururken eğri giderler
Boş olsa da şeytan doldurur derler
Can yakan silahı sevemedim ben
Çiftçiyim deyip de toprak eşmeyen
Ata kalıtını denk bölüşmeyen
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Çekirgenin uçtuğunu
Gelinlerin coştuğunu
Coşkun olan gelinler a canım
Kendisi sallar da peşkirini
Kaynak: Emin Demirayak

Şu Dirmil'in Sipsileri Gamıştan
Şu Dirmil'in sipsileri gamıştan
Bahçalara girilmeyor yemişten
Emine'min apabbacık gerdanı
Parıl parıl parıldeyor güneşten
Şu Dirmil'in yaylasına yolu var
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Maştasında arısı var balı var
Al basmadan fistan geymiş Emine'm
Gerdanında domurcuklu gülü var
(Ak göğsünde domurcuklu gülü var)

Sayfa 2556

Ah biri keklik biri ördek kaz da var
Keklik senin ördek senin kaz senin
Ah suya giden top zülüflü yar benim

Şu Diyarı Gurbet Elde

Şu bahçede üç meyve var yenilir
Ah biri elma biri ayva nar da var
Elma senin ayva senin nar senin
Ah suya giden top zülüflü yar benim

Şu diyarı gurbet elde
Şen değil gönlüm şen değil
Kimse bilmez ahvalimden
Şen değil gönlüm şen değil

Şu bahçede üç çeşme var içilir
Ah biri şerbet biri şeker bal da var
Şerbet senin şeker senin bal senin
Ah suya giden top zülüflü yar benim

Kaynak: Yöre Ekibi

Sergerdan oldum gezerim
Hem okuyup hem yazarım
Leyl ü nehar intizarım
Şen değil gönlüm şen değil
Ben cismimi yaktım nara
Gönlüm uğradı efkara
Tecellim yok bahtım kara
Şen değil gönlüm şen değil
Mücrimiyem didem yaşı
Gamdan ayrılmadı başı
Adülerden yedi taşı
Şen değil gönlüm şen değil

Kaynak: Yöre Ekibi

Şu Dünyada Yalnız Kaldım
Şu dünyada yalnız kaldım
Mezara koymayın beni
Hep soydular senelerce
Yıkarken soymayın beni
(Bağlantı)
Ne çok bildim ne unuttum
Ne kaybettim ne de üttüm
Her bir sırrı gizli tuttum
Kötüye yormayın beni

Kaynak: Nesimi Çimen

Şu Dünyada Üç Nesneden Korkarım
Şu dünyada üç nesneden korkarım
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm
Hiçbirinden asla gönül şen değil
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm
Gele gele geldik bir kara taşa
Yazılanlar gelirmiş şu garip başa
Hasret kodun bizi kavim kardaşa
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm
Karanlık seçemedim yolumu
Soğuk vurdu ayağımı kolumu
Ben kendime layık görmem ölümü
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm
Kaynak: Aziz Şenses

Şu Dünyada Üç Şey Vardır Görünür
Şu dünyada üç şey vardır görünür
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Böyle geldim gidiyorum
Hakka borcum ödüyorum
Küfür isyan ediyorum
Uzaktan duymayın beni
Bağlantı
Nurşani'yem coşarım ben
Kaç dünya var şaşarım ben
Ölü bin yıl yaşarım ben
Ölenden saymayın beni
Bağlantı
Kaynak: Aşık Nurşani

Şu Dünyaya Geldim Çekerim Çile
Şu dünyaya geldim çekerim çile
Beni gamlar sardı halim perişan
Zalim yar şen beni düşürdün dile
Beni gamlar sardı halim perişan
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Atamı ayırdın zindana koydun
On beş yıl beni gurbete saldın
Gül yüzlü yarimi benden ayırdın
Beni gamlar sardı halim perişan
Derdim az gibi iki hanım verdin
Dokuz bebeklerle üçünü aldın
Arayıp dert için beni mi buldun
Beni gamlar sardı halim perişan
Benim derdim derya tefsire gelmez
Lokman Hekim gelse çare bulamaz
Yarem göz göz olmuş tedavi olmaz
Beni gamlar sardı halim perişan

Sayfa 2557

Enginlerden yücesine çıktıkça
Dertli sinem aşk oduna yaktıkça
Sarı çiğdem gibi güzel koktukça
Yelinen çağırım nerdesin dost dost
Yürü sevdiceğim gerçeksin gerçek
Ne kadar güzelsin o kadar gökçek
Bedenim bahçedir aşkım bir çiçek
Gülünen çağırım nerdesin dost dost
Kağıt kalemini ele aldıkça
Ağlayıp da gözyaşımı sildikçe
Mektubumu posta ile saldıkça
Pulunan çağırırım nerdesin dost dost

Kaynak: Aşık Derdi Derya

Şu Dünyaya Geldim Geleli
Ben de şu dünyaya geldim geleli
Kalsın benim davam divana kalsın
Yaradan Allah'tır benim vekilim
Kalsın benim davam divana kalsın

Yüzbaşıoğlu'm yeni çıktım huzura
Kail oldum haktan gelen yazara
Öldüğümde gider iken mezara
Salınan çağırım nerdesin dost dost
Söz: Aşık Mihmani (Yüzbaşıoğlu)

Şu Fani Dünyada Ömrüm Oldukça

Yorulan yorulsun ben yorulmazam
Derviş makamından ben ayrılmazam
Dünya kadısından ben sorulmazam
Kalsın benim davam divana kalsın

Şu fani dünyada ömrüm oldukça
Dilinen çağırım nerdesin ya dost
Dertli sazım dertli dertli çaldıkça
Telinen çağırım nerdesin ya dost

Ben de vekil ettim Bari Huda'mı
O da kulu gibi zulüm ede mi
Orda söyletirler br bir adamı
Kalsın benim davam divana kalsın

Yürü yalan dünya alçaksın alçak
Ne kadar güzelsen o kadar göçek
Bademi bahçesi aşığın çiçek
Dalınan çağırım nerdesin ya dost

Mümin müslim devşirir de cem olur
Anda sınık yaralara em olur
Kara taş erir de safi gem olur
Kalsın benim davam divana kalsın

Aşkın deryasında ummana daldım
Aradım kendimi dost sende buldun
Gönül bahçesinin bülbülü oldum
Gülinen çağırım nerdesin ya dost

Pir Sultan Abdal'ım dünya kovandır
Gitti adil beyler kalan avamdır
Muhammet divanı ulu divandır
Kalsın benim davam divana kalsın

Haşimi'yem yeni çıktım pazara
Mail oldum haktan gelen nazara
Ölür isem dertli koyun mezara
Salınan çağırım nerdesin ya dost
Kaynak: Aşık Haşimi

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Şu Fani Dünyada Ömrüm Oldukça
Şu fani dünyada ömrüm oldukça
Dilinen çağırım nerdesin dost dost
Dertli sazım yanık yanık çaldıkça
Telinen çağırım nerdesin dost dost
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Şu Fani Dünyadan Göçtü Gitti
Gönlümün devası Piri Piranım
Şu fani dünyadan göçtü de gitti
Gönlümün bağında suna ceylanım
Körpe kuzuların kaçtı da gitti
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Sayfa 2558

Aldırırsan yari elinden gönül
Takdir böyle yazmış ezel dünyada
Konan göçer elbet kalmaz dünyada
Yarene ahbaba etti elveda
Rumzu hayal gibi geçti de gitti
Dokuz yüz kırk sekiz erişti vade
Dertler tazelendi oldu ziyade
Nice bin zar ile halim ifade
Ecel peymanesin içti de gitti
Cümle mühibbanlar çektiler yası
Kenci nihan oldu hasların hası
Gönlümün süruru çeşmim cilası
Başıma ateşler saçtı da gitti
Daimi'yim asla kalmam gümanda
Er olanlar ölmez göçer bu handa
Sma yel esti güller soldu gülşanda
Bülbül bağımızdan uçtu da gitti
Kaynak: Aşık Daimi

Şu Fani Dünyaya Geldim Geleli
Şu fani dünyaya geldim geleli
Talihim yüzüme gülmedi gitti
Varalım da ben kendimi bildim bileli
Gönül arzusunu bulmadı gitti
Boşa çıktı hayallerim düşlerim
Acıları ben sinemde beslerim
Yollarına post olduğum dostlarım
Kadir kıymetimi bilmedi gitti
Halil Semavi'yim gönlüm farıdı
Kervanım da ağır ağır yürüdü
Hangi çeşmeye vardıysam kurudu
Şu küçücük kabım dolmadı gitti
Kaynak: Aşık Halil Yıldız

Şu Fani Dünyaya Geldim Gidiyom
Şu fani dünyaya geldim gidiyom
Sıkı tut bir yarin elinden gönül
Yarine yar isen daha ne diyon
Anca yarin anlar halından gönül
Yari kaybetme yarsiz olaman yarsiz
Şu dünyanın dadını alaman
Yarin yarasına derman bulaman
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Başını alır diyar diyar gezersin
Ahire kendini Mecnun eylersin
Garib Bülbül gimi feryat edersin
Anlıyan bulunmaz dilinden gönül
Dünya güzeldir belki hoşuna
Değme sakın bela gelir başına
Doğru git gel hele olan işine
Belki sapıtırlar yolundan gönül
Kaynak: Neşet Ertaş

Şu Fırat'ın Suyu Akar Serindir
Şu Fırat’ın suyu akar serindir
Ölem ölem derdo ölem akar serindir
Yarimi götürdü (anam) kanlı zalimdir
Ölem ölem kanlı zalimdir
Daha gün görmemiş taze gelindir
Ölem ölem derdo öem taze gelindir
Söyletmeyin beni anam yaram derindir
Ölem ölem yaram derindir nasıl gülem
Kömürhan köprüsü Harput'a bakar
Ölem ölem derdo ölem Harput'a bakar
Körolası zalim Fırat ocaklar yıkar
Ölem ölem ocaklar yıkar nasıl gülem
Ahbapların gelmiş ağıtlar yakar
Ölem ölem derdo ölem ağıtlar yakar
Söyletmeyin beni anam yaram derindir
Ölem ölem yaram derindir nasıl gülem
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Şu Gelen Atlı Mıdır
Şu gelen atlı mıdır
Sorun Bağdatlı mıdır
Her gelen yari sorar
Yar bu kadar tatlı mıdır
Coştum yine dalgalanıyorum ben
Yeni yeni sevdalanıyorum ben
Şu gelen kimin kızı
Yanakları kırmızı
Yanağında beni var
Sandım seher yıldızı
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Coştum yine dalgalanıyorum ben
Yeni yeni sevdalanıyorum ben
Kaynak: Ali Küçükçaylı

Şu Gelen Kimin Kızı
Şu gelen kimin kızı
Gülistinanın bülbülü
Lale nergiz karanfil
Has bahçenin sümbülü
(Bağlantı)
Ah dağlar dağlar dağlar
Uy dağlar dağlar dağlar
Sılada yavrum ağlar
Sılada canan ağlar
Şu gelen vefalı mı
Cünbüşü sefalı mı
Sorun bakım zalime
Acaba Urfalı mı
Bağlantı

Sayfa 2559

Şu Geniş Dünyalar Dar Oldu
Aman dilber sender ayrı düşeli
Gezdiğim şu iller har oldu bana
Günbe gün aşkınla yanıp pişeli
Şu geniş dünyalar dar oldu bana
Seher vakti bülbül figan ederken
Güzeller elele seyran ederken
Herkes sılasında bayram ederken
Ah edip ağlamak kar oldu bana
Mecnun gibi oldum bir ehli sevda
Leyla leyla deyip eyledim nida
Ahu gözlüm senden gezerken cüda
İbrişim döşekler yer oldu bana
Ahdettim güzelim ben senden geçmem
Laleyi nergizi zambağı seçmem
Öz elinle Kevser doldursan içmem
Mübarek cemalin nur oldu bana
Dertli Daimi'yim fitil yarada
Ne olur aşıklar erse murada
Geleceğim amma engel arada
Yakın iken yolun dür oldu bana

Kaynak: Yöre Ekibi
Kaynak: Aşık Daimi

Şu Gelinin Merdivenden İnişi
Şu gelinin merdivenden inişi
Yaman onun gerdanını kırışı
Gelin gelin gelin gelin fistan kırmalı gelin
Kolu sınmalı gelin cana doymalı yarim
Hele hele hele hele hey
Gelin gitmiş pınar başına yatmış
Gelinin bağrına kuş yuva yapmış
Gelin gelin gelin gelin fistan kırmalı gelin
Kolu sınmalı gelin cana doymalı yarim
Hele hele hele hele hey
Yiğidin gözeli tıraşdan olur
Kızların gözeli ilaşdan olur

Şu Geniş Dünyaya
Şu geniş dünyaya sığmayan gönül
Şimdi bir odaya kapandı kaldı
Bir dakka bir yerde duramaz iken
Oturduğu yerden kalkamaz oldu
Hani o gençlikte çağlayan gönül
Gahi gülüp gahi ağlayan gönül
Güzeller köşkünde yaylayan gönül
Gönül yaşar amma ümitler öldü
Elveda gençlikte geçen günüme
Ezirail el atıyor canıma
Yanarım gençlikte o zamanıma
Acı tatlı günler hep hayal oldu

Gelin gelin gelin gelin fistan kırmalı gelin
Kolu sınmalı gelin cana doymalı yarim
Hele hele hele hele hey

Nerde gençlikteki geçen çağlarım
Sustu bülbül gazel döktü bağlarım
Hergün hatırlarım hergün ağlarım
Veysel ağlamanın zamanı geldi

Kaynak: Namiye Benol

Kaynak: Aşık Veysel
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Şu Giden Kimin Kızı
Şu giden kimin kızı sürmeli gelin
Yanakları kırmızı öldürdün beni
Gerdanında beni var sürmeli gelin
Sandım seher yıldızı öldürdün beni
Yandım yandım yandım yanasıca kız
Kara sevdalara kalasıca kız
Şu giden ben olaydım sürmeli gelin
Atına nal olaydım öldürdün beni
Belinde tarabulus sürmeli gelin
Saçağı ben olaydım öldürdün beni
Yandım yandım yandım yanasıca kız
Kara sevdalara kalasıca kız
Bir kız gördüm yağ alır sürmeli gelin
Bahçe alır bağ alır öldürdün beni
Ben o kızı görünce sürmeli gelin
Yaralarım sağ olur öldürdün beni
Yandım yandım yandım yanasıca kız
Kara sevdalara kalasıca kız
Kaynak: Adanalı İboş Ağa

Şu Gönlümde
Şu gönlümde taze sarı çiçekler
Ne hoş açar kuşlar öttüğü zaman
Çekilir yuvaya yavrusun bekler
Akşam kızıl güneş battığı zaman
Fer kalmaz gözünde seçemez olur
Kırılır kanadın uçamaz olur
Çırpınır çaresiz kaçamaz olur
Şahin pençesini attığı zaman
İşvesine edasına kandığım
O da benim için ölür sandığım
İnanmazsın senin için yandığım
Şu bağrımda duman tüttüğü zaman
Alnımıza Hakk'tan yazı yazılır
Bakar bir noktaya gözler süzülür
Bir acayip olur içim ezilir
Ayrılık gelip de çattığı zaman
Sen de bir gün dediğime gelirsin
Bunca yaptığına pişman olursun
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Sayfa 2560

Arakine Gulfani'yi bulursun
Dünyadan göçüp de gittiği zaman
Söz: Aşık Gulfani

Şu Gönlümün Sabahını
Şu gönlümün sabahını
Bekliyorum gelmiyor ki
Neşeyle huzur kapımı
Birgün olsun çalmıyor ki
Susuz yerlerde çöl olur
Bülbülün aşkı gül olur
Yakının bile el olur
Düşersen dost kalmıyor ki
Şahturna'yım yandığımız
Sözlerine kandığımız
Dost diyerek sandığımız
Derde merhem olmuyor ki
Kaynak: Aşık Şahturna

Şu İzmir'den Nar Gelir
Şu İzmir'den aman çekirdeksiz efem de nar gelir
Sırma cepken cepken ince bele efem de dar gelir
Şu gençlikte aman ölüm bana efem de zor gelir
Güzel İzmir Kordonboyun şen olsun
Beni yardan ayıranlar kör olsun
Uzun olur aman gemilerin efem de direği
Çatal olur aman efelerin efem de yüreği
Sen böyle dur aman kızlar çeksin efem de küreği
Güzel İzmir Kordonboyun şen olsun
Beni yardan ayıranlar kör olsun
Kaynak: Ahmet Yamacı

Şu İzmir'i Boydan Boya Gezerim
Şu İzmir'i boydan boya gezerim
Aman aman aman yar yar aman
Hani ya da kızım senin oynayışın
Toppalı zülfünü sallayışın
(Edalı da belik sallayışın)
Talimli talimli mektepli yar
Mektepli mektepli talimli yar

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Şu İzmir'e boydan boya yol gider
Aman aman aman yar yar aman
Hani ya da kızım senin oynayışın
Toppalı zülfünü sallayışın
(Edalı da belik sallayışın)
Talimli talimli mektepli yar
Mektepli mektepli talimli yar

Sayfa 2561

Şu kanlı zalimin ettiği işler
Garip bülbül gibi zar eyler beni
Yağmur gibi yağar başıma taşlar
Dostun bir fiskesi yaralar beni
Dar günümde dost düşmanım bell'oldu
On derdim var ise şimdi ell'oldu
Ecel fermanı boynuma takıldı
Gerek asa gerek vuralar beni

Kaynak: Sabiha Kubilay

Şu İzmir'in Dağlarında
Şu İzmir'in dağlarında
Bülbül öter bağlarında
Gönlüm takıldı kaldı
Zülfünün ağlarında
Yol verin bana dağlar
Sılada yarim ağlar
Dağlarından gece geçtim
Soğuk sularından içtim
Güzellerin içinden
İzmirli'yi ben seçtim
Yol verin bana dağlar
Sılada yarim ağlar
Kaynak: Tahsin Karakuş

Şu Kalbimi Sana Verdim
Şu kalbimi sana verdim
Kıracaksan sorma beni
Yılda bir kez hal hatırım
Soracaksan sorma beni
Düştüm sevgi arkasına
Uğruna can pahasına
Ben sevip de başkasına
Varacaksan sorma beni
Kul Kevseri yerin dolmaz
Gerçek sevgi asla solmaz
Sevgi tek taraflı olmaz
Yoracaksan sorma beni

Pir Sultan Abdal'ım can göğe ağmaz
Hak'tan emrolmazsa ırahmet yağmaz
Şu illerin taşı hiç bana değmez
İlle dostun gülü yaralar beni
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Şu Karşıda Üç Çiçek Var
Şu karşıda üç çiçek var açıyor aman açıyor
Biri lalede yar biri sümbül aman
Biri gül aman biri gül
Lale sümbül al sizin olsun gül benim
Aman gül benim
Fener elinde dağlar dolaşır aman
Şöyle bir yarim var benim
Şu karşıda üç çeşme var akıyor aman akıyor
Biri şekerde yar biri şerbet aman
Biri bal aman biri bal
Şeker şerbet bal sizin olsun yar benim
Aman yar benim
Fener elinde dağlar dolaşır aman şöyle
Bir yarim var benim
Kaynak: Yöre Ekibi

Şu Karşıdan İniyor (Sıdıkam)
Şu karşıdan iniyor (Sıdıkam)
Arap mandası
Sol yanıma vurdular (Sıdıkam)
Cennet damgası
Ha senin ha benim yanmadan (Sıdıkam)
Yangının mı var
Mecidiye kasabasında da (Sıdıkam)
Sevdiğin mi var

Kaynak: Aşık Kevseri

Şu Kanlı Zalimin Ettiği İşler
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Şu karşıdan iniyor (Sıdıkam)
Evlek koyunu
Bu kızlara yaptılar (Sıdıkam)
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Sayfa 2562

Bin bir oyunu
Ha senin ha benim yanmadan (Sıdıkam)
Yangının mı var
Mecidiye kasabasında da (Sıdıkam)
Sevdiğin mi var

Ver benim sazım efendim ben gider oldum
Süremedim lavantayı konsola koydum
Şu karşıki dağda titrer dallar
Benim gönlüm arzu çeker tomurcuk güller
Kader kısmet böyleyimiş ne yapsın eller

Kaynak: Cemil Şaban

Şu Karşıki Dağda Kar Var
Şu karşıki dağda kar var duman yok
Benim sevdiceğimde din var iman yok
Vardım baktım nazlı da yârim yârim evde yok
Ver benim sazım efedim ben gider oldum
Süremedim lavantayı konsola koydum
Şu karşıki dağda titriyor dallar
Benim gönlüm arzu çeker tomurcuk güller
Kader kısmet böyle imiş ne yapsın eller
Ver benim sazım efendim ben gider oldum
Süremedim lavantayı konsola koydum
Kaynak: Emel Akçay / Halide Akan

Şu Karşıki Dağda Kar Var
Şu karşıki dağda kar var duman yok
Benim sevdiğimde din var iman yok
Vardım baktım hanım Ayşe'm evde yok
(Bağlantı)
Azacık aklımı aldırıyor
Başımı sevdaya saldırıyor
Arap atı gibi sallama başını
Yeni gelin gibi çatma kaşını
Ben Mevlana'ya ısmarladım eşimi
Bağlantı
Bezirganlar gelmez oldu karşıdan
Ne istersin alam sana çarşıdan
Selam gelmez oldu hanım Ayşe'den
Bağlantı

Şu Karşıki Dağda Kar Var
Şu karşıki dağda kar var duman yok
Benim sevdiceğimde din var iman yok
Vardım baktım nazlı yarim evde yok
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Ver benim sazım efendim ben gider oldum
Süremedim lavantayı konsola koydum
Kaynak: Emel Akçay

Şu Karşıki Dağlarda Bir Kuzu Meler
Şu karşıki dağlarda bir kuzu meler
Kuzunun feryadı bağrımı deler
Eşinden ayrılan öyle mi eyler
Gel kuzum ağlama vazgeç eşinden
Şu karşıki dağlarda bir delikanlı
Sağ yanı sol yanı püskürme benli
İbrişim şal kuşanmış ince belli
Gel kuzum ağlama vazgeç eşinden
Şu karşıki dağda bir ince tütün
Aradım bulmadım bir sıtke bütün
Anadan öksüzüm babadan yetim
Gel kuzum ağlama vazgeç eşinden
Şu karşıki dağda bir yeşil çadır
Çadırın içinde bir yiğit yatır
O yiğit bilmez ne gönül hatır
Gel kuzum ağlama vazgeç eşinden
Şu karşıki dağda bir yuva yaptım
Yuvanın içinde yalnızca yattım
Yar gelir deye kalktım da baktım
Gel kuzum ağlama vazgeç eşinden
Şu karşıki kapı demir değil mi
İçinde oturan emir değil mi
Emirin sarması ömür değil mi
Gel kuzum ağlama vazgeç eşinden

Şu Karşıki Karlı Dağlar
Şu karşıki karlı dağlar
Pare pare duman şimdi
Sevişmesi bir hoş ama
Ayrılması yaman şimdi
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Sayfa 2563

Bunca zaman çektiğim
Gülün çevresi har m'ola
Çektiğin ah ü zar m'ola
Acep beni anar m'ola
Ol kaşları keman şimdi
Arasam yari bulurum
Yoluna serim veririm
Bir gün görmesem ölürüm
Gör n'eyledi yaman şimdi
Emrah'ım kapıya çıkar
Çıkar da yollara bakar
Aşıkı odlara yakar
Boyu uzun fidan şimdi

Limonum portakalım
Yalvarırım kalalım
Güzel kızlar polis olmuş
Hemen teslim olalım
Kavak senden uzun yok
Dalların çok üzüm yok
Küstürdüm de gönderdim
Gel demeye yüzüm yok
Aman aman kekliğim
Gerdana gül ektiğim
Yeter senin elinden
Bunca zaman çektiğim

Kaynak: Erzurumlu Emrah
Kaynak: Bayram Aracı

Şu Karşıki Karlı Dağlar
Şu karşıki karlı dağlar
Başı dumanlı dumanlı
İkilikte yar sevenin
Göynü gümanlı gümanlı
Ben seni severdim çoktan
Kaşlar yaydan kirpik oktan
Bir bezirgan gelir şahtan
Aslı Yemenli Yemenli
İşte geldi bahar yazlar
Ötüşüyor turna kazlar
Hatıra değmen şahbazlar
Sizler amanlı amanlı
Gül dererler deste deste
Armağan sunarlar dosta
Gülü bağbancıdan iste
Bahçe dumanlı dumanlı

Şu Keşap'ın Üstünde
Şu Keşap'in üstünde
Dağlar sıralı dağlar
Emine'm bilemezsin
Seni sevdim ne kadar
Keşap yolu üstünde
Yayan giderim yayan
Fadime 'm ağladın mı
Bana oluyor ayan
Derenin taşlarını
Sürmeli kaşlarını
Ayişe'm ağladın mı
Sileyim yaşlarını
Karadere bulanık
Balık avlarım balık
Seni de yakacağım
Çünkü yüreğim yanık

Kaynak: Aşık Veysel

Şu Kavak Meşe Kavak
Şu kavak meşe kavak
Dalını döşe kavak
Yarim gölgende yatmış
Sen binler yaşa kavak
Aman aman kekliğim
Gerdana gül ektiğim
Yeter senin elinden
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Başındaki yemeni
Yaktın yandırdın beni
Çok istedim vermedi
Senin baban Ermeni
Kaynak: Yöre Ekibi

Şu Kışlanın Kapısına
Şu kışlanın kapısına
Mail oldum yapısına
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Telli kurban adayayım
Asker yarin kapısına
Yüce dağlar olmasaydı
Laleleri solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri de
Şu ayrılık olmasaydı
Kara kazan kaynamasın
Atım cirit oynamasın
İki sene asker oldum
Nazlı yarim ağlamasın
Yüce dağlar olmasaydı
Laleleri solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri de
Şu ayrılık olmasaydı
Kıratımın beli ince
Ölürüm yar görmeyince
Telli yatak serdiremem
Asker yarim gelmeyince
Yüce dağlar olmasaydı
Laleleri solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri de
Şu ayrılık olmasaydı
Kaynak: Durmuş Yazıcıoğlu

Şu Kızların
Aldatıyor yalanları
Şu kızların şu kızların
Üşür büşür her halları
Şu kızların şu kızların
İşvelerine doyulmaz
Şu kızların şu kızların
Hiç biri sözünde durmaz
Şu kızların şu kızların
Çekemezsin dost nazını
Şu kızların şu kızların
Görse idim rüyasını
Şu kızların şu kızların
Larendeli modasına
Şu kızların şu kızların
Ben vurgunum edasına
Şu kızların şu kızların
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Sayfa 2564

Kaynak: Aşık Larendeli

Şu Koca Dünyada Derdin Elinden
Şu koca dünyada derdin elinden
Ağlar oldum güler oldum del'oldum
Muhannetin acı tatlı dilinden
Yanar oldum tüter oldum kül oldum
Kaderim mi yollarımı bağlayan
Aşk ateşi ciğerimi dağlayan
Gözyaşımdır ırmak gibi çağlayan
Yağmur oldum dolu oldum sel oldum
Dost bildiklerim hep benden kaçtılar
Baş tutan yaramı geri aştılar
Kıymetime türlü paha biçtiler
Altın oldum bakır oldum pul oldum
Dertlerin işinde çaresiz kaldım
Ne iyilik ettiysem kötülük buldum
Agahi dünyada ölmeden öldüm
Çalı oldum diken oldum gül oldum
Kaynak: İhsan Öztürk

Şu Konya'nın Mapusuna
Şu Konya'nın mapusuna
Mayil oldum yapısına
Beni dama mahkum ettiler
Kilit vurup kapısına
Yat zilleri çalınıyor
Ser gardiyan darılıyor
Darılmayın gardiyanlar
Can ciğerden ayrılıyor

Şu Köyceğiz Yolları
Şu Köyceğiz yolları
Kaldır Ayşem kolları
Bizim için yapılmış
Şu Muğla'nın damları
Oldu mu Ayşem oldu mu
Enişten camızları buldu mu
Bir kerecik öpmeyinen
Gül benzin soldu mu
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Sayfa 2565

Su gelir akmak ister
Top zülüf yaşmak ister
Şu benim deli gönlüm
Yare kavuşmak ister

Maraş Maraş can Maraş
Canlara canan Maraş
Suları kevser olmuş
Toprağı mercan Maraş

Oldu mu Ayşem oldu mu
Enişten camızları buldu mu
Bir kerecik öpmeyinen
Gül benzin soldu mu

Kaynak: Muazzez Turing

Ay akşamdır varamam
Dillere destan olamam
Ay buluta girince
Bağlasalar duramam
Oldu mu Ayşem oldu mu
Enişten camızları buldu mu
Bir kerecik öpmeyinen
Gül benzin soldu mu
Kaynak: Zehra Bayatoğlu

Şu Lefkenin Üstünü Duman Bürüdü
Şu Lefke’nin aman aman üstünü duman bürüdü
Zaptiyeler kol kol oldu aman yürüdü
Herkeste sevdiğini aman aldı aldı yürüdü
(Bağlantı)
Yandı da Lefke cayır cayır aman evleri
Bize de mesken oldu çadır aman evleri
Şu Lefke’nin aman aman alt yanında bahçalar
Emine de hanım bohçasını aman bohçalar
Senin de için aman aman kazanılmış akçalar
Bağlantı
Kaynak: Rıdvan Cor

Şu Maraş'ın Bağları
Şu Maraş'ın bağları
Bağları bahçaları
Binbir çiçek kokuyor
Pınarbaşı bağları
Maraş'ın yaylaları
Zümrütten ovaları
Analar kız beslemiş
Yeşilden valaları
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Şu Maşad'ın Kızları
Şu Maşad'ın kızları
Baygın bakar gözleri
Gözlerine hakarken
Kaybettim öküzleri
Böyle m'olur asmaların direği
Bir oğlunu edemedin güveyi
Entarisi beyazlı
Geliyor nazlı nazlı
Bakmaym çalımına
Evinin üstü sazlı
Nerelisin kömür gözlüm nereli
Verem oldum sana gönül vereli
Ocakbaşı düz başı
Ben istemem yüzbaşı
Olursa paşa olsun
Dosta düşmana karşı
Böyle m'olur asmaların direği
Bir oğlunu edemedin güveyi
Kaynak: Mustafa Salman

Şu Maşat'ın Beleni
Şu Maşat'ın beleni
Ayağında pullu yemeni
Akşam size varacam
Sıddıka anana demen mi
Ah nerelisin Bayramoğlu nereli aman
Verem oldum sana gönül vereli
Karşıda katıranlar
Dibinde oturanlar
Bana bir öğüt verin
Sevdadan kurtulanlar
Ah nerelisin Bayramoğlu nereli aman
Verem oldum sana gönül vereli
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Şu Maşat'ın kızları
Baygın bakar gözleri
Gözlerine bakarken
Yitirdim öküzleri
Ah nerelisin Bayramoğlu nereli aman
Verem oldum sana gönül vereli
Karşıda öküz gördüm
Ağzında sakız gördüm
Sıddıka'yla Hasan'ı
Yatak da mapus gördüm
Ah nerelisin Bayramoğlu nereli aman
Verem oldum sana gönül vereli
Kaynak: Sami Demircioğlu

Şu Milas'ın İçinde
Şu Milas'ın içinde ben bir tek güldüm
Goncalarım açmadan soldum döküldüm
Gençliğime doymadan yar için öldüm
Hazan yaprağı gibi birden döküldüm
Gönül verdiğim kızın adı Yüksel'di
Can verirken feryadı da arşa yükseldi
Kabahat ne ondaydı ne de bendeydi
Alnımıza yazılmış bu bir eceldi
Kaynak: Nazmi Yükselen

Şu Muğla'nın Çamları
(Öf ülen öf ülen öf)
Şu Muğla'nın çamları da çamları
Al kanlara boyanmış Kerimoğlu'nun her yanları
Haydaman aman aman aman
Şu Muğla'nın çamları da çamları
(Öf ülen öf ülen öf)
Şu Muğla'ylan Yerkeseğin arası
Yaktı da beni kaşlarının karası
Haydaman aman aman aman
Şu Muğla'nın çamları da çamları
Kaynak: Bilinmiyor

Şu Mübarek Günde
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Sayfa 2566

Şu mübarek günde küsmek olur mu
Uzat ellerini bayramlaşalım
Tanrı selamını kesmek olur mu
Uzat ellerini bayramlaşalım
Eller al giyinmiş gider bayrama
Şu gurbet ellerde girdim yaslara
Selam olsun sıladaki dostlara
Uzat ellerini bayramlaşalım
Yar köyde ben burda peri perişan
Var mı bizim gibi bu derde düşen
Nasibeyle mevlam yare kavuşam
Uzat ellerini bayramlaşalım
Mor gülüm de al güllere yakışır
Yavrularım yollarıma bakışır
Bayram gelir küsülüler barışır
Uzat ellerini bayramlaşalım
Kaynak: Mehmet Özbek

Şu Mübarek Günde Küsmek Olur Mu
Şu mübarek günde küsmek olur mu
Uzat ellerini bayramlaşalım
Tanrı selamını kesmek olur mu
Uzat ellerini bayramlaşalım
Eller al giyinmiş gider bayrama
Şu gurbet ellerde girdim yaslara
Selam olsun sıladaki dostlara
Uzat ellerini bayramlaşalım
Mor gülümde al güllere yakışır
Yavrularım yollarıma bakışır
Bayram gelir küsülüler barışır
Uzat ellerini bayramlaşalım
Dost deyince dostluk kalmasın sözde
Dursune diyor ki insanlık özde
Kırgınlık dargınlık kalmasın bizde
Uzat ellerini bayramlaşalım
Kaynak: Dursune Bacı

Şu Oltu'nun Taşını
Şu Oltu'nun taşını
He gülüm he gülüm he
Sil gözünün yaşını
De gülüm de gülüm de
Oğlan büyük kız küçük
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Sayfa 2567

He gülüm he gülüm he
İndiriverin yaşını
De gülüm de gülüm de

Kanım kaynar kanına
Şu dünyada olmadık
Neler geldi başıma

Şu ağacın altına
He gülüm he gülüm he
Serine gel serine
De gülüm de gülüm de
Güzel sevdiğin yoksa
He gülüm he gülüm he
Ben geleyim yanına
De gülüm de gülüm de

Kaynak: Yıldıray Çınar

Karadır yarin kaşı
He gülüm he gülüm he
Yirmiye vardı yaşı
De gülüm de gülüm de
On yıldır peşindeyim
He gülüm he gülüm he
Olamadım sırdaşı
De gülüm de gülüm de
Sarı pabuç çuhalı
He gülüm he gülüm he
Bizde gördük bu halı
De gülüm de gülüm de
Salma eldeki yarı
He gülüm he gülüm he
Şimdi kızlar pahalı
De gülüm de gülüm de
Kaynak: Zafer Acar

Şu Samsun'un Evleri
Şu Samsun'un evleri
Kız kaldır peçeleri
Senin o bakışların
Öldürür niceleri
Hadi kız gel yanıma
Kanım kaynar kanına
Şu dünyada olmadık
Neler geldi başıma

Şu Sazıma Bir Düzen Ver
Şu sazıma bir düzen ver
Teller de muradın alsın
Gel beni bir tenhada gör
Diller de muradın alsın
Gel gidelim bizim ele
Düşmeyelim dilden dile
Diken sarmış gonca güle
Güller de muradın alsın
Bazı uğra bizim köye
Sana bakam doya doya
Dağ ceylanı in ovaya
Çöller de muradın alsın
Elinden tutup gezelim
Harman döşe gül dizelim
Kalem ver adın yazalım
Eller de muradın alsın
Kehribar benler gerdanda
Düzen düzmüş dane dane
Bazı bazı çık seyrana
Yollar da muradın alsın
Al'İzzet'im görüşelim
Bugün bayram barışalım
Aç göğsünü sarışalım
Kollar da muradın alsın
Kaynak: Ali İzzet Özkan

Şu Sılayı Gece Geçtim Görmedim
Şu sılayı gece geçtim görmedim amman
Hop terelelli lelli lelli yar
Fiş terelelli lelli lelli yar

Pınar susuz olur mu
Dibi kumsuz olur mu
Şu dünyada sevenler
Kavuşmasa olur mu

Acı tatlı sular içtim ölmedim amman
Hop terelelli lelli lelli yar
Fiş terelelli lelli lelli yar

Hadi kız gel yanıma

Şu sılanın edirafı meteriz amman
Hop terelelli lelli lelli yar

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Fiş terelelli lelli lelli yar

Sayfa 2568

Bir omuzdan bir omuza saçları
İnci midir mercan mıdır dişleri

Meterizden yağlı kurşun atarız amman
Hop terelelli lelli lelli yar
Fiş terelelli lelli lelli yar

Şu Sille'nin ortasında kahveler
İçer içer sarhoş olur efeler

Şu sılanın ufak tefek taşları amman
Hop terelelli lelli lelli yar
Fiş terelelli lelli lelli yar

Şu Sille'den gece geçtim görmedim
Acı tatlı sular içtim ölmedim
Benim imiş ben o yari bilmedim

Keman olmuş sevdiğimin kaşları amman
Hop terelelli lelli lelli yar
Fiş terelelli lelli lelli yar

Şu Sille'nin minaresi mercandan
Sen doldur ver ben içeyim fincandan

Kaynak: Sabiha Kubilay

Şu Sille'nin Sokakları
Hey hey hey
Şu Sille'nin anam sokakları sekili
Amman aman aman sekili amman
Pencere aman gül garanfil ekili amman
Kimler olsun anam nazlı yarin vekili amman
Dolan sallan anam boylarına kurban olayım

Şu Sille'ye vardım koyun yaymaya
Düşmanlarım geldi beni dövmeye
Sarı altın bozdurdum beyaz kaymağa
Şu Sille'nin odaları kiremit
Yandım kızlar elinizden kerem et
Kaynak: Silleli İbrahim

Şu Silleden Aman Gece Geçtim

(Bağlantı)
Aman amman amman amman neler olacak
Meram'daki bağlar bizim olacak

Şu Sille'den aman gece geçtim
Görmedim annem annem annem
Acı da tatlı aman sular içdim
Ölmedim annem annem annem
Aman Sille Sille Sille Sille

Hey hey hey
Şu Sille'nin anam yaylaları yokuşlu
Amman aman aman yokuşlu amman
Halıları aman ilvan ilvan nakışlı amman
Güzeller geliyor ceylan bakışlı amman
Dolan sallan anam boylarına kurban olayım

Çektiğim çille çille çille çille
Şu Sillenin aman ufak defek daşları
Bir omuzdan bir omuza saçları annem
Annem annem annem annem annem

Bağlantı
Hey hey hey
Dumanlanmış Loras da dağının tepesi
Amman aman tepesi amman
Yarimi aldım da Gördüm de) ateş küfesi amman
Ayık gezmez anam şu Bozkır'ın efesi amman
Dolan sallan anam boylarına kurban olayım
Bağlantı
Kaynak: Ahmet Özdemir

Şu Sille'nin Ufak Tefek Taşları
Şu Sille'nin ufak tefek taşları
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Amanda Sille Sille Sille Sille
Çektiğim çille çille çille çille
Bayramda gelsin ak eline kınalar
Yakayım annem annem annem
Sen sallan da haydi boylarına bakayım
Annem Annem annem annem annem
Amanda Sille Sille Sille Sille
Çektiğim çille çille çille çille

Şu Söğüd'ün Üzümü
Şu Söğüd'ün üzümü
Örtme yarim yüzünü
Eğer gönlün var ise
Yumu ver bir gözünü
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(Bağlantı)
Elleri kınalı gözleri sürmeli
Elleri kınalı keklik simalı
İndim çeşme başına
Bir gül koydum taşına
Hangi yoldan gidersen
Ben düşerim peşine
Bağlantı
Bahçelerde kirazı
Etme yarim bu nazı
Gel biraz konuşalım
Anan baban da razı
Bağlantı
Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Şu Söğüt'de Bir Kuş Var
Şu Söğüt'de bir kuş var
Ganedinde gümüş var
Gitti de yarim gelmedi
Elbet bunda bir iş var
(Bağlantı)
Edasına yandım
Gel gel aman
Söğüdün gedikleri
Şekerdir yedikleri
Hiç aklımdan gitmiyor
O yarin dedikleri
Bağlantı
Kaynak: Mustafa Şimşek

Şu Söğüt'ün Çatal Matal Yolları
Şu Söğüt’ün çatal da matal yolları
Ah yorulur mu yar sevenin kolları
Gelinlere kaldı da tınaz harmanı
Ah eli silah tutan cenkte fedayi

Sayfa 2569

Fidan boylarına da deymasin nazar
Ah dökülen al kanlar bayrağa uyar
Sılada sevdiğim günleri sayar
Ah eli silah tutan cenktte fedayi
Kaynak: Halil Kiraz

Şu Tepenin Öte Yüzü
Şu tepenin öte yüzü
Buğday ektim burçağımış
Kız anadan ayrılması
Yalan sandım gerçeğimiş
Sıgaranın ucu tütün
Mahlenizde yansın bütün
İçinizde ben olayım
Çıkıp giden putun putun
Nar ağacı narsız olmaz
Gül ağacı gülsüz olmaz
Benim anam bensiz olmaz
İşte ayrıldım gidiyom
Kaynak: Köy Hanımlar Grubu

Şu Urfa'nın Dağlarından
Şu Urfa'nın dağlarından
İndirdiler al ile
Bağladılar kollarımı
Şal ile aman
Elin gönlü dünya dolu mal ile
Benim gönlüm top kaküllü
Yar ile aman
İnci midir mercan mıdır dişlerin
Bir omuzdan bir omuza
Saçların aman
Durmaz akar gözlerimin yaşları
Elin gönlü dünya dolu mal ile
Benim gönlüm top kaküllü
Yar ile aman
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Bozulur mu padişahın fermanı
Ah akıncılar çölde neylesin malı
Şehitliğe adar da bu tatlı canı
Ah eli silah tutan cenkte fedayi
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Şu Urfa'nın Kapısı
Şu Urfa'nın kapısı vay sinem eller
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Sayfa 2570

Parlıyor minaresi vaygül vaygül vay Gülizar
Kaynak: Niyazi Biçerel

Derdim birken oldu sed hezzar
Ben bu canımdan olmuşam bezar vay

Şu Vapurun Dumanı Budak Budak

Ben gözüme aldırdım vay sinem eller
Onbeş sene mahpusu gel ağam gel paşam gel

Şu vapurun dumanı budak budak
Gitti Dobruca halkı kalmadı mutluluk

Digel digel adıya kurban
Digel digel şanıya heyran vay

Gideceğini işitip satıp-savdılar
Ne yapsın garip muhacirler limana yağdılar

Çıktım telin başına vay sinem eller
Tel çektim kardaşıma vaygül vaygül vay Gülizar

İskele bağlı biz hazır kağıdımız gelmiyor
İçimizden kan taşıyor kimseler bilmiyor

Derdim birken oldu sed hezzar
Ben bu canımdan olmuşam bezar vay

Ateşi bastırıp çıktık biz kapıyı kilitleyip
İskelede duruyoruz vapur bekleyip

Şu Urfa'nın içinde vay sinem eller
Neler geldi başıma gel ağam gel paşam gel

Geldi gürültüyle vapur limana yanaştı
Akraba soy-sop toplaşıp zuv-şuv ağlaştı

Digel digel adıya kurban
Digel digel şanıya heyran vay

Ben vapura binince kunduram kaldı
İpekli mendilimi dalgalar aldı

Kaynak: Ahmet Yılmaztaş

Şu Uzun Gecenin Gecesi Olsam
Şu uzun gecenin gecesi olsam
Sılada bir evin bacası olsam
Dediler ki nazlı yarin pek hasta
Başında okuyan hocası olsam
Katipler oturmuş yazıya bakmaz
Herkes sevdiğini dilden bırakmaz
Hey Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz
Gönül defterinden sildin mi beni
Benim Yarim güzellerin güzeli
Kadir mevlam bu sevdadan kes beni
Götür yarın kapısına as beni
Desinler ki yari için can verdi
Bir mektup yazdırdım ucunu yaktım
bir merak geldi de kapıya baktım
Çok güller kokladım koynuma soktum
Hiç birisi yarim gibi kokmuyor
Evlerinin önü üç ağaç çınar
Dillerim tutuşur yüreğim yanar
Eşinden ayrılan böyle mi yanar
Anam anam hangi derdime yanam
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Ben vapura binince vapur sallandı
Ne yapacağımı bilmedim başım döndü
Geldi kuvvetle vapur bıraktı bizi
Yaşasın Kemal Paşa aldırdı bizi
Kaynak: Mehmet Ali İlmiye

Şu Vatanda Garip Kaldım
Şu vatanda garip kaldım kimse sormaz halimi
Varın söylen valiye de mezet etsin malımı
Elimden almak isterler nimzanlı yarimi

Yağma yağmur esme rüzgar yolda yolcum var benim
Behir-i sefir üzerinde kara gözlüm var benim
İstanbul'da çevirdiler Beyoğlu'nun yolunu
Beş on polis candarma bağladılar kolumu
Aman polis dekhil polis gevşek bağla kolumu
Men garibem tanımaram mapushane yolunu
Men garibem tanımaram mapushane yolunu
Kaynak: Sıddık Bende Gafur

Şu Yalan Dünyada Bir Üstat
Şu yalan dünyada bir üstat buldum
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Beni bırakmadın işime felek
Şakirt olan şaşkın olur dembedem
Ne okursun bilmem güşuma felek
Gönül turnam gökyüzünde dönerken
Felek ağu katmış göle inerken
Dizbediz oturup derdim yanarken
Kahrettin dostuma eşime felek
Sorayım feleğe Kemter'im n'etti
Yoksa delirdi mi huyu mu tuttu
Balım Sultan tekkesine mi gitti
Baykuşlar kondurdum taşıma felek
Kemter türlü kemhaları dokurdu
Doksan bin ayetin ilmin okurdu
Balım Sultan bahçesinde şakırdı
Yoksa ok mu değdi kuşuma felek
Kemter beni koydu yuvada yurtta
İsmini söyledim dilimde virtte
Ol sene bin iki yüz otuzdörtte
Yükletti göçünü döşüme felek
Kemter türlü alemlere ermişti
Yedi farzı üç sünneti kılmıştı
Ölmeden elli yıl evvel ölmüştü
Çok çevir eyleme düşüme felek
Veli'm ey der Kemter gitti kimim var
Kemter'i aldırdım yeni gamim var
Usta idi yapılacak damım var
Hiç bu iş gelmedi başıma felek
Kaynak: Aşık Veli

Şu Yalan Dünyada Ömrüm Oldukça
Şu yalan dünyada ömrüm oldukça
Dilinen çağırım nerdesin dost dost
Dertli sazım yanık yanık çaldıkça
Telinen çağırım nerdesin dost dost
Enginlerden yücesine çıktıkça
Dertli sinem aşk oduna yaktıkça
Sarı çiğdem gibi güzel koktukça
Yelinen çağırım nerdesin dost dost
Yürü sevdiceğim gerçeksin gerçek
Ne kadar güzelsin o kadar gökçek
Bedenim bahçedir aşkım bir çiçek
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Sayfa 2571

Gülünen çağırım nerdesin dost dost
Kağıt kalemini ele aldıkça
Ağlayıp da gözyaşımı sildikçe
Mektubumu posta ile saldıkça
Pulunan çağırırım nerdesin dost dost
Yüzbaşıoğlu'm yeni çıktım huzura
Kail oldum haktan gelen yazara
Öldüğümde gider iken mezara
Salınan çağırım nerdesin dost dost
Kaynak: Aşık Haşimi

Şu Yalan Dünyanın Kahrını Çektim
Şu yalan dünyanın kahrını çektim
Hayatta kimsesizim boynumu büktüm
Deymeyen sevgiye gözyaşı döktüm
Yalan yalan yalan yalan vallahi yalan
Yalan yalan yalan yalan her şeyde yalan
Elimi tutacak bir dal kalmadı
Ne dilek diledim kabül olmadı
Şu yalan dünyada çilem dolmadı
Yalan yalan yalan yalan vallahi yalan
Yalan yalan yalan yalan her şeyde yalan
Kaynak: Ahmet Özoğlu

Şu Yalan Dünyaya (Dahi Ne)
Şu yalan dünyaya geldim geleli
Şu gönlümün gamı gitmez dahi ne
Sevgili canandan ayrı düşeli
Şu ceşmimin yaşı dinmez dahi ne
N'eylersin sen anın çırağın yakıp
Olur olmazların kahrını çekip
Dört yanımız aldı engelli rakip
Vadesi yetmeden ölmez dahi ne
Gel dediğim yerde gelir isterim
Dur dediğim yerde durur isterim
Cananı halimden bilir isterim
Gönül sahibini bulmaz dahi ne
Pir Sultan Abdal der girdik bu yola
Dost odur ki dostun yolunda ola
Tedbirin üstüne takdir havale
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Kulun her dediği olmaz dahi ne

Sayfa 2572

Yanlış amalıyatta olurmuş kaza
Salmasam bur türlü salsam bir türlü

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli
Şu yalan dünyaya geldim geleli
Gönül senden özge yar bulamadım
Yaralandım al kanlara bulandım
Elimin kanını yur bulamadım

Kul Akın'ım yazar çizer boşuna
Gerçeği savunmak gider hoşuna
Bu yüzdendir kaldı yalnız başına
Kalmasam bir türlü kalsam bir türlü
Kaynak: Akın Kızılateş

Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli

Güzel olan n'eyler altın akçayı
Arif olan düzer türlü bohçayı
Vücudumda seyreyledim bahçeyi
Dosta el değmedik nar bulamadım

Şu yalan dünyaya geldim geleli
Bir kez olsun deli gönül gülmedi
Zalımın birine meyil vereli
Bir kez olsun deli gönül gülmedi

Güzellerin zülfü destedir deste
Erenler Hak için oturmuş posta
Bir zaman sağ gezdim bir zaman hasta
Hasta halin nedir der bulamadım

Coşkun seller gibi dolam boşalam
Yar ben senin yollarına taş olam
Bilmem kızgın güneş bilmem kış olam
Bir kez olsun deli gönül gülmedi

Felek kırdı benim kolum kanadım
Baykuş gibi viranlara tünedim
Bugün üç güzelin nabzın sınadım
Can feda yoluna der bulamadım

Ayhani'yim behey gönlüm kendine gel
Bırak yola devam etsin coşkun sel
Halimden anlayan bir tek sarı tel
Bir kez olsun deli gönül gülmedi
Kaynak: Aşık Ayhani

Ey felek kurulu yayımı basdın
Her köşe başında yolumu kesdin
Keskin kadeh ile dolumdan içtin
Yandı yüreciğim kar bulamadım
Pir Sultan Abdal'ım dağlar ben olsam
Dağlarda biten laleler ben olsam
Alem çiçek olsa ballar ben olsam
Dost dilinden tatlı bal bulamadım
Söz: Pir Sultan Abdal

Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli

Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli 1
Şu yalan dünyaya geldim geleli
Tas tas içtim ağuları sağ iken
Kahpe felek vermez benim muradım
Viran koydu mor sümbüllü bağ iken
Aradılar bir tenhada buldular
Yaslandılar kıvdılarım kırdılar
Yaz bahar ayında bir od verdiler
Yandım gittim anam karlı dağ iken

Şu yalan dünyaya geldim geleli
Ağlasam bir türlü gülsem bir türlü
Zenginle fakiri gördüm göreli
Yaşasam bir türlü ölsem bir türlü

Kanmaz da deli gönül kanmaz
Akar gözlerimin yaşı kurumaz
Senden geri benim fikrim yürümez
Azil oldum güzellere bey iken

Kahveler ağzına kadar doluyor
İnsanlar sığara zehir soluyor
Bir ömür beyhude boşa geçiyor
Bilmesem bir türlü bilsem bir türlü

Karac'oğlan der ki bakın geline
Ömrümün yarısı gitti talana
Sual eyle bizden evvel gelene
Kim var imiş biz burada yoğiken

Hastane kapısı olmuş angarya
İki hastamıza bir tane ranza

Kaynak: Süleyman Yıldız
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Sayfa 2573

Şu yalan dünyaya geldim geleli
Tas tas içtim ağuları sağ iken
Kahpe felek vermez benim muradım
Viran oldum mor sümbüllü bağ iken

Keten gömlek eni dar
Beni bırakıp giden yar
Sen bana kıymaz idin
Elbet bir öğreten var

Aradılar bir tenhada buldular
Yaslandılar şıvgalarım kırdılar
Yaz bahar ayında bir od verdiler
Yandım gittim ala karlı dağ iken

Altın yüzük kesilmez
Derdim artar eksilmez
Günde bin tane görsem
Hiçbiri sana benzemez

Farımaz da deli gönül farımaz
Akar gözlerimin yaşı kurumaz
Şimden kelli benim hükmüm yürümez
Azil oldum güzellere beğ iken

Gel aman göreyim seni
Eğer kısmet olur ise alayım seni
Keten gömlek eni dar
Beni bırakıp giden yar
Sen bana kıymaz idin
Elbet bir öğreten var

Karacaoğlan der ki bakın geline
Ömrümün yarısı gitti talana
Sual eylen bizden evvel gelene
Kim varımış biz burada yoğ iken
Kaynak: Karacaoğlan

Şu Yalan Dünyaya Geldim Giderim
Şu yalan dünyaya geldim giderim
Gönül senden güzel yar bulamadım
Karayımış benim bahtım kaderim
Kendime münasıp yar bulamadım
Yıllarca aradım yari bulurum diye
Gönlüm hasret kaldı bir sevgiliye
Acep niye geldim ben bu dünyaya
Hal hatır bilir dost bulamadım
Kasım der ki durmayla yar bulunmaz
Bir merhaba demeyle dost olunmaz
Ehli-kamil olanın kadri bilinmez
Derdime derman olan el bulamadım
Ehli-kamil olan enginden uçar
Kör cahil olanlar kötülük saçar
Bilene doğru yol ilimden geçer
Birbirini incitmeyen kul bulamadım
Kaynak: Kasım Karşı

Şu Yalta'dan Taş Yükledim
Şu Yalta'dan taş yükledim gemim dolmadı
Şu gençlikte bir yar sevdim o da olmadı
Gel aman göreyim seni
Eğer kısmet olur ise alayım seni
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Şu Yaralı Ceylan Neden Oy Oy
Şu yaralı ceylan neden oy oy
Meler yavrum deyi deyi
Figanıyla dağı taşı uy uy
Deler yavrum deyi deyi
Emekleri gitmiş boşa oy oy
Ağlar gezer koşa koşa
Kafasını taştan taşa uy uy
Çalar yavrum deyi deyi
Nurşani'yi yakma ceylan oy oy
Öyle mahsun bakma ceylan
(Dağı taşı yıkma ceylan)
Gözün yaşlı bakma ceylan uy uy
Şaşar yavrum deyi deyi
Kaynak: Aşık Nurşani

Şu Yaylanın Çamları
Şu yaylanın çamları
Kaldır görelim Ayşem kolları
Bir benimle mi dolacak
Yıkılası Acıpayam damları
(Bağlantı)
Oldu mu Ayşem oldu mu
Benimle kara yerler doldu mu
Bir kerecik öpmeynen
Gül benzin hemen soldu mu
Şu yaylanın bükleri
07.01.2023 16:10:19
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Ötüyor keklikleri
Hiç aklımdan çıkmıyor
O yarin dedikleri
Bağlantı
Kaynak: Talip Özkan

Şu Yaylanın Günden Yüzü
Şu yaylanın günden yüzü
Yazın açar gül nergisi
Kör olasın zalim ecel
Yarsız koydun gelin kızı
Yaylasında çifte harman
Dizimde kalmadı derman
Ne yapalım başefendi
Büyük yerden geldi ferman
Kaynak: İhsan Öztürk

Şu Yaylanın Oylumuna
Şu yaylanın oylumuna
Kuşlar konar yaylımına
Gel hakkını helal eyle
Geldik yolun ayrımına
Penceresi kara boya
Kurban olum sizin köye
Sizin köyde bir güzel var
Saramadım doya doya
Keklik uçtu dağa düştü
Şavkı bizim bağa düştü
Senden başka yar sevmedim
Benim gönlüm sana düştü
Kaynak: Abdullah Papur

Şu Yüce Dağları Duman Kaplamış
Şu yüce dağları duman kaplamış
Yine mi gurbetten kara haber var
Seher vakti burda kimler ağlamış
Çimenler üstünde göz yaşları var
Ufukta iz gördüm kızıl bayraktan
Bulutlar nem almış yeşil yapraktan
Bir kız ağlar sesi gelir uzaktan
Yine mi gurbetten kara haber var
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Sayfa 2574

Gönlümüz gam alır böyle günlerde
Önüme çektiler bir siyah perde
Yar senin aşkınla tutuldum derde
Yine mi gurbetten kara haber var
(<i>Farklı kaynaktan</i>)
Şu yüce dağları duman kaplamış
Yine mi gurbetten kara haber var
Seher vakti bu yerde kimler ağlamış
Çimenler üstünde göz yaşları var
Gönlümüz gamlanır böyle günlerde
Önüme çektiler bir siyah perde
Yar senin aşkınla tutuldum derde
Yine mi gurbetten kara haber var
Kaynak: Ali Ekber Çiçek

Şu Yüce Dağların Karı Eridi
Şu yüce dağların karı eridi
Sel oldu gidelim bizim ellere
Yaylamızı lale sümbül bürüdü
Gel oldu gidelim bizim ellere
Nazlı olur güzellerin eyisi
Deli gönül güzellerin delisi
Gayrı bizim elin kara çalısı
Gül oldu gidelim bizim ellere
Karacaoğlan der ki gelir yazları
Güzel kimden aldın sen bu nazları
Ananın babanın acı sözleri
Bal oldu gidelim bizim ellere
Kaynak: Musa Eroğlu

Şu Zile'nin Ortasından
Şu Zile'nin ortasından yol gider aman
Hanımlara deste deste gül gider yavruyem
Kara perçemli yavru yavru
Kara kaküllü gelin
Sarı perçemli kuzun kuzun kuzun oy oy

Şuayyib (Anne Kalksana)
Anne anne kalksana
Lambaları yaksana
Şuayyib'imi vurmuşlar
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Sayfa 2575

Çaresine baksana

Yaradan Mevla'ya kaldı çaresi

Anlamadım bir anda
Hastahane yolunda
Şuayyib'i görenler
Sandı ecel yolunda

Benim sevdiceğim gülden naziktir
Çekmişim aşkını bağrım eziktir
Yeter cevreyledin bana yazıktır
Güle güle gel hey canım paresi

Hastanenin kapısı
Demiryoluna bakar
İçindeki hastalar
Ecel yoluna bakar

Telli turnam gelir şunda hak deyü
Yerde gökte düşmanların çok deyü
Ne kaçarsın senden gayrı yok deyü
Beyaz gerdanında dişler yarası

Dayanamam ben artık
Kalbim benim pek yanık
Yandım aman çok yandım
Dertlerime çare yok

Aşık Ömer der ki aşka yanarım
İçüp aşkın şarabını kanarım
Kıblem Hak' dır yönüm sana dönerim
Mihrabımdır iki kaşın arası

Mahşer gibi insanları
Saygı verdi gönülleri
Şuayyib Bey'i vuranlar
İngiliz'in çavuşları

Kaynak: Aşık Ömer

Şukar Şukar
Yandan yandan kelena karamela / kara bela
Şukar biyav şukar çay lemange
Ek te isiyan

Şunda Bir Dilberin Salınışını
Şunda bir dilberin salınışını
Selviye benzettim dallar içinde
Derya kenarında ırmak yüzünde
Turnaya benzettim göller içinde
Hakk'a giden doğru yolu basmazlar
Söyletirler tarlı dili kesmezler
Güzel sevdi diye çekip asmazlar
Bir zaman söylenir diller içinde

Nadava da tut el hayde hayde aysan kere
Kaynak: Volkan Balaban

Şukar Şukar (Türkçe)
(Tatlı Yarim)
Haydi yandan karamela / kara bela
İsterim güzel düğün tatlı gelin isterim ben
Sen evimin bir tanesisin
Ele vermem seni ben haydi eve gel
Kaynak: Volkan Balaban

Şunda Bir Dilbere
Şunda bir dilbere gönül düşürdüm
Aldı beni kaşlarının arası
Hub cemalin gördüm aklım şaşırdım
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Benim yarim gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
Yarinden ayrılan haldan bellidir
Melül mahzun gezer iller içinde
Ağma deli gönül ağma iline
Ciğerciğim aşk oduyla deline
Yarim al-yeşil giye salına
Ko beni yatayım kullar içinde
Hüseyni der işim ah-u zar m'ola
Aşk kemendi boynuzuma dar m'ola
Benim yarim gibi güzel var m'ola
Hakk'ın yarattığı kullar içinde
Kaynak: Hüseyni

Şunda Bir Güzele
Şunda bir güzele gönül düşürdüm
Öpmeli kocmalı değmeli değil
07.01.2023 16:10:19
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Aşkın deryasını boydan aşırdım
Karadır gözleri sürmeli değil
Dilber senin ile yiyüp içmedim
Yiyüp içüp ak göğsünü açmadım
Fırsat elde iken bel in koçmadım
Beni öldürmeli döğmeli değil
Dilber haram olup yola durmuşsun
CeIlad olup cana başa kıymışsın
Kuzum bu gün al hareler giymişsin
Göğsü sıra sıra düğmeli değil
Gevheri der yola durur varırlar
Adam öldürürler kana girerler
Çok güzeller gördüm zekat verirler
Zekatsız dilberi sevmeli değil

Sayfa 2576

Söyledip de şirin dilin kesmezler
Güzel sevmiş deyi çekip asmazlar
Koy ben de söylemem diller içinde
Benim yarim gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
Eşinden ayrılan neden bellidir
Gezer melil melil eller içinde
Alına da deli gönül alına
Ciğerciğim aşk oduna deline
Eller atlas giye çıkıp salına
Ko ben de yatayım şallar içinde
Karacaoğlan der ki işim zar m'ola
Aşk kemendi boynumuza dar m'ola
Acap yarim gibi güzel var m'ola
Hakk'ın yarattığı kullar içinde

Kaynak: Aşık Gevheri
Kaynak: Karacaoğlan

Şunda Üç Dilbere
Şunda üç dilbere gönül düşürdüm
Biri esmer bir beyaz biri al
Pervaneler gibi ciğer pişirdim
Biri sümbül birisi gül biri dal
Birinin cemali bedirlenmiş ay
Birinin kaşları kurulu ok yay
Birinin benleri aklım aldı hay
Biri Behram biri Hamza biri Zal
Birinin ruyleri gülşen-i ziynet
Biri vişne kiraz Kevser-i şerbet
Biri hakikatte meyva-i cennet
Biri halip biri sükker biri bal
Boy bos yosma fidan üçü bir akran
Nazardan saklasın hazreti süphan
Hak-i paylerinde Figani kurban
Onlar can almaya olmuş kabzımal

Şükür (Aç Karnına Tok Teselli)
Aç karnına tok teselli verirsen
Hiç bitten kurtulmaz başın fakirim
Şükür şerbetini her dem içersen
Sofranda olmaz bir aşın fakirim
Geleceğe bir yatırım yapmadan
Hiçbir işin kenarından tutmadan
Ticaret içinde alıp satmadan
Kendi başın yarar taşın fakirim
Bir yanda gayreti çalmışsan taşa
Gayri kendinle de çıkılmaz başa
Derdinle kalmışsan kışın baş başa
Dört mevsim de bitmez kışın fakirim
Bereketin vermez buğday başağı
Değirmen de dönmez taşla dişeği
Giymezsen beline gayret kuşağı
Böyle terse sürer işin fakirim

Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Şurda Bir Güzelin Salınışını
Şurda bir güzelin salınışını
Selviye benzettim dallar içinde
Irmak kenarında derya yüzünde
Kuğuya benzettim göller içinde
Yürü güzel yürü yolun basmazlar
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Hayatını böyle günlük yaşarsan
Kışın elin ambarına koşarsan
Eşini doyurmaz birde boşarsan
Gözünden kurtulmaz yaşın fakirim
Ağlayan derdine derman bulamaz
Şaşar hiçbir şeyde karar kılamaz
Der ilhami Şükür çare olamaz
07.01.2023 16:10:19
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Yetinmek gözdeki şaşın fakirim
Bu naçiz ozanı düşün fakirim

Sayfa 2577

ölüm saldım düşmanlara dünyada
Durdurmayın hengimizi burada
Eğlensin kalanlar ta ben gelende

Kaynak: İlhami Arslantaş
Kaynak: Köroğlu

Şükür (Ömrüm Ahir Oldu)
Ömrüm ahir oldu gurbette mevla
Ruhuma verdiğin himmete şükür
Kuşe-i hanlarda bi-kesim amma
Tecelli babında hikmete şükür
Bir hayır amel yok pür günahkarım
Gufran-ı Gafur'dur gani settarım
Adem halkeylemiş perverdigarım
Bizlere verdiğin nimete şükür
Kudretinden bizi bina eylerniş
Aklı fikri hayır ata eylemiş
Kuran aziminde sena eylemiş
Vel kadd-i keremna ayete şükür
Figani ismiyle bab-ı gaflette
Gahi sefahatte gahi mihnette
Hemi elemlerde dam-ı gurbette
Basr-ı kanaatle vahdete şükür

Ta Ezelden Beri Vurgunum Size
Ta ezelden beri vurgunum size
Beni aranıza alsanız dağlar
Öyle yalnızım ki kaldım arada
Derdime bir çare bulsanız dağlar
Bin bir çeşit çiçek bağlarınız var
Açtı tazelenen gülleriniz var
Dostlara uzanan elleriniz var
Bana da bir merhem olsanız dağlar
Bağrıma saplanmış dostun hançeri
Açılan yaranın derindir yeri
Hasretin çekerim yıllardan beri
Akarsu der beni duysanız dağlar
Söz: Muhlis Akarsu

Ta Ezelden Meyil Verdik

Ta Ben Gelende

Ta ezelden meyil verdik bu sırra
Mayası Hak'dandır boyandık nura
Arşdan yüz dört kitab inince yere
Kur'an Muhammed'e inen Ali'dir

Bağdat'ın paşası yardım dilemiş
Beylerim oradan haber eylemiş
Birkaç gün sürecek bu gidiş geliş
Çalınsın düğünüm ta ben gelende

Ali'm Zülfikar'ı ele alınca
Şeriatı tarikatta bulunca
Kudüs-Şerif cami'ine girince
Temcid ezanı okuyan Ali'dir

Soldurmasın kızlar elin kınasın
Çıkarmasın başlarının balasın
Diksin terzileri Hint'in kemhasın
Giysin salınsınlar ta ben gelende

Şems ü Kamer zuhur etti cihane
Sofu yoktur tuttuğu iş bahane
Yarın varılınca ulu divane
Divanda suçunu soran Ali'dir

Düğün bayrakları asılı dursun
Biz gelene kadar davullar vursun
Döne gereğini sen buyurursun
Çalınsın oynansın ta ben gelende

Kim getürdü muvafıkı cemine
La'net olsun ol Yezid'in şanına
Taliblik etmedi kerem kanına
Yezid'i dergahdan süren Ali'dir

Kırata biner de meydan alırım
Kılıçla acemi kırar gelirim
Geri döner mırazıma ererim
Donansın Çamlıbel ta ben gelende

Dergaha akıyor pınarın başı
Alnında yıldızı tuğradır başı
İmam Hasan on iki imamlar başı
Güneş Hüseyn dersin veren Ali'dir

Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Köroğlu'yum yön çevirdim Bağdat'a
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İmam Zeynal kalbimizde salavat
Şah imam Bakır'dan bulduk mahabbet
Ca'fer'i görünce artıyor firkat
Serimi sevdaya salan Ali'dir
Kazım-ı Musa Rıza'ya varalım
Taki Naki Askeri'yi görelim
On iki imamlara yüzler sürelim
İmamları candan seven Ali'dir

Sayfa 2578

Sevdim saramadım canalim sinem doyunca
Ne istersen alayım canalim sana boylu boyunca aman

Canalim bana neden küsmüş bağlar karayı siyahı am
O civan bana ne darılmış giymiş karayı siyahı
Kaynak: İhsan Köycü

Tabakamda Tütün Yok

Hasan Askeri'nin açıldı bahtı
Doksan bin erle kıla hucceti
Menşurun sahibi Muhammed
Mehdi Kıyamda yarasın saran Ali'dir

Tabakamda tütün yok (Hanım Ayşem)
Akıl başta tütün yok
Dolaştım Şam'ı şarkı (Hanım Ayşem)
Senden sıtkı bütün yok

İsa peygamberim Şam'a girince
Yer ve gök titredi Ali gelince
Ali'm Zülfikar'ı ele alınca
Yezid'i bölük bölük eden Ali'dir

Kahve Yemen'den gelir (Hanım Ayşem)
Bülbül çemenden gelir
Ak topuk beyaz gerdan (Hanım Ayşem)
Hergün yabandan gelir

Gel hey Derviş Ali'm Hızır üstadım
Muhammed Ali'den vardır küşadım
Yedi derya gibi artar feryadım
İçüp serçeşmeden kanan Ali'dir

Kahve Yemen'siz olmaz (Hanım Ayşem)
Bülbül çemensiz olmaz
Yari çirkin olanın (Hanım Ayşem)
Başı dumansız olmaz

Kaynak: Derviş Ali

Kaynak: Aşık Ali Tamburacı

Ta Ezelden Yüzüm Gülmez

Tabakhane Taşları (Macidem)

Ta ezelden yüzüm gülmez ağlarım
Bülbül gibi daldan dala konarım

Tabakhane taşları
Süleyman Bey'in kaşları
Süleyman Bey'i sorar isen
Tabakların başları

Dertliyim, söylerim, ağlarım
Ben halime yanarım
Bu çileyi ben çekerim, el bilmez
Şu dünyada kimse bana yßr olmaz
Dertliyim, söylerim, ağlarım
Ben halime yanarım

Tabağa Koyarlar Balı

Ar geliyor Macidem
Zor geliyor

Tabaklı'nın Deresi
Tabaklı'nın deresi (de)
Boyabat yolu neresi
Doktor gelmiş sarıyor (da)
Sade kurşun yaresi

Tabağa koyarlar canalim kaymağı balı aman
Aç odanı döşe canalim ibrişim halı acem şalı aman aman Ninani ninina ninay
Nininay nininay nininay
Dudak şekerlenmiş canalim neylesin balı aman
Ninay nay
Canalim bana neden küsmüş bağlar karayı siyahı aman
O civan bana ne darılmış giymiş karayı siyahı
Bizim bahçada bir çiçek var yaprağı morca
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Tabaklı'nın kayası (da)
Çayır çayır yanası
Oturmuş da ağlıyor (da)
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Sayfa 2579

Muhlise'nin anası

Tabakta Bal Olaydım

Ninani ninina ninay
Nininay nininay nininay
Ninay nay

Tabakta bal olaydım
Eriğip yağ olaydım
Yarin ince beline
İpekli bağ olaydım (Haydi canım haydi)

Çay aşağı çay taşlar (da)
Gözümden akan yaşlar
Ben sevdaya tutuldum (da)
Siz tutulman gardaşlar
Ninani ninina ninay
Nininay nininay nininay
Ninay nay
Kaynak: Mustafa Önen

Tabaklının Deresi
Tabaklının deresi de
Boyabat yolu neresi
Doktor gelmiş sarıyor da
Sade kurşun yaresi
Ninani nininay
Ninayı nininay
Nininay nininay
Ninay nay

Gidiyorum ağlama
Karaları bağlama
Saçlarından bir tel ver
Merhem olsun yarama (Haydi canım haydi)
Kaynak: Cemil Cankat

Tabakta Darı Gördüm
Tabakta darı gördüm
Düşümde yarı gördüm
Keşke görmez olaydım
Benzini sarı gördüm
Sabahınan gün doğar
Boyalı konaklara
Yar bizi davet etmiş
Kırmızı yanaklara
Kaynak: Ahmet Doğan

Tabakta Darı Gördüm

Tabaklının kayası da
Cayır cayır yanası
Oturmuş da ağlıyor da
Muhlisenin anası

Tabakta darı gördüm
Bugün ben yari gördüm
Keşke görmez olaydım
Benzi sarı gördüm

Ninani nininay
Ninayı nininay
Nininay nininay
Ninay nay

Arpa biçtim az kaldı
Bahar gitti yaz geldi
Tel esme deli gönül le
Kavuşmaya az kaldı

Çay aşağı çay taşlar da
Gözümden akan yaşlar
Ben sevdaya tutuldum da
Siz tutulman gardaşlar

Oy nergize nergize
Sallan bahar içinde
Bir sürü ırgat geliyi
Yoktur yarim içinde

Ninani nininay
Ninayı nininay
Nininay nininay
Ninay nay

Ha hoylama hoylama
Beni yoldan eyleme
Başım argıy hulkum yok le
Bana bir şey söyleme

Kaynak: Mustafa Önen

Vay halebi halebi
Oğlan dönder dolabı
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Dönderecek halim yok le
O yar burdan gideli

Sayfa 2580

Zaten ben yaralıyım
Ezelden yaralıyım
Bir yara da sen açma

Kaynak: Hüseyin Bozkurt

Tabakta Portakalsın
Tabakta portakalsın
Sözümüz burda kalsın
Yılda bir kabrime gel
Toprağım kokun alsın
Yılda bir kabrime gel
Toprağım murat alsın
Bağlantı
Kuş olup uçabilsem
Dağları aşabilsem
Ne kadar sevinirdim
Sana kavuşabilsem
Karşıdan gördüm seni
Kızı iken sevdim seni
Öpmeye kıyamazdım
Ellere verdim seni
Bağlantı
Sevdim ezelden seni
Hüsnü güzelden seni
Gözüm seçti beğendi
Yüzbin güzelden seni
Bağlantı
Kaynak: Sezai Çağdaş

Tabancamın Sapını
Tabancamın sapını
Gülle donatacağım
Alacağım başka yar
Seveceğim başka yar
Seni çatlatacağım
Tabancam dolu mermi
Seven böyle eder mi
İnsan sevdiği yari
Adam sevdiği yari
Bırakır da gider mi
Tabancam dolu saçma
Kaçma güzelim kaçma
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Oy benim gülizarım
Hem söyler hem yazarım
Buluştuğumuz yerler
Konuştuğumuz yerler
Olsun benim mezarım
Kaynak: Hasan Sözeri

Tabib Sen Elleme Benim Yaramı
Tabib sen elleme benim yaramı
Beni bu dertlere salanı getir
Kabul etmem birgün eksik olursa
Benden bu ömrümü çalanı getir
Git ara bul getir saçlarını yol getir
Bir kor oldu görülüyor özümden
Name name inliyor sazımdan
Dünyayı verseler yoktur gözümden
Dili bülbül kaşı kemanı getir
Git ara bul getir saçlarını yol getir
Merhamet et karşısından bıkmadan
Hatırını gönlünü yıkmadan
Çabuk getir can bedenden çıkmadan
Fakirin derdine dermanı getir
Git ara bul getir saçlarını yol getir
Yoksulun derdine dermanı getir
Git ara bul getir saçlarını yol getir
Benden bu ömrümü çalanı getir
Git ara bul getir saçlarını yol getir
Kaynak: Aşık Fakir

Tabibi Hazıka Haber Götürün
Tabibi hazıka haber götürün
Eyvah beni bir dert çalha çalırlar
Yüreğim ateşli bir su getirin
Başımıza odlar salha saldılar
Ben bu sevdalara düşenden beri
Çözülmez kurtulam aşkın çemberi
Süvari piyade olan leşkeri
Vücudum şehrine dalha daldılar
Der Zülali aşkın atası bu ya
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Gözüm hasret kaldı bir dem uykuya
Ne hayaldir beni yakan ne rüya
Gönül yormak için falha faldılar

Sayfa 2581

Yiğit kime yaren olsam
Kuş misali gönlüm salsam
Gül dalına varıp konsam
Ötmeyince tadı olmaz

Kaynak: Aşık Zülali
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Tabibim Yok Yaralıyım
Tabibim yok yaralıyım
El güler ben karalıyım
Oy baba dinmiyor acım
Kerem'dir benim ilacım
Bana bir tabut getirin
Beni Kerem'e götürün
Kaynak: Aşık İhsani

Tabip Sen Sorma Derdimi
Tabip sen sorma derdimi
Benim derdim dermansızdır
Ya dost ya dost
El vurup açma yaramı
Yaralarım merhemsizdir
Yar elinden yaralarım
Vurur sinemi dağlarım
Ya dost ya dost
Ah edip hem kan ağlarım
Didelerim merhemsizdir
Mücrimiyem arzum yare
Kahrım yana nazlı yare
Her ne desem sazım yara
Yar olmayan habersizdir
Kaynak: Aşık Mücrimi

Tadı Olmaz (Dikensiz Gül)
Dikensiz gül neye benzer
Batmayınca tadı olmaz
Gönül nazlı yari özler
Yatmayınca tadı olmaz
Ağaçlarda biter yemiş
Seven canlar neler demiş
Aşk zehiri acı imiş
Yutmayınca tadı olmaz
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Tahrir Mektebinde Bir Güzel
Tahrir mektebinde bir güzel gördüm
Payesin izzette yekta yazarlar
Nasıl zat-ı şerif aslına erdim
Saadette ol bi hemta yazarlar
Ancak budur mahbublara sergerde
Naz ü nezakette peyrev her yerde
Aşıklar ah eder gördüğü yerde
Şeftalisin derde şifa yazarlar
Görmedim sen gibi şüh-ı cihanı
Emsalin bulunmaz Yusuf-ı Sani
İsmin beyan etme Aşık Figani
İmzalarda (ayın mim ra) yazarlar
Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Taht Bir Yana Şah Bir Yana
Doğu dalga dalga vurdu
Taht bir yana şah bir yana
Behrengi'nin soluğunda
Taht bir yana şah bir yana
Genç ölülerin başında
Onurlu gülü Doğu'nun
Ak kefenlere bürünmüş
Ağır Safevileri
Mühürlenince kuyular
Damardan kan akmaz oldu
Kanı su ile yudular
Taht bir yana şah bir yana
Bir ağaç çiçeğe durdu
Kanından rengini verdi
Deli poyraz vurduğunda
Donmasa çiçekleri
Kaynak: Zülfü Livaneli

Tahtalıkta Galbır Var
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Sayfa 2582

Tahtalıkta galbır var a gızım Haççanım
Ak çuvalda bulgur var al da gel al da gel
Ak çuvalda bulgur var al da gel Haççanım
Oğlan girdi bahçaya a gızım Haççanım
Yağlığında lokum var al da gel al da gel
Yağlığında lokum var al da gel Haççanım

Bu kızları almasam yakışır mı şanıma
Bir tanesi oturdu da ön tarafta yanıma

Hanay evin pardısı a gızım Haççanım
Ardıçtan mı çamdan mı bak ta gel bak ta gel
Ardıçtan mı çamdan mı bak ta gel Haççanım
Gapıları açmeyon a gızım Haççanım
Cavır anan evde mi gaç da gel gaç da gel
Cavır anan evde mi gaç da gel Haççanım

Taksu köprüsünden saat beşde geçtim
Ganımı gadehe goydum da içdim
Saat bir olmadan toprağa düştüm

Kaynak: Osman Uysal

Kaynak: Erkan Ocaklı

Taksu Köprüsü

Aman ayler beyler ben dünyaya doymadım
Beşikdeki körpede guzuma buba olmadım

Taksi Harlayıp Geçer

Taksu köprüsünde vurdular beni
Çifte değirmenlere goydular beni
Ölmeden mezara goydular beni

Taksi harlayıp geçer
Camı parlayıp geçer
Şu giden kimin yari
Mendil sallayıp geçer

Aman ayler beyler ben dünyaya doymadım
Beşikdeki körpede guzuma buba olmadım

Aşkınla yanayım
Şoför senin olayım
Al beni yanına
Sana mavin olayım

Taksu köprüsünün ufak olur taşları
Çatık olur Hafiz Ali'nin gaşları
Şu hüsamda bu işlerin başları
Aman ayler beyler ben dünyaya doymadım
Beşikdeki körpede guzuma buba olmadım

Kaynak: Mümine Özgöz
Kaynak: Ayşe Tokyol

Taksi Taksi Boş Taksi
Taksi taksi boş taksi
İçi dışı hoş taksi
Sakın takılmayalım
Bu bayanlar çok aksi
Şofora bak şofora arabası tekleyi
Endim durağa baktım da iki bayan bekleyi
Taksi taksi boş taksi
İçi dışı hoş taksi
Sakın takılmayalım
Bu bayanlar çok aksi

Talas Altı Haymana
Talas altı Haymana (da)
Kül oldum yana yana
İşte geldim gidiyorum
Oğluna gel kaynana
Aman Hamide'm bir tane
Bir de ben iki tane
Elindeki gülleri de
Alalım birer tane

Elmayı soydum soydum dilimledim da yedum
Yaklaştım yanlarına uy gelir misunuz dedim

Çorabını ördüğüm (de)
Ayda bir yol gördüğüm
Hasta dediler geldim (de)
Nasıl oldun sevdiğim

Taksi taksi boş taksi
İçi dışı hoş taksi
Sakın takılmayalım
Bu bayanlar çok aksi

Aman Hamide'm bir tane
Bir de ben iki tane
Elindeki gülleri de
Alalım birer tane
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Sayfa 2583

Kaynak: Kazım Altan

O gözlerin talibiyim

Talas Bağı Üzümdür

Gel yanıma tanışalım
Kavlimizi danışalım
Tatlı sözle konuşalım
O sözlerin talibiyim

Talas bağı üzümdür
O yar iki gözümdür
Yere tesir etmiyor
Yanık yanık sözümdür
Vay vay vay imanım
Küp içinde ayvalarım
Ben o yare hayranım
İçtim cik pekmezinden
Ben o yüzden hayranım
Vay vay vay imanım
Pekmez küpü deyince
İçi dolu pirince
Vereceğim bir bardak
O yar bize gelince
Kaynak: Yöre Ekibi

Talas Yolları Seller Bürüdü
Talas yolları seller bürüdü
İpekli mendilim yeller sürüdü
Leylam senin aşkında ömrüm çürüdü
Hadi Leylam hadi günler doğuyor
Zalim annen dama çıkmış bizi görüyor
Talas bahçelerinde gülden geçilmez
Leyla'nın evleri selde geçilmez
Emunun içinde esin geçilmez
Haydi Leylam hadi günler doğuyom
Senin aşkın ciğerime ateş savıyor
Erciyes'ten Talas'a ırmaklar akar
Damların başında güzeller bakar
Leyla senin gülüşün cihanı yakar
Haydi Leylam haydi günler doğuyor
Senin aşkın ciğerime ateş savıyor
Kaynak: Yöre Ekibi

Talibiyim (Bana Neye Talip)
Bana neye talip dersin
Ben kızların talibiyim
Kara kaş altında oynar
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Çok düştüm yarin ardına
Bir zaman yandım derdine
Benzer ayın on dördüne
O yüzlerin talibiyim
Talibi bağrım delinir
Arasam nerde bulunur
On iki telden çalınır
O sazların talibiyim
Kaynak: Aşık Talibi

Tam Da Alışmışken
Tam da alışmışken sıcacık gülücüğüne
Seviler haykırırken çığlık çığlığa
Hüzün niye bu ağlamaklık
Hasret kalmak kahrolmak niye
Tam da alışmışken parlayan gözlerine
Mutluluk yansıtırken ışık ışığa
Nefret niye bu karamsarlık
İsyan etmek dargınlık niye
Kaynak: Hüseyin Haskaya

Tamburam Rebab Oldu
Tamburam rebab oldu
Ciğerim kebap oldu
İstedim vermediler
Bir zalim sebep oldu
Aman aman aman
Ben sana hayran
Ördek suya dal da gel
Yardan haber al da gel
Eğer yarim gelmezse
Tut kolundan al da gel
Aman aman aman
Ben sana hayran
Ördek göllerde olur
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Şahin kollarda olur
Yari gurbet gezenin
Gözü yollarda olur
Aman aman aman
Ben sana hayran

Sayfa 2584

Yavri yavri
Sabah oldu tan yıldızı atıyor
Ele cemi kuşlar destur almış ötüyor
Ahu gözlüm
Herkes sevgilisin almış yatıyor
Ele bizim döşek gülüm eylen
Eylen diken olmuş batıyor

Kaynak: Bakır Yurtsever

Tamzara'nın Yolları Dönümlüdür
Tamzara'nın yolları dönümlüdür de dönümlü
Kalk gidelim de sevdiğim yalan dünya ölümlü
Ölürsem başucumda söyleyin tamzarayı of of
Yar gelince gösterin gösterin sinemdeki yarayı
Kaynak: Mehmet Üstün

Yavri yavri
Giden gitti alışamam göçüne aman
Ele aht etmişem altın takam saçına
Ahu gözlüm
Aç yorganı girem koynun içine
Ele bahar yatam gülüm eylen
Eylen yaz uyanam güz kalkam
Kaynak: Davut Sulari

Tan Vaktinde Bir Kız İndi

Tandır Yaptım Terledim

Tan vaktinde bir kız indi pınara
Mavi önlüklü de kırmızı donlu
Zülüfleri tel tel düşmüş yanağa
Örülmüş saçları da değer ayağa

Tandır yaptım terledim
Çıktım seyran eyledim
Dediler yarin gelir
Koçu kurban eyledim

Ak gerdan üstünde çiftedir benler
Altın saç bağları topuğu döver
İnce bel üstünde gümüşten kemer
Sade kaş ile gözleri dünyayı değer

Odasında halıyım
Kıymetli pahalıyım
Dostum düşmanım bilsin
Ben yarimin malıyım

Kaynak: Yöre Ekibi

Tan Yıldızı (Her Seherde)
Her seherde tan yıldızı doğarken
Ararım nazlı yar hep seni seni
Seherde bülbüller figan eylerken
Görürüm nazlı yar hep seni seni
Mecnun gibi sahralarda çöllerde
Yola giden yolcularda yollarda
Aşk derdine düşen Mecnun kullarda
Sorarım nazlı yar hep seni seni
Dağlara taşlara ovaya baksam
Canlıya cansıza sahraya baksam
Nesimi'yem hangi diyara baksam
Görürüm nazlı yar hep seni seni
Kaynak: Nesimi Çimen

Tan Yıldızı (Yavri Yavri)
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Yük üstünde durayım
Seni kimden sorayım
Boş mektubu ne edem
Gel yüzünü göreyim

Tandıra Koydum Paçayı
Tandıra koydum paçayı
Üstüne örttüm keçeyi
Yedi bir güveç paçayı
Ev yıkanın kedisi
Kedi değil bir hışım
Allaha kaldı işim
Şimdi gelir er kişim
Ev yıkanın kedisi
O rafa koydum kaldırdı
Bu rafa koydum kaldırdı
Beni kardaşa dövdürdü
Ev yıkanın kedisi
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Kaynak: Müslim Abay

Tanımaz Beni (Aklımdan Geçeni)
Aklımdan geçeni anlayan güzel
Şimdi görse bile tanımaz beni
Eski simalara seneler engel
Selam verse bile tanımaz beni
Uzak bir şehirde karşıma çıkıp
Tutsa ellerimden kenara çekip
Arada sırada yüzüme bakıp
Adres sorsa bile tanımaz beni
Getirip öteyi önüne sersem
Bir takım imalı ipucu versem
Tanıdın mı diye açıktan sorsam
Akıl yorsa bile tanımaz beni
Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Tanırlar (Hızlı Koşsam)
Hızlı koşsam fidanlıklar kırılır
Yavaş gitsem beni tembel sanırlar
Hamarat görülen hemen yorulur
İşgüzarı yüreğinden tanırlar
Her sözün ve tavrın makamı vardır
Ufku dar olana yorum da dardır
Bir anlam veremez ona murdardır
Fikirleri direğinden tanırlar
Kavak ağacında olur mu meyva
Armudun dalında yenir mi ayva
Verdiğin nefesten kirlenir hava
Meyveleri çorağından tanırlar
Güneş saklanır mı sızar görünür
Muhalif rüzgarlar esmez sürünür
Malkoç Ali taş topraktan arınır
Sevgi ehli kem sözden utanırlar
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Tanrı (Haksın Dedim)
Haksın dedim teksin dedim
Beni sormaz oldun Tanrı
Kuru soğan ekmek yedim
Katık dürmez oldun Tanrı
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Sayfa 2585

Asırlardır ettim minnet
Minnet ettim verdin cinnet
Hak yiyene verdin nimet
Bana vermez oldun Tanrı
Hak yolundan sapanları
Haksızlığı yapanları
Gördün mülkü kapanları
Beni görmez oldun Tanrı
Ne göktesin ne de yerde
Gözlerime çektin perde
Saldın beni dertten derde
Derdim bilmez oldun Tanrı
Hani senin adaletin
Ne ettinse bana ettin
Bu canıma artık yettin
Yaram sarmaz oldun Tanrı
Yiğit söyler hep bunları
Ah bir görsen olanları
Duysan bütün yalanları
Akıl ermez oldun Tanrı
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Tanrıdan Diledim
Tanrıdan diledim bu kadar dilek
O yarin yüzünü bir daha görek
Bana kısmet değil dizinde yatmak
Dizinde yatıp da yüzüne bakmak
Gel aman aman yanıma
Kıyma bu yazık canıma
Bir kara kaşın bir kara gözün
Değer dünya malına
Ayrılık hasreti canıma yetti
Kalmadı gözümün yaşları dindi
Bahçenizde lale sümbül gül bitti
Eridi yüreğim tükendi bitti
Gel aman aman yanıma
Kıyma bu yazık canıma
Bir kara kaşın bir kara gözün
Değer dünya malına
Kaynak: Salih Dündar
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Tanyeri Atanda Şafak Sökende 1
Tanyeri atanda şafak sökende
Düşmanın üstüne hörelenmeli
Düşman kalkan alıp kılıç çekende
Yiğit on beş yerden yaralanmalı
Haber aldım ihvanından kulundan
Doyum olduk akçasından pulundan
Hey ağalar akan kanın alından
Altımızda kırat kınalanmalı
Köroğlu der Mirza gele han gele
Ben isterim günde bin tufan gele
Derelerden oluk oluk kan gele
Sele düşüp gövde kürelenmeli
Kaynak: Köroğlu

Tanyeri Atanda Şafak Sökende 2
Tanyeri atanda şafak sökende
Düşmanın üstüne hörelenmeli
Hezaran kılıçlı kara kalkanlı
Yiğit on beş yerden yaralanmalı
Haber aldım nökerinden kulundan
Doyuk oldum akçasından pulundan
Hey ağalar kızıl kanın elinden
Kırat altımızda kınalanmalı
Köroğlu der Mirza gele han gele
Ben isterim günde bin tufan gele
Derelerden oluk oluk kan gele
Baş kesilip kelle kürelenmeli
Kaynak: Aşık Cevlani

Tar Kemanım Gel Gel
Gettim gördüm bulagdadır
El üzünü yumağdadır
Goşa hallar yanağdadır
Goşa hallar yanağdadır
Tar kemanım gel gel
Gaş(ı) kemanım gel gel
Mehebbetim gel gel
Seadetim gel gel
Göy otlar üstünde yatar
Keten köynek güle batar
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Sayfa 2586

Külek vurar ağ örpeğin
O yan bu yana atar gel
Tar kemanım gel gel
Gaş(ı) kemanım gel gel
Mehebbetim gel gel
Seadetim gel gel
Bu bulağın daşı gara
Üreğimin başı yara
Olmaz bele saçı gara
Olmaz bele gaşı gara gel
Tar kemanım gel gel
Gaş(ı) kemanım gel gel
Mehebbetim gel gel
Seadetim gel gel
Göy otlar üstünde yatar
Keten köynek güle batar
Külek vurar ağ örpeğin
O yan bu yana atar gel
Tar kemanım gel gel
Gaş(ı) kemanım gel gel
Mehebbetim gel gel
Seadetim gel gel
Kaynak: Bilinmiyor

Tarakçıdan Aşşağı
Tarakçıdan aşşağı
Bulut yağıyor bulut
Madenkeşlik uzadı
Unut sevdiğim unut
Soğanlı kenarında
Ekin yıkayamadım
Kara kömür yüzünden
Çillime doyamadım
Yenice'nin kızları
Gözler kömür karası
Bana resmini yolla
Ocaklarda kalası
Devrek görünmez oldu
Halvası yinmez oldu
Bir çillinin yüzünden
Dertlerim dinmez oldu
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Sayfa 2587

Sandıkta küflenmiş altın küpeler
Kaynak: Metin Çengel

Tarama Yar Tarama
Tarama yar tarama
Yar zülüfün tarama
Ben bu dertten ölürsem
Merhem olma yarama

Kaleden kaleye şahin uçurdum
Ah ile vh ile ömrüm geçirdim
Evvel tutmuş idim şimdi kaçırdım
Kaynak: Cumali Yıldırım

Tarçı Kökle Tarını

Hele hele yar yar gülende
Gülende yar gülende
Aklımı baştan aldı
Yar yüzüme gülende

Tarçı kökle tarını
İnce telleri dindir
Defçi elin işlesin
Galbimizi sevindir

Mendilimde kare var
Yüreğimde yare var
Ne ben öldüm kurtuldum
Ne bu derde çare var

Toy günüdür el çalın
Oğlan igit gız gaşeng
Hamı desin ürehler
Ay gız toyun mübarek
Oğlan toyun mübarek

Hele hele yar yar gülende
Gülende yar gülende
Aklımı baştan aldı
Yar yüzüme gülende
Tandır yaktım terledim
Çıktım havas eyledim
Deseler yarim geldi
Koçu kurban eylerim
Hele hele yar yar gülende
Gülende yar gülende
Aklımı baştan aldı
Yar yüzüme gülende
Kaynak: Burhan Çaçan

Tarbaz (Köylü) Halayı
Alayım kaçayım dağlara seni
Laleli sümbüllü bağlara seni
Yüce dağ başına yatmış uyumuş
Ela gözlerini uyku bürümüş
Evvel küçük idi şimdi büyümüş
Yüceden boşandı dağların bendi
Gel etme sevdiğim yemini andı
Yoktur sevdiğimin cihanda dengi
Tepeler tepeler yüksek tepeler
Yükseğine kar yağar engine sepeler
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Ömrümüzün yolları
Daim uğurlu olsun
Eşgimizin çırağı
Güneş teh nurlu olsun
Toy günüdür el çalın
Oğlan igit gız gaşeng
Hamı desin ürehler
Ay gız toyun mübarek
Oğlan toyun mübarek
Beyle gelin oynasa
Düğünleri hoş olar
Adam bele mecliste
İçmeden serhoş olar
Toy günüdür el çalın
Oğlan igit gız gaşeng
Hamı desin ürehler
Ay gız toyun mübarek
Oğlan toyun mübarek
Kaynak: Aşık Şakir

Tarhana Kaynıyor Gelinim
Tarhana kaynıyor gelinim
Yüreğim oynuyor
El bizi kınıyor gelinim
Gel barışalım a gelin
Gel konuşalım
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Tarhana kaynasın kaynanam
Yüreğin oynasın
El bizi kınasın kaynanam
Küstüm barışamam a kadın
Ölsem konuşamam
Sandığım açayım gelinim
Libas biçeyim
Evini döşeyim gelinim
Gel barışalım a gelin
Gel konuşalım
Sandıklar da benim kaynanam
Libaslar da benim
Ev de kaynatamın kaynanam
Küstüm barışamam a kadın
Ölsem konuşamam
Akşamlar olmadan gelinim
Mumlarım yanmadan
Oğlum da gelmeden gelinim
Gel barışalım a gelin
Gel konuşalım
Akşamlar da olsun kaynanam
Mumların da yansın
Oğlunuz da gelsin kaynanam
Küstüm barışamam a kadın
Ölsem konuşamam
Kaynak: Hüseyin Dülgerhan

Tarif Etme Dost

Sayfa 2588

Gözü görmez gül ağacı bastonu
Hacı Bektaş gibi haca postunu
Sermemişsen yolu tarif etme dost
Kaynak: Devran Baba

Tarih ve Gelecek
Kimi kime edelim ki şikayet
Bu kumaştan bu elbise çıkıyor
İğne kayıp evde bodrumda arar
Başa idam ipi kendi takıyor
Düştüğü çukurdan çıkmalı erler
Düşman topla değil içten yıkıyor
Böyle miydi aldığımız öğütler
Ciğer pareliyor yürek yakıyor
Malkoç Ali yazar kalemi biter
Bazen ümitlidir bazen tekliyor
Menkıbeyle öğünmeyin yarenler
Bu devir adanmış ruhlar bekliyor
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Tarla Tumbu Yumuşak
Tarla tumbu yumuşak
Benim yarim bir uşak
Uşakları kayırman
Dua edin kavuşak
Gel oğlan gel yanıma
Seni saram canıma

Gönül bahçesinin gonca gülünü
Dermemişsen gülü tarif etme dost
Gam kalesindeki meral gölünü
Girmemişsen gölü tarif etme dost

Dağdan küze yendirdim
Süze süze yendirdim
Bir vefasız yar için
Dağı düze yendirdim

Arı çiçek çiçek toplar balını
Sırdır hiç kimseye demez halını
Coşkun akan suda yar cemalini
Görmemişsen seli tarif etme dost

Gel oğlan gel yanıma
Seni saram canıma

Hakikat şehrinden uzak dolanma
Sil gönül aynanı toza bulanma
Sen kendi kendini ara bul amma
Ermemişsen kulu tarif etme dost
Devran Baba fark eyledi dostunu
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Karanfil oyulur mu
Tadına doyulur mu
Güzel seven gençlerin
Kolları yorulur mu
Gel oğlan gel yanıma
Seni saram canıma
Kaynak: Sırma Günaydın
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Sayfa 2589

Tarlalarda Örene

Çaresini siz bulun

Tarlalarda örene
Örenesi virane
Yarin yanı cennettir
Sağolup da gidene

Aman aman yangın var
Evimizde baygın var

Evlerinin direği
Kardan beyaz bileği
Yarinden ayrılanın
Elbet yanar yüreği
Kaynak: Burhan Gökalp

Tarlaları Bozarıyor
Tarlaları bozarıyor
İnce Memed'in fanillesi de gızarıyor
Ay anam vay anam da
Sen nerelere goydu gidiyo
O hayırsız derelere
Ekseni var gürgenden
İnce Memed niye geldin erkenden

Kara dut parmak gibi
Kız yüzün kaymak gibi
Beni de yardan ayıran
Yıkılsın kavak gibi
Aman aman yangın var
Evimizde baygın var
Kaynak: Türkan Yavuz

Tarlam Kesek Değil Mi
Tarlam kesek değil mi
Bağrım ezik değil mi
Ben sevdim eller aldı
Bana yazık değil mi
Haydi nökerim oyununa maşallah
Maşallah kavuşuruz inşallah

Ay anam vay anam da
Sen nerelere goydu gidiyo
O hayırsız derelere

Tarladan gel tarladan
Altun seni parladan
Yaktın külettin beni
Onbeşine varmadan

Şişeleri vay dolsun
İnce Memed sana uğurlar olsun

Haydi nökerim oyununa maşallah
Maşallah kavuşuruz inşallah

Ay anam vay anam da
Sen nerelere goydu gidiyo
O hayırsız derelere
Kaynak: Mustafa Koçak

Tarlam Kesek Değil Mi
Tarlam kesek değil mi
Vay bana yazık değil mi
Al başımdan sevdanı
Bağrım ezik değil mi
Aman aman yangın var
Evimizde baygın var
Fırın üstünde fırın
Duyun gomşular duyun
Yandı isem ben yandım
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Kaynak: Rıza Bakraç

Tarlası Ayrıklıya
Tarlası ayrıklıya
Ben gitmem çarıklıya
Allah nasip ederse
Boynu kravatlıya
Entarimin moruna
Gitmem köylü oğluna
On bilezik verse
Gece girmem koluna

Tarlaya Ektim Soğan
Tarlaya ektim soğan
Bitmedi yedi doğan
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Sayfa 2590

Hep mi güzel oluyor
Senin annenden doğan

Ağunun yaprakları (A yavrum)
Olsun kiremidimiz

Oy niye hanım niye
Öldüm yar diye diye
Boynunda iki de lira
Ver birini ver hediye

Bağlantı

Kuzgun dere yukarı
Yol gider kanlıkaya
Kız ben seni alırım
Liralar saya saya

Tarlayı ettim bostan
Yarimin adı Osman
Analar doğurmadı
Daha böyle bir aslan

Oy niye hanım niye
Öldüm yar diye diye
Boynunda iki de lira
Ver birini ver hediye

(Bağlantı)
Aman aman Osmanım
Çiçek açtı bostanım
Senden başka yarim yok
Sensin benim aslanım

Ormandan yol açarım
Seni alır kaçarım
Dört yanım duvar olsa
Şahin olur uçarım
Oy niye hanım niye
Öldüm yar diye diye
Boynunda iki de lira
Ver birini ver hediye
Kaynak: Hüseyin Birincioğlu

Tarlaya Ektim Soğan
Tarlaya ektim soğan (A canım)
Bitmedi yedi doğan
Hep mi güzel oluyor (A yavrum)
Senin annenden doğan
(Bağlantı)
Ufak ufak ufak ufak bas da gel
Tahtalar oynamasın
Pencereden kaç da gel
Gavur anan duymasın
Ayağındaki mesler (A canım)
Yere vurdukça sesler
Senin orda duruşun (A yavrum)
Beni burda del'eder
Bağlantı
Kalk gidelim ikimiz (A canım)
Orman olsun evimiz
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Kaynak: Osman Kalyoncu

Tarlayı Ettim Bostan

Tarla döndü bostana
Haber saldım Osman'a
Ben canımı veririm
Senin gibi aslana
Bağlantı
Osman çifte gidiyor
Arpa da buğday biçiyor
Dünür gönder a yarim
Sensiz günler geçmiyor
Bağlantı
Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Tasa Koydum Yoğurdu
(Oğlan)
Tasa koydum yoğurdu
Yesek bile ne olur
Ayrılık sapağında
Ayrılmasak ne olur
(Kız)
Elinde çöp küreği
Sütten beyaz bileği
Yara mektup yolladım
Ferah olsun yüreği
(Oğlan)
Babam gelin alacak
Köylü kızı olacak
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Beş vakit namazını
Gece gündüz kılacak
(Kız)
Karşı geceli yarim
Sarı perçemli yarim
Ne çok gönül büyüttün
Benden geceli yarim
(Oğlan)
Güle çıktım gülmedim
Gülden düştüm ölmedim
Kızlar ile yaşamak
Safa imiş bilmedim
(Kız)
Derenin kıyısında
Yılanın kemikleri
Gene aldattı beni
Domuzun enikleri

Tası Suya Daldırdım

Sayfa 2591

Bir destim var deriden
Gel beriden beriden
Senin sevdan değil mi
Beni böyle eriden
Bağlantı
Arpa yoldum az kaldı
Tel kırıldı saz kaldı
Kurban olam sevdiğim
Kavuşmaya az kaldı
Bağlantı
Kaynak: Firdevs Erdem

Taş Üstüne Taş Koydum Ben
Taş üstüne taş koydum ben
Gül yastığa baş koydum ben
Gız seni gel cesin aman deye
Sol yanıma boş koydum ben

Tası suya daldırdım yar yar
Doldu diye kaldırdım can can
Tas derin suyu serin yar yar
Yar içme sizin suyu can can

Taş üstüne taş durur mu
Yar üstüne yar olur mu
Yar üstüne yar sevenin
İki yakası bir olur mu

Yeminli yeminlidir yar yar
Yeminlidir yeminlidir can can

Kaynak: İsmet Soyluer

Altın tasın kenarı
İçine sıktım narı
Pek ziyade sever iken
Küstürdüm nazlı yari
Yeminli yeminlidir yar yar
Yeminlidir yeminlidir can can
Kaynak: Ahmet Kartal

Taş Dönmüyor Dönmüyor
Taş dönmüyor dönmüyor
Taştan bulgur inmiyor
Sağ olasın kaynana
Pişirdiğin yenmiyor
(Bağlantı)
İnin kuşlar inin özün başına
Mayil oldum yarin hilal kaşına
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Taşa Basma İz Olur
Taşa basma iz olur
Kız kunduran toz olur
Gel buradan gidelim
Eller duyar söz olur
A benim de kınalı da kekliğim amman
Yollarını nerelerde bekleyim amman
Taşa basma tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Gel buradan gidelim
Seni benden alırlar
A benim de kınalı da kekliğim amman
Yollarını nerelerde bekleyim amman
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Taşa Çaldım Ayva İle Narımı
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Taşa çaldım ayva ile narımı
Hep harcadım elde olan varımı
Eğer yarim ben gider de gelmezsem
Kırmızı güllerde ara rengimi
Aman yar hele hele hele hele yandım yar
Bu sene de gurbet elde kaldım yar
Bir kötüye nasıl meyil verdim yar
İstanbul'dan ayva gelir nar gelir
Fistan giymiş etekleri dar gelir
Döndüm baktım sevdiceğim yar gelir
Ellerinde deste deste gül gelir
Aman yar hele hele hele hele yandım yar
Bu sene de gurbet elde kaldım yar
Bir kötüye nasıl meyil verdim yar

Sayfa 2592

Dağları duman aldı
Bülbülü figan aldı
Oy dağlar oy dağlar oy dağlar oy
Azraile borçlu kaldım
Bir canım var yar aldı
Oy dağlar oy dağlar oy dağlar oy
Elinde altın şamdan
Perdeyi kaldır camdan
Oy dağlar oy dağlar oy dağlar oy
Al hançeri vur beni
Ben usandım bu candan
Oy dağlar oy dağlar oy dağlar oy
Kaynak: Salih Dündar

Kaynak: Avanoslu Selahattin

Taşı Suya Daldırdım

Taşa Çaldım Namusumu Arımı

Taşı suya daldırdım (Yar yar)
Doldu diye galdırdım (Can can)
Taş derin suyu serin (Yar yar)
Yar içmez bizim suyu (Can can)

Taşa çaldım namusumu arımı
Balacan arımı sunacan arımı
Kim ağlattı kömür gözlü yarımı
Canocan yarımı sunacan yarımı
(Bağlantı)
Digel digel gadan belan ben alım
Balacan ben alım sunacan ben alım
Düşmanlar goymir ki yanan geleyim
Canocan geleyim sunacan geleyim

Yeminlidir yeminlidir yar yar
Yeminlidir yeminlidir can can
Altın taşın kenarı (Yar yar)
İçine sıktım narı (Can can)
Pek ziyade severiken (Yar yar)
Küstürdüm nazlı yarı (Can can)

Geze geze yolum düştü çimene
Balacan çimene sunacan çimene
Ben ölürsem bu can benim kime ne
Canocan kime ne sunacan kime ne

Yeminlidir yeminlidir yar yar
Yeminlidir yeminlidir can can

Bağlantı

Taşırım (Devraldım Nöbeti)

Kaynak: Faruk Kaleli

Taşa Verdim Yanımı
Taşa verdim yanımı
Toprak emdi kanımı
Oy dağlar oy dağlar oy dağlar oy
Azraile can vermezdim
Canan aldı canımı
Oy dağlar oy dağlar oy dağlar oy
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Kaynak: Ahmet Kartal

Devraldım nöbeti heceliyorum
Mısralarım ile huzur taşırım
İlham doğar kalbe geceliyorum
Şiirler sunarım hızır taşırım
Bize gerek önce insaf aşısı
Artık son bulmalı gaflet koşusu
Uzak dursun benden fikrin şaşısı
Gerçek gömülse de kazar taşırım
Adam olmak için saf niyet yeter
Gündüzümüz oldu zindandan beter
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Mana atmosferi gelir de biter
Uğrunda çabamı yazar taşırım

Sayfa 2593

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Taşlayanları da bir gün taşlarlar
Kuruyan ağaca gençlik aşlarlar
Malkoç Ali devrin biter kışlarlar
Zaman geçer sözün rafadır rafa

Taşköprü'nün Yolları

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Ne uzundur Taşkörü'nün yolları
Ah ne yamandır şu sarayın gulları
Bükülmüyorceza ireyisinin golları

Taşlı Tarla Ayrıklı

Aman Allah al başımdan sevdayı
Genç yaşımda zindan ettin dünyayı
Ötüşen horozlar sabahlar olsun
Ah ışısın bacalar gözlerim görsün
Sen ölürsen kimler eylesin
Aman Allah al nedir bunun çaresi
İflah olmaz telli gurşun yaresi
Bir taş attım şu karşıya tık dedi
Ah zalim oğlan anam evde yok dedi
İnanmazsan çok yukarı bak dedi
Aman Allah al başımdan sevdayı
Genç yaşımda zindan ettin dünyayı
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Taşlama ve Hicivde Ölçümüz
Bizim taşımızla kimse yaslanmaz
Yaralara derman şifadır şifa
Taştan anlamayan gaftan uslanmaz
Her bir hareketi cefadır cefa
Eleştiri edep ile olursa
Uyarılar hüsnü kabul bulursa
Ölçü tartı tam yerinde kalırsa
Hatalardan dönmek vefadır vefa

Taşlı tarla ayrıklı
Ağam koca bıyıklı
Çok varmayın üstüne
Daha yeni yavuklu
Garip dağın odunu
Yakan bilir tadını
Kız doğuran analar
Gülsün koysun adını
Kaynak: Yalçın Özsoy

Taşoluk'un Pınarları Harlıyor
Taşoluğun pınarları harlıyor
Mehmet Efenin de silahları da parlıyor
Bu işe gökte melek yerde insan ağlıyor
Amanın ağalar da böyle de zulum olur mu
Teslim olan efeye de böyle de ölüm olur mu
Hasan Efenin altı kulaç kuşağı
Yayı da vermiş ince ince saçağı
Yayı vermiş de ince ince saçağı
Düşmanlara çalıvermiş bıçağı
Amanın ağalar da böyle de zulum olur mu
Teslim olan efeye de böyle de ölüm olur mu
Kaynak: Reşat Aker

Taşova Ninnisi

Günahı söylenmez fazilet sanır
Gündeme getiren mahcup utanır
Su bulandıranı kim görse tanır
Gönülde yer eden sefadır sefa

Dandini dandini dasdana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı

Taşlamamız hediyedir aslında
Aslı flu şimdi rağbet faslında
Temkinli yaklaşım çağın neslinde
Ders alacak olan kafadır kafa

Lahana yemez kökünü yer
Benim kuzum lokum yer
Eeeee dedim dedim
Ak beşiğe beledim
Uyur uyur inşallah
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Gören desin maşallah
Yavrum büyük inşallah
Uyusun yavrum ninni
Ninni derim uyumazsın
Uyumazsan büyümezsin
Benim derdimi bilemezsin
Ninni yavrum ninni
Gül dağında güller biter
Ensesinde bülbül öter
Benim derdim bana yeter
Ninni yavrum ninni
Verme Allahım bundan beter
Ninni yavrum ninni
Ninni yürek bağım Ninni
Dandini dandini danadan
Bir anadan bir babadan
Bağışlasın Yaradan
Ninni yavrum ninni
Kaymak verdim büyüyesin
Uyumuyor ben neyleyim
Ninni yavrum ninni
Camdan beşik oyduralım
İçine güller dolduralım
Eğer uykun yok ise
Gel seni kaldıralım

Taştın Yine Deli Gönül
Taştın yine deli gönül
Sular gibi çağlar mısın
Aktın yine kanlı yaşım
Yollarımı bağlar mısın
N'idem elim ermez yare
Bulunmaz derdime çare
Oldum ilimden avare
Beni bunda eğler misin
Yavı kıldım ben yoldaşı
Onulmaz bağrımın başı
Gözlerimin kanlı yaşı
Irmak olup çağlar mısın

Sayfa 2594

Taş bağırlı dağlar mısın
Harami gibi yoluma
Arkurı inen karlı dağ
Ben yarimden ayrı düştüm
Sen yolumu bağlar mısın
Karlı dağların başında
Salkım salkım olan bulut
Saçın çözüp benim için
Yaşın yaşın ağlar mısın
Esridi Yunus'un canı
Yoldayım illerim hani
Yunus düşde gördü seni
Sayru mısın sağlar mısın
Kaynak: Yunus Emre

Tatar (Merdivanın Başındayım)
Merdivanın başındayım
(Haydi) On üç on dört yaşındayım
On üç on dört yaştan beri
(Haydi) Ben o yarin peşindeyim
(Bağlantı)
Aman aman tatar
Bas parayı kurtar
Oğlun el atına biner
Kızım çalım satar
Merdivanım kırk ayak
(Haydi) Kırkına vurdum dayak
Yar karşıdan geliyor
(Haydi) Ne el tutar ne de ayak
Merdivanın altı boya
(Haydi) Saramadım doya doya
Yazması başındayken
(Haydi) Altı çember üstü boya
Merdivandan iniver
(Haydi) Gül tutarım gülüver
Alacaksan al beni
(Haydi) Annemden isteyiver
Kaynak: Yöre Ekibi

Ben toprak oldum yoluna
Sen aşırı gözetirsin
Şu karşıma göğüs geren
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Tatlı Canımdan Geçerim
Tatlı canımdan geçerim
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Seni gördüğüm anda
N’olur beni ret eyleme
Sana vardığım anda
Bir acayip hale girer
Bedenimdeki canım
Sarhoşlara dönerim ben
Aşka erdiğim anda
Cennet olsa yerim yurdum
Hizmet etse melekler
Cennet bana zindan olur
Sensiz durduğum anda

Sayfa 2595

Zülüflerin dökse yüze
Yar badeyi sunsa bize
Lebleri meyime meze
Doyulur mu doyulur mu
Bağlantı
Garip'im geldik gitmeye
Muhabbetimiz bitmeye
Yar ile sohbet etmeye
Doyulur mu doyulur mu
Bağlantı
Kaynak: Neşet Ertaş

Canım seninle yaşasın
Kalmasın bir tarafta
Can bedeni terk eyleyip
Kabre girdiğim anda
Bir isminden başka şeye
İnan ki dilim dönmez
Sen gelmezsen halim harap
Sorgu verdiğim anda
Bu Sefil Selimi inler
Her saniye dost diye
Ancak huzur duyuyorum
Kendim yorduğum anda
Kaynak: Sefil Selimi

Tatlı Dile Güler Yüze
Tatlı dile güler yüze
Doyulur mu doyulur mu
Aşk ile bakışan göze
Doyulur mu doyulur mu
(Bağlantı)
Doyulur mu doyulur mu
Canana kıyılır mı
Canana kıyanlar
Hakkın kulu sayılır mı
Hem bahara hemi yaza
Yarın ettikleri naza
Yar aşkına çalan saza
Doyulur mu doyulur mu
Bağlantı

Tatlı Yalanlar (Duydun Mu)
Bir gerçek yalanım vardır erenler
Anam yeni gelin oldu duydun mu
Bir gasavet aldı babamı
Düğününde davul çaldı duydun mu
Bizim köy'e kabak ektik dut bitti
Yeşil yaprağında develer öttü
Dört boynuzlu koç'lar doğuma yattı
İkiz ikiz kurtlar geldi duydun mu
Semer vurduk serçe'lerin eğnine
Balığı bezirgan yaptık yanına
Ramazan Aga'nın girdik kanına
Aklımızı Bayram aldı duydun mu
Senem kadın sekseninde doğurdu
Doğan çocuk mama diye bağırdı
Bitirdi de altı kova yoğurdu
Bir dakka uykuya daldı duydun mu
Keban'a göl yaptık daglar sulandı
Bütün Edirne'de bağlar sulandı
Karadeniz bir sinekten bulandı
Çoştu Akdeniz'e doldu duydun mu
Mahzuni der işte böyle halimiz
Avrupa'ya köprü olur dilimiz
Arada sırada hortlar ölümüz
Her biri bir makam çaldı duydun mu
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Tavas (Ege'de Yayla Kızı)
Ege'de yayla kızı haşa cennetsin
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Sarrafta elmas gerdanda ziynetsin
Bağımda bal ovamda nimetsin
Tanımak ne zormuş seni Ey Tavas

Sayfa 2596

Tavas'tan dünyaya bir daha selam
Selamın ne güzel senin Ey Tavas
Kaynak: Ömer Şayan

Horozun var gezer şahin misali
Kızların var güzel gelin misali
Bir efem var süzer sülün misali
Anlamak ne zormuş seni Ey Tavas
Tezgah sesleri karışır ezan sesine
Bir gül işlemişler Kızılcabölük bezine
Allah öyle hüner vermiş ki senin terzine
Anlatmak ne zormuş seni Ey Tavas
Kızılca dünyaya leblebi satar
Yağızdır insanı kor gibi bakar
Üstünden şahinler kartallar uçar
Dokunmak ne zormuş seni Ey Tavas
Pınarlarda soğuk sular pınarı
Armudu taşlıca yüce çınarı
Tütündür emeği çalışkan kızları
Çalışanın ne çokmuş senin Ey Tavas
Karahisar karayı ak eden belde
Dikeni gülden yok eden belde
Yokluğu yok edip çok eden belde
Çokluğun ne çokmuş senin Ey Tavas
Garipköy Ulukent versin el ele
Ne fırtına dinler ne dinler sele
Onlar Avrupa'yı geçtiler bile
Avrupa da bildi seni Ey Tavas
Baharlar Yaylası'na çobanlar göçer
Solmaz ovasına ne diksen biter
İnsanı yiğittir her işe yeter
Yiğidin yiğitmiş senin Ey Tavas

Tavas'ın Bağlarına Gel
Kuşun sincabın yuvası
Mis gibi temiz havası
Dinlenir Tavas Ovası
Bağlara gel
Bağlara bağlara bağlara gel
Tavas'ın mesiresi bağlara gel
Buz gibi ağaç gölgesi
Rüzgarın ılık nefesi
Oynuyor Tavas Efesi
Bağlara gel
Bağlara bağlara bağlara gel
Tavas'ın mesiresi bağlara gel
Salıncakta sallanmaya
Kır sofrasını yaymaya
Güzel günü kutlamaya
Bağlara gel
Bağlara bağlara bağlara gel
Tavas'ın mesiresi bağlara gel
Çağla erik aklamaya
Fındık üzüm toplamaya
Hoplamaya zıplamaya
Bağlara gel
Bağlara bağlara bağlara gel
Tavas'ın mesiresi bağlara gel

Konak'ta konaklar darda kalanlar
Nikfer eri onlar bilmez yalanlar
Zeybeğiyle anılır zeybek olanlar
Zeybeğin de ne çokmuş senin Ey Tavas

Ağustos'ta festivali
Hem yücedir hem de Ali
Toplanır bütün havali
Bağlara gel

Çağırgan çağırır dostluğa aşka
Eğilmez kimseye Allah'tan başka
Künyemiz yazılır nasılsa taşta
Künyen de ne güzel senin Ey Tavas

Bağlara bağlara bağlara gel
Tavas'ın mesiresi bağlara gel

Medet'te doğmuşum metheder alem
Medeniyet orda yazıyor kalem
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Beş çayını bağda için
Neden gelmiyorsunuz niçin
Her gün mesireyi seçin
Bağlara gel
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Bağlara bağlara bağlara gel
Tavas'ın mesiresi bağlara gel

Sayfa 2597

Bana tavşan eti yer misin derler
Çok yalanlar yedim tavşan nedir ki
Karanlık sofrada karanlık mecliste
Kör yılanlar yedim tavşan nedir ki

Kaynak: İsmail Şakar

Tavasıma Doyamadım
Zümrüt gibi ovasına
Mis gibi çam havasına
Zeybeklerin yuvasına
Doyamadım doyamadım
Cevizlerin gölgesine
Şırıl şırıl çeşmesine
Mesirede gezmesine
Doyamadım doyamadım
Karanfilli mi yemeye
Sakızlı mı ye demeye
Mis kokulu leblebiye
Doyamadım doyamadım

Hayli geçtim felek denemesinde
Her çoban bilinmez kaval sesinden
Koyun kılığından pis memesinden
Süt salanlar yedim tavşan nedir ki
Hayvanın hayvandan asili var mıdır
Hayvan hayvan doğar başka var mıdır
Tavşan cennetlik de domuz gavur mudur
Nice canlar yedim tavşan nedir ki
Mahzuni insana doğrusu gerek
Yapabilir misin toptakta çörek
Dinli dinsiz gavur müslim diyerek
Çok canlar yedim tavşan nedir ki
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Tayad (Sevda) Türküsü

Sahip çık güzel yurduma
İyi bak kuşun kurduna
Tatlı bakraç yoğurduna
Doyamadım doyamadım

Kuraktı toprak gökyüzü karanlık
Bizler suskun birer ana babaydık
Eylül zindanlarındaki çağrıyla
Uyandık korkulu düşten uyandık

Çağla erik aklamaya
Fındık üzüm toplamaya
Bol cevizli baklavaya
Doyamadım doyamadım

Direniş boy attıkça zindanlarda
Dayandık zulüm kapısına dayandık
Ses verdik evlatların haykırışına
Yıktık korku kalelerini yıktık

Tavas'ımın üstünde nur
Çingir çingir ezanı gür
Rahat yaşamaya özgür
Doyamadım doyamadım

Tutsaklık zinciri kırılıncaya dek
Omuz omuzayız yürek yüreğe
Onurumuz karanfillerimizle
Yürüyoruz meydanları inleterek

Yumuşak bazlamasına
Patlıcan közlemesine
Hep beraber yemesine
Doyamadım doyamadım

Kaynak: Grup Yorum

Şakar'ımın sevabına
Kulak ver bu cevabıma
Bağda oğlak kebabına
Doyamadım doyamadım
Kaynak: İsmail Şakar

Tavşan Nedir Ki
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Taze Açmış Güle Benzer
Taze açmış güle benzer
Şu kösreliğin kızları
Bakışları bağrım ezer
Şu kösreliğin kızları
Keklik gibi süzülür
Turna gibi dizilirler
Nerde olsa bilinirler
Şu kösreliğin kızları
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Sayfa 2598

Ne söylesem hepsi haktır
Hiç birinde hata yoktur
Cilvesi gayetin çoktur
Şu kösreliğin kızları

Tebriz üstü Maraga (balam)
Zülfün gelmez tarağ (halalay çocuk)
Yar bizi konağ eyler
Bir istikan arağa

Kaynak: Fidan Güloğlu

Taze Karlar Yağmış Karın Üstüne

Oğlan oğlan meni dindirme
Serhoş oğlan yolumda durme
Çok keyeli özün öldürme (halalay çocuk)

Taze karlar yağmış karın üstüne
Bülbül figan eder gülün üstüne
Dediler ki nazlı yari el almış
Daha iflah olmam bunun üstüne

Bir gül ektim har oldu
Setre pantol dar oldu
Zehmetini men çektim
Özgelere yar oldu

Ekine gidiyor elinde orak
Ekini kurumuş tarlası ırak
O yari görünce artıyor merak
Ben güzel sevmedim onun üstüne

Oğlan oğlan meni dindirme
Serhoş oğlan yolumda durme
Çok keyeli özün öldürme (halalay çocuk)

Gine güz geldi de hava soğudu
Benim nazlı yara meylim çoğudu
Yarden gayrı sevdiceğim yoğudu
Karalar bağladım alın üstüne
Kaynak: Rıza Aslandoğan

Tazelenir (Gönül Ne Beklersin)
Gönül ne beklersin sen bu yerlerde
Ezel bahar diye el tazelenir
Lale sümbül mor menekşe zamanı
Yine dost bağında gül tazelenir
Ezel bahar gelir açılır güller
Bin türlü naz ile gezer güzeller
Kalma bu yerlerde sana ne derler
Geçer bu ayların yıl tazelenir
llgın ılgın eser baharın yeli
Yüzüne dökülmüş zülfünün teli
Sakın dost eyleme dilber yad eli
Solar mah yüzünde hal tazelenir
Şamili mevlaya yalvardım baştan
özüme bir hırka giydim ateşten
Bir haber gelmedi ahbaptan eşten
Ağlasam gözümde sel tazelenir
Kaynak: Küçük Şamili

Tebriz Üstü Maraga
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Bir gül ektim duvara
Kimsem yoktur suvara
Men küçük yarim hırda
Allah işi zıvara
Oğlan oğlan meni dindirme
Serhoş oğlan yolumda durme
Çok keyeli özün öldürme (halalay çocuk)
Kaynak: Bilinmiyor

Tecellim Böyle (Bana Gam)
Bana gam yutturdun ey kahpe hicran
Bu hasretlik haşre gider mi böyle
Ben mi tedbirimde ederim noksan
Yoksa benim kader tecellim böyle
Aksine çarkettin devranı felek
Hep havaya gitti çektiğim emek
Sevda çöllerinde ah yar diyerek
Mecnun'da gezerdi ben gibi böyle
Aman felek aman ne olur halim
Sevda köşesinde kalmışım zalim
Bu kadir mevladan affım dilerim
Görmedim yarimi gezerim böyle
Der Said'im gayrı gönlüm yoruldu
Belki sevdiceğim bana darıldı
Mecnun gibi Leyla'sından ayrıldı
Başıma almışım sevdayı böyle
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Sayfa 2599

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said
Kaynak: Gül Baba

Tedbir Al Can Tende
Tedbir al can tende eylemez tehir
Tokmak değmek üzre o zati zile
Hayat dediğimiz bu nazlı nehir
Çağlar gider mevla denen menzile
İster aslan kaplan olsun ister fil
Kisra da bulamaz kendine kefil
Gayet ayık davran olma ki gafil
Azık bağız elindeki mendile
Nöbet bizde n'olmuş nice nicesi
Yana yatmış yosun tutmuş hecesi
Koyu karanlıktır kabrin gecesi
Fazla yağız fitil bağla kandile
Hep bir ayardadır ahretteki nas
Ne rüşveti vardır ne de iltimas
Kar etmez sırata cebrile cinas
Aşamazsın füze ile fendile
Ey Zevraki kurur gürleyen gölün
Balık gibi kalır balçıkta ölün
Kar etmez yelkenin kesilir yelin
Ah edip Allah'tan el aman dile
Kaynak: Aşık Zevraki

Tek Delikli Kaval
Ben tek delikli kaval
Ne istesen çalarım
Sizde ruh olmasa da
Ben ne ruhlar katarım
Bir çobanın dilinde
Bir ananın yüreğinde
Anadolu'nun her yerinde
Ben varım dinlesene

Tek Kapıdan Çıktım
Tek kapıdan çıktım yüzüm peçeli
Ahbaplar oturmuş iki geçeli
Hulusim de alnı sıra perçemli
Neyleyim dünyada dünya malını
Gönül arzu ediyor eski halini
Dağdan yuvarlandı kayalarımız
Gam ile yoğruldu mayalarımız
N'ola taş doğuraydı analarımız
Neyleyim dünyada dünya malını
Gönül arzu ediyor eski halini
Mezarımı Helvacı'ya eşsinler
Al yeşili üzerime örtsünler
Gelen geçen yazık olmuş desinler
Neyleyim dünyada dünya malını
Gönül arzu ediyor eski halini
Kaynak: Yöre Ekibi

Tek Tek Basaraktan
Erkilet güzeli bağlar bozuyor
Kirpikleri kalem olmuş yazıyor
Tek tek basaraktan bade süzerekten
İnci dizerekten gel canım gel aman
Cevizin yaprağı dal arasında
Severler güzeli bağ arasında
Tek tek basaraktan bade süzerekten
İnci dizerekten gel canım gel aman
Kaynak: Yöre Ekibi

Çanakkale'de Yemen'de
Mehmetçiğin sözünde
Anadolu'nun özünde
Ben varım dinlesene
Beni hakir gördünüz
Aşağalayıp sövdünüz
Siz Anadolu'yu unuttunuz
Şu türkümü dinlesene
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Tekelioğlu
(Haydulen)
Alt yanım deniz de üst yanım balkan
Kır atın boynunda yaldızlı kalkan
Üstüme de gelmesin ölümden korkan
Tekelioğlu deye ünüm (namım) var benim
Çekerim bıçağı zorum var benim.
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Sayfa 2600

Sanasın kim nefesleri nay durur
(Haydulen)
Sürülmedik tarlalarım gen kaldı
Koşulmadık mandalarım ham kaldı
Bu dünyada aht almadık nem kaldı
Tekelioğlu derler ünüm var benim
Alabıçak üstünde şanım var benim
(Haydulen)
Alçacık dağları kar gine bastı
Bu yıl da varmazsak yar bize küstü
Şimdiki ahbaplar iyigün dostu
Tekelioğlu deye ünüm var benim
Alabıçak üstünde şanım var benim
(Haydulen)
Arkam kale önüm Beydağı
Eridi kalmadı yüreğimin yağı
Yaylayı sorarsan Beşparmak dağı
Tekelioğlu derler adım var benim
Alabıçak üstünde şanım var benim

Kalkup mum yakup arayım derim
Başını gözünü yarayım derim
Dal satır cümlesin kırayım derim
Korkarım ki büyüklere duydurur
Geceyle derdimi kimise bilmez
Her birin kurşunla urursan ölmez
Söyleşmek kabildi yalınız gelmez
Hep eşkıyasın bile ivdirir
Sanursun cenkçidir alayın dizer
Avazın işinden canından bezer
Ellerin evinde beş on gün gezer
Bizim hanemizde altı ay durur
Gece herkese fikr etmede yarını
Meterisden dinler ah u zarını
Cümle alem çeker onun zorunu
Gerek geda gerek ise bay durur

(Haydulen)
Gümüşlü de cezveler kaynar ocakta
Fişeklik belimde de Martin kucakta
Gine kalmışsın da sarı sarı sıcakta
Tekelioğlu derler ünüm var benim
Alabıçak üstünde şanım var benim

Derviş Halil eydür ayık yatamam
Sözlerim sahihdür yalan katamam
Üş dururum hiç birini tutamam
Cinne benzer bir acaip soy durur

Kaynak: Mustafa Kara

Tel Sarı Zülüf Sarı

Tekerleme-i Derviş Halil

Tel sarı zülüf sarı
Dağlara saldım yari
Dağlar Allah'ın seversen
Tez gönder nazlı yari

Sivrisinek ile halimiz yaman
Sor nice başım yorgana koydurur
Burnumla kulağım yerler her zaman
Kaşınmaktan derimizi soydurur
Katar katar olmuş gelir vız deyü
Çok kanımı içmişlerdir az deyü
Usul ile böyle çal'nur saz deyü
Nefeslerin birbirine uydurur
Akrep gibi sokar burnu kurusun
Acep nazik çalar Firenk borusun
Yanınca uydurmuş eşek arusun
Hesap edip alayların saydurur
Birbirin kovalayup yatarlar
Döşeğe girmeğe yanup tüterler
Böyle kaide-yle usul tutarlar
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Kaynak: Derviş Halil

Yoğurt koydum dolaba
Bugün başım kalaba
O yar küsmüş gidiyor
Yıkılası halebe
Kaynak: Şevki Bilgin

Tel Vurdu Beni
Gönül vurgun yedi perişan halim
Dost yolumu kesti el vurdu beni
Saz vefasız oldu perdeler zalim
Mızrap tetik çekti tel vurdu beni
Muhabbetin meyli bana değil ki
Yarenlerin benden yana değil ki
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Şikayetim yara bana değil ki
Ümmete sığındım kul vurdu beni
Dost beni beni can beni beni yar beni beni
Tecellimi kem gözlerden sakladım
Ömür boyu gülmesini bekledim
Ne elimi sürdüm ne de kokladım
Dikenler içinde gül vurdu beni

Sayfa 2601

Mecnun'un düştüğü çöldesin gönül
Tükendi gençliğin geri vermezler
Azar yaraların sarıvermezler
Dağları delsen de geri vermezler
(Yari vermezler)
Ferhat'ı kandıran dildesin gönül
Kaynak: Avni Kaysalı

Kamil olup ben bu sırlara ersem
Haz duyarım yarin bağına girsem
Kapanmaz yaralar merhemde sürsem
Göz hapsinde iken dil vurdu beni
Dost beni beni can beni beni yar beni beni
Kaynak: Dursun Ali Akınet

Telaşı Var (Yığılmış Ahbaplar)
Yığılmış ahbaplar umut verirler
Düşmanın benimle kan telaşı var
Yedi derya nur evladı söndürmez
Yanar yüreğimin hun telaşı var
Bu can emanettir durur kafeste
Ömrümüz kesilir herbir nefeste
İlaç kar eylemez vücudum hasta
Bir değil gönlümün bin telaşı var
Elveda yarenler yüklendi göçüm
Bağışla yarabbim çoğaldı suçum
Yığılın mollalar kitaplar açın
Beyçare Şamil'in can telaşı var
Kaynak: Aşık Şamili

Teldesin Gönül (Vermezler)
Çoktan geçti senin devir devranın
Has bahçesi viran eldesin gönül
Som altındandı tahtın revanın
Akıbet kuru bir saldasın gönül
Tükendi gençliğin geri vermezler
Azar yaraların sarıvermezler
Dağları delsen de geri vermezler
(Yari vermezler)
Ferhat'ı kandıran dildesin gönül
Yaptığın saraylar kalmış virane
Bacası tütmeyen garip bir hane
Bir sevda peşinde deli divane
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Telgırafın Direkleri (Arif)
Telgırafın direkleri sayılmaz
Ati Hanım baygın düşmüş ayılmaz
Böyle canlar teneşire koyulmaz
Yazık oldu yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana kastı ne
Lütfü gelsin telgırafın başına
Bir tel versin Musul'da kardaşına
Bu gençlikte neler geldi başıma
Yazık oldu yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana kastı ne
Kaynak: Hafız Osman Öge

Telgraf Türküsü
Bir tel vurdum yemende gardaşıma
Tez yetişsin cenazemin başına
Suçum varsa yazsın mezar daşıma
Yazık oldu yazık şu genç yaşıma
Şu genç yaşta neler geldi başıma
Çarşafım çivide asılı kaldı
Çehizim sandıkta basılı kaldı
Bizim şu mahkeme mahşere kaldı
Yazık oldu yazık şu genç yaşıma
Şu genç yaşta neler geldi başıma
Uzun olur telgrafın şeridi
Yüreğimde yağ galmadı eridi
Benim yarim bu Harput'ta bir idi
Yazık oldu yazık şu genç yaşıma
Şu genç yaşta neler geldi başıma
Kaynak: Adnan Çilesiz
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Telgrafın Telleri
Telgrafın tellerine kuşlar mı konar
Herkes sevdiğine canım böyle mi yanar
Gel yanıma yanıma da yanı yanıbaşıma
Şu gençlikte neler geldi cahil başıma
Telgrafın tellerini arşınlamalı
Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı
Gel yanıma yanıma da yanı yanıbaşıma
Şu gençlikte neler geldi cahil başıma

Sayfa 2602

İki damla yaş süzüldü
Gözlerimin pınarına
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın
Ben yandım eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına canıma
Kaynak: Musa Eroğlu

Temel Felsefemiz İnsanlıkla Gelir

Telgrafın direkleri semaya bakar
Senin o ahu bakışın çok canlar yakar
Gel yanıma yanıma da yanı yanıbaşıma
Şu gençlikte neler geldi cahil başıma

Temel felsefemiz insanlıkla gelir
Şit Naci'deniz biz delillerimiz var
İnsan düşmanıyla düşmanız biz
Ateşi nur eden Halillerimiz var

Kaynak: Ahmet Yamacı

Bayrağımız kanda sancağımız canda
Hakkı yakın bulduk şahdamar kanda
İnsanlık yasamız bizim bu cihanda
Aleme hac olmuş ölülerimiz var

Telli Turna Bizim Ele Gidersen
Telli turna bizim ele gidersen
Katık söyle kaymak söyle yağ söyle
Eğer beni sorarsa ihtiyar anam
Boynum kıldan ince canım sağ söyle
Bir çift göz düşürdü beni düzlere
Hasret kaldık şirin şeker sözlere
Bundan sonra haram oldu bizlere
Gök çimenli bahçalarda bağ söyle

Altıgendir bizim esas temelimiz
İnsanca yaşamak bütün emelimiz
Gerçekleri söyler Ali Cemali'miz
Altıgen güvenli bilimlerimiz var
Kaynak: Aşık Ali Cemali

Temelsiz Direksiz Fani Dünyada

Emrah'ım gurbette eyledim karar
Bundan sonra gelse yar neye yarar
Sinem üstü Han Selbi'den yadigar
Sağalmadı çallı çapraz dağ söyle

Temelsiz direksiz fani dünyada
Vicdansız yüreksiz yaşar sefada
Kadersiz talihsiz ermez murada
Dünyanın kanunu devran efendim

Kaynak: Aşık Poyrazoğlu

Muallakta divan kurulur m'ola
Mazlumlar zalımdan sorulur m'ola
Adalet kılıncı vurulur m'ola
Dünyanın kanunu ferman efendim

Telli Turnam Selam Götür
Telli turnam selam götür
Sevdiğimin diyarına
Üzülmesin ağlamasın
Belki gelirim yarına cananıma

Kaynak: Aşık Çağlari

Temirli Dağları (Ne Salınır)

Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın
Ben yandım eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına canıma

Ne salınır karlı dağlar karşında
Dudu kumru ötüşmesin taşında
Oylum oylum ateş yansın başında
Yansın çiçeğinin haresi dağlar

Gönüle hasret yazıldı
Sevgiye mezar kazıldı

Virandır bağlarda bülbüller ötmez
Ateş yanan yerde otlar hiç bitmez
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Bir çocuk Nebi'nin yerini tutmaz
Söndü Nebi'nin çırası dağlar
Hiç gitmiyor şu dağların kırcısı
Yürekten mi çıkar kardeş acısı
Yalınız Nebi'nin bir tek bacısı
Silinmez alnının karası dağlar
Said'im de der ki aşk tuğazında
Ot bitmesin Temirli'nin dağında
Bahar günlerinde gülşen çağında
Ah çekmenin vakti geldi mi dağlar

Sayfa 2603

Nasıl çıkcen Veli agamın yanına
Aman aman Ayşe'm nar diye
Nasıl varcen Veli aga'ma yar diye
Denizli Acıpayam arası
Veli agam nerden bulcek başlık parası
Aman aman Ayşe'm şanına
Nasıl çıkcen Veli agamın yanına
Aman aman Ayşe'm nar diye
Nasıl varcen Veli aga'ma yar diye

Tepe Tarla Ne Yüksek

Tepsi de tepsi pırası
Ufecicik yaprağına gar yağsa
Ayşe gız da gocasız galsa
Gece gündüz Veli agama yalvarsa

Tepe tarla ne yüksek
Üstüne pamuk eksek
Ayşeyinen Fatmayınan
Tarlada koyun gütsek

Aman aman Ayşe'm şanına
Nasıl çıkcen Veli agamın yanına
Aman aman Ayşe'm nar diye
Nasıl varcen Veli aga'ma yar diye

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

On yedi benli fadimem
Dilleri tatlı Fadime'm
Gidiyon gidemiyon
Az doldur içemiyom
Sen benden geçtin amma
Ben senden geçemiyom
On yedi benli fadimem
Dilleri tatlı Fadime'm
Koyun aştı gedikten
Selam geldi fadikten
Eğil eğil öpeyim
Ak gerdandan gıdıktan
On yedi benli fadimem
Dilleri tatlı Fadime'm
Gidiyon gidemiyon
Az doldur içemiyom
Sen benden geçtin amma
Ben senden geçemiyom
On yedi benli fadimem
Dilleri tatlı Fadime'm

Tepsi De Tepsi Fındıklar
Tepsi de tepsi fındıklar
Ayşe de Veli agamı sayıklar
Aman aman Ayşe'm şanına
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Kaynak: Veli Acımaz

Terazi Mizanimiş
Oy oy oy oy
Terazi mizanimiş
Yar sevmek izanimiş
Oy oy oy oy
Ben yari candan sevdim
Yarınki düzenimiş
Oy oy oy oy
İnciden üzüleyim
Gerdana dizileyim
Oy oy oy oy
İster al ister alma
Alnına yazılayım
Kaynak: Bilinmiyor

Terazi Tartayirum
Terazi tartayirum da
Alurum darasini
Yolla bağa bir mendil de
Verurum parasuni
E olasa olasa
Bu sevdaluk olmasa
Haçan oldu olacak ta
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Seven seveni alsa
Yeni çıkayı yeni da
Derlerin ormani
Sevdalıktan kesildi da
Dizlerimin dermani
Geçemiyurum senden de
Sen ne hıyanet yarsın
Korkayrum böyüklerden de
Mendil gadanı alsın
E olasa olasa
Bu sevdaluk olmasa
Haçan oldu olacak ta
Seven seveni alsa
Yeni çıkayı yeni da
Derlerin ormani
Sevdalıktan kesildi da
Dizlerimin dermani
Kaynak: Hüseyin Dilaver

Tercan Ellerinden Gelen Bir Güzel
Tercan Ellerinden Gelen Bir Güzel
Açmış Ag Göğsünü Yar Yar Sallanır Bir Hoş
Kınalanmış Parmakların Ellerin
Oturdu Yanıma Kız Anam Sallanır Bir Hoş
Davut Sulari Der Bağrıma Akar
Ateşin Hicranın Kız Anam Çok Canlar Yakar
Can Alici Gözle Yüzüme Bakar
Naz O Eda İle Kız Anam Sallanır Bir Hoş
Kaynak: Davut Sulari

Tercan'ın Düzünde
Tercan'ın düzünde bir gelin ağlar
Elleri koynunda bir tevür ağlar
Oy lele vay lele ormana lele
Ben kime varayım dermana lele
Tercan'ın düzünde bir ufak çalı
Çalının dibinde serili halı
Oy lele vay lele ormana lele
Ben kime varayım dermana lele
Kaynak: Hasan Korkut
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Sayfa 2604

Terketme (Doğruyu Söyledim)
Doğruyu söyledim köyden kovuldum
Eşimden yurdumdan yuvamdan oldum
Hakikat yolunu ben böyle buldum
Derdimi diyemem dili lal oldum
Terketme yar sende
Beni terketme
Suçum günahım çok
Hele durda dinle
Sen de dinlemeden
Bırakıp gitme
Ey vallahım yoktu cahil cühelaya
Yalan dolan dolmuş kötü dünyaya
Cesaretin varmı doğru konuşmaya
Doğru konuşupta adam olmaya
Kaynak: Sezgin Aydın

Terketme (Yaralı Sevda)
Yaralı sevdaya eripte geldim
Yarimi toprağa veripte geldim
Mezarın üstüne oğul
Gül seripte geldim
Terketme yavrum yavrum
Sende terketme beni
Bu ellerde sensiz bırakma
Yadellerde yalnız bırakma
Kırmızı güllere baktığım zaman
Gözlerimden bir damla aktığı zaman
Memlekete yavrum
Senle gittiğim zaman
Terketme yavrum yavrum
Sende terketme beni
Yad ellerde sensiz bırakma
Kaynak: Hüseyin Karakuş

Terkeyleyim Seni Hey Kaşı Keman
Terkeyleyim seni hey kaşı keman
Vefası olmayan yârda ne kaldı
Hiç mi yok sevdiğim göğsünde iman
Beni mecnun eden yârda nem kaldı
Felek benden beter etsin hâlini
Ben ölürsem yadlar sarsın belini
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Garip bülbül güle versin meylini
Figanım arttıran yârdan nem kaldı
Akar gözüm yaşı bir dem silinmez
Ko başım sağ olsun yâr mı bulunmaz
O yârin yanında kadrim bilinmez
Kadrimi bilmeyen yârda nem kaldı
Karacaoğlan der ki severim candan
Can esirgemezdim cananım senden
İşittim sevdiğim vazgeçmiş benden
Giderim gurbete daha nem kaldı

Sayfa 2605

İlim irfan yalan gerçek büyüdür
Çalıp çarpan kendisinin beyidir
Bir hiç olmaktan daha iyidir
Çöp (Bok) yığını olup kürünsen yeter
Yiğit görün ama beleşe geçin
Büyükler var iken olur mu suçun
Her gün biraz daha kaybolmak için
Oturduğun yerden yerinsen yeter
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Kaynak: Karacaoğlan

Tersaneden Kalkdı Efe Alayı
Tersaneden kalkdı efe alayı
Millet bahçasında verdik molayı
Aman Hakkı Reis nedir kolayı
Bu sene balıkçılık pek yaman kaçdı
(Laka lak lak)
Şımbırlak şımbırlak
Şımbırlaka lak lak kalkalım hey
Yüksek gazinoda yanar lambalar
Topal Süleyman söyler çifte kantolar
Tarakçı Mustafa çifte çarhalar
Çifte naraları pek yaman kaçdı
(Laka lak lak)
Şımbırlak şımbırlak
Şımbırlaka lak lak kalkalım hey
Kaynak: İsmail Diri

Tersine Hiciv
Fikir yürütmekte neyine senin
Şöyle boylu poslu görünsen yeter
Popla topun var ya gerisi yalan
Ekmeğe soğanı dürünsen yeter
İstersen kiralan olmazsa satıl
İşe yaramazsan sürüden atıl
Topal eşek gibi kervana katıl
Yürümek neyine sürünsen yeter
Elalem milyonlar kazansın hele
Zenginin malını dolarsın dile
Sana çok yakışmış zincirsiz köle
Hasırsız çulunu bürünsen yeter
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Tersname (Sana Diyeceğim Var)
Sana diyeceğim var eğlen yolcu
Kurduğun yuvayı yık da öyle git
Zamanede ilk görevdir insana
Baştan dinden haktan çık da öyle git
Bir sudan geçince köprüyü devir
Sel basmış tarlaya ırmağı çevir
Birlik dümenini tersine kıvır
Sağa sola sövüp dök de öyle git
Allah bir deseler sen söyle haşa
Nadan ehliyle çıkılmaz başa
Komşunun açlığı tatlı tamaşa
Bir tekme de sen vur yık da öyle git
Ortak isen hesap etme ölçmeyi
İhmal etme dost ırzına geçmeyi
Bir döğüşte çok ayıp gör kaçmayı
Beş on yumruk yiyip sek de öyle git
Elinden tut çamurlara at körü
Beriye ötede öteye beri
Kapıya gelirse döv misafiri
Bir de ana avrat çek de öyle git
Kızına bakanın oğlunu öldür
Meclise girersen büyüğe saldır
Kefeni soy mezarlara kül doldur
Ölünün dişini sök de öyle git
Ciğerin yarası sivri cam ister
Kötülük meydanında kendin göster
Adamın cömerdi yavuz it besler
Meteliği başa kak da öyle git
Küfür eksik etme aziz dilinden
Gaddarlık kılıncın koyma belinden
Hiçbir şey gelmezse bile elinden
Fesat tohumunu ek de öyle git
Hasılı sözümün tersine yürü
Görmesin gözlerin topalı körü
Kısa yerden eksik etme ömürü
Mahzuni Şerif'ten bık da öyle git
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Sayfa 2606

Aşreti illeri bir hoş
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif
Kaynak: Aşık Derdimend

Terzi Başında (Sıdıka)
Terzi de başında Sıdıka'mın altın makası
Leyla'm da Leyla'm sürmeli Sıdıka'm öldürdün beni
Bir akşamlık sarmayla Sıdıka'm soldurdun beni

Teselli Eyledim Deli Gönlüme
Teselli eyledim deli gönlüme
Taktı boynumuza aşkın tuhdunu
Rakibin elinden dolgundur çilem
Zerrece imanı dini yok dini

Terzi de başında Sıdıka'mın altın iğnesi
Leyla'm da Leyla'm sürmeli Sıdıka'm öldürdün beni
Bir akşamlık sarmayla Sıdıka'm soldurdun beni

Muhabbet yolunda kuralım çarşı
Ne yaman yüzlerin satıyor turşu
Bir safa sürelim düşmana karşı
Geçirmeden güzelliğin vaktini

Terzi de başında Sıdıka'mın altın düğmesi
Leyla'm da Leyla'm sürmeli Sıdıka'm öldürdün beni
Bir akşamlık sarmayla Sıdıka'm soldurdun beni

Biz de Mecnun olduk saçı Leylaya
Halden bilen yok ki derdim söyleyem
İntikamım saldım kadir Mevlaya
Tarümar eylesin tacu tahtını

Kaynak: Hafize Gün Besimova

Tesadüfen Güzellere (Bir Hoş)
Tesadüfen güzellere
Baktım ki halleri bir hoş
Hemen şive naz ederler
Şirindir dilleri bir hoş
Teşkilat Rişvan siması
Giyinmişler Halep hası
Bütün Acem dokuması
Sarılmış şalları bir hoş
Seherinen uyanmışlar
Dilberler suya inmişler
Hep al yeşil giyinmişler
Parlıyor telleri bir hoş
Masivayı mest eyleyen
Güler görende ağlayan
Fidan boyları da dalyan
İncedir belleri bir hoş

Yana yana kara bağrım taş oldu
Kan karıştı iki gözüm yaş oldu
Geze geze bir soysuza duş oldu
Gördünüz mü Ruhsati'nin bahtını
Kaynak: Aşık Ruhsati

Testi Doldurdum Çaydan
Testi doldurdum çaydan
Gülü de kopardım daldan
Bir goncaya vuruldum
O gonca bilmez halden
Kaderim benim
Arabacı yol ver geçeyim
Gazinocu doldur içeyim
A canım da doldur içeyim
Arabacı yol ver geçeyim
Ah su yolu su yolu
Gider boş gelir dolu

Bülbüller güle aşıktır
Har da ona yanaşıktır
Korkarım ki dolaşıktır
Şeriat yolları bir hoş

Testi kulpun kırılsın
İncinmesin yar kolu
Kaderim benim

Derdimend'im hayran oldum
Mest olup hayrette kaldım
Beylerinden haber aldım

Arabacı yol ver geçeyim
Gazinocu doldur içeyim
A canım da doldur içeyim
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Arabacı yol ver geçeyim

Sayfa 2607

Nasip olsa bir oaralara gelsem
Çok andınız bizleri teşekürler

Kaynak: Zeki Yantaş
Kaynak: Aşık Mevlevi

Teşbihi Sallama Boşa
Teşbihi sallama boşa
Utan Allah de Allah de
Odebdir sallamak haşa
Aman Allah de Allah de
Keşf olur yetmiş bin perde
Kulunu bırakmaz darda
Uyuma vakti seherde
Uyan Allah de Allah de
Yakın olun huzuruna
Hemi gılmanü huruna
Sarıl ismi gafuruna
Dayan Allah de Allah de
Allah diyen mahrum olmaz
Kör şeytan yanına gelmez
Vallahi bir ziyan olmaz
İnan Allah de Allah de
Dayan ol bin bir adına
Özür bağla küşadına
Ruhsati aşkın oduna
Gel yan Allah de Allah de
Kaynak: Aşık Ruhsati

Teşekkürler
Bin dokuzyüz seksen yedi yılında
Kültürel şenlikler dil fuarında
Soğuk kış mevsiminin baharında
Çok andınız bizleri teşekürler
Gönderiyorum deste deste şiiler
Fakirlik zor geçimimi zehirler
Yaşlarım geçiyor çekmez gahirler
Çok andınız bizleri teşekürler
Ellerinden öperim Kültür Bakanım
Kültüre Sanata hizmetler yapanım
Fikir ve sözlere hak tanıyanım
Çok andınız bizleri teşekürler
Mevlevi’m ebedi sıraya girsem
Sizlere nameler şiiler versem
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Teşiyi Eğir Dedin Eğiremedim
Teşiyi eğir eğir eğir eğir dedin eğiremedim
A menim külli başım ah akılsız bu başım
Ere gitti yoldaşım evde kaldı tek başım
Uşağı üğür üğür üğür üğür dedin üğüremedim
A menim külli başım ah akılsız bu başım
Ere gitti yoldaşım evde kaldı tek başım
Yemeği pişir pişir pişir pişir dedin pişiremedim
A menim külli başım ah akılsız bu başım
Ere gitti yoldaşım evde kaldı tek başım
Kaynak: Necla Eker

Tevekkel-tü Teal-Allah
Gel gönül Allah diyelim
Tevekkel-tü teal-allah
Kudret lokmasın yiyelim
Tevekkel-tü teal-allah
Mürşid ile bir olalım
Dost bağından gül alalım
Hakk dergahına dalalım
Tevekkel-tü teal-allah
Sözü sözle bağlıyalım
Sözün hükmün sağlıyalım
Kür deyip de çağlıyalım
Tevekkel-tü teal-allah
Açalım yeşil sancağı
Tütsün Erdebil ocağı
Gelsin Eba Msülüm çağı
Tevekkel-tü teal-allah
Sofu olan Urum gezer
Kür nehrine kılsın nazar
Deccal ile olmaz bazar
Tevekkel-tü teal-allah
Gel gönül bağa varalım
Ol bağda güller derelim
Taktir ne ise görelim
Tevekkel-tü teal-allah
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Pir Sultan Abdal'ım haşa
Tüm emekler gitmez boşa
Taktir neyse gelir başa
Tevekkel-tü teal-allah
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Tevekte Üzüm Kara Yar
Tevekte üzüm kara yar
Salkımı düzüm kara diley diley yangınam
Ben o yare vurgunam yar aman
Ben yare gidemiyom yar
Elim boş yüzüm kara diley diley yangınam
Ben o yare vurgunam yar aman
Dama vurdum çatmayı yar
Seslen gelsin Fatma'yı diley diley yangınam
Kaynak: Zaralı Halil

Tevekteki Üzümdür
Tevekteki üzümdür
Üzüm iki gözümdür
Gören maşallah desin
Oynayanlar bizimdir
Aygınım baygınım
İnce bellim yar
Üzüm aldım asmadan
Dallarına basmadan
Adam ayrı kalır mı
Senin gibi yosmadan
Aygınım baygınım
İnce bellim yar

Sayfa 2608

Yeşil dağın taşları
Ötüşüyor kuşları
Kan içinde çürüyor
Yüzbaşının saçları
Teyyareler kalkıyor
Annem göğe bakıyor
Bakma annem göklere
Oğlun dağda yatıyor

Teyze Kizun Ayişe
Teyze kizun Ayişe
Çıktı kara yemişe
Teyze kizun Bedriye
Kay bana gel beriye
Teyze kizun Cemile
Çesileyum o dile
Teyze kizun Emine
Cireyum yemenune
Teyze kizun Gülizar
Ettiler oni nazar
Teyze kizun Hediye
Benzer kara çediye
Teyze kizun Kedriye
Veren alsın geriye
Teyzemi kizdurdiler
Yesin oni çediler
Kaynak: Hasan Sözeri

Tez Elden (Katip Sen Yaz Yare)
Katip sen yaz yare saba götürsün
Rica yollu arzuhalim tez elden
Katip tez ol peymanımı yetirsin
Saba yetsin maksuduma tez elden

Kaynak: Mustafa Özgül

Teyyaremi Uçurdum
Teyyaremi uçurdum
Yeşil dağa düşürdüm
Yeşil dağa varınca
Ben aklımı şaşırdım
Teyyaremin kanadı
Kanlar yere damladı
Kanlar yere damlayınca
Hep anneler ağladı

Selam söyle yare gördün halimi
Payına yüz sür'ver hatt-ı alimi
Sakınıp incitme selvi dalımı
Muy-i buyun tapşır bana tez elden
Tasvirin nakşettim kıblegahıma
Saba böyle söyle yüzü mahıma
Yoksa hedef olur tir-i ahıma
Sami'ye rahmeyle bari tez elden
Kaynak: Aşık Mustafa Sami

Tez Elden (Katip Sen Yaz)
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Katip sen yaz yare tez elden
Götür arz-ı halim yare tez elden
Naziktir efendim nezahetli bil
Gönderelim o didara tez elden

Sayfa 2609

Aşkımız tertemiz durudur tez gel
Gecem sensiz günüm sensiz olalı
Her anım cehennem narıdır tez gel

Katip çok uzatma harfi imlayı
Hemen yaz derdime iste devayı
Kerem et bekletme bad-ı sabayı
Azmeylesin o diyara tez elden

Doğduğum köy kadar sevmiştim seni
En güzel huy kadar sevmiştim seni
Güneşle ay kadar sevmiştim seni
Bir gülüşün dünya varıdır tez gel
Kavuşmak hasretin karıdır tez gel

Hasretli dideme nem mi gönderir
Hicran mı gönderir gam mı gönderir
Kendi mi gelir merhem mi gönderir
Zahm-ı Zihni-i zare tez elden

Kara gözlü yare naz yakışıyor
Gönülden gönüle göz bakışıyor
Canani burada can çekişiyor
Ruhuna fatiha yeridir tez gel

Kaynak: Bayburtlu Zihni

Doğduğum köy kadar sevmişitim seni
Engüzel huy kadar sevmiştim seni
Güneşle ay kadar sevmiştim seni
Bir gülüşün dünya varıdır tez gel
Kavuşmak hasretin karıdır tez gel

Tez Gel
Dere çaylar, derya deniz
Akıp coşacaksa tez gel
Fırtınalar, kasırgalar
Bizi ayırmadan tez gel
Ey can yolda sende yürü
Soldurma koparma gülü
Çağırayım Hünkar Piri
Engeller çıkmadan tez gel
Misali`yem hasret kokar
Ateşim sinemi yakar
Haykırırsam göğe çıkar
Yanıp kül olmadan tez gel
Söz: Adem Aslandoğan

Tez Gel (Az Mı Rah Eyledim)
Az mı rah eyledim gurbet ellere
Efendim cananım eylenme tez gel
Bunca sevenlerin yolunu gözler
Allı taban mah-i güneşim tez gel
Dolaşma gurbeti ey şah-i cihan
Yakıyor bağrımı dert ile figan
Aldı yüreğimi gam ile hicran
Derdimin dermanı Lokmanı tez gel

Kaynak: Ozan Ata Canani

Tez Gel (Kıyamet Haşre Dek)
Kıyamet haşre dek gözlerim seni
Bu hasta gönlümün dermanı tez gel
Yad ellerde garip eyleme beni
Eğlenme hubların sultanı tez gel
Yoluna vermişim can ile teni
İnkarım yok durur sevmişim seni
Lütfünle şad eyle ağlatma beni
Eğlenme dertlerin dermanı tez gel
Murg-ı dil per açıp hava eyledi
Bülbüller gülşende neva eyledi
Ayrılık tellalı nida eyledi
Göçmenden muhabbet kervanı tez gel
Gevheri der sabra kalmadı takat
Yok mudur imanın ey servi kamet
Kafir nesli misin fitne-i afet
Var ise göğsünün imanı tez gel
Kaynak: Aşık Gevheri

Kaynak: Feyzullah Çınar

Tez Gel (Kıyamet Haşre Dek)

Tez Gel (Kara Gözlüm)

Kıyamet haşre dek beklerim seni
Bu garip gönlümün mihmanı tez gel
Ahu tek çöllerde ağlatma beni

Kara gözlüm senden ayrı kalalı
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Bu garip gönlümün mihmanı tez gel
Uçtu gönül kuşu hava eyledi
Bülbül mekanında yuva eyledi
Ayrılık tellah nida eyledi
Bu garip gönlümün mihmanı tez gel
Bülbülün mekanı çalı bucağı
Dilberin mekanı aşık kucağı
Ölürsem körelir babam ocağı
Bu garip gönlümün mihmanı tez gel
Mustafa'm çağırır kalmadı takat
Beni Mecnun etti gözleri afet
Melek nesli misin ey selvi kamet
Bu garip gönlümün mihmanı tez gel
Kaynak: Kayıkçı Kul Mustafa

Tez Gel (Yene Göy Üzünü)
Yene göy üzünü bulud aldı yar
Ah niye gelmedin harda galdın
Gözümü yolda goyub
Bir yubanan yar ne edim
Gözümü yolda goyub
Bir yubanan yar
Ah bahmıram yağışa
Gedirem o başa
Gelirem bu başa
Ah bahırsan yağışa
Belke de başını
Atırsan balışa
Gülüm harda galdın gaş garaldı
Gözümü yolda goyub
Bir yubanan yar ne edim
Gözümü yolda goyub
Bir yubanan yar
(<i>İki defa tekrar</i>)
Yar gelir görüşe gözüm aydın yar
Sürüşe-sürüşe gözüm aydın
Islanıb üstü-başı
Yaz yağışından yarımın
Tökülür bir can alan
Naz bahışından
Ah gurbanam nazına
Yurdumun gızına
Gışına yazına
Ah bal kimi sözüne
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Sayfa 2610

Gap-gara gözüne
Ay kimi üzüne
Gülüm hoş gelmisen menimkisen
(<i>İki defa tekrar</i>)
Ay ötür il dolanır
Öz gözelimsen gözelim
Ay ötür il dolanır
Öz gözelimsen
Kaynak: Zeynal Cabbarzade

Teze Gelin
ERKEK:
Ben de bildim teze gelin olmuşsun
Giyinmiş kuşanmış alınan gelir
Girmiş bahçasına dermiş deşirmiş (dövşürmüş)
Dostunu görmeye gülünen gelir
KADIN:
Senden ayrılalı bir ben gülmedim
Nişanım sendedir yar sefa geldin
Ben gönlümü kimselere vermedim
Nişanım sendedir yar sefa geldin
ERKEK:
Yeter oldu bu sitemler yetişir
Göz göz oldu yaralarım tutuşur
Ben zannettim dudu kumru ötüşür
Yarim bana şirin dilinen gelir
KADIN:
Yıkılsın bahçalar harı neyleyim
Dökülsün ayvalar narı neyleyim
Daha senden başka yari neyleyim
Nişanım sendedir yar sefa geldin

Tezgahtar Nebahat
Tezgahtar bir kızdı o
Permalı saçlarıyla
Kime baksa gülümserdi
Prova ettiği bakışlarıyla
Haftalığından ne düşerse
Koparıp anasının elinden
Konserlere giderdi
Çılgın haykırışlarıyla
Kır çiçekli bluzuyla
Poz-poz resimler çektirirdi
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Keşfedilmek için belki de
Hep Beyoğlu'nda gezerdi
Her akşam o pop şarkıcı
Duvardaki posterden
Uzanıp bir rüya gibi
Dudağından öperdi
Ah Nebahat hiç görmedi rahat
Düşünür bulamazdı
Kimdeydi bu kabahat
Tezgahtar bir kızdı o
Evi bir kenar mahallede
Altı kardeş bir de ana-baba
Babası bir iş kazasından
Kötürüm kalmış bir usta
Karı-kumar peşinde
Boş vermiş bir abisi
Devlete karşı gelmiş
Diğer abisi mahpusta
O kır çiçekli bluzuyla
Artık resim çektirmese de
Zaman herşeyi eskitti
Duvardan söküp posteri
Rüyasını sandığa kilitledi
Derken mahalleden biriyle
Heveslendi evlenmeye
Hayırsız çıktı oğlan
Zengin bir dula gitti
Ah nebahat ona gülmedi hayat
Sonunda anladı ki
Kendindeydi kabahat
Kaynak: Yusuf Hayaloğlu

Tık Dedi Gapı Görümcesi Geldi
Tık dedi gapı görümcesi geldi
Halin nedir gelin hanım dedi
Vah goca ciğeri kediler yedi
Halin nedir gelin hanım dedi
Ah şu kediyi dutu dutu virsem
Ganadını budunu didi didi versem
Tık dedi gapı gaynanası geldi
Halin nedir gelin hanım dedi
Vah goca ciğeri kediler yedi
Sağlık olsun gelin hanım dedi
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Ah şu kediyi dutu dutu virsem
Ganadını budunu didi didi versem
Kaynak: Burhan Gökalp

Tılfındır Hastane
Tılfındır hastane karşıma karşı
Zalim düşmanların bomba atışı
Urfa çetelerin süngü takışı
Di yörü yörü yörü kumandanlar yörü
Urfa çeteleri dönmüyor geri
Şişkonun damından atladım geldim
Cephanem döküldü topladım geldim
Hain düşmanları pekledim geldim
Di yörü yörü yörü kumandanlar yörü
Urfa çeteleri dönmüyor geri
Kaynak: Mehmet Türkoğlu

Tıpır Tıpır Yürürsün
Tıpır tıpır yürürsün
(Aman) Samur kürkü sürürsün
Sen bir vezir kızısın
(Aman) Niçin yayan yürürsün
Oy Ayşem menevşem
Yoruldum böyle her akşam
Kiremitten su damlar
(Aman) Bir kız verin adamlar
Bir kız bize çok mudur
(Aman) Mahlenizde yok mudur
Oy Ayşem menevşem
Yoruldum böyle her akşam
Kaynak: Asım Doğan

Tıpış Tıpış Yuvarlan Da Gel
Kapı önünde durdum
Şapkamı yere vurdum
Ben Urfa'nın içinde
Güllü kıza vuruldum
Haydi Güllü gel bana
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Haydi çilli gel bana
Altın yüzük bilezik
Küpe alayım sana
Haydi Güllü gel
Haydi çilli gel
Tıpış tıpış mınış mınış
Yuvarlan da gel
Kapı önünden geçtim
Soğuk suların içtim
Güllü kızı görünce
Bayıldım yere düştüm
Haydi Güllü gel bana
Haydi çilli gel bana
Altın yüzük bilezik
Küpe alayım sana
Haydi Güllü gel
Haydi çilli gel
Tıpış tıpış mınış mınış
Yuvarlan da gel
Kaynak: Bilinmiyor

Tiflis'in Yolları (Araz Üste)
Tiflis'in yollarında
Çimeydim göllerinde
Çift bazu bend olaydım
O yarin kollarında
Araz üste milçeyem
Köprü bulam geçeyem
Ne kadar çirkin olsam
Öz yarime göyçeğem
Gökte yıldız üzdüren
Kaşın gözün süzdüren
Senen aşkın değil mi
Beni böyle gezdiren
Araz üste milçeyem
Köprü bulam geçeyem
Ne kadar çirkin olsam
Öz yarime göyçeğem
Arazın yastı yolu
Su geldi bastı yolu
Özüm yare giderken
Zalımlar kesti yolu
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Araz üste milçeyem
Köprü bulam geçeyem
Ne kadar çirkin olsam
Öz yarime göyçeğem
Yağız at nalı neyler
Kara kaş halı neyler
Vefalı yari olan
Devleti malı neyler
Araz üste milçeyem
Köprü bulam geçeyem
Ne kadar çirkin olsam
Öz yarime göyçeğem
Kaynak: Orhan Bahçıvan

Tiliko Daşta Yatıyor
Tiliko daşta yatıyor amman aman Tiliko
Daş beline batıyor amman aman Tiliko
Tiliko çalım satıyor amman aman Tiliko
Tiliko Tiliko Tiliko amman aman Tiliko
Kilim suda çürüdü amman aman Tiliko
Üstünü kum bürüdü amman aman Tiliko
Tiliko aldı yürüdü amman aman Tiliko
Tiliko Tiliko Tiliko amman aman Tiliko
Tiliko saçın kim ördü amman aman Tiliko
Ördüyse yarim ördü amman aman Tiliko
Ördüğünü kim gördü amman aman Tiliko
Tiliko Tiliko Tiliko amman aman Tiliko
Tiliko kına yakıyor amman aman Tiliko
Tiliko mahmur bakıyor amman aman Tiliko
Tiliko canlar yakıyor amman aman Tiliko
Tiliko Tiliko Tiliko amman aman Tiliko
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Tilki Girdi Kümese
Tilki girdi kümese
Tavukları yemese
Yarim düğün yapacak da
(Narin na nirinom şirin na nirinom)
Babam bir şey demese
Ev üstünde ustalar
Yatak yapmış hastalar
Yarime kavuştursun da
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 2613

(Narin na nirinom şirin na nirinom)
Al bayraklı postalar

Aşk-ı Şirin oldu feryadına Ferhad'ın sebep
Ey nice danayı Mecnun eyledi Leyla-yı aşk

Giden oğlan dursana
Saatini kursana
Madem beni alacan da
(Narin na nirinom şirin na nirinom)
Keseyi doldursana

Ey Hüdayı halet-i aşkı ne bilsin her meges
Kulle-i Kaf-ı hakikat mürgüdür anka-yı aşk

Kaynak: Servet Keskin

Tilkiler Göz Diker Hava Kuşuna
Tilkiler göz diker hava kuşuna
Sıçrar alamaz emek boşuna
Tünekteken yemek gelmez işine
Sırrı bilinmedik nelerimiz var
Karga kuşu çok dönemez havada
Yalar tutar yavru koymaz yuvada
Nice kullar el kaldırmış duada
Gece gündüz haktan dilerimiz var
Nice insanların çürümüş özü
Kafası bozulmuş görmüyor gözü
Pusturur kuşları şahanın bazı
İnce tel elekten elerimiz var
Telli Osman'ım der de keşfe kaldırsak
Kaç metredir ölçümünü aldırsak
Halimizi bir makama bildirsek
Suçluların bağrın delerimiz var

Kaynak: Aziz Mahmut Hüdai

Tinyabanın Daşları
Tinyabanın daşları da
Çift çift de öter guşları
Ah hiç kimseye benzemez de
Şemsi de gızın da dişleri
Kimselere benzemez de
Şemsi de gızın da dişleri
Tinyabaya vardın mı da
Şemsi de gızı da gördün mü
Ah Şemsi gızı görünce de
Saçlarını da ördün mü
Şemsi de gızı görünce de
Saçlarını da ördün mü
Tinyabanın deresi de
Hayli de çeker arası
Ah hiç kimseye benzemez de
Şemsi de gızın da yaresi
Kimselere benzemez de
Şemsi de gızın yaresi
Kaynak: Mihrican Bahar

Kaynak: Aşık Telli Osman

Tipi Tipe Benzemiyor

Tinet-i Ademde

Sakal ile saç karışmış
Tipi tipe benzemiyor
Başındakişal kırışmış
Kepi kepe benzemiyor

Tinet-i Ademde konmasa eğer sevda-yı aşk
Cenneti bir daneye satmazdı ol dana-yı aşk
Kenz-i mahfiden zuhura geldi eşya la-cerem
Bad-ı hubbiyle temevvüc etdi çün derya-yı aşk
Talib-i didar olup ayılmaya ta haşredek
Kim ki nuş ede ezel bezminde ger sahba-yı aşk
Aşk ü müşg olmaz nihan anı bilir halk-ı cihan
Aşık-ı bi-çareye mümkün müdür ihfa-yı aşk
Bülbülün halin bilenler guş ederler nalesin
Bir gül-i bi-har içündür bunca huy u hay-ı aşk
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Her gördüğü yöne akar
Haksız iken haklı çıkar
İçine ney koysan kokar
Küpü küpe benzemiyor
Bilir bilmez durmaz öter
Huyu var ki itten beter
Kuskunundan üste atar
Köpü köpe benzemiyor
Danamız var beş yüz elli
Kurt yemezse sayı belli
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Oynaması çifte telli
İpi ipe benzemiyor
Kul Kemalim don yamalı
Buna başka ne demeli
Doktor sahte diplomalı
Hapı hapa benzemiyor
Söz: Kul Kemal

Tiridine Bandım
Of oooof (Hey Heeey)
Sabahleyin erken çifte giderken amman amman
Öküzüm torbadan düşmüş gördün mü amanini yandım
Amanini amanini amanini yandım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para vidim aldım
Of oooof (Hey Heeey)
Manda yuva yapmış söğüt dalına amman amman
Yavrusunu sinek kapmış gördün mü amanini yandım
Amanini amanini amanini yandım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para vidim aldım
Of oooof (Hey Heeey)
Aşağıda pınar güzellerin yoludur amman amman
Tosya&#65533;da kuşağı ince belin gülüdür amanini
yandım
Amanini amanini amanini yandım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para vidim aldım
Of oooof (Hey Heeey)
Aşağıdan geliyor Türkmen koyunu amman amman
Selviye benzettim yarin boyunu amanini yandım
Amanini amanini amanini yandım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para vidim aldım
Of oooof (Hey Heeey)
Aşağıdan geliyor al yeşil bayrak amman aman
Sen kimin yarisin her yanın oynak amman amman
Amanini amanini amanini yandım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para vidim aldım
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Of oooof (Hey Heeey)
Sabah erken ezan okurken amman amman
Müezzin minareden uçmuş gördün mü amanini yand
Amanini amanini amanini yandım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para vidim aldım
Of oooof (Hey Heeey)
Neler geldi neler geçti felekten amman amman
Un elerken deve geçti elekten amanini yandım
Amanini amanini amanini yandım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para vidim aldım
(<i>Düğünlerde bağlantıdan sonra söylenir</i>)
Tiridine tiridine suyuna da bandım
Para vidim aldım bedava mı sandın
Oğlan bizim kız bizim
Halt (bok) yeme derviş tekkeyi bekle
Kaynak: Yöre Ekibi

Tiryaki Destanı
Bir söz geldi şimdi benim dilime
Bak şu tiryakinin haline
Sigarayı yakmış almış eline
Ekmek bile yemez buna şaşarım
Türkiye'de büyük ikram sigara
Tütünü bitince kalır avara
Ceketi pantolonu asar duvara
Öksürür sabaha kadar buna şaşarım
Tütünü bitti diye ediyor merak
Tabaka kağıdı varsa sigara sarak
Çocuklar geziyor ayaklar çırılçıplak
Ayakkabı almaz buna şaşarım
Tütünü bitti diye dışarı çıkar
Çokluğu küs de bundan çıkar
Tütün içenin hem ağzı kokar
Ağzı da kokulu buna şaşarım
Kaynak: Taha Sönmez

Toğcu Bağları
Toğcu Bağları'nda dimrit üzüm var
Eğlen yarim sana bir çift sözüm var
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Utandım da söylemedim oy yarim
Benim sende küçüklükten gözüm var
Toğcu Bağları'nda yedim üzümü
Horu Yaylası'na diktim gözümü
Vardım baktım yaylasında yoğumuş
Yeşil çimenlere sürdüm gözümü

Sayfa 2615

Tokat'a gidemiyom yarim sana çorap alayım
Ah nerelerine nerelerine
Bilmiyon mu kömür gözlüm
Aha buralarıma buralarıma
Fadimem fistan kırmalar
Ceviz dalı ırgalar
Sevdiğini gören kızlar
Sağını da solunu ırgalar

Kaynak: Hüseyin Hüsrevoğlu
Kaynak: Fikriye Meşhur

Tokat Yaylasında Yaylayamadım
Tokat yaylasında yaylayamadım
Divane gönlümü eyleyemedim
Hamdi kardaşıma söyleyemedim
Vurma zalim vurma kama yarası
Bura meydan yeri değil sokak arası
Ay karanlık bir gecede vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni
Evimizin önü bir büyük avlu
Avlunun içinde kıratım bağlı
Yağlı kurşun yedim ciğerim dağlı
Vurma zalim vurma kama yarası
Bura meydan yeri değil sokak arası
Ay karanlık bir gecede vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni

Tokat'a Varmadın Mı
Tokat'a varmadın mı
Sen gelin olmadın mı (ah canım ah)
Seni zalımın oğlu
Sen cahil olmadın mı (sürmeli gözlerin melul)
Tokat yolu düz gider
Bir incecik kız gider (ah canım ah)
O gız yolun şaşırmış
İnşallah bize gider (sürmeli gözlerin melul)
Tokat'ın minaresi
Hayli çeker arası (ah canım ah)
Sürmel kızı vermişler
Yüreğimde yarası (sürmeli gözlerin melul)
Kaynak: Şevket Uçaravcı

Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Tokat'ın Mezerliği

Tokat'a Gidemiyom

Ah Tokat'ın mezerliği de
Top biter üzerliği
Dünya güzeline benzer
Yarimin güzelliği

Tokat'a gidemiyom yarim sana fistan alayım
Ah nerelerine nerelerine
Bilmiyon mu kömür gözlüm
Aha buralarıma buralarıma
Fadimem fistan kırmalar
Ceviz dalı ırgalar
Sevdiğini gören kızlar
Sağını da solunu ırgalar
Tokat'a gidemiyom yarim sana potin alayım
Ah nerelerine nerelerine
Bilmiyon mu kömür gözlüm
Aha buralarıma buralarıma
Fadimem fistan kırmalar
Ceviz dalı ırgalar
Sevdiğini gören kızlar
Sağını da solunu ırgalar
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Hoptina ninanay tombul gelin
Hoptina ninanay şu kimin yari
Hoptina ninanay sen gel beri
Vay Tokat'a varacağım da
İfade vereceğim
Dünya güzelle dolsa da
Gız seni alacağım
Hoptina ninanay tombul gelin
Hoptina ninanay şu kimin yari
Hoptina ninanay sen gel beri
Armudun dibi guyu da
Uyu sevdiğim uyu
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Adam serhoş mu olur da
İçdiğim üzüm suyu

Tomurcuk Tomurcuk Gözleri Boncuk Boncuk
Yaşıtım Değilsin Sen Sevimli Tatlı Çocuk

Hoptina ninanay tombul gelin
Hoptina ninanay şu kimin yari
Hoptina ninanay sen gel beri

Kaynak: Fatih Kısaparmak

Kaynak: Bektaş Yıldız

Tombulum (Bahçe Bara Mı Gider)
Bahçe bara mı gider
Ayva nara mı gider
Bahçeci gadan alam
Bu yol yaramı gider
Haydi benim tombulum
Semtine düştü yolum
Bir daracık sokakta
Yara kavuştu kolum
Su koydum su tasına
Gül diktim ortasına
Beni yardan ayıran
Çıkmasın haftasına
Haydi benim tombulum
Semtine düştü yolum
Bir daracık sokakta
Yara kavuştu kolum
Arpa Ektim hozana
Gottik boylar uzana
Ben yarımı yolladım
Beşibirlik kazana
Haydi benim tombulum
Semtine düştü yolum
Bir daracık sokakta
Yara kavuştu kolum
Kaynak: Yöre Ekibi

Tomurcuk
Küçüksün Küçücüksün Açmamış Tomurcuksun
Sevda Senin Neyine Daha Sen Bir Çocuksun
Tomurcuk Tomurcuk Gözleri Boncuk Boncuk
Yaşıtım Değilsin Sen Sevimli Tatlı Çocuk
Canımın Cananısın Ömrümün Fermanısın
Aşın Yaşı Sorulmaz Sen Benim Belalımsın
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Top Yatağın Önü Kahve
Top yatağın önü kahve
Oturmuşlar tayfe tayfe
Beyaz fincan siyah kahve
Yeter olsun yeter olsun
Kız dillerin şeker olsun
Top yatağın önü tunca
Kızları benzer turunca
Anası kızından gonca
Yeter olsun yeter olsun
Kız dillerin şeker olsun
Top yatağın önü marul
Sular akar hanl harıl
İnce belden sıkı sarıl
Yeter olsun yeter olsun
Kız dillerin şeker olsun
Kaynak: Selahattin Tekakçe

Topak Daşın Kenarı (Hey Nari)
Hey nari topak daşın kenarı
Naride dibinde yedik nari
Heynarı aldattı da gelmiyor
Naride seni alaram deyi
Naride vur dibekler oynasın
Nari oy çal bilekler oynasın
Naride vur dibekler inlesin
Nari oy çal bilekler oynasın
Hey nari karşıdan el eyleme
Nari oy kız beni del eyleme
Oy nari de öldürürsen sen öldür
Nari oy kötüye kul eyleme
Naride vur dibekler oynasın
Nari oy çal bilekler oynasın
Naride vur dibekler inlesin
Nari oy çal bilekler oynasın
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Kaynak: Çekiç Ali

Topal Eşşekle
Büyükler haklıdır, çalış demekle
Yaşanmaz ki hırka yavan ekmekle
Çalıştık biz boşa bunca emekle
Bağlantı
Ey dünya ağır ol, azıcık bekle
Katıldık kervana topal eşşekle
Çüş yavrum çüş çüş, çatlama bekle
Katıldık kervana topal eşşekle
Atom, gaz, benzin neyimize gerek
Kokar yakıtımız mis gibi tezek
Akıntıya karşı çekeriz kürek
Bağlantı
Neyimiz noksandır bizim dünyadan
Yağ Amerika'dan, un Almanya'dan
Eşşeği boyadık bizim boyadan
Bağlantı
Söz: Aziz Nesin

Topçam Yaylası (Teyfik)
Topçam yaylası düz yıldız ışılar
Teyfik'i vurdular kanlar fışılar
İmdadıma gelmez hain uşaklar
Teyfiğim Teyfiğim aslan Teyfiğim
Topçam yaylasına yaslan Teyfiğim
Atımı bağladım Topçam düzüne
Domdom kurşunları değdi dizime
Benden selam olsun elin kızına
Teyfiğim Teyfiğim aslan Teyfiğim
Topçam yaylasına yaslan Teyfiğim
Kaynak: Ufuk Güneşen

Toplandı Redifler (Gidelim)
Toplandı redifler düştü gayretle
Mevla zeval vermez dinü devlete
Şehit olanlar doğru gider cennete
Şehitler hep bayrak açmış gidelim
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Erzurum şehrini kör moskof yıktı
Kadını erkeği ateşe yaktı
Sabi çocukları süngüye taktı
Sabilerin imdadına gidelim
Biz ehli islamız doğruyuz doğru
Onlar kör moskoftur evvelden eğri
Ağlaman kardeşler dini bir uğru
Ehli islam düğün kurmuş gidelim
Her nereye varsak hak bizden olur
Bize dokunanlar Allahtan bulur
Allahın aslanı Ali duyulur
Zülfikarın arkasından gidelim
Der Said İslamız çekersek cefa
Yarin mahşer günü süreriz sefa
İki cihan serveri Mehmet Mustafa
Ümmetini bunda komaz gidelim
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Toprağa Yağmurun Susayışında
Toprağa yağmurun susayışında
Bin sevda dolaşır döner başımda
Derbeder olmuşum gençlik yaşımda
Ben seni efendim özler dururum
Sevdaya tutkulu yürek dilinmez
Yaşayıp görmeden kader bilinmez
Nasibe yazılan yazı silinmez
Ben seni efendim bekler dururum
Rüyama girmesen hayalimdesin
Baktığım çiçek gül minesindesin
Gönül gözlerimin haresindesin
Ben seni efendim izler dururum
Ecele yalvardım seni görmesin
Günlere yalvardım üzüp gelmesin
Adını anmam ki kimse bilmesin
Ben seni efendim izler dururum
Kaynak: Hüseyin Ayca

Toprak (Seher Yeli)
Seher yeli sevdiğime haber ver
Kokusunu rüzgar ile göndersin
Eğer ondan başka bir yar seversem
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Şu yüreğim toprak ile sözlensin
Hey sözlensin
Güller ile bezemişim ismini
Rüyalarda görür oldum yüzünü
Gurbet diye unutmasın sözünü
Ben ölürsem toprak ile sözlensin
Hey sözlensin
Seher yeli sevdiğime haber ver
Mektupları selamları tez gelsin
Eğer ondan başka bir yar seversem
Şu yüreğim toprak ile sözlensin
Hey sözlensin
Güller ile bezemişim ismini
Rüyalarda görür oldum yüzünü
Gurbet diye unutmasın sözünü
Ben ölürsem toprak ile sözlensin
Hey sözlensin
Kaynak: Ertuğrul Polat

Toprak Olup Gittiler
Nice arif canlar nice kamiller
En sonunda toprak olup gittiler
İnsanlığa yol gösteren alimler
En sonunda toprak olup gittiler
Nice evliyalar hice Veliler
Nice akıllılar nice deliler
Evrensel hakların piri Aliler
En sonunda toprak olup gittiler
Dört kitabı insanlıkta bulanlar
İlim deryasında kaptan olanlar
Nice hükümdarlar nice sultanlar
En sonunda toprak olup gittiler
Şah Müslüm'den önce gelen ozanlar
Uygarlığı yıllar önce sezenler
İlimce konuşup ilim yazanlar
En sonunda toprak olup gittiler
Kaynak: Müslüm Dalkılıç

Toprakköprü Toprakköprü
Toprakköprü Toprakköprü
Bağın da bahçen şen olsun
Hasan da beyim öldün ise
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Sayfa 2618

İspiroğlu sağolsun
Yağma da yağmur esme de rüzgar
Yolda yolcum var benim
Islahane çarşusunda
Bir ala gözlüm var benim
Döşediler galdurumu
Hasan da yeni çarşuya
Durma Hasan çay çağlıya
Geçemezsin garşuya
Yağma da yağmur esme de rüzgar
Yolda yolcum var benim
Islahane çarşusunda
Bir ala gözlüm var benim
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Topyatağın Önü Gayfe
Topyatağın önü gayfe
Ah oturmuşlar tayfe tayfe
Beyaz fincan siyah gayfe
(Bağlantı)
Ah yeter olsun yeter olsun
Kız dillerin şeker olsun
Topyatağın önü marul
Ah sular akar harıl harıl
İnce belden sıkı sarıl
Bağlantı
Kaynak: Selahaddin Tekakçe

Tosun Ağanın Ölümü
Gelin dostlar helallaşmak çağıdır
Gidiyorum vatanımdan ilimden
Yalan dünya bir gülistan bağımış
Deremedim eyvah geçti elimden
Kara çadır Kızılırmak salında
Tabiblerim melhem tutar elinde
Bir hasretim vardır Mekke yolunda
Çok götürün selamımı dilimden
Felek bakmaz mısın fakir halime
Ufak yavrularım gelsin yanıma
Azrail vurunca pençe canıma
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Kırmak ister kollarımı dalımdan
Felek sana emanettir bu canım
Yaralıyım kanlar saçar bedenim
Ağlar baş ucumda çifte fidanım
Ayrı düştüm bir çift gonca gülümden
Bakmazmısın şu dağların pusuna
Bacısı Fedime girsin yasına
Bir ben değil herkes yandı Tosun'a
Der Said'im çare gelmez elimden

Sayfa 2619

Ellere gerdan sırası da var
Babasının dolu dolu parası da var
Gerdanında sıra sıra lirası da var
Elinde testisi gider pınara
Köylü kızı arar isen köyünde ara
Sırma saçlarını elinde tara
Ellere gerdan sırası da var
Babasının dolu dolu parası da var
Gerdanında sıra sıra lirası da var

Tosun At Yorulur

Köylü kızı oturmuş çıkrık başına
Yeni girmiş on üç on dört yaşına
Sürmeler mi çekmiş hilal kaşına

Tosun at yorulur gönül yorulmaz
Uyanık sevdalara karşı durulmaz
El kızı bulunur da gardaş bulunmaz

Ellere gerdan sırası da var
Babasının dolu dolu parası da var
Gerdanında sıra sıra lirası da var

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Eyvah bana yazık oldu
Sebebim sana sana Sürmelim vay
Tosun atın iyisine de binerler
Binerler Hasbahçelere inerler
Nazlı yare kara haber verirler
Eyvah bana yazık oldu
Sebebim sana sana Sürmelim vay
Ne bakarsın kara gözlüm kapıdan
Seni beni doğru yollardan sapıtan
Ben gelemedim zebaniler gelsin hakkından
Eyvah bana yazık oldu
Sebebim sana sana Sürmelim vay
Ayağına giyer allı karaviz
Günde bir tafıra döner akbeniz
Ellerin yarine benzemez soysuz
Eyvah bana yazık oldu
Sebebim sana sana Sürmelim vay

Kaynak: Perihan Altuncu

Toy Toy Toy Toydu Bugün
Toy toy toy toydu bugün
Bizim evde toydu bugün
Oynayak gülek gülüm hey
Toy toy toy toydu bugün
Bizim evde toydu bugün
Sevde diyek oynayak gülek
Tez olun çift göz olun
Hamuy oynasın
Yol verin gızlara yol verin
O güler yüzlere yol verin
Yol verin oynasınlar gızlar
Yol verin oynasınlar
Toy toy toydu bugün
Bizim evde toydu bugün
Oynayak gülüm hey
Toy toy toydu bugün
Bizim evde toydu bugün
Sevde diyek oynayak gülek

Kaynak: Ahmet Çopur

Tosya'dan Geliyor Pirinci
Tosya'dan geliyor pirinci aman
Köylü kızı köyünde de birinci aman
Ölüyorum onu görünce aman
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Söz verin tez söz verin
Aşık okusun
Söz verin sazlara
Söz verin neşeli sözlere
Söz verin söz verin aşık okusun
Söz verin okusunlar
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sevinir eller gülür eller bizim eller
Sevinsin eller gülsün eller bizim eller
Yol verin igitler oynasın
O meydan gızışsın gaynasın
Yol verin igitler oynasın
O meydan gızışsın gaynasın
Yol verin oynasınlar
Kaynak: Bilinmiyor

Toycular Yar Can
Toycular yar can
Kolunda mercan
Men sana hayran
Uy aman aman

Sayfa 2620

Toz Oldu Duman Oldu
Hüzün bir akşamın yükü üstümde
Çöktü kalkamadım kime ne deyim
Hayat kulvarında savruldu külüm
Boz bulut içinde kaldım ne deyim
Toz duman oldu önüm
Görünmez sağım solum
Tutmuyor elim kolum
Kime ne deyim
Seller aktı balçıklarım ıslandı
Kor içinde ah yüreğim dağlandı
Yoruldu bedenim dala yaslandı
Bir yolun sonuna geldim neyleyim
Kaynak: Lütfü Gültekin

Ben giderim Vestana
Yarim için fistana
Yare fistan yakışır
Ah bir giyse üstüne
Toycular yar can
Kolunda mercan
Men sana hayran
Uy aman aman
Evleri yol üstüdür
Kemeri bel üstüdür
Her gün geçme buradan
Demesinler dostudur
(<i>Her dem gidem o yare</i>)
(<i>Goy desinler dostudur</i>)
Toycular yar can
Kolunda mercan
Men sana hayran
Uy aman aman
Men giderim hamama
Demeyin gaynanama
Gaynanam bostancıdır
Mennen ister şamama

Tozar Elvan Elvan (Olur Gider)
Deli poyraz gibi divane gönlüm
Tozar elvan elvan savrulur gider
Bir rüya misali mihmane ömrüm
Solar elvan elvan an olur gider
Kar çiçeği kır çiçeği istiyor
Arar elvan elvan yorulur gider
Her güzele mehil verip kanıyor
Yanar elvan elvan kül olur gider
Çağlari’m çağlarım coşar çağlarım
Ummanı deryaya taşar çağlarım
Nice olur gönül naçar hallarım
Şaşar elvan elvan san olur gider
Kaynak: Aşık Çağlari

Töre
Bugün için mi verdin bu bedeni
Bu vicdan mı insanlık mı töre mi
Ne zalım adetimiz var ya Rabbi
Miras kavlettiler bana yengemi vah vah

Toycular yar can
Kolunda mercan
Men sana hayran
Uy aman aman

Ölmem mi
Beni taşlara vurun
Tabuta kanımı sürün
Aynı tabut içinde
Kardaşıma götürün

Kaynak: Hüsamettin Subaşı

Farkeder mi ha yengemmiş ha bacım
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Yatağında nasıl yatam kardaşım
Ben gibi bahtı karalı var mıdır
Töreymiş yengemi alacakmışım
Ölmem mi
Beni taşlara vurun
Tabuta kanımı sürün
Aynı tabut içinde
Kardaşıma götürün
Bu cemaat eşim dostum gitmesin
İmam burda babam şahitlik etsin
Bacım dediğim yengemin yerine
Nikahım mezar taşıma kıyılsın
Ölmem mi
Beni taşlara vurun
Tabuta kanımı sürün
Aynı tabut içinde
Kardaşıma götürün
Kaynak: Arif Çelik

Tövbe Günahıma Estağfurullah
Hatalar eyledim noksandır işim
Tövbe günahıma estağfurullah
Muhammet Ali'ye bağlıdır başım
Tövbe günahıma estağfurullah
Şah Hasan Hüseyin balkır nur ise
İmam Zeynel sır içinde sır ise
Özümüzde benlik kibir var ise
Tövbe günahıma estağfurullah
Muhammet Bakır'ın izinden çıkmam
Şah İmam Cafer'den gayrıya bakmam
Hatıra değip de gönüller yıkmam
Tövbe günahıma estağfurullah
Musa-yı Kazım'a daim niyazım
Ali Irıza'ya bağlıdır özüm
Eksiklik noksanlık hep kusur bizim
Tövbe günahıma estağfurullah
Taki ile Naki benziyor aya
On'ki İmam kusurlara kalmaya
Ettiğimiz kötü işler bed-huya
Tövbe günahıma estağfurullah
Hasan Askeri'nin gülleri bite
Mehdi gönlümüzün gamını ata
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Sayfa 2621

Söylenen yalana kova gıybete
Tövbe günahıma estağfurullah
Pir Sultan Abdal'ım Bağdat Basıra
Böyle güne kaldık böyle asıra
Sen keremkanısın kalma kusura
Tövbe günahıma estağfurullah
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Trabzon'dan Biz Geldik
Trabzondan Biz Geldik
Geldik Bindik Kayığa Da
Geldik Bindik Kayığa
Sular Bizi Üfürdü
Götürdü Bizi Istanbul'a Da
Götürdü Bizi Istanbu'a
Ha Bunu Böyle Yaparız
Gümüşten Kalaylarız Da
Gümüşten Kalaylarız
Üç Tencere Bi Tava
Kaça Kalaylarsınız Da
Üç Tencere Bir Tava
On Beşe Kalaylarız

Trabzon'dan Çıktım (Kahya)
Trabzon'dan çıktım uzun yazılar
Yağlı kurşun yedim yaram sızılar
Evde ağlaşıyor körpe kuzular
Okuyun fatiha Kahya ruhuna
Arkadaşlar deyin ne oldu size
Şimdi anladım ben vurgun var bize
Makineyi çevirin kan çıktı dize
Okuyun fatiha Kahya ruhuna
Çömlekçi'den çıktım başım selamet
Postbaki'ye vardım koptu kıyamet
Çocuklarım olsun hakka emanet
Okuyun fatiha Kahya ruhuna
Kaynak: Osman Bicioğlu

Trabzon'un Etirafı Meteriz
Trabzon'dan çıktım başım selamet
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Sayfa 2622

Taşköprü 'ye geldim koptu kıyamet
Şu askerlik şimdi de büküyor belimi
Kafir düşman bombardıman ediyor evimi
Trabzon'un dört tarafı iskele
Ne aylık var ne yıllık var askere
Sultan Reşat vermez bize teskere
Şu askerlik şimdi de büküyor belimi
Kafir düşman bombardıman ediyor evimi

Beydağı'na kar yağar (Ley ley limi limi ley)
Kar altında güller var (Mini mini güzel gel bize)
Ben mahleden geçerken (Ley ley limi limi ley)
Pencereden yar bakar (Mini mini güzel gel bize)
Çarmuzu'nun kızları (Ley ley limi limi ley)
Koyu kahve gözleri (Mini mini güzel gel bize)
O yardan mektup geldi (Ley ley limi limi ley)
Sevindirdi bizleri (Mini mini güzel gel bize)
Kaynak: Adnan Gül

Trabzon'un arkasında meteriz
Meterizden telli kurşun atarız
Üç kardaşık bir orduya yeterim
Şu askerlik şimdi de büküyor belimi
Kafir düşman bombardıman ediyor evimi
Karadeniz inim inim iniler
Aldı gitti nazlı yari gemiler
Şu askerlik şimdi de büküyor belimi
Kafir düşman bombardıman ediyor evimi
Kaynak: Pertev Naili Boratav

Tren Geldi Mormana'ya Dayandı
Tren geldi Mormana'ya dayandı
Celeplerim al kanlara boyandı
Tren beni kesti bekçi uyandı
Bir felek vurdu da bir de sen vurdun
Hemi malım gitti hemi de canım
Bekçi yok mu senin dinin imanın
Çeksen gırmızıyı göstersen ganım
Bir felek vurdu da bir de sen vurdun
Tamey gümenlidir (goyunludur) oğlan olacak
Oğlan olup da ne hayrını görecek
Bir dul garı ne dayayı görecek
Bir felek vurdu da bir de sen vurdun

Tren Gelir Hoş Gelir
Tren gelir hoş gelir
Beyaz mendil boş gelir
Hasibe'min yanağı
Gözlerime hoş gelir
(Bağlantı)
Ayvalar olsun yiyenler doysun
Kaymak yumak Hasibem cilveye doysun
Aman demeli fındık yemeli
Telli gözlü Hasibe'me neler demeli
Amman aşşarı yandım aşşarı
Telli gözlü Hasibem çık dışarı
Amman anneler yandı yareler
Telli gözlü Hasibem un alar eler
Tren gelir yel gibi
Sular akar sel gibi
Hasibe'min yanağı
Taze açmış gül gibi
Bağlantı
Meşe yandı kül oldu
Külün dibi yol oldu
Hasibe'yi sorarsan
Yandı yandı kül oldu
Bağlantı

Kaynak: Haydar Doğan

Kaynak: Ömer Doğan

Tren Gelir Hoş Gelir

Tren Gelir Kışladan

Tren gelir hoş gelir (Ley ley limi limi ley)
Odaları boş gelir (Mini mini güzel gel bize)
Duydum yar bize gelmiş (Ley ley limi limi ley)
Sefa gelir hoş gelir (Mini mini güzel gel bize)

Tren gelir kışladan
Direkleri vişneden (Nevruz gelin yürü)
Yar bana işmar etti
Ak pınardan çeşmeden (Nevruz gelin yürü)
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(Bağlantı)
Yürü yavrum yürü
Yürüteyim seni
Yat dizimin üstüne
Uyutayım seni

Sayfa 2623

Ellerin yazdığı bu kadar olur
(Amman aman amman amman)
(Asker yeni yarini ister)
(Ne karışır kaynanam)
(Bir oğlan beni besler)
Kaynak: Bilinmiyor

Tren gelir yanaşır
İçi dolu çamaşır (Nevruz gelin yürü)
Yarim inmiş geliyor
Hepsi birden kamaşır (Nevruz gelin yürü)
Bağlantı
Kaynak: Burhan Gökalp

Trene Bindi De Savuştumola
Trene bindi de savuştumola
Erzurum dağlarını aşdımola
(Amman aman amman amman)
(Şinanay ninayni)
(Yarim asker gayri)
Kara gözlerine gurban olduğum
Asker elbisesi yakıştımola
(Amman aman amman amman)
(Asker yeni yarini ister)
(Ne karışır kaynanam)
(Bir oğlan beni besler)
Erzurum dağında askerler gezer
Adam sılasından böyle mi bezer
(Amman aman amman amman)
(Şinanay ninayni)
(Yarim asker gayri)
Haftadan haftaya mektubun yazar
Gönder mektubunu gönlüm eyleyim
(Amman aman amman amman)
(Asker yeni yarini ister)
(Ne karışır kaynanam)
(Bir oğlan beni besler)
Yüksek minarede okunur ezen
Dizlerim tutmuyor evini gezen
(Amman aman amman amman)
(Şinanay ninayni)
(Yarim asker gayri)
Okumuş değilim bir mektup yazam
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Treni Kaçırdık (Gurbet Elde)
Gurbet elde bir hal gelirse baş’a
Halini arayıp soran bulunmaz
Yüreğin kafeste çırpınır boşa
Hasret yarasını saran bulunmaz
Evine girersin ev başa çöker
Dışları çıkarsın el dudak büker
Sahibin yok ise kahrın kim çeker
Virane bağını deren bulunmaz
Buram buram sıla tüter gözünde
Viran halin matem olur sazında
Dört mevsimin kışa döner özünde
Mayısta bahara giren bulunmaz
Kadim dostlar medet etmez el olur
Ela gözler ağlar ağlar sel olur
Başın dara düşer serin del olur
Delinin bendini gören bulunmaz
El ayaktan yüzden kanın çekilir
Suyun ısıtılır kefen dikilir
Boyun ölçüsünde tabut çakılır
Belki de bir mana veren bulunmaz
Der İlhami derya geçtim boyladım
Saz ile söz ile gönül eyledim
Desem sevdim başka kime neyledim
Bu saatten sonra tren bulunmaz
Kaynak: İlhami Arslantaş

Trenin Paftaları
Trenin paftaları
Üstünün noktaları
O yar gelecek diye
Sayarım haftaları
Ağbom ağbom can ağbom
Sebebim oldun ağbom
Sebebimsin ağbom
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Tren geliyor tren
Yari bana getiren
Bu postaya çıkmadı
Genç ömrümü bitiren

Sayfa 2624

Ter-kir sile sile kalmadı mendil
Geceler çok uzun yetmiyor kandil
Malkoç Ali buldu tertemiz bir dil
Dost eline vardık ben artık kanmam
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Ağbom ağbom can ağbom
Sebebim oldun ağbom
Sebebimsin ağbom
Tren düdük çalıyor
Aklım baştan alıyor
Şu hasretlik günümde
Beni derde salıyor
Ağbom ağbom can ağbom
Sebebim oldun ağbom
Sebebimsin ağbom
Kaynak: Mediha Yılmaz

Tumba Tepesi (Reşit Ağa)
Reşit Ağanın hareminde dutlar yellenir
Saliye hanım almış aynayı kendisi tellenir
Reşit Ağanın hareminde karaburun toskası
Ne yaptıysa yaptı ya Saliye tizenin mıskası
Aşaki maleden yukarki maleye sen mi gezersin
İlyas gibi nişanlını bırakıp Necibe mi gidersin
Reşit Ağanın hareminde tavuklar cıklar
Saliye'yi annesi almış Necibe fışlar

Trenin Yolları Demir Değil Mi

Kaynak: Sayme Kuru

Trenin yolları demir değil mi
Treni yürüten kömür değil mi
Hekimhan’a gitmek ömür değil mi
Onun için arz eyleyim sılayı

Tuna Nehri Akmam Diyor

Malatya’dan her gün tren vızılar
Hasta düştüm ciğerim sızılar
Hekimhan’da kaldı körpe kuzular
Onun için arz eylerim sılayı
Kaynak: Kemal Keskin

Truva Atı
Kiminle dans eder truva atı
Dedem anlatmıştı sana inanmam
Beyni odundanmış yüreği katı
Bu faslı çok gördük ben artık kanmam
Kaynamış çorbaya su katılır mı
Hayvan borsasında dost satılır mı
Düşman pusu kurmuş yan yatılır mı
Doğru yola girdik ben artık kanmam
Mücevherler yanlış yerde sırıtır
Acemi avcılar ırmak kurutur
Emanet fistanla gerdan kırıtır
Zor şifreyi kırdık ben artık kanmam
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Tuna nehri akmam diyor
Kenarımı yıkmam diyor
Ünü büyük Osman Paşa
Pilevne'den çıkmam diyor
Düşman Tuna'yı atladı
Karakolları yokladı
Osman Paşa'nın kolundan
Beş bin top birden patladı
Kılıncımı vurdum taşa
Taş yarıldı baştan başa
Ünü büyük Osman Paşa
Askerinle binler yaşa
Kaynak: Yöre Ekibi

Tuna Seli (Ali Deyü)
Tuna seli Murat milli mübarek
Akar m'ola acep ya Ali deyü
Ay kaşlı gün yüzlü dostun yoluna
Bakar m'ola acep ya Ali deyü
Âşık oldum maşukumu gözleyip
Muhabbetin can evinde gizleyip
Sinesini aşk oduna közleyip
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Sayfa 2625

Yanar m'ola acep ya Ali deyü

Ya katlime ferman

Beni büryan etti hublar ateşi
Sevdadan fark edemedim bu başı
Mahtaban yüzüne mahitap kaşı
Yıkar m'ola acep ya Ali deyü

Başı daralınca Yılmaz'ın
Baktı atacak taşı yoktu
Baktı eli durmuş ayağı durmuştu
Vurulmuştu
Çıkardı yüreğini kan içinde
Çarptı kötünün kafasına
Hay bu nasıl devran

Ferhat olan vaz mı gelir Şirin'den
Ben yari severim gayet derinden
Gül ü reyhan misk ü anber terinden
Kokar m'ola acep ya Ali deyü

Kaynak: Aşık Veli

28
Nisandı
Yavri
Hey
Ham
Meyveyi
Kopardılar
Dalından

Turan Emeksiz

Kaynak: Enver Gökçe

Bir yürüyüş eylediler sabahtan
Ilgıt ılgıt kan gider loy loy
Dayan dizlerim dayan
Ağla gözlerim ağla
Namlu puşt olmuş atayağı puşt
Yine düşman elindeydi vatan

Turgayım

Bir oğul çıktı Malatya'dan
Anası Yılmaz çağırırdı
Haram süt emmemişti anadan
Ve Beyazıt derler bir büyük alan

Kar kapadı yolu geçemiyorum
kısmette nazar var seçemiyorum
korkumdan su bile içemiyorum
kara bahtıma ben yanan Turgayım

Düşman sarmıştı sağı solu
Düşman çok cephane yoktu
Yetişmemişti daha Cemal Paşa kolu
Amandı el aman

Bursa'dan Libya'ya vardım Ankara
Saçım beyazladı bahtımsa kara
Kul odur ki yalnız Rabb'e yakara
Güneşe bakıp da donan Turgayım

Tank paletleriydi alanda dönen
Kusan namlularda kalleş ölümcül
Ve vuran ve kıran ve haykıran
Malatyalı şöyle baktı bir
Ana baba günüydü herhal
Her yönde toz duman

Canından bir parça bıraktı geldi
Mızrapta hüzün var yüreği deldi
Ankara'dan esen hicranlı yeldi
İyi niyetiyle kanan Turgayım

Veli'm eyder gülyüzlü yar görüne
Gönül tozlu yola düşüp sürüne
Muhammet aşkına meydan yerine
Çıkar m'ola acep ya Ali deyü

Vay anam vay
Bu belalı başınan
Kime ne diyem
Kime ne diyem
Nerelere gidem
Ya derdime derman
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Görenler de beni uncu sanıyor
Sıcak kanlı isem yüncü sanıyor
Alemlerde olmam güncü sanıyor
Kırık dökük dala konan Turgayım

Malkoç Ali ağıt yaktı dostuna
Fanilik aşısı vurdu postuna
Aldanıp da isyan dökme testine
Ömrü dikensiz gül sanan Turgayım
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Turgu Oruu (Tuva Halk Irı)
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Pejinden üngenden beer
Bejen aldan kona berdim
Bejen teve baraanımnı
Inda kağaş çorup ormen
Aalımdan üngenden beer
Aldan jeden kona berdim
Aldan teve baraanımnı
Artta kağaş çorup ormen
Jeerimeyden üngenden beer
Jeden aldan kona berdim
Jeden teve baraanımı
Jerde kağaş çorup ormen
Anay kara şuujarımnı
Saktıpla kelirimge
Aldan teve baraan sugda
Çünün keree bolur iğne
Meen karam şuujarnı
Saktıbla kelirimge
Bejen teve baraan sugda
Çünün keree bolur iğne
Anay karam saktarımga
Aldan teve çoruu çımcak
Ergimimni saktarımga
Engin teve çoruu çımcak
Kaynak: Bilinmiyor

Turgut Yalçın Dedi Ki
Temmuz otuz birde geldim dünyaya
Uzadıkça ömrüm düştüm hay haya
Resmi gezer değer vermem her baya
Gaddar insanlarla aram yok benim
Ucuz malı almam yetime değmem
Tüccara tetcala boynumu eğmem
Yalancı insanı hayatta sevmem
Alnım açık kara damgam yok benim
Lokma buldum ise katıksız yedim
Çaresiz dertlere dermanım dedim
Işıtan semtinden göçmek istedim
Neyleyim bir evlik param yok benim
Kaynak: Erşani Yiğittürk
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Sayfa 2626

Turna Gibi Bir Muamma
Turna gibi bir muamma
İner Ali Ali diye
Adını sormadım amma
Konar Ali Ali diye
Ak üstünde karaları
Salmış saçın turaları
Ah ettikçe yaraları
Sızlar Ali Ali diye
Dersim ellerinden soyu
Selviye benziyor boyu
Sanki abu kevser suyu
Sunar Ali Ali diye
Şah merdana boyun büker
Bütün evren teker teker
Baktım bir can semah döner
Hü der Ali Ali diye
Ak gerdanda zülfükarı
Gönüldeki bütün varı
Kerbelada zarı zarı
Yanar Ali Ali diye
Zeynel der ki doğan güneş
Huri meleklerine eş
Alev alev düşen ateş
Söner Ali Ali diye
Kaynak: Zeynel Aba

Turnalar (Gurbet Ellerinde Kaldım)
Gurbet ellerinde kaldım yalınız
Sesime ses katın telli turnalar
Bizim ele uğrar ise yolunuz
Bir haber getirin allı turnalar
Uçun boynunuzu uzatın gelin
Kanatlarınızı bezetin gelin
Aman kendinizi gözetin gelin
Alıcı kuş sağlı sollu turnalar
Özeri’yim yine çıktım çileden
Gurbet beni yakıp yakıp kül eden
Yine bir haber yok bana sıladan
Ötüşünüz dertli belli turnalar
Kaynak: Aşık Özeri
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Turnalar (İki Turnam Gelir)
İki turnam gelir akli kareli
Birini avcı vurmuş da biri yareli
O da bencileyin bahti kareli
Allı turnam gel halime bak benim
Turnalar hey yavrular hey
Turnam saf saf oldu göğe süzüldü
Avcı vurdu Kateri bozuldu
Kelleri hep bir yana dizildi
Kelle ağlar kervan ağlar yar ağlar
Turnalar hey yavrular hey
Turnam ne gezerzin Çukurova'da
Eşin gelmiş seni bekler yuvada
Kendim gurbet elde gönlüm sılada
Bir ok değdi ciğerime vah benim
Turnalar hey yavrular hey

Sayfa 2627

Pervane ol yarin kulu turnalar
Kaynak: Aşık Sıtkı

Turnalar (Turnam Ne Diyardan)
Turnam ne diyardan gelip geçersin
Bir haber sorayım durun turnalar
Benim Han Aslı'mdan haberdar mısın
Bana bir teselli verin turnalar
Kaküller perişan telleri uğru
Dayanmaz cevrine aşığın bağrı
Azmedip gidersen Bağdat'a doğru
Çöller safasını sürün turnalar
Kılavuzun yanlış yola girerse
Şahin tutup tellerini yolarsa
Alayların bölük bölük bölerse
Ayrılık nic'olur görün turnalar

Kaynak: İbrahim Berberoğlu

Turnalar (Pervaz Vurup)
Pervaz vurup gökyüzünde dönünce
Dinley'n tarif edem yolu turnalar
Hidayet Mevla'dan kalkın deyince
Gözetleyin sağı solu turnalar
Varıncağız Amasya'nın üstüne
Secde kılın Hamdullah'ın postuna
Dergahını damanına destine
Ezelden demişiz beli turnalar
Durmayın Çetmi'de açın pervazı
Ali Pir Civan'a eyley'n niyazı
Hacıköy'de şehitlerin şahbazı
Onun da bir ismi deli turnalar
Merzifon'dan seyreyleyin obayı
Kılavuz eyleyin bad-ı sabayı
Ziyaret eyleyin Pir-i babayı
Hoştur o sultanın hali turnalar
Bir gececik yatın Kırklar dağında
Bülbül öter bahçesinde bağında
Açın kanatları seher çağında
Seyredin ülkeyi ili turnalar
Hamdülillah gören çeker mi yası
Pirim Bektaş Veli mülkün ihyası
Nur-i Cemalettin hasların hası
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Kerem der ki bu sözümü fevt etmen
Vakitli vakitsiz yollara gitmen
Avcılar duymasın çağrışıp ötmen
Ayrılık yakındır erin turnalar
Kaynak: Aşık Kerem

Turnalar (Uğrar İse Yolunuz)
Yüce dağbaşında uçan turnalar
Var mı sizin vatanınız eliniz
Bir selam var göndereyim yarime
Bizim köye uğrar ise yolunuz
Turnam geçerseniz dostun elinden
Gurbet elde kimse sormaz halimden
Bir selam söyleyin benim dilimden
Nazlı yare uğrar ise yolunuz
Giderseniz karlı dağın ardına
Selam söyle aslanına kurduna
Kimseler konmasın yayla yurduna
Nazlı yare böyle söylen turnalar
Kaynak: Hüseyin Kırmızıgül

Turnalar Ali'mi Görmediniz Mi
Yemen ellerinden beri gelirim
Turnalar Ali'mi görmediniz mi
Hava üzerinde sema ederken
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Turnalar Ali'mi görmediniz mi
Şah'ım Hayber kalesini yıkarken
Nice Yezit halka olup bakarken
Muhammet Mustafa Hacc'a çıkarken
Turnalar Ali'mi görmediniz mi
Kim gördü deryada balık izini
Eğildi Kanber'in öptü gözünü
Turnalardan işittim avazını
Turnalar Ali'mi görmediniz mi
Havanın yüzünde sema tutarken
Ab-ı kevser şarabından içerken
Muhammet gül ü reyhanın seçerken
Turnalar Ali'mi görmediniz mi
Şeriat yolunu Muhammet açtı
Tarikat menzilini Ali seçti
Bu meydandan nice erenler geçti
Turnalar Ali'mi görmediniz mi
Pir Sultan'ım eydür konup göçelim
Gelin kevser şarabından içelim
Ali'nin uğruna serden geçelim
Turnalar Ali'mi görmediniz mi

Sayfa 2628

Uçun sılama doğru
Dilan'ım bekler sizi
Gel gel dedim Dilan'ım
Ben yoluna kurbanım
Seni alır kaçarım
Vermezse anan hanım
Dut ağacı burulur
Dibinde su durulur
Eller Dilan dedikçe
Benim boynum burulur
Gel gel dedim Dilan'ım
Ben yoluna kurbanım
Seni alır kaçarım
Vermezse anan hanım
Ay doğar yücelere
Gün doğar gecelere
Ayrılık çok sürerse
Halımız nicelere
Gel gel benim Dilan'ım
Ben yoluna kurbanım
Seni alır kaçarım
Vermezse anan hanım

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Turnalar Ali'yi Görmediniz Mi
Yemen ellerinden beri gelirken
Turnalar Ali'yi görmediniz mi
Hava üzerinde semah dönerken
Turnalar Ali'yi görmediniz mi
Şahım Hayber kalesini yıkarken
Nice münkir helak oldu bakarken
Kevser ırmağından şerbet içerken
Turnalar Ali'yi görmediniz mi
Şah Hatayi'm der ki gezdim dünyayı
Dilim zikreyledi gani hüdayı
On İki İmamı nesli abayı
Turnalar Ali'yi görmediniz mi
Kaynak: Haydar Ağbaba

Turnalar Dizi Dizi (Dilanım)
Turnalar dizi dizi
Aşar dağı denizi
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(<i>TRT Arşivindeki hali</i>)
Durnalar dizi dizi
Aşar dağı denizi
Uçun sılama doğru
Dilan'ım bekler sizi
Gel gel dedim Dilan'ım
Ben yoluna gurbanım
Seni alır gaçarım
Vermezse anan hanım
Şalvarında düğümü
Elindeki düğümü
Dilan'ım nerde gördün
Bir kere güldüğümü
Gel gel dedim Dilan'ım
Ben yoluna gurbanım
Seni alır gaçarım
Vermezse anan hanım
Ay doğar yücelere
Gün doğar gecelere
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Ayrılık çok sürerse
Halımız nicelere
Gel gel dedim Dilan'ım
Ben yoluna gurbanım
Seni alır gaçarım
Vermezse anan hanım
Dut ağacı burulur
Dibinde su durulur
Eller Dilan dedikçe
Benim boynum burulur
Gel gel dedim Dilan'ım
Ben yoluna gurbanım
Seni alır gaçarım
Vermezse anan hanım
Kaynak: Bilal Ercan

Turnalara Tutun Da Gel
Uçup gittin buralardan
Canımın canı nerdesin
Uçup gittin buralardan
Gözümün nuru nerdesin
Gittiğin yol çok mu uzak
Dönülmeyen yerde misin
Gittiğin yol çok mu uzak
Dönülmeyen yerde misin
Gel yağmur ol gel
Gel rüzgar ol gel
Bulutlar yoldaşın olsun
Allahım seni korusun
Yolun açık aydın olsun
Turnalara tutun da gel
Şimdi hangi yaban elde
Belki dağda esen yelde
Şimdi hangi yaban elde
Belki dağda esen yelde
Allah aşkına dön gelde
Şu gönlüme bayram olsun
Allah aşkına dön gelde
Şu gönlüme bayram olsun
Kaynak: Özhan Eren

Sayfa 2629

Turnam (Bitti M'ola Şam İlinin)
Bitti m'ola Şam ilinin hurması
Gitti m'ola ala gözün sürmesi
Bağdat'ın Basra'nın telli turnası
Turna yardan haber geldi eylenme
Aşına da Karac'oğlan aşına
Yeni değmiş on üç on dört yaşına
Irak değil ak pınarın başına
Turna yardan haber geldi eylenme
Kaynak: Karacaoğlan

Turnam (Devredip Gezerken)
Devredip gezerken dar-ı fenayı
Bağdat diyarına vardın mı turnam
Medine şehrinde Fatma Anayı
Makamı andadır gördün mü turnam
Biz de beli dedik nice uluya
İman aldık ikrar verdik veliye
Necef deryasında İmam Ali'ye
Bu deryaya yüzler sürdün mü turnam
Medayin şehrinde Selman'a varıp
Bağdat'ta Kazım'ın kabrini görüp
Baş eğip hem eşiğine yüz sürüp
İkrara bent olup durdun mu turnam
Her şehit de Kerbela'da çürümez
Haktan izin yoktur kalkıp yürümez
İmam Hüseyin'in kanı kurumaz
Şehitler serdarın gördün mü turnam
Hazreti Eyyub'un nikabın kaldır
Tende iki kurt var neye maildir
Biri ipek sarar biri malımdır
Bunların sırrına erdin mi turnam
Veysel Karan'im der ki hakka varalım
Serin verdi On İki İmam yolunda
İmam Mehdi hangi vakt u zamanda
Nasıl zuhur eder sordun mu turnam
Kul Hüsey'n'im der ki hakka varalım
Varıp o dergaha yüzler sürelim
Can baş feda olsun Şahı görelim
Sen de o sultanı gördün mü turnam
Kaynak: Kul Hüseyin
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Turnam (Sabahtan Cemalin)
Sabahtan cemalin seyran eyledim
Gönüller perişan elinden turnam
Nice ki beklersin gurbet yolunu
Hiç bilirin yok mu halinden turnam
Seher bülbülüsün gider gelmesin
Gelirsen de güle baki kalmasın
Seni uçuranlar murat almasın
Seni kim uçurdu gölünden turnam

Sayfa 2630

Üç telli dört telli beş telli turnam
Sen olmaz isen buralarda durmam
Sen olmaz isen ben sensiz olmam
Turnam hey turnam hey yaralı turnam
O karalı gözler haralı turnam
Sulari'yi avcı sanma
Sakın kara taşa konma
Bizim yaylalardan inme

Pir Sultan Abdal'ım cemalin güzel
Aradım bulmadım derdimi yazar
Şimdi senin eşin cennette gezer
Kalma bizim için yolundan turnam

Üç telli dört telli beş telli turnam
Sen olmaz isen buralarda durmam
Sen olmaz isen ben sensiz olmam

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Turnam hey turnam hey yaralı turnam
O karalı gözler haralı turnam

Turnam Başım Darda Benim
Turnam Başım Darda Benim
Şu Yaban Diyarda Benim
Bir Sevenim Var Mı Bilmem
Gözden Uzaklarda Benim

Kaynak: Davut Sulari

Turnam Gelir Yata Kalka

Çekerim Turnam Sineye Derdi Sineye
Bu Yıl Bize Gülmek Haram Belki Seneye

Şöyle de gel aman
Böyle de gel aman
Üveyk gözlüm gel aman
Altın dişlim gel aman
Sırma da saçlım gel aman

Başım Öne Eğdirdiler
Yüzüm Yere Değdirdiler
Saçıma Kar Yağdırdılar
Yaz İle Baharda Benim

Turnam gelir yata kalka
(Yavru da gelir yata kalka hey)
(Aman) Boğazında gümüş halka
(Turnalar hey)

Kaynak: Dursun Ali Akınet

Turnam Gelir Bizim Elden
Turnam gelir bizim elden
Yeni kalkmış ağır gülden
N’olur konuş bizim dilden
Üç telli dört telli beş telli turnam
Sen olmaz isen buralarda durmam
Sen olmaz isen ben sensiz olmam
Turnam hey turnam hey yaralı turnam
O karalı gözler haralı turnam
Turnam arşta pervaz ile
İn düzgünüm tavaf eyle
N’olur aşkı dilden söyle
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Ufacık turnam kon
Evlek kestim kon
Saröküz kestim kon
Bir de bizim ovalara kon
Şöyle de gel aman
Böyle de gel aman
Üveyk gözlüm gel aman
Altın dişlim gel aman
Sırma da saçlım gel aman
Turnamın kanadı yeşil
(Yavrumun kanadı yeşil hey)
(Aman) Güneş vurmuş ışıl ışıl
(Turnalar hey)
Ufacık turnam kon
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Evlek kestim kon
Saröküz kestim kon
Bir de bizim ovalara kon
Şöyle de gel aman
Böyle de gel aman
Üveyk gözlüm gel aman
Altın dişlim gel aman
Sırma da saçlım gel ama
Turnamın kanadı beyaz
(Yavrumun kanadı beyaz hey)
(Aman) Geceler gündüzden ayaz)
(Turnalar hey)
Ufacık turnam kon
Evlek kestim kon
Saröküz kestim kon
Bir de bizim ovalara kon
Kaynak: Fakçı Mehmet

Turnam Gider Olsan Bizim Ellere
Turnam gider olsan bizim ellere
Şeker söyle kaymak söyle yağ söyle
Eğer meni sorarsa ihtiyar anam
Boynum armut sapı canım sağ söyle
Felek bilekçeyi takdı boynuma
Yad ülkede baş eğdirdi zalıma
Sevdiğim (y)üz dönüp bakmaz halıma
Yolumu bağladı karlı dağ söyle
Gurbet elin töhmeti var alı var
Cazu oyunbazı yaldak dili var
Gör Emrah'ı ağlanacak halı var
Kurudu gazele döndü bağ söyle
Kaynak: Şevket Alkoç

Turnam Gider Olsan Bizim Ellere
Turnam gider olsan bizim ellere
Gatığ söyle gaymağ söyle bal söyle
Eğer bizden vesm-i halin sorsalar
Boynum armut sapı canım sağ söyle
Bizim yerin ırmakları akar mı
Yaz olanda menekşeler kokar mı
Sevdiğim de seyrangaha çıkar mı
Orada bir hasta gördüm diyersen
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Sayfa 2631

Turnam gider misin bizim ellere
Selam söyle bahçemizde güllere
Felek salıp meni gurbet ellere
Tercan'da bir hasta gördüm diyersin
(Ek)
Turnam gider isen bizim ellere
Tercan'da bir hasta gördüm diyesin
Eğer bizden sual eden olursa
Tercan'da bir hasta gördüm diyesin
Kaynak: Oruç Onk

Turnam Ne Durursun (Haber Eyle)
Turnam ne durursun Allah aşkına
Kanatlan o yare bir haber eyle
Gökte uçan kuşlar ağlar halıma
Kanatlan o yare bir haber eyle
Aramıza girdi yüksek tepeler
Eser seher yeli yağmur sepeler
Yara hediyemdi mencüş küpeler
Kanatlan o yara bir haber eyle
Bu nasıl bir felek çıktı eynime
Salladı kemendin attı boynuma
Ayrılık ataşı düştü göynüme
Kanatlan oyare bir haber eyle
Latif Şah'ım ben de bak boyum kısa
Omuzumda sazım elde var asa
Mihriban Sultan'ım düşmüştür yasa
Kanatlan o yara bir haber eyle
Kaynak: Ferman Baba

Turnam Tellerini (Sürmeli Bey)
Karlı dağları aşarsan
Turnam tellerini sakın
Engin ovaya düşersen
Turnam tellerini sakın
Ala gözde bakış olur
Sürü kalkar akış olur
Turna teli nakış olur
Turnam tellerin sakın
Bu eller korkulu yerdir
Bu eli geçmek hünerdir
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Sayfa 2632

Dağ üste avcılar vardır
Turnam tellerini sakın

Felek kırdı kanadımı kolumu
Bu gençlikte layık gördüm ölümü

Yoluna şahin salarlar
Seni yüksekten alırlar
Yavrum tellerin yolarlar
Turnam tellerin sakın

Aman aman aman aman
Dertliyim aman ben dayanamam

Sürmeli Bey haber verdi
Tükenmez turnamın derdi
Seni avcılar mı gördü
Turnam tellerini sakın

Turnamın Kanadı Yeşil

Kaynak: Ferman Baba

Turnam Yare Selam Söyle
Turnam gidersen Mardin'e
Turnam yare selam söyle
Karlı dağların ardına
Turnam yare selam söyle
Turnam gidersen aktaşa
Karlı dağlar aşa aşa
Hem kavime hem kardaşa
Turnam yare selam söyle

Turnam Yükseklerden Uçar
Turnam yükseklerden uçar
Allı kanadını açar
İflah olmaz derde düşer
Ne bu sevdadan vazgeçer
Durnam gel gidelim bize
Tahammül kalmadı naza
Hasretin yıllarca sürdü
Hangi suçuma bu ceza
Kaynak: Bedirhan Kırmızı

Turnamın Kanadı Al Yeşil Telden
Turnamın kanadı al yeşil telden
Çekerim ayrılık ne gelir elden
Garip bülbül gibi ayrıldım gülden
Aman aman aman aman
Dertliyim aman ben dayanamam
Ay karanlık bulamadım yolumu
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Kaynak: Bedirhan Kırmızı

Turnamın kanadı yeşil
Suya iner hışır hışır
Sevdiğim başa yaraşır
Yeridi turnam yeridi
Tumamın kanadı sarı
Ben eylerim ah ü zarı
Sende mi yitirdin yarı
Yeridi turnam yeridi
Kaynak: Zeli Hatun

Turnanın (Alay Alay Olmuş)
Alay alay olmuş gelen turnalar
Kanadı var kolları var turnanın
Silkinip uçamaz menzil görenler
Gökyüzünde yolları var turnanın
Silkinip uçar da kanadın çatar
Seçer kılavuzlar önüne katar
Hasan Hüseyin'in sema'ın tutar
Kerbela'da mekanı var turnanın
Sesleri naziktir methi okunur
Avazı bağrımı deler dokunur
Yalabık yalabık tüyler takınır
Eğrim eğrim telleri var turnanın
Pir Sultan yardımcın yaradan olsun
Aşık olan aşık didarın bulsun
Arif olan anlar cahil ne bilsin
Her manadan dilleri var turnanın
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Tut Dibinde Unum Var
Tut dibinde unum var
Allah’tan umudum var
Eğer muradım olursa
Dedelere mumum var
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Su külekte bulanır
Eşhan damda dolanır
El atmayın Eşhana
Oğlan gelir huğulanır
Dam üstünde oturak
Gelin kızlar oturak
Oturmaktan ne çıkar
Gelin olak kurtulak
İrahan ektim evlek evlek
Dadandı kara leylek
Felek gözün kör ola
Yardan ayırdın felek

Sayfa 2633

Gel otur sultanım gel diyemedim
Attı yaşmağını içeri girdi
Tutuldu dillerim lal diyemedim
Mahzun mahzun baktı bir iç çekerek
Ahu gözlerinden inci dökerek
Oturdu karşıma boyun bükerek
Nedir bu sendeki hal diyemedim
Sağından solundan iki bölük saç
Bir elinde testi birinde bakraç
Baş eğdi önüne gayet utangaç
Niçin yanakların al diyemedim

Tutam Yar Elinden Tutam

Oturduğu yerde öylece kaldı
Buğulu gözleri öylece kaldı
Kalktı testisini eline aldı
Sen onu başıma çal diyemedim

Tutam yar elinden tutam
Çıkam dağlara dağlara
Olam bir yareli bülbül
İnem bağlara bağlara

Daimi'yim güzel canlar yakıyor
Durgun nehir gibi durgun akıyor
On adım gidiyor geri bakıyor
Gitme biraz daha kal diyemedim

Birin bilir binin bilmez
Şu gözümün yaşın silmez
Yar ismini desem gelmez
Düşer dillere dillere
Emrah eder bu ünümdür
Arşa çıkar tütünümdür
Yare gidecek günümdür
Düşsem yollara yollara
Kaynak: Ercişli Emrah

Tutamadım Bir Vatan
Tutamadım ben bu ellerde bir vatan
Yastıceğim gül olmuş yorgan diker
Yaktı beni üç günlük gelin iken
Ayrı düştüm ben vatanımdan dostumdan
Bir mektup aldım dört bir yanı kareli
Hem okudum hem ağladım yareli
Sordum yare memleketi nereli
Ayrı düştüm ben vatanımdan dostumdan

Kaynak: Aşık Daimi

Tutuldu Yollarımız
Dayan a yüreğim dayan yorulma
Sular gibi bulanıp da durulma
Hasret kaldık memlekete sılaya
Bağlandı kollarımız
Kırıldı dallarımız
Varamam dost yanına
Tutuldu yollarımız
Bir kez bir iş gelmesin gör başına
El adamı bakmaz gözün yaşına
Böyle dert vermesin düşman başına
Gurbete gidenin hali nicolur
Verseler dünyayı yeri dar olur
Kalmış bir başına ömrü zay olur
Kaynak: Mürşit Has

Kaynak: Fuad Erenoğlu

Tutuldum

Tutuldu Dillerim Lal Diyemedim

Bir güzel görmüşüm kimliği gizli
Yıldırım bakışlı hem ahu gözlü
Kadife sesli de kardelen yüzlü

Bir güzel göz ile bir işmar verdi
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Sanki bir meleğe tutuldum bugün
Tatlı bir hayale kapıldım bugün!
O güzel kim diye sormayın sakın
Bir anda oluştu çarpıcı akım
Dilerim sonunda olmasın yıkım
Farklı bir güzele tutuldum bugün
Sevda koşusuna katıldım bugün
Henüz on yedi de yanıyor içi
Benden küçük olmak suç ise suçu
Hem kısa hem hafif dalgalı saçı
Soylu bir güzele tutuldum bugün
Alevli bir köze atıldım bugün
Yıllardır tatmadım sevdaya açım
Gizliden gizliye kaynıyor içim
Ben onun yanında sadece hiçim
Dünyalı periye tutuldum bugün
Bir pembe hayale kapıldım bugün
Bu sevda karışık çözülmez düğüm
Tutmaz firenimiz çok fazla eğim
Ağustos'ta açtı benim çiçeğim
Mevsimsiz bir aşka tutuldum bugün
Çılgın bir yarışa katıldım bugün
Daha koklanmadık bir taze gonca
Sanki dört yapraklı uğurlu yonca
Uzaktan uzağa bakarım anca
Çaresiz bir aşka tutuldum bugün
Sevda kervanına katıldım bugün
Bir bakışta köz eyledi kalbimi
Hayır desem çıkartacak celbimi
Öyle bir bomba ki çekilmiş pimi
Bombanın pimine takıldım bugün
Aşk için ayakta dikildim bugün
Kalp kalbe karşıdır derler doğru mu
Yoksa yürüdüğüm bu yol eğri mi
Aldı m'ola o güzel de çağrımı
Ben o kıza fena tutuldum bugün
Gençlik kervanına katıldım bugün
İlk ateşi o fırlattı suçum yok
Çok yakındır aramız bir uçum yok
Kader ise başkaca bir seçim yok
Nadide bir güle tutuldum bugün
Zorlu maratona katıldım bugün

Sayfa 2634

Selam verdi selamını zor aldım
Utandım bir anda çaresiz kaldım
Acaba gizli bir mesaj mı aldım
Sihirli gözlere tutuldum bugün
Bir gül bahçesine atıldım bugün
Çaktırmadan ilan etti aşkını
Mesken tuttu gönlümdeki köşkünü
Anlasana be Allah'ın şaşkını
Bir kızın kalbine çakıldım bugün
Düşmedi jetonum takıldım bugün
Arif der Allah'ım bu neyin nesi
Dinmek bilmiyor hiç kalbimin sesi
Yaktı damarımı ılık nefesi
Ben bir fırtınaya tutuldum bugün
Sönmemiş volkana atıldım bugün
Kaynak: Arif Gölge

Tutuldum (Bu Yıllık Da Gidemedim)
Bu yıllık da gidemedim sılaya
Zalim gurbet elde kışa tutuldum
Derdinle başımı koydum belaya
Hasretlik bağrımda taşa tutuldum
Yara aldım güzellerin kaçından
Usandım da gerdanından saçından
Geçti ömrüm çıkamadım içinden
Bitmez tükenmez bir işe tutuldum
Papur görmedim ki yardan cefayı
Aşkı ile çektirdi bana cefayı
Ben sevdim de eller sürdü sefayı
Ben de bu sevdaya boşa tutuldum
Kaynak: Abdullah Papur

Tutuldum Anne
Büyük bir sevdaya tutuldum anne
Benim kalbimdeki orman sevgisi
Fidan boylarına kapıldım anne
Benim sevdiceğim orman servisi
Yeşil yaprakları yandırdı beni
O yokken soğuklar dondurdu beni
Uzun kollarında dindirdi beni
Benim sardıcağım orman servisi
Çınar olur derelerde boy verir
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Sayfa 2635

Ceviz verir fındık verir çay verir
Mor menekşe sümbül kokan dağ verir
Yeşerdi gönlümde orman sevgisi

Ağlayacak bir omuz tutunacak el gerek

Ormanlardır bu doğanın neşesi
Bir ayrıdır katıranı meşesi
Yeşersin yurdumun dört bir köşesi
Yer etsin kalplerde orman sevgisi

Tutuşup Yandığı Doğru Mu Bilmem

Dallarıyla keser yelin hızını
Ondan yapar aşıklar da sazını
Gölge eder serinletir yazını
Kuşlara yuvadır orman servisi
Kökleriyle topraklara yapışır
Onları sellere vermez kapışır
Benim yurduma da yeşil yakışır
İşledi kalbime orman sevgisi
Nice canlı hep ormanda yaşıyor
Dinlenmek isteyen ona koşuyor
Engel tanımıyor dağlar aşıyor
Her yerde yeşerir orman servisi

Kaynak: Kemal Turhan

Seher yeli dost ilinden gelirsen
Gurbette kaldığı doğru mu bilmem
Ehli halsın sen halımı bilirsen
Sararıp solduğu doğru mu bilmem
Bakmaz mısın gözlerimin yaşına
Kahpe felek zulmü etti başına
Gurbet elde mezarının taşına
Baykuşlar konduğu doğru mu bilmem
Daimi'yim nedir bunun çaresi
Arttı yüreğimin derdi yaresi
Takdiri bariden baka çırası
Tutuşup yandığı doğru mu bilmem
Kaynak: Aşık Daimi

Tutuşur Dizelerim

İklimi yumşatıp yağmuru çeker
Yokluğun kıtlığın boynuna çöker
Yaşamak isteyen hep ağaç diker
Girsin yüreklere orman sevgisi

Yiğidim yiğit olmasına yar
Yanık türkülere vurmayın beni
Tutuşur dizelerim sonra
Her biri yıldız kendi halinde

Kokusu insana neşe saçıyor
Havası da nefesimi açıyor
Ordan üzüntüler dertler kaçıyor
Yaşam dağıtıyor orman sergisi

Geceleri inen sessizlik
Umarsız açan eski yaradır
İşte yine yükseldi duvarlar
Etme gözlerin koru kendini

Ozan Arif halkımıza seslenir
Ağaç dik her yana yurdum süslenir
Bu varlıkla nice insan beslenir
Karşılıksız kalmaz orman sevgisi

Sayıklasam dizelerimden
Acıyı
Duvar nemini
Kirli gömleğimi koklarmış annem
Koklasın türkümü sıcak bir ekmek gibi

Kaynak: Arif Gölge

Tutunacak El Gerek
Gördüğüm bunca nazı tartmaya direm gerek
Kapanmayan yarama sürmeye merhem gerek
Unutmaya derdimi kadeh kadeh dem gerek
Ağlayacak bir omuz tutunacak el gerek
Yüklendiğim dertleri taşımaya bel gerek
Başımdaki dumanı dağıtmaya yel gerek
Çoraklaşan gönlümü doldurmaya selgerek
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Kaynak: Ahmet Kaya

Tutuşur Tutuşur
Kor ateşlere yanarım
Tenim tutuşur tutuşur
Sevdan benden geçer sandım
Külüm tutuşur tutuşur
Emek verdim yıllarına
Canım koydum yollarına
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Dolanaydım kollarına
Elim tutuşur tutuşur
Ağrı dağı kadar yüce
Derdim dağlardan da koca
Hiç durmadan gündüz gece
Yolum tutuşur tutuşur
Eroğlu'yum desem dile
Düşürdün dilden dile
Ahirete göçsem bile
Ölüm tutuşur tutuşur

Sayfa 2636

Sılayı andıkça dökerim yaşlar
Bey Dağları'nda gece erken başlar
Bekle yollarımı dönerim anam
Uzun olur Bey Dağı'nda geceler
Dudağım her an ismini heceler
Beni benden alır hep düşünceler
Bekle yollarımı dönerim anam
Akşam olur kuşlar döner yuvaya
Asker ise hasret kalır sılaya
Selam söyleyin anama babama
Beklesinler beni dönerim bir gün

Kaynak: Kemal Eroğlu

Tüfeğini Omzuna Dakanlar
Tüfeğini omzuna dakanlar
Efsunlayıp bozayıla sıkanlar
Kar kürüyüp ateş yakanlar
Sülün ördek yiyenlerin nice oldu
Muhlama ile arunun balı
Hayalimde tüter Fener'in yeli
Haziran'da açar Tepe'nin gülü
Su taşıyan merkeplerin nice oldu
Gar bitince Tabakhane Deresi çıkardı
Çiise yağar gabak şaha galkardı
Çiçeğinden anam dolma yapardı
O nur yüzlü Cennetlikler nice oldu
Gazyak turşusunun sirkesi yiti
Göyneenden eksülmezdi yiğidin biti
Kapıda dururdu kıçığı iti
Unu seven insanların nice oldu
Kaynak: Recai Güdek

Tüfek Çattım Malatya'nın Düzüne
Tüfek çattım Malatya'nın düzüne
Hasret kaldım senin güzel yüzüne
Akşam oldu uyku girmez gözüme
Bekle yollarımı, dönerim anam
Ellerimde yoktur asker kınası
Gönlümde hasretin derin yarası
Bayramlarda ağlar asker anası
Bekle yollarımı dönerim anam
Yorganım karlardır, yastığım taşlar
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Ne kadar zor imiş hasret acısı
Yürekli olur askerin bacısı
Böyle imiş alnımızın yazısı
Bekleyin yolumu dönerim anam
Günü güne geceyi geceye eklerim
Eve döneceğim günü beklerim
Sevdiklerim size selam ederim
Bekleyin elbet bir gün döneceğim
Kaynak: Okan Miroğlu

Tükendi Nakdi Ömrüm
Tükendi nakdi ömrüm dilde bir sevdayi ah kaldı
Tevessül dilberi yare benim arzum nigah kaldı
Benim taciz etmediğim ne şah ne padişah kaldı
Benim perişan halime kimseden insaf olmadı
Derunum derdini lokmana gösterdim dedi eyvah
Bu derdin define çare eder ancak Allah kaldı
Kara günlerde mi halkeylemiş bilmem beni Mevla
Tutuldu şemsü kemer günlerim pek simsiyah kaldı
Perişan halıma hiç kimselerden olmadı imdad
Benim arzetmediğim şah veziri padişah kaldı
Bu Rıfat varını yaran uğruna eyledi yağma
Elinde sade bir keşkül başında bir küllah kaldı
Kaynak: Şair Rıfat

Tükendim
Göl dibinde çınar idim
Kurudum da tükendim yar
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 2637

Büküldüm toprağa düştüm
Çürüdüm de tükendim yar

Tasarruf her zaman öncü yasamdır
Bu millet aç gezer evde göçük var

Buyumuş dünyanın hali
Kimin kimedir vebali
Dağ başında kar misali
Eridim de tükendim yar

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Mahzuni Şerif&#8217;im yine
Yıkılmışam döne döne
Ben bu yolda elli sene
Yürüdüm de tükendim yar
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Tükenmek Bilmiyor Kara Günlerim
Tükenmek bilmiyor kara günlerim
Gel buna bir çare bul Leyla Leyla
Düştüm hasretine yanar inlerim
Susadım bir yudum su Leyla Leyla
Acımazsan böyle yalnız kalırım
Eğer ister isen kurban olurum
Kefenim bulunmaz belki ölürüm
Gözün yaşı ile yu Leyla Leyla
Mahzuni'yem dolanırım dillerde
Bazan sahralarda bazan yollarda
Benim Leyla'm kaldı kanlı çöllerde
Herkes de zanneder şu Leyla Leyla
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Tüketim Toplumu
Elbiseler çeşit almakla bitmez
Evde kumaşı var tenezzül etmez
Çuvalla paramız olsa da yetmez
Her hafta alırlar hala açık var
Pazarda kalmadı entari fistan
Üç gün giyilir de atılır kaftan
Dolapta mantolar kokacak küften
Cebimiz deliktir evde kaçık var
Komşuda iki var bende beş olsun
Dolap boş durmasın her gözü dolsun
Evin reisi de saçını yolsun
Siyah saç kalmadı yüzde uçuk var
Malkoç Ali bilir israf haramdır
Bu benim asırlık derdim yaramdır
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Tüm Canlılar Seni Zikreder
Kainatı yoktan var eden Rabbim
Tüm canlılar seni seni zikreder
Muhammed Resulun kitabın Kur'an
Tüm canlı La İlahe İllalah der
Ol dersin olur olma dersin olmaz
Miskinler arayıp rızkını bulmaz
Kahharsın Hikmetine sual olmaz
Tüm canlılar Seni Seni zikreder
Dört kitabın hakim yedi kıtada
Cami de kilise de manastırda
Azametin görülür her canlıda
Tüm canlılar seni seni zikreder
Mevlevi kulundur mucrimi kulun
Gülşen bağında şakıyan bülbülün
Ayan ola meğer Rahmana halim
Tüm canlılar seni seni zikreder
Kaynak: Aşık Mevlevi

Tünel (Kabrimi Kazmaya Yarmaya)
Kabrimi kazmaya yarmaya düze
Önümü çevirin de sılaya yüze
Benden selam söyleyin kadersiz kıza
Düğünümü de koydular bahardan güze
N'oldu yarim n'oldu sızın mı kaldı
Beşikle ağlayan kuzun mu kaldı
Kontrol da gelmiş yazı yazıyor
Jandarmaya gelmiş kabrim kazıyor
Nişanlımdan koşup yarma geziyor
Benim sevdiklerim başımda sızıyor
Noldu yarim noldu sızın mı kaldı
Beşikte ağlayan kuzun mu kaldı
Ne kanlıymış su yarmanın çalışı
Sen miydin amelenin delisi
Kurban olayım Konya Valisi
Kırıldı da amelinin yarısı
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Sayfa 2638

N'oldu yarim n'oldu sızın mı kaldı
Beşikle ağlayan kuzun mu kaldı

Ters düşme Atatürk İlkelerine
Uyarırım seni türbanlı güzel

Yedinci tünelin direği sarkmış
Kayalar gelirken elini tutmuş
Dalgın dalgın uykuya yatmış

Kaynak: Hasan Akın

N'oldu yarim n'oldu sızın mı kaldı
Beşikle ağlayan kuzun mu kaldı
Kaynak: Hüseyin Hüsrevoğlu

Türbanlı Güzel
Sen Müslümansın da ben değil miyim
Hele dinle beni türbanlı güzel
En ulusal uyum, çağdaşça giyim
Sev seni seveni türbanlı güzel
Kolay sağlamadık biz bu dirliği
İnançtan da bozmayalım birliği
Örtünmek mi sağlar din severliği
Kınatma ülkeni türbanlı güzel
Bir bilge gülü ol, tez suna suna
Çeviri için git Kuran kursuna
Yaz gününde yatma kış uykusuna
Aydınlat yöreni türbanlı güzel
Din gereği’ diyen varsa inanma
Kapalı giyimi ak töre sanma
Bağnaza da bakıp bakıp aldanma
Üzme yurtseveri türbanlı güzel
Toplumumuz yücelsin de yüceye
Gündüzümüz dönüşmesin geceye
Bilim yuvasında yer yok peçeye
Kaldır şu peçeni türbanlı güzel
Belki benden daha uygar birisin
Buna karşın giyiminle gerisin
Türbanı at, tutuculuk erisin
İlerlet ilkeni türbanlı güzel
Türk Ulusu bir bütündür bölünmez
Devrim yapıp aynı yere gelinmez
Senin savın neye gebe bilinmez
İsterim bilmeni türbanlı güzel
Bırakın esema katta verine
Uygarlık otursun yerli yerine
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Türkiye'den Dolu Dolu Selam
Ben gelirken beyaz karlar yağmıştı
Düz ovayı kara duman boğmuştu
Rahat olanlara güneş doğmuştu
Hasret ile iki gözü dolan var
Çok azaldı kızılırmak ceyhanlar
Kokmaz oldu lale sümbül reyhanlar
Birbirini sevmez oldu insanlar
Ne yazık ki öldüren var ölen var
Mahzuni'yim alın teri yemedim
Ömrümde haksıza haklı demedim
Benim türkiyelim benim memedim
Türkiye'den dolu dolu selam var
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Türkiye'm 1
Terör bitmiş kimse şehit olmamış
Trafikten hiçbir yurttaş ölmemiş
Açmış güller tomurcuklar solmamış
Yaşamın ülkesi olmuş Türkiye'm
Gerçekleri liderler de görmüşler
Toplumdaki yaraları sarmışlar
Eşit işe eşit ücret vermişler
Rüyalar ülkesi olmuş Türkiye'm
Milli Gelir adilane dağılmış
Sosyal Devlet artık hayal değilmiş
Yönetenler sorunlara eğilmiş
Bir huzur ülkesi olmuş Türkiye'm
İnsan yaşamına değer verilmiş
Genel sağlık sigortası kurulmuş
Sefalet yok olmuş gönenç dirilmiş
Cennetten bir köşe olmuş Türkiye'm
Yetenek aranmış girerken işe
Torpille uğraşmaz insanlar boşa
Hep dürüst insanlar gelmişler başa
Hukukun ülkesi olmuş Türkiye'm
Sadakaya muhtaç değil çalışan
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Bütün imkanları hakça bölüşen
Uygarlıkta Batı ile yarışan
Bir Dünya ülkesi olmuş Türkiye'm
Bağımsızlık egemenlik anıtı
Başka ülkelerden almaz komutu
Her yurttaşın olmuş çağdaş konutu
Bambaşka bir ülke olmuş Türkiye'm
Demir ağlar her bir yana uzanmış
Çalışan insanlar artık kazanmış
Nice Devletler de bize özenmiş
Bir önder ülke olmuş Türkiye'm
Okumak isteyen herkese okul
Yolumuzu çizen sadece akıl
Cehalet-sefalet sen artık yıkıl
Bilimler ülkesi olmuş Türkiye'm
Arif der hayal mi düş müdür bunlar
Geride mi kaldı karanlık dünler
Dibine de ışık verirse mumlar
Rüyalar ülkesi olur Türkiye'm
Kaynak: Arif Gölge

Türkiye'm 2
Sen koynunda uygarlıklar sakladın
Yeri geldi üç kıtayı hakladın
Zafer senin bayramı sen kutladın
Çağdaşlık da senden ihraç Türkiye'm
Pir Sultanlar Hacı Bektaş Yunuslar
Avrupa nedir ki bizleri dışlar
Örnek aldı nice mazlum uluslar
Bağımsızlık bizden ihraç Türkiye'm
Bereketli toprağımız var bizim
İnsanımız yurdumuza yar bizim
Şeref bizim onur bizim ar bizim
İnsanlık da bizden ihraç Türkiye'm
Barıştırdın bütün kutsal dinleri
Kaşımadın hiç eskimiş kinleri
Yaşattın sen hep insani yönleri
Özgürlük de senden ihraç Türkiye'm
Olmaz ise içimizde karmaşa
El açmayız kolay kolay biz dışa
Tren kaçmaz bütün kaygılar boşa
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Sayfa 2639

Onlar bize bizden muhtaç Türkiye'm
Ayrılmazsak Atatürk'ün yolundan
Geçemezler bu ülkenin solundan
Tutulursa muhtaçların kolundan
Kalmaz yurdumuzda tek aç Türkiye'm
Arif der ki her vatandaş hür bizde
Hoşgörünün her türlüsü var bizde
Dünyayı sarsacak büyük sır bizde
Bizimdir sonunda bu maç Türkiye'm
Kaynak: Arif Gölge

Türkiye'nin Polisleri
Bayrağı bir vatanı bir
Türkiye’nin polisleri
Habibi bir sultanı bir
Türkiye’nin polisleri
Polisimin işi zordur
Şerefli mesleği vardır
Fedakardır cefakardır
Türkiye’nin polisleri
Vazifeye demez hayır
Yansa bile cayır cayır
Telsizi koynunda uyur
Türkiye’nin polisleri
Hem Erdoğan hem de Zeki
Karşısında titrer saki
Sanki hizmete tiryaki
Türkiye’nin polisleri
Polis derki yok servetin
Lakin bilinsin kıymetin
Karısı dul oğlu yetim
Türkiye’nin polisleri
Poliste hiç para durmaz
Aylığı yarasın sarmaz
Eli görür cebi görmez
Türkiye’nin polisleri
Namert buldumu döverler
Merdi bulunca överler
Şahballı’yı çok severler
Türkiye’nin polisleri
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Kaynak: Hilmi Şahballı

Türkiyem (Baş Koymuşum)
Baş koymuşum Türkiyemin yoluna
Düzlüğüne yokuşuna ölürüm
Asırlardır kıratımı suladım
Irmağının akışına ölürüm Türkiyem
Sevdalıyım yangın yeri bu sinem
Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem
Pınarlardan su doldurur Eminem
Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiyem
Düğünüm derneğim halayım barım
Toprağım ekmeğim namusum arım
Kilimlerde çizgi çizgi efkarım
Heybelerin nakışına ölürüm Türkiyem
Kaynak: Dilaver Cebeci

Türkiyem (Kahraman Irkıma)
Kahraman ırkıma sızmış ihanet
Bütün yüreklerde acı ve nefret
Düşmanlarım mert değil hepsi de namert
Türk'e Türk'den başka yoktur dost nimet

Sayfa 2640

Allılar ey ballılar oy oy
Türkmen kızı bar oynuyor
Allılar ey ballılar oy oy
Bülbül gibi öte öte
Yareylen eylen güleylen eylen
Üçü birden mani söyler
Allılar ey ballılar oy oy
Irgalanır suna boylar
Allılar ey ballılar oy oy
Yassı dağa geldi köyler
Allılar ey ballılar oy oy
Birbirine yite yite
Yareylen eylen güleylen eylen
Kol attılar omuzlara
Allılar ey ballılar oy oy
Yeşil val endi gözlere
Allılar ey ballılar oy oy
Yaşmak çeker ağızlara
Allılar ey ballılar oy oy
Parmağınan tuta tuta
Yareylen eylen güleylen eylen
Kaynak: Ali İzzet Özkan

Türkmen Kızı İnek Sağar

Ata'nın verdiği ilkelerle coşalım
O'nun gösterdiği hedeflere koşalım

Türkmen kızı inek sağar
İneği de vurmuş dizini ovalar

Türkiyem Türkiyem cennetim
Benim eşsiz milletim

Hele hele hey Türkmen kızı
Sen allar gey ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gül topla ben nergizi

Türklüğün gençliğin önderi Ata'm
Senin eserindir bu yüce vatan
İzindeyiz milletçe aşk ile coşan
Yaşa var ol cumhuriyet ey aziz vatan
Ata'nın verdiği ilkelerle coşalım
O'nun gösterdiği hedeflere koşalım
Türkiyem Türkiyem cennetim
Benim eşsiz milletim
Kaynak: Mahmut Tezcan

Türkmen Kızı Bar Oynuyor
Türkmen kızı bar oynuyor
Allılar ey ballılar oy oy
Kollarını ata ata
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Türkmen kızı ütü yapar
Ütüye de vurmuş elini yakar
Hele hele hey Türkmen kızı
Sen allar gey ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gül topla ben nergizi
Türkmen kızı çayda gezer
Taşı da kaymış ayağını ezer
Hele hele hey Türkmen kızı
Sen allar gey ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gül topla ben nergizi
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Kaynak: Suat Işıklı

Türkmen Kızı Katarlamış Mayayı
Türkmen kızı katarlamış mayayı
(Aman aman aman mayayı öf)
Aşıp gider şu karşıki kayayı
Varıp da gider silasının başına
(Ya of aman aman aman)
Bakmamıydın şu garibin işine
(Aman aman aman haline öf)
Güven vermez ayrılığa ölüme
Ah inan olmaz ayrılığa ölüme
Of aman aman aman
Atmış çilbirini pıynar daline
(Aman aman aman daline öf)
Dividi kalemi de almış eline
Name de yazar sevdiğine gülüne
(Ya of aman aman aman)
Yanmamıydın şu garibin haline
(Aman aman aman haline öf)
Güven vermez ayrılığa ölüme
Ah inan olmaz ayrılığa ölüme
Of aman aman aman
Kaynak: Fatma Hancıoğlu

Türkmen Kızı Sen Mevlayı

Sayfa 2641

Gölünde ötüşür kumru kazları
Dilinde zikr eder mugu sızları
Zülali çağırır Türkmen kızları
Beyhude salmayın zahmete bizi
Kaynak: Aşık Zülali

Türkmen Kızı Süt Pişirir
Türkmen kızı süt pişirir
Hem pişirir hem taşırır
Görenler aklın şaşırır
Dilber dilber dilber dilber
Türkmen kızı bağda gezer
Gözlerini baygın süzer
Görenlerin bağrın ezer
Dilber dilber dilber dilber
Türkmen kızı su doldurur
Bakracı suya daldırır
Gözleri adam öldürür
Dilber dilber dilber dilber
Kaynak: Mehmet Ali Torun

Türkmen Kızı Süt Pişirir
Türkmen kızı süt pişirir
Hem pişirir hem taşırır
Kepçeyi baştan aşırır
Leylim aman Türkmen kızı

Türkmen kızı sen Mevlayı seversen
Salma bir acayip töhmete bizi
Kerbela da yatan Hasan Hüseyin
Dilerim bağışla o zata bizi

Sen aklar gey ben kırmızı
Gel gidelim obamıza
Sen sütler iç ben kımız'ı

Hak olur türaba dökülür saçın
Hak'kın divanında sorarır suçun
İnsaf et bağışla dört kitap için
İncil Zebur Tavrat Furkan'a bizi

Kız mendil hele mendil
Kaldır kolların indir
Sar boynuma dolandır
Gir koynuma inandır

Adular boynumu vurur nafile
Güzelde zalimlik olurmu böyle
Özün kes başımı verme yad ele
Bir zaman kapında kul eyle bizi

Mendilim bende bende
Bir ayvam kaldı sende
Ayva gibi sarardım
Din iman yok mu sende

Bir ateş istedik hoş lisan ile
Mahşer günü haşr olasın onile
Serasker misali kalem kan ile
Yazmayın günahkar sirkate bizi

Kız mendil mendil mendil
Kaldır kolların indir
Seversen yürekten sev
Dilindeki yalandır
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Türkmen Kızı Türkmen Kızı
Türkmen kızı Türkmen kızı
Çifte ziller takınmış Türkmen kızı
Aynaya bakar saçını tarar Türkmen kızı
Yandım aman aman Türkmen kızı
Türkmen kızı Türkmen kızı
Yaktın da Türkmen kızı
Aynaya bakar saçını tarar Türkmen kızı
Yandım aman aman Türkmen kızı
Türkmen kızı inek minek sağar
İnek de tepmiş yar yar dizini ovar
Aynaya bakar saçını tarar Türkmen kızı
Yandım aman aman Türkmen kızı

Sayfa 2642

Türkmen kızı Türkmen kızı
Türkmen kızı Türkmen kızı
İnek sağar Türkmen kızı
İnek sağar Türkmen kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gül topla ben nergizi
Aman Ayşem yaman Ayşem
Dağlar başı duman Ayşem
Türkmen kızı Türkmen kızı
Türkmen kızı Türkmen kızı
Hamur yoğrur Türkmen kızı
Hamur yoğrur Türkmen kızı
Kaynak: Hüseyin Say

Türkmen Kızı Un Eliyor
Türkmen kızı un eliyor
On parmağın kınalıyor

Kaynak: Mehmet Yüksel

Türkmen Kızı Türkmen Kızı
Türkmen kızı Türkmen kızı
Sen allar gey ben kırmızı
Sen allar gey ben kırmızı
İnelim gül bahçesine
Sen gül topla ben nergizi
Şinanay nay özlerinden
Öpsem ela gözlerinden
Felek bizi ayırdı
Tatlı şirin sözlerinden
Tatlı şirin sözlerinden
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Türkmen Kızı Türkmen Kızı
Türkmen kızı Türkmen kızı
Türkmen kızı Türkmen kızı
Yayık yayar Türkmen kızı
Yayık yayar Türkmen kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gülü topla ben nergizi
Aman Ayşem yaman Ayşem
Dağlar başı duman Ayşem
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Nenni de bebek nenni
Nenni de çocuk nenni
Oy nenni
Dilin dişin yerim
Kız sana neler derim
Kömür gözler benim
Vuy nenni
Türkmen kızı süt pişirir
Sütün köpüğün taşırır
Nenni de bebek nenni
Nenni de çocuk nenni
Oy nenni
Dilin dişin yerim
Kız sana neler derim
Kömür gözler benim
Vuy nenni
Yayık yaydım kolum şişti
Kolumdan kol bağım düştü
Nenni de bebek nenni
Nenni de çocuk nenni
Oy nenni
Dilin dişin yerim
Kız sana neler derim
Kömür gözler benim
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Sayfa 2643

Vuy nenni
Kaynak: Bilinmiyor

Türkmen Kızı Yaktı Bizi
Türkmen kızı Türkmen kızı
Yaktı bizi leyli leyli Türkmen kızı
Sen allar gey ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gül topla ben nergizi
Sana yandım Türkmen kızı
Yaralandım Türkmen kızı
Türkmen kızı Türkmen kızı
Süt pişirir leyli leyli yandım Ayşo
Südün köpüğün taşırır
Leyli leyli Türkmen kızı
Sen allar gey ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gül topla ben nergizi
Sana yandım Türkmen kızı
Yaralandım Türkmen kızı
Türkmen kızı Türkmen kızı
Un eliyor leyli leyli Türkmen kızı
On parmağın kınalıyor
Leyli leyli Türkmen kızı
Sen allar gey ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gül topla ben nergizi
Sana yardım Türkmen kızı
Yaralandım Türkmen kızı
Türkmen kızı Türkmen kızı
İnek sağlar leyli leyli Türkmen kızı
Uzun saçı yere değer
Leyli leyli Türkmen kızı
Sen alay gey ben kırmızı
Çıkarım dağlar başına
Sen gül topla ben nergizi
Sana yandım Türkmen kızı
Yaralandım Türkmen kızı
Kaynak: İfakat Yaykar

Türkoğluyuz Erleriz
Türkoğluyuz erleriz
Kimseye baş eğmeyiz
Bir damla suyumuzu
Düşmanlara vermeyiz
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Ak Deniz Kara Deniz
Bizi unutmayınız
Dalgalarız hızlıdır
Sularınız tuzludur
Turgutlar Barbaroslar
Sinenizde gizlidir
Ak Deniz Kara Deniz
Sizden yardım bekleriz
Dağlarımız başından
Akar kara taşından
Fırat nehri dökülür
Vatanın gözyaşından
Ak Deniz Kara Deniz
Sizde nöbet bekleriz
Zülal der pek şanlıdır
Dalgası dumanlıdır
Size dökülen çaylar
Zehirlidir Kanlıdır
Ak Deniz Kara Deniz
Ölür ele vermeyiz
Kaynak: Aşık Zülali

Türkü (Beni Mest Eyleyen)
Beni mest eyleyen canan
Cemalindir benim canım
Büküp kaddimi dal gibi
Hilalindir benim canım
Seni Hak eyledi mabud
Kapında bedenler mevcud
Lebin anlamında maksud
Zülalindir benim canım
Açılmış gülşen-i ruyün
Gümüştendir servi boyun
Dolaşmaktan garaz köyün
Visalindir benim canım
Nazar kıl ey şeh-i kevkeb
Nedir bu Levni'de meşreb
Daraguş ettiğin her şeb
Hayalindir benim canım
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Kaynak: Edirneli Levni

Türkü (Deli Çoruh Yeşil Yeşil)
Deli Çoruh yeşil yeşil akarken
Kaçkar'ın başında kar olur türkü
Düğünde sevdalar yürek yakarken
Kolkola girer de bar olur türkü
Sazı omuzunda gezer dolaşır
Bir lokma ekmeği dostla bölüşür
Kerkük'ten uzanıp Kars'a ulaşır
Aşığın elinde tar olur türkü
Ürgüp'ten de çıktığını bilirler
Araba kırılır yolda kalırlar
Bu aleme ıslah için gelirler
Semaha dönerken pir olur türkü
Çarşamba'yı sele boğan nehirdir
Vefasız dostlara varan kahırdır
Şamili'nin kahvesinde zehirdir
Genç yaşta ölene zor olur türkü
Bin bir mihnet ile dosta varılır
Gün olur ki nazlı yare darılır
Bir bakarsın dertli sazı kırılır
Aşığın bağrına har olur türkü
Ramazan Ustanın cura sazıyla
Torosların mor çiçekli yazıyla
Ceylan gibi seker eda nazıyla
Tuzağa düşüren tor olur türkü
Kütahya'nın pınarından içer de
Doldurup badeyi serden geçer de
Gönül kapısını dosta açar da
Kötüye yol vermez sur olur türkü
Devrent deresinde vadesiz ölür
Gurbet ellerinde çaresiz kalır
Bir tek teselliyi kendinde bulur
Karanlık gecede nur olur türkü
Turnalarla diyar diyar dolaşır
Koyun olur ardısıra meleşir
Gizli gizli tenhalarda buluşur
Bir kiraz dibinde yar olur türkü
Emrah'ın tütünü arşa çıkarsa
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Sayfa 2644

Bir ah edip Kerem gibi yakarsa
Gün gelir de hayatından bıkarsa
En son gideceği yer olur türkü
Giresun'da Eşref Beye yakılır
Erzincan'da ağ gerdana takılır
Vefasız yar için boyun bükülür
Dosta verilmeye ser olur türkü
Bir yar için gurbet elde kalınca
Garip başın dertten derde salınca
Ağrı'dan aşmayı göze alınca
Geçit vermez yolda dar olur türkü
Umut kalmamışken köşe bucakta
Yol alırken küçük yavru kucakta
Bunalırsa insan sarı sıcakta
Serin bahçelerde nar olur türkü
Al'İzzet'le düzen verir sazına
Veysel yüreğiyle bakar yüzüne
Akarsu'yu yakar aşkın közüne
Sivas'ta yüreğe kor olur türkü
Birgün bu yerlerde divan kurulur
Bolu'da zalime hesap sorulur
Çamlıbel'den yayan çıkar yorulur
Alında beş damla ter olur türkü
Gün olur gülleri açmadan solar
Yari düşününce gözleri dolar
Devran Baba gibi saçını yolar
Bir bakarsın başta kır olur türkü
Bir güzelin sevdasına yanmadan
Ak çeşmeden sular içip kanmadan
Ürgüp çöllerinden geri dönmeden
Atlar azgın sele ar olur türkü
Şerbet vardır dudağında dilinde
Kemer olur sevgilinin belinde
İlkbaharda leylakların dalında
Çiçekten çiçeğe mor olur türkü
Arı her çiçekten yaratır balı
Kimine bir çalı akasya dalı
Kimi yeşil sever kimi de alı
Bütün gönüllerde bir olur türkü
Gördüğü rüyayı hayra yoramaz
Bağlasalar gurbet elde duramaz
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Serenlerden gece geçer göremez
Bakan gözler ile kör olur türkü
Daimi'yle bağlaması coşar da
Her güzele başka türkü koşar da
Durmaz bu yerlerde dağlar aşar da
Gider diyar diyar sır olur türkü
Nurhak dağlarında oba kurulur
Mezar arasında kama vurulur
Bakar sol yanında canlar verilir
Bir düşmanla bin bir şer olur türkü
Dost yüreğe ateş olup aksalar
Mahzuni'yle zindanlara soksalar
Kollarına kelepçeler taksalar
Koparıp atar da hür olur türkü
Sümmani'yle bir sualdir sorulur
Şenlik olur tüm cevaplar verilir
Deniz Pir Sultan'la ölür dirilir
Her an yüreklerde var olur türkü
Kaynak: Bekir Karadeniz

Türkü Ana Sen Çok Güzelsin
Sırtında cepkeni elinde puşu
Ayağında şalvar Arapgir işi
Allıdır yanağı incidir dişi
Türkü Ana Türkü Ana sen çok güzelsin
Kalplerde gönüllerde dilde gezersin
Sesini duyurdun yurda vatana
Parkta oturana evde yatana
Hasretin çoktur senin sılana
Türkü Ana Türkü Ana sen çok güzelsin
Kalplerde gönüllerde dilde gezersin
Kaynak: Haşim Koç

Türkü Bakışlı Yarim
Benim de güllerim var
Henüz çiçek açmamış
Benim türkülerim var
Henüz ezgi tutmamış
Bağlantı
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Sayfa 2645

Oy oy oy oy oy yarim
Türkü bakışlı yarim
Sevda nakışlı yarim, can yarim
Benim umutlarım var
Henüz daha dolmamış
Benim hasretlerim var
Yüreklerden soğmamış
Bağlantı
Söz: Adem Asalandoğan

Türkü Diyorum Sana
Türkü diyorum sana
Başındaki duvağa
Kız niye ağlayısun
Anan kesilsin sana
Nenen kesilsin sana
Kız gelin oldun yeni
Sarıl kucakla beni
Korkma ben adam yemem
Anan kesilsin sana
Nenen kesilsin sana
Dünürcü geldi sana
Seni bana almaya
Sil gözünün yaşını
Anan kesilsin sana
Nenen kesilsin sana
Telin duvağın yeni
Geydin al entarini
Oldun bir yudum zemzem
Anan kesilsin sana
Nenen kesilsin sana
Kaynak: Hasan Sözeri

Türkü Gözlüm (Kar Yağıyor)
Kar yağıyor türkü gözlüm
Kar yağıyor buralara
Uzun hava ağıt gibi
Dökülüyor bulvarlara
Sen de gittin buralardan
Böyle bir karlı havada
Okul bittikten sonra 95'in yılbaşında
Gelmiş özlemiştin beni
Sarılmıştın hıçkırıkla

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Kar yağarken dilek tutmuş
Kar yemiştin avucumda
Nasıl gittin türkü gözlüm
Mahzun kaldım buralarda
Gülüşlerimiz geliyor
Ağlıyorum buralarda
Sen bir öğretmensin şimdi
657 devlet memuru
Kıt kanaat geçinirsin
Seni beklediğim gibi
Beklersin ay sonunu
Belki de evlisin şimdi
Bunca yıl geçti aradan
Sen beni unuttun belli
Türkü gözlüm çık hatrımdan
Oralara da kar yağar mı
Güneş çıkar mı ardından
Saçaklardan su damlar mı
Su girer mi papucundan
Yokluk kötü türkü gözlüm
Yokluğun çıkmaz aklımdan
Varlık güzel türkü gözlüm
Varlığın yitti yanımdan
Okulun bittiği yıl tayinin çıktı doğuya
Belki yazarsın diye
Bir kalem almıştım sana
O kalemle mektup yazmış
O kalemle ağlamıştın
Ama o son mektubunda
Sen ne kadar değişmiştin
Sözlerinde değişmişti
Değiştiğin belliydi ki
Kaleminde değişmişti
Ah benim türkü gözlüm
Ne oldu birden sana
And içmiştik gündüz gece
And içmiştik kopmamaya
Hacı Bayram'da dua ettik
Ayırmasın Allah diye
Bir fakire para verdik
Belki dua eder diye
Fakir mi dua etmedi
Sen mi yalancı çıktın
O fakiri göremedim
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Gelmedi namaz vakti
Çok oturdum musallada
Her tabutta kendim vardım
Dua ettim ardım sıra
Şimdi en arabesk duygularla
Dudağımda o türkü
Yürüyorum bulvarlarda
Ellerim üşürken hep
Ellerin gelir aklıma
Yüreğim ağlıyor şimdi
Yanıyorum buralarda
Kar yağarken hazin hazin
Ölüyorum türkü gözlüm
Ölüyorum buralarda
Kaynak: Bedirhan Gökçe

Türkü Gözlüm (Kederli Günlerim)
Kederli günlerim mazide kaldı
Hasretin gönlümü sevdaya saldı
Yüreğim bu aşkta bir Leyla oldu
Sende bana bir mecnun ol hüzün sözlüm
Bu türkü tek sana al türkü gözlüm
Dalga dalga saçların dağılsın varsın
Bu küçük kalbime tek sen sığarsın
Yağmurlar misali aşka yağarsın
Gönlümün ufkuna dal hüzün sözlüm
Bu türkü tek sana al türkü gözlüm
Gözlerim açık gider bir gün gidersem
Kapanmaz yaralar olur gidersem
Olur ya birgün doymadan ölür gidersem
Kabrime gonca gül sal hüzün sözlüm
Bu türkü tek sana al türkü gözlüm
Kaynak: Kerim Bülbül

Türkü Türkü Anadolum
Anadolum adım adım
Türkü türkü geçtim seni (Anadolum)
Her yörede başka makam
Türkü türkü geçtim seni
(Anadolum nadolum)
Bozlaklarla baraklarda
Türkü türkü geçtim seni (Anadolum)
Halaylarla ağıtlarda
Türkü türkü geçtim seni
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Sayfa 2647

(Anadolum Anadolum)
Edirne'den Ardahan'a
İçtim seni kana kana (Anadolum)
Erzurum'da Emrah'larla
Türkü türkü geçtim seni
(Anadolum Anadolum)
Mevlana'dan Pir Sultan'a
Karac'oğlan Veysel Baba (Anadolum)
Eroğlu'ndan Kul Çağlar'a
Türkü türkü geçtim seni
(Anadolum Anadolum)
Kaynak: Aşık Çağlari

Türkü Türkü Halay Halay
Türkü türkü halay halay
Ateşlerden süzülerek
Artık size geliyorum
Adım adım yürek yürek
Yüreğimde saklıyorum gül resminizi
Oltadan kurtulan balık gibiyim
Ekersen mavi düşleri
Türkü türkü halay halay
Özgürlük yüreklerden silinmez kolay
Sabahın üçündeyim
Özlemler içindeyim
Öfkelerim gizlenmiş bir biçimdeyim
Alıp götürmez karanlık gün ışığını
Bakmayın gözlerime doldum bir anlık
Dostlarımın seslerini gülüşlerini
Tetikte beklerim ben ak düşlerimi

Yarın sensin umut sensin
Salkım saçak bulut sensin
Sen geceyi gün edensin
Yürü ateşin üstüne
Yürü yürü durma yürü
Öfkeyi saçından sürü
Yüreksize şafak ölü
Yürü güneşin üstüne
Kaynak: Bülent Özcan

Türküler
Halkımın bağrından çağlayan bir sel
Yaylamın üstünde savrulan bir yel
Yârimin saçından ayrılmış bir tel
Sevda bahçesinde güldür türküler
Yollarda seğirten bir oğlak gibi
Göklerden boşanan sağanak gibi
Köyümün bağrında sığınak gibi
Gurbetten sılaya yoldur türküler
Ozanın elinde saz olup öten
Düğünde-bayramda dudakta tüten
Mıknatıs gibi yanına çeken
Sevdayı çağıran dildir türküler
Dağların başında bir yeşil orman
Ekin tarlasında savrulan harman
Yaşlıya-gencine oluyor derman
Yaramı saracak eldir türküler
Gökten tane tane damlayan karda
Bazen tiyatroda bazen de barda
Köyümde yaylamda bizim diyarda
Halkımın özünde vardır türküler

Kaynak: Ceylan Özerengin

Türkü Türkü Sevda İle
Türkü türkü sevda ile
Bir amansız kavga ile
Yürek yürek damar damar
Yürü zulümün üstüne
Ölüm de ne, tende yara
Dalıp gitme uzaklara
Geç dağları yara yara
Yürü öfkenin üstüne
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Suyunu akıtan bir garip pınar
Yaprağın sallayan bir ulu çınar
Bazen aşık olur od alır yanar
O zaman bir avuç küldür türküler
Domur domur açmış badem çiçeği
Bir bebek için ana kucağı
Gurbete gidene baba ocağı
Sıladan uzanan eldir türküler
Yoksulun altında katıran dalı
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Kimine köşk olur kimine yalı
Kimine kilimdir kimine halı
Kimine göre de çuldur türküler
İnsan sevgisiyle doludur dolu
Ayırmaz inanın sağ ile solu
Oradan geçiyor barışın yolu
Defneli-zeytinli daldır türküler
Yunus Emre Karac'oğlan yurdunda
Halka kucak açar her bir derdinde
Pir Sultan'ın şu Veysel'in ardında
Sonsuza uzanan yoldur türküler
Arif'in sevdiği bir müzik türü
Çobanın önünde meleyen sürü
Yorgun emekçinin saf alın teri
Yoksula uzanan eldir türküler
Kaynak: Arif Gölge

Türküler Ağlar
Duman durmuş ıslak dağın başına
Yol ver dağlar yol ver yare gideyim
Karışılmaz şu feleğin işine
Yol ver dağlar yol ver yare gideyim
(Bağlantı)
Yağlı kurşun yedim yüreğim yanar
Sılada sevdiğim yollara bakar
Gel ağlama benim ey güzel anam
Bak senin yerine türküler ağlar
Yiğit yıkılır mı başı yüceden
Alır hedefini gündüz geceden
Alın teri ekmek tüter bacadan
Yol ver dağlar yol ver yare gideyim
(Bağlantı)
Umuda gül açtım baharda kışta
Ah çeker Haşimi her koklayışta
Gönlüm hasret dolu gözlerim yaşta
Yol ver dağlar yol ver yare gideyim
(Bağlantı)
Söz: Aşık Haşimi
Kaynak: Aşık Haşimi
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Sayfa 2648

Türküler Bizi Söyler
Ruhsati verir dersini
Veysel öldürür nefsini
Yad edelim gel hepsini
Türküler hep bizi söyler
Turabi’dir toprak misal
Sümmani de özler visal
Anlayana yoktur sual
Aşıklar hep bizi söyler
Yunus Emre varır Hakk’a
Pir Sultan bir mesaj halka
Dervişlik değildir hırka
Ozanlar hep bizi söyler
Kuddusi nakışı nurdan
Karac’oğlan dertli yardan
Akarsu da göçtü burdan
Gönüller hep bizi söyler
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Türkülerde Sen Olunca
Bir odu var bir budu var
Voltalar hep seni arar
Gardiyanlar bile ağlar
Türkülerde sen olunca
Gece bitmez gündüz bitmez
Bağlamam hiç elden düşmez
Mızrap ağlar telden düşmez
Türkülerde sen olunca
Hüzün basar tüm koğuşu
Unuturuz aşı tuzu
Gam doyurur karnımızı
Türkülerde sen olunca
Kaynak: Ali Özütemiz

Türkülerle Gömün Beni
Birgün mutlak öleceğim
Türkülerle gömün beni
Size veda edeceğim
Türkülerle gömün beni
Sazımı asın duvara
Yalnız kalsın bahtı kara
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Vasiyetim tüm dostlara
Türkülerle gömün beni
Muradımı almamışım
Hep ağlayıp gülmemişim
Ağlamasın dostum eşim
Türkülerle gömün beni
Derdiyoklar diye diye
Niye doğdum bilmem niye
Götürün doğduğum köye
Türkülerle gömün beni
Söz: Derdiyoklar İkilisi
Kaynak: Derdiyoklar İkilisi

Türküm Türkiyem
Türküler söyleyin hem inadına
Gurbet hasret olsun az yanık olsun
Köroğlu yüreği Veysel adına
Türküler ayakta halk tanık olsun
Türküm can damarım ruhum hediyem
Bayrağım ve sazım Türküm Türkiye'm
Düğünüm de davul zurnadır coşar
O sevinci alır gurbete koşar
Gidip dönmeyenle bir ömür yaşar
Varsın gözler bulut bulanık olsun

Sayfa 2649

Zarfı açıp haberimi duyunca
Ağlama sevdiğim yollar boyunca
Kimseye derdimi sormadan yetiş
Hasret ateşini yakamıyorum
Kapandı gözlerim bakamıyorum
Düştüm yataklara kalkamıyorum
Ezrail canımı almadam yetiş
Çizilmiş kaderim yazılmış yazım
Kesilmiş topum da biçilmiş bezim
Musalla taşında en son namazım
Toplanıp müminler kılmadan yetiş
Daldım batıyorum gam deryasına
Doldurdum zehiri ecel tasına
Yandı Abalı'mda aşk ateşine
Yakasız gömleği giymeden yetiş
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Tüşüp (Yaradan İnsana)
Yaradan insana kısmet verende
Şaire sel kimi çağlamak tüşüp
Alime yaratmak zalime yıkmak
Maşuka aşıkı dağlamak tüşüp

Türküm can damarım ruhum hediyem
Bayrağım ve sazım Türküm Türkiye'm

Talihi yazanda sahip-i ihtiyar
Kanmaza baht verip ganana gamhar
Namerde hıyanet merde gayret ar
Hekime yaralar bağlamak tüşüp

Sığmayan coşkudur asra yıla
Ninemin ninnisi yüreğe cila
Bir uzun havada önünde sıla
Yeter ki gönüller uyanık olsun

Vuruşur hayır şer kederle ferah
Birisi ah çeker birisi kah kah
Kurda parçalamak bülbüle cah cah
Çakala baykuşa ulumak tüşüp

Türküm can damarım ruhum hediyem
Bayrağım ve sazım Türküm Türkiyem
Kaynak: Mustafa Yıldızdoğan

Azaflı varlığa bir eyle dikkat
Şahlara taç verip kullara zahmet
Kimiye şerafet kimiye nefret
Kimiye hak için ağlamak tüşüp

Türlü Türlü Renge Boyandı

Kaynak: Mikayil Azaflı

Türlü türlü renge boyandı vatan
Çiçekler sararıp solmadan yetiş
Ecel yastığına da baş koyup yatan
Gözlerim yollarda kalmadan yetiş

Tüter Cehennemin Dumanı

Postacıdan mektubumu alınca
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Tüter cehennemin dumanı tüter
Acep mevla bana gazap mı eder
Cümle halk yüzleri üstüne yatar
Haykırır ün verir ateşi suzan
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Mevlam kullarına insin rahmetin
Çektirmesin cehennemin zahmetin
Hep bağışlar habibine ümmetin
Eder kullarına bin türlü ihsan
Said bu rüyaya aldanma boşa
Götür azık bir gün gelecek başa
Senin günahların gökleri aşa
Sana baki değil bu tokluğemen
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Tütün Dizdim İğneye
Tütün dizdim iğneye
Yemek yoktur yemeye of of
Bütün yaz çalışırız
Entari yok giymeye of of
Mendili şanına
Tütün ektim yanına
Bitmedi kör olası
Milletin yetti canına
Kuyu üstünde kuyu
Tütüne saldım suyu of of
Tütün kırmağ giderken
Terkederiz uykuyu of of
Mendili şanına
Tütün ektim yanına
Bitmedi kör olası
Milletin yetti canına
İşlerim işlerim
Tütünleri şişlerim of of
Tütün para ederse
Beşibirlik isterim of of
Mendili şanına
Tütün ektim yanına
Bitmedi kör olası
Milletin yetti canına
Kaynak: Yöre Ekibi

Tütüncüden Tütün Aldım
Tütüncüden tütün aldım yüz dirhem (yüz dirhem)
(Of aman) Alam seni diyar diyar (aman) gezdirem
(Haydindi gezdirem)
Ak gerdana altın inci dizdirem (dizdirem)
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Sayfa 2650

(Of aman)
Aynalı kahveye gitsek (aman) bu pazar
(Haydindi bu pazar)
(Of Aman) Salınıp yanıma gelsen (aman) ne zarar
(Haydindi ne zarar)

Daracık sokağı asma bürüdü (bürüdü)
(Of aman) Yaka açmış beyaz gerdan (aman) göründü
(Haydindi göründü)
Herkes sevdiğini aldı yürüdü (yürüdü)
(Of aman)
Aynalı kahveye gitsek (aman) bu pazar
(Haydindi bu pazar)
(Of Aman) Salınıp yanıma gelsen (aman) ne zarar
(Haydindi ne zarar)
Kaynak: Mehmet İpekçi

Tütünün Mülayim Mi
Tütünün mülayim mi
Cigara sarayım mı
Ay battı güneş doğdu
Daha daha yalvarayım mı
Ördek göl de şöyle yüz
Şöyle yüz de böyle yüz
Hiç kimsede görmedim
Şöyle gerdan böyle yüz
Ördek suya dal da gel
Yüze yüze var da gel
Yarim çıkmış gidiyor
Tut kolundan al da gel
Kaynak: Reşat Aker

Uca Bağların Başında
Uca bağların başında
Karlı dağların başında
Tek atlı gezdiğin var mı
Le le can le le can
Her taraftan üç beş kelle
Terkiye bastığın var mı
Kargının ucunu salla
Etme düşmana ey valla
Köroğlu söyler şanından
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Kuş uçurmaz meydanından
Le le can le le can

Sayfa 2651

Uca dağlar başında nar şirin olar
Anadan atadan yar şirin olar

Kaynak: Köroğlu

Uca Dağlar Başında
Uca dağlar başında
Topa topa gar idim
Gar olsam da var idim
Uca dağlar başında
Gün deydikce eridim
Su olsam da er idim
Yad yanında har oldum
Sel kimi ahar oldum
Dostun yarın men idim
Uzagdan bahar oldum
Garadır gaşların
Kirpiyindir almaz
İstekli istediyin
Bele derde salmaz
Geder bu gözellik ay aman
Sene de galmaz
Deryada balığam men
Yatsam da ayığam men
Yadın golu boynunda
Görürem sayığam men
Dağlarda maralsan
Düzlerde ceyran
Ala gözlerine
Olmuşam heyran
Şekinin etrafı dağlardı
Mene güc gelmeleri gabaglardı
Küllü alem yığıla
Vermerem seni
Dünyalar dağıla
Vermerem seni
Kaynak: Ramazan Gafarlı

Uca Dağlar Başında Ceyran Balalar
Uca dağlar başında ceyran balalar
Ceyranın balasını ovçu yaralar
Yol üste durma boynunu burma
O yadigardır ona el vurma
Yeri yeri men de gelim dalınca
Desmal eyle apar meni yanınca
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Yol üste durma boynunu burma
O yadigardır ona el vurma
Yeri yeri men de gelim dalınca
Desmal eyle apar meni yanınca
Hoşdu menim vetenim bağdı meşedi
Yardan ayrı yaşamah çetin peşedi
Ağaç olaydım yolda duraydım
Yar gelip geçende kölge salaydım
Ağaç olaydım yolda duraydım
Sen gelen yola kölge salaydım
Yeri yeri men de gelim dalınca
Desmal eyle apar meni yanınca
Kaynak: Zeynep Hanlarova

Uca Dağlar Başında Nar Şirin Olar
Uca dağlar başında nar şirin olar
Nar şirin olar balam nar şirin olar
Anadan babadan yar şirin olar
Yar şirin olar balam yar şirin olar
Ay güle güle kız güle güle
Ben aşık oldum balam bir şirin dile
Uca dağlar başında sona keklikler
Sona keklikler balam sona keklikler
Boyamış ellerin kına keklikler
Kına keklikler balam kına keklikler
Açılsın güller süsem sümbüller
Bahar olanda balam öter bülbüller
Uca dağlar başında ceyran yol eyler
Ceyran yol eyler balam yol eyler
Şu duran yerlerde ördek göl eyler
Ördek göl eyler balam ördek göl eyler
Bahar olmasın güller solmasın
Allaha yalvar balam seher olmasın
Kaynak: Musa Yılmaz

Uca Dağların Başına
Uca dağların başına
Yarim gelir güle güle
Bir elinde güllü desmal
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Sayfa 2652

Yar terini sile sile

Boyu selvi dal fidanı görestim

Uca dağların başında
Gezdireyim ay kız seni
Sümbülleri dermemişsen
Neyleyeyim ay kız seni

Serimde dumanım tenimde narım
Söylemek temsilim ağlamak karım
Arttı bülbül gibi feryadım zarım
Lebi gonca o gülhanı görestim

Kaynak: İsmail Başaran

Göğe çıkmış veran taş ile dağı
Açanda çiçekler yaz bahar çağı
Yar ile gezdiğim bahçeyi bağı
Geçen günde her zamanı görestim

Uca Dağların Başında
Uca dağların başında
Tek atlı gezdiğin var mı
Her taraftan üç beş kelle
Terkiye astığın var mı
Kargının ucunu salla
Etme düşmana eyvallah
Köroğlu söyler şanından
Kuş uçurmaz meydanından
Kaynak: Köroğlu

Uca Dağların Başından
Uca dağların başından
Perim güle güle gelir
Ondört onbeş nazeninnen
Elin vermiş ele gelir
Yeriyip terliyip izi
Humarlanıp ala gözi
Deriptir deste nergizi
Terin sile sile gelir

Hıfzı'yam çeşmimden şebnem alındı
Esdi bad-ı saba gam tazelendi
Şimdi sırma teller yelpazelendi
Gene zülfü perişanı görestim
Kaynak: Recep Hıfzı

Uçun Kuşlar Haber Verin
Uçun kuşlar haber verin Kerem'e
Kerem gelsin merhem olsun yareme
Bilinmez bir yola düştüm giderim
Bu yol beni götürecek vereme
Uçun kuşlar haber verin Kerem'e
Gönder Tanrım Kerem Hanı göreyim
Ellerine gül yüzümü süreyim
Tez ol Tanrım tez ol kavuştur bizi
Sana müjde bir canım var vereyim
Gönder Tanrım Kerem Ham göreyim

Emrah diyer üç-ce bayram
Olam gözlerine hayran
Ya maraldır ya da ceyran
Düşüp çölden çöle gelir

Bu ne haldır Tanrım geldi başıma
Mendil yetmez oldu kanlı yaşıma
Kerem Hanı görmez ölürsem eğer

Kaynak: Ercişli Emrah

Kaderim yazılsın mezar taşıma
Bu ne haldır Tanrım geldi başıma

Uçan Kuşar Siz Mevlayı
Uçan kuşlar siz mevlayı seversez
Selam söylen o cananı görestim
Gönülden hatrıma düştü hayali
Şirin can içinde canı görestim
Hanidir meralim dumanlı dağlar
Derunum ah çeker gözlerim ağlar
Hani dudu kumrum belalı bağlar
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Kaynak: Aşık İhsani

Uçurtmamız Uçar Gider
Ne kadar kalın taş olsa duvarlar
Uçurtmamız uçar gider göklerde
Güneşimiz kara zindan aşarlar
Işıkları saçar gider göklerde
Yarınlara sarkar bulut eterden
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Çocuklar uçurtur korur beterden
Göklere ulaşır yel alır yerden
Gönül evin açar gider göklerde
Şiar Can açların açı Odesa
Yaşamak paylaşım ben sen o dese
Sevdam zincirlenip düşse kodese
Kalsa bile naçar gider göklerde
Uçurtmamız uçar gider göklerde
Kaynak: Ozan Şiar Can

Ufacık Badem İçi
Ufacık badem içi
Yarimin siyah saçı
Yar derdinden ölürüm
Nedir bunun ilacı
Ufacık iğnesine
Mailim cilvesine
Ben yarime kavuştum
Darısı cümlenize
Kaynak: Yöre Ekibi

Ufacık Et Doğradım
Ufacık et doğradım galaylı tencereye
Ben gapıdan beklerken o çıhmış pencereye
Gel gel gel sevdiğim
Gel gel gel gel gel amman
Ben gapıdan beklerken o çıhmış pencereye
Gel gel gel sevdiğim
Gel gel gel gel gel amman
Harmanın o yanından hele gel buyanından
Gelenler horan oynar girelim gollarına
Gel gel gel sevdiğim
Gel gel gel gel gel amman
Gelinler horan oynar girelim gollarına
Gel gel gel sevdiğim
Gel gel gel gel gel amman

Ufacık Meşenin Dalları Yerde
Ufacık meşenin dalları yerde
Kıvırcık zülfün de yüzüme perde
Nazlı yar düşürdün sen beni derde
Tükenmez dertlere düşen ağlasın
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Sayfa 2653

Gökyüzünde pare pare bulutlar
İçerimde dağlar kadar umut var
Diyorlar ki nazlı yarin el almış
Ölene dek gözyaşımı kurutmam
Evinin uğrunda karanlık yazı
Yazıda yayılır gelini kızı
Gelinin yanında bir körpe kuzu
Kuzu kadar olamadım sevdiğim
Dalından dalına saçın düzedir
Yönü öte ama gönlü bizedir
Gövel ördek gibi boynun uzadır
Onun için arzederim yar seni
Bir gül olsam ağ göğsüne sokulsam
Bir gül olsam ağ gerdana asılsam
Biber olsam çorbanıza atılsam
Acı tatlı deyip yemen mi güzel
Kaynak: Ömer Yılmaz

Ufacık Penceresi
Ufacık penceresi
Su dolu tenceresi
Kız istemeye geliyor
Ödemiş’in efesi
Kuruova'nın tepeleri
Oturur efeleri
Oğlan sana varacem
Hazırla küpeleri
Kuruova'nın çamları
Yere dağlar dalları
Bizim için yapılmış
Ödemiş’in yolları
Kaynak: Yöre Ekibi

Ufacık Taşınan Bina Yapılmaz
Ufacık taşınan bina yapılmaz
Üstüne çıkılıp yare bakılmaz
Sen güzelsin senin kahrın çekilmez
Çekeyim ayrılık seni bir zaman
Yanyana koysunlar öldüğüm zaman
Ufacık taş üstüne taş koyulmaz
Kalk gidelim muhabbete doyulmaz
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Herkes sevdiğinden zorla ayrılmaz
Ben ayrılmam benim nazlı yarimden
Yarimden yarimden gonca gülümden

Sayfa 2654

Bana evlen diyorlar (nenni yavrum nenni)
Şimdi kızlar neşeli (nenni yavrum nenni)
Nenni dedim uyutamadım (nenni yavrum nenni)
Safa ile büyütemedim (nenni yavrum nenni)

Kaynak: Muammer Uludemir
Kaynak: Mustafa Coşkun

Ufacık Taşınan Kale Yapılmaz
Ufacık taşınan kale yapılmaz
Penceresi yüksektir yare bakılmaz
Bir yar sevmeyinen dünya yıkılmaz
Atma bu taşları ben yareliyem
El alem al giymiş ben kareliyem
Kapımın önünden gelir geçersin
Karanfil kokulu tütün içersin
Ne beni alırsın ne vazgeçersin
Atma bu taşları ben yareliyem
El alem al giymiş ben kareliyem
Kapımın önünde bir yeniçeri
Ayağı çizmeli başı keçeli
Yalvardım yakardım girmez içeri
Atma bu taşları ben yareliyem
El alem al giymiş ben kareliyem
Kaynak: Müveddet Gürkan

Ufak Ufak Karınca

Ufukları Yaran Ey Sıra Dağlar
Ufukları yaran ey sıra dağlar
Heybetinden korkup yılan var mıdır
Üstünden her sabah bir güneş doğar
Tependen seyrine dalan var mıdır
İhtişamla durur her bir ağacın
Semaya uzanır meşen ardıcın
Çiçeklerle süslü düzün yamacın
Gülünden haberi olan var mıdır
Başında beredir masmavi sema
Sende nefes bulur aldığım hava
Resminle renklenir şu koca dünya
Senin kıymetini bilen var mıdır
Kaynak: Engin Namlı

Uğradım Bir Derde
Uğradım bir derte düştüm noksana
Akıl kılavuzdur pire var pire
Sıdkınan çağırdım Gani Hüda'ma
Onlar da çağırır pire var pire

Ufak ufak karınca (nenni yavrum nenni)
Oğlan pazara varınca (nenni yavrum nenni)
Kimselere görünme (nenni yavrum nenni)
Uğradırlar nazara (nenni yavrum nenni)

Gözü açık görür setr-i alemi
Cennet-i alada şehitler yedi
Aman mürvet dedim Urum'un yeri
Onlar da buyurur pire var pire

Nenni dedim uyutamadım (nenni yavrum nenni)
Safa ile büyütemedim (nenni yavrum nenni)

Hak T'ala yaratmış hasların hası
O kuldur oluyor şeytana asi
Aman mürvet dedim Şam evliyası
Onlar da buyurur pire var pire

Kara tavuk kaz gibi (nenni yavrum nenni)
Kanatları saz gibi (nenni yavrum nenni)
Oturmuş da süzülür (nenni yavrum nenni)
Gelincecik kız gibi (nenni yavrum nenni)
Nenni dedim uyutamadım (nenni yavrum nenni)
Safa ile büyütemedim (nenni yavrum nenni)
Kara tavuk tepeli (nenni yavrum nenni)
Kulakları küpeli (nenni yavrum nenni)
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Hak'tan nida oldu geldik ya Şam'a
Ceset gark olmuştur gussaya gama
Aman mürvet dedim on'ki imama
Onlar da buyurur pire var pire
Pir Sultan Abdal'ım gussa gamına
Bunda varsın dersin orda birine
Aman mürvet dedim Horasan pirine
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Onlar da buyurur pire var pire
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Uğraştım (Aşık Olmaya)
Aşık olmaya uğraştım durdum
Dolandım aşıklar bulana kadar
Nerde arif görsem yanına vardım
Hisse kaptım örnek alacak kadar
Kamiller ile sohbete daldım
Gönülden ses verdim sazımı çaldım
Aşıklar ceminden bir damla aldım
Gönül deyişleri çalacak kadar
Aldığım aşk ile kaynadım coştum
Muhabbet çayında bendimi taştım
Şeriatta tarikatta uğraştım
Hakikat çayına dalacak kadar
Bir gerçek veliden dersimi aldım
Dursune Bacı'yım düşten uyandım
Gönülden gönüle coşup çağladım
Hakkin deryasına dalacak kadar
Kaynak: Dursune Bacı

Uğrun Uğrun (Kömür Gözlüm)
Kömür gözlüm ben bu elden gidersem
Var bana nisbetle tez uğrun uğrun
Rakip değilim ki aranı bozam
Yadlara düğmeni çöz uğrun uğrun
Düğün olup al bayrağın açınca
Usul boya yeşil kemha biçince
Yar salınıp kız karşına geçince
O zaman bildim ki söz uğrun uğrun

Sayfa 2655

Uğruna Öldüğüm Canım Sevdiğim
Uğruna öldüğüm canım sevdiğim
Hergün sormasaydım deli olurdum
Peşine koştuğum kendim yorduğum
Bir an görmeseydim deli olurdum
Ona can demiştim candan içeri
Damarıma giren kandan içeri
Günüm onla geçti günden içeri
Bir gün varmasaydım deli olurdum
Kul Kevseri zehir oldu yemekler
Ne söylesem kalmadı ki demekler
Boşa gitti verdiğimiz emekler
Canım vermeseydim deli olurdum
Kaynak: Aşık Kevseri

Uğurlama
Bu kente yalnızlık çöktüğü zaman
Uykusunda bir kuş ölür ecelsiz
Alıpta başını gitmek istersin
Karanlık sokaklar kör sağır dilsiz
Ey sevda kuşanıp yollara düşen
Bilesin bu yollar dağlar dolanır
Yare ulaşmadan düşersen eğer
Yarine sesinin yankısı kalır
Gecenin ucunda gün aralanır
Yar sevdası ile yürek bilenir
Sızılı bir ırmak uğurlar seni
Su olup akarsın kır çiçeklenir
Kaynak: İbrahim Karaca

Ula Ula Niyazi Yiyece Misun Beni

Düğün olur Arap atı erişir
Bayram olur kanlı kinli barışır
Sevdiceğim yadlar ile konuşur
Konuş yadlar ile gez uğrun uğrun

Sivrinun tepesinde
Vardır dikili taşlar
Omuzundan aşağı
Dökülür sırma saçlar

Karac'oğlan der ki yalandır yalan
Aldatıp yarimi elimden alan
Gözyaşın mürekkep kirpiğin kalem
Ayrılık namesin yaz uğrun uğrun

Ula ula Niyazi
Yiyecemisun beni
Adam adamı yese
Nenen yerdi neneni

Kaynak: Karacaoğlan
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Saçlarını ördüler
Arasını böldüler
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Dünya güzelliğini
Niyazi'ye verdiler
Ula ula Niyazi
Yiyecemisun beni
Adam adamı yese
Nenen yerdi neneni
İp ile çekiyorum
Önümüzdeki yazı
Bana oyun eyledi
Ha bu köyü Niyazi
Ula ula Niyazi
Yiyecemisun beni
Adam adamı yese
Nenen yerdi neneni
Kaynak: Emin Yağcı

Ulan Nazim Öldürdün Beni
Ulan Nazim öldürdün beni
Nazimim dedügleri bir cahil uşah
Sağ yanında elma sol yanı fişeg
Eyvah ana eyvah ben gider oldum
Küçücüg baçcımı yerime goydum
Uzah yere gız verme yiter de gider
Saciyah bacağı batar da gider
Eyvah ana eyvah ben gider oldum
Küçük bacımı yerime goydum
Kürdün develeri geç gelür
Hafdadan hafdiya garnın aç galur
Elin ekmeg tegnesi sana güc gelür
Eyvah ana eyvah ben gider oldum
Küçük bacımı yerime goydum
Evlerinin önü gara biberim
Ahşam misafirim, sabah da giderim
Eyvah ana eyvah ben gider oldum
Küçücük bacımı yerime goydum
Çağırın gardaşını belimi bağlasın
Çağırın anasını girsin çıhsın ağlasın
Çağırın ablasını başımı bağlasın
Ağla anam ağla ben gider oldum
Küçücük bacımı yerime goydum

Ulu Cami Destek İster
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Sayfa 2656

Ulu cami destek ister
Söylemeye yürek ister
Benim karnım toktur ama
Arkadaşım börek ister
Beş para verdim kabağa
Doğradım döktüm tabağa
Be efendim be sultanım
Beş dakka kaldı sabağa
Halayıklar halayıklar
Deryada yüzer kayıklar
Arap davula bakarken
Yandı tavada balıklar
Kaynak: Mustafa Ahıskalı

Ulu Şafakların Esen Yelleri
Ulu şafakların esen yelleri
Eğil yanağından bir yol öpsene
Konuşamaz olmuş tatlı dilleri
Efil efil es de bir can versene
Benzi kehribara dönmüş gördün mü
Sırma saçı tel tel olmuş ördün mü
Terini silip de bir su verdin mi
Misk ü anber kokuları sürsene
Hüzünlü gözleri yakın bakışı
Ay ile güneşe benzer akışı
Odunsuz çırasız beni yakışı
Perişan eyledi beni görsene
Yavrularım öksüz kalır deyişi
Bedeni döşeğe cansız yayışı
Yakasız gömleği sessiz giyişi
Ne olur kadere karşı dursana
Şahini de der ki yandım sızladım
Ablam ölür iken sonun gözledim
Karlar gibi eriyişin izledim
Geri döner mi ki acep sorsana
Kaynak: Şahini

Ulu Tanrı Seni Övmüş Yaratmış
Ulu Tanrı seni övmüş yaratmış oy oy oy
Baş eylemiş güzellerin üstüne gel
Siyah zülfün tel tel etmiş taratmış
Salıvermiş ince belin üstüne gel
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Analar sunalar gel hele gel gel
Yaz gelende köşe başı dört olur
Ak sürüye kara koyun kurt olur gel
Göremezsem yüreğime dert olur
Benim ile mercimeği taşlı da yar
Analar sunalar gel hele gel gel

Sayfa 2657

Suyu ile arındığım
Ekmeği ile barındığım
Fukara Ulukışlam benim
Çiçek sekim Cehri dağım
Alpağudum Çöğek bağım
Ürün vermeyen toprağın
Başımın tacı benim

Kaynak: Nuri Üstünses

Uludağ'dan Mesaj Var
Teleferik telde gider
Selam önce yelde gider
Alınan haz yılda gider
Uludağ’a ulaşayım
Çam kokulu dağ başında
Yaz ortasında kışın da
Sanki bir cennet düşünde
Sanat ile baş başayım
Bu ne güzelliktir böyle
Uludağ’ım dillen söyle
Bakıp da görenden eyle
Tefekkür ile taşayım
Yapraklar daldadır renk renk
Örtü yeşil hayale denk
Baş döndürür coşkun ahenk
Varıp ben de kavuşayım
Kuşlar hoş geldiniz diyor
Meltem yel türkü söylüyor
Ağaçlar selam veriyor
Geç kalmayayım koşayım
Sular soğuk kaynağında
Huzur dostlar otağında
Her şey uyumlu tavında
Durmayayım kaynaşayım
Güzellikte yoktur eşin
Buyur seyret hepsi peşin
Gelin bu dağa yerleşin
Malkoç Ali’yim coşayım

Sıyırmalık Acıpınar
Andıkça hep içim dolar
Sanki benden birşey sorar
Gözümün yaşı benim
Karatepe Çakılcası
Hiç dinmeyen karakışı
Kardeşgediğinden bakışı
Gönüller acısı benim
Çocukluğumun yuvası
Gençliğimin hatırası
Özlemimin tek manası
Çilekeş Ulukışlam benim
Sana vefa borcum cok
Bu canıma saplı bir ok
Her an gelme imkanım yok
Garip Ulukışlam benim
Kaynak: Ethem Kodamanoğlu

Umuda Yürüyüş
Kalplere doğunca güven
Umuda yürüyüş başlar
Sarsılmaz hakkıyla seven
Zümrüde dönüyor taşlar
Yeşerince kuru dallar
Hasretle sarıyor kollar
Nokta koysun geçen yıllar
Yuvaya konuyor kuşlar
Varmak için binek gerek
Yorulmayan yürek gerek
Can yoluna halı serek
Bak işte diniyor yaşlar

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Ulukışlam Benim
Toprağı ile sarındığım
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Sancı ile gelir doğum
Doğru söz dillerde boğum
Azmimle ayakta sağım
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Sayfa 2658

Güneşte yanıyor kışlar

Umudun Olsun Yeter

Malkoç Ali kaç mevsimdir
Yolun gözlediğin kimdir
Yuvayı terk eden gamdır
Tahtına biniyor düşler

Bugün
Gözlerinde nem
Yüreğinde hıçkırık
Belki ağladın sessiz
Sonra sustun kimbilir
Boğazın düğüm düğüm
Kolun kanadın kırık
Belki güldün kadere
Sonra küstün kimbilir

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Umudu Kesme Yurdundan
Nasıl başlarsa fırtına
Öyle diner birdenbire
Bir ışık parlar yeniden
Karanlıklar arasından
Umudu kesme yurdundan
Şah damarı vurulsa da
Dört bir yandan sarılsa da
Işık yener karanlığı
Bak çocukların gözlerine
Umudu kesme yurdundan

Oysa kim üzülmedi
Kim dert çekmedi söyle
Böyle kurulmuş dünya
İnan düzeni böyle
Olsa da sıkıntılar
Hüzün ve gam ve keder
Yarın için daima
Umudun olsun yeter
Kaynak: Özhan Eren

Kara kışın buzu bile
Sürmedi sonsuza kadar
Bahara döndü sonunda
Filiz sürdü kar altından
Umudu kesme yurdundan
Kaynak: Zülfü Livaneli

Umudun Güncesi
Güneş koydum adını
Ana kucağı gibi
Isıtasın diye dağın kalbini
Özgür dedim adına damarda kan gibi
Sığmayıp coşasın diye kabına
Umut diye sesleniyorum hepinize
İşte düşüyorum bu sözleri günceme
Bulut kaplasa da güneşin gözlerini
Şafakla kalkar günyüzünden sis perdesi
Durulur ülkemde umudun gözyaşları
Gülyüzlü görünce elinde gül kozası
Ertan dedim adına uyanan gün gibi
Erken uyandırsın diye günleri
Şafak dedim adına yanakta gül gibi
Güldüresin diye bütün gözleri
Kaynak: Erdoğan Aslan
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Umutsuz Çiçekler Solarlar
Gönül bağlarının koptuğu yerde
Yeşeren umutlar solarlar gülüm
İnsan dayanamaz düştüğü derde
Gözler oluk oluk dolarlar gülüm
Umutsuz çiçekler solarlar gülüm
Hayat hüsran olur gündüz gecede
Diller dolaşırlar her bir hecede
Umutsuz kalırsan bir gider güce de
Sözler acıları yalarlar gülüm
Umutsuz çiçekler solarlar gülüm
Hep medet arasın yalnızlığına
Akıl girer dünya sonsuzluğuna
Kızıp kendisinin densizliğine
Gözler yaşlarını salarlar gülüm
Umutsuz çiçekler solarlar gülüm
Eksilir insanın en dolu yanı
Yalnız dünyasında sıkılr canı
Ağaç bile olsa sevgisiz hani
Yalı yaprağını yolarlar gülüm
Umutsuz çiçekler solarlar gülüm
Irak etme aman sen seni senden
Ömürden geriye her kalan günden
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Birin mutlu eder beklide handen
Çaresizce gözler dalarlar gülüm
Umutsuz çiçekler solarlar gülüm
İlhami koparma sevgi bağların
Nergiz reyhan olsun eski dağların
Ör dünyaya bütün sevgi ağların
Bir gün cevabını salarlar gülüm
Umutsuz çiçekler solarlar gülüm
Kaynak: İlhami Arslantaş

Un Elerler Eleğinen
Un elerler eleğinen
İşim döner feleğinen
Eşin kızlar mezarını
Altın saplı küreğinen
Un elerler bakır teşte
Felek benim derdin deşme
Kız oğlana gönül vermiş
Sevdadır oy dile düşme
Kaynak: Ağa Keskin

Unu Elekli Yarim
Unu elekli yarim
İnce bilekli yarim
Ben senden ayrılamam
Temiz yürekli yarim
Dağın başında durun
Durun oğlanlar durun
Ya verin sevdiğimi
Yada beni de vurun
Kaynak: Yöre Ekibi

Unut Beni
İkimizde unutalım
Başka başka yar bulalım
Bu sevdadan kurtulalım
Unut beni unut beni unut beni yar
Bu sevgiden hayır gelmez
Ayrılmazsak dertler bitmez
Son pişmanlık fayda etmez
Unut beni unut beni unut beni yar
Kaynak: Ergün Özkapıcı
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Sayfa 2659

Unutma (Mektup Derken)
Mektup derken şiir oldu bak yine
Darılırsan ben ölürüm unutma
Taze sarmaşığım hoyrat bedene
Sarılırsan ben ölürüm unutma
Birgün güneş olur göğe doğarsın
Birgün yağmur olur yola yağarsın
Birgün çiçeklerden koku sağarsın
Yorulursan ben ölürüm unutma
Kılıç ağzı yoldur ok ucu meydan
Dikkat et sen benim canımsın ey can
Koyakta kekliksin kayada ceylan
Vurulursan ben ölürüm unutma
Aşk denince aklı bırak ol deli
Işık ışık gökten inen dolu ol
Boz bulanık akan yağmur seli ol
Durulursan ben ölürüm unutma
Dinlemek zor anlamak zor yar beni
Göreceksen dertte gamda gör beni
Gönül toprağıma yaptım türbeni
Dirilirsen ben ölürüm unutma
Kaynak: Abdurrahim Karakoç

Unutma (Taşlama)
Bizim Fatoş olmuş daha sosyete
Türkiye’ye geldiğini unutma
Bütün yaralanmıştı hep yata yata
Saçlarını yolduğunu unatma
Unutma deli can unutma deli can
Kendine gel haddini bil
Özüne bak
Sözüne bak
Pozuna bak
Nazına bak
Her yıl gider idi köyün kazına
Evde toprak dökülürdü gözüne
Kalçadan atıyor bakın pozuna
Ahırlarda öldüğünü unutma
Unutma deli can unutma deli can
Kendine gel haddini bil
Geline bak
Halına bak
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Diline bak
Yoluna bak
İnce topuk giymiş yırtmaçlı etek
Yemiş içmiş olmuş azgın bir petek
Pop müziği çalır olmuş diskotek
Sen bir köylü olduğunu unutma
Unutma deli can unutma deli can
Kendine gel haddini bil
Özüne bak
Pozuna bak
Nazına bak
Cazına bak
Oje kırem çalmış kara postuna
Hava atar bütün eşe dostuna
Yırtık taban çatlak elin üstüne
Çam pisini çaldığın unutma
Unutma deli can unutma deli can
Kendine gel haddini bil
Halına bak
Diline bak
Yoluna bak
Feline bak
Orhan Üstündağ’ım şaşkın bir hasta
Yarap bize yetiş en son nefeste
İster burda yaşa ister Paris'te
Gün gelecek öldüğünü unatma
Unutma deli can unutma deli can
Kendine gel haddini bil
Özüne bak
Sözüne bak
Pozuna bak
Cazına bak
Kaynak: Orhan Üstündağ

Unutma Beni (Mecnun Gibi)
Mecnun gibi çıktım gittim çöllere
Gözün sevem Leyla unutma beni
Felek saldı bizi gurbet ellere
Gözün sevem Leyla unutma beni
Mevlam taktir etmiş bende bu karı
Yaktı ciğerciğim bu hasret narı
Gahi gahi ben kulunu an bari
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Gözün sevem Leyla unutma beni
Ağlayı ağlayı hakka yüz tuttum
Dostlar amin dedi ben dua ettim
Hüdaya ısmarladım işte gittim
Gözün sevem Leyla unutma beni
Der Mecnuni ayrılığa yok çare
İşlesin bende açtığın bu yara
Seni ısmarladım Gani Settara
Gözün sevem Leyla unutma beni
Kaynak: Aşık Mecnuni

Unutma Beni Unutama Beni
Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım
Gözlerinden damlayamayan gözyaşın olayım
Gölgen gibi adım adım
Her solukta benim adım
Ben nasıl ki unutmadım
Sen de unutma beni
Unutama beni
Bitmek bilmez karanlık geceler boyunca
Unutma beni unutma beni
Ayrılığın acısını kalbinde duyunca
Unutma beni unutma beni
Sevişirken öpüşürken
Yapayalnız dolaşırken
Unutmaya çalışırken
Sen de unutma beni
Unutama beni
Kaynak: Şemi Diriker

Unutma Sevdiğim
Unutma sevdiğim sakın unutma
Mahşerle birleştik kalbim unutma
Çile çekip yansam bu can farketmez
Sevgiyi hak bildik sakın unutma
Merkezim insandır sevgi tek dinim
Yolumdan dönersem tutulsun dilim
Hak muhammet ali şahit sevdigim
Sevgim sevginledir sakın unutma
Yusuf’um uçardı kartal misali
Gören göze kurban gördün bu hali
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Sayfa 2661

Sevgi yumagında açmış cemali
Açan gül kendidir sakın unutma

Bensiz lokma yemez iken
Unutuldum unutuldum

Kaynak: Yusuf Kahraman

Geceler yoldaşımızdı
Ayrılık gözyaşımızdı
Bir yastıkta başımızdı
Unutuldum unutuldum

Unutma Sevdiğim
Ak gerdanda nokta nokta ben olam
Sen kovan ol ben petekte bal olam
Beyaz saçlarında siyah tel olam
Tararken kopartma beni sevdiğim
Kumaş olam ellerinle biç beni
İçkin olam yudum yudum iç beni
Mektup olam beyaz zarftan aç beni
Okumadan yırtma beni sevdiğim

Kul Şahballı vurur tele
Gözyaşını sile sile
Çekti gitti gurbet ele
Unutuldum unutuldum
Kaynak: Hilmi Şahballı

Unutuldum (Dünya Değirmeninde)

Tülbendinde oya olam pul olam
Kabul eyle ben kapında kul olam
Dosta giden uzun ince yol olam
Yorulup terketme beni sevdiğim

Dünya değirmeninde öğütüldüm, öğütüldüm
Öğütüldüm sevdiğim
Sevda yalanlarıyla avutuldum avutuldum
Avutuldum sevdiğim

Kaynak: Musa Eroğlu

Sözleştiğimiz gibi bekledim ben yollarda
Hiç tanımazmış gibi dönüp bakmadın bana
Belki el sallar diye bindiği arabadan
Seyrettim gidişini unutuldum buralarda

Unutmadık Madımak'ı
Bala acılar kattınız
Aydınları siz yaktınız
Sizden yana olmayana
Kafir gözüyle baktınız

Unutuldum unutuldum
Unutuldum buralarda
Avutuldum yalanlarla

Unutmadık Madımak'ı
Dinmedi gözlerin yaşı
Şehit verdik biz Sivas'ta
Lale güller goncaları

Birer birer canlandı, canlandı
Canlandı hatıralar
Hiç yaşanmamış gibi, senle geçen senle geçen
Senle geçen o yıllar

Sizde islam denilince
Kara çarşaf siyah peçe
Kıyarsınız yaşlı gence
Acımadan yakarsınız

Dolu dolu dökülür gözlerimden bak yaşlar
Benim talihsizliğim biterken geri başlar
Evimizin önünde buluştuğumuz park'ı
Zaman öğütüyor bak sen döndürdün bu çarkı

Unutmadık Madımak'ı
Dinmedi gözlerin yaşı
Şehit verdik biz Sivas'ta
Lale güller goncaları
Kaynak: Murat Kilmen

Unutuldum (Aşkımızda Bitti Diken)
Aşkımızda bitti diken
Hatıralar boynum büken
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Kaynak: Kerim Bülbül

Unutuldum Biliyorum
Başkaları aldı yerim
Unutuldum biliyorum
Kesildi mektubun, telin yar
Unutuldum biliyorum,
Sen unuttun biliyorum
Albümlere bakarıdık
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Bakar bakar doymazıdık
Sabahaca uyumazdık yar
Unutuldum biliyorum,
Sen unuttun biliyorum
Kızıltuğ'um çilem yetti
Herkes bir şey aldı gitti
Aramızda çalı bitti yar
Unutuldum biliyorum,
Sen unuttun biliyorum
Söz: Ali Kızıltuğ

Unutulmuyor (Senin Sözlerin)
Senin sitemlerin senin sözlerin
Bana gönderdiğin solmuş güllerin
O acı sözlerin yaşlı gözlerin
Unutulmuyor unutulmuyor
Senin maksadın ne ben anlamadım
Seni sevdiğimi anlatamadım
El ettim gel dedim yine gelmedin
Unutulmuyor unutulmuyor
Kemal Yıldız desen gelmiyor muydum
İstersen canımı vermiyor muydum
Ne kadar sevdiğimi bilmiyor muydun
Unutulmuyor unutulmuyor
Kaynak: Kemal Yıldız

Unutursun Diye Çok Korkuyorum
El ele tutuşup gezdiğim anı
Unutursun diye çok korkuyorum
Yeni bir sevgili bulunca beni
Unutursun diye çok korkuyorum
İstersen inkar et istersen övün
İster kurtuldum de istersen dövün
Nikahın kıyılıp evlendiğin gün
Unutursun diye çok korkuyorum
Siyah saçlarını kokladığımı
Her gece kapını yokladığımı
Aşkını kalbimde sakladığımı
Unutursun diye çok korkuyorum
Kaynak: Aşık Salihi

Ural'ım Ural'ım (Başkurt Halk Yırı)
Ural'ım Ural'ım
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Sayfa 2662

Kurgerep yatkan Ural'ım
Nurga sungan tubehe
Küke aşkan Ural'ım
Kızarıp koyaş kalkanda
Hayrap karşılar koştayım
Tonyorap koyaş batkanda
Hayrap o zata koştarım
Hine danlayyır zarım
Hine maktayyır zarım
Hinbitminen töyegem
Hine höye yüregem
Ural'ım Ural'ım
Kaynak: Salavat Yulaev

Urce
Wui de urce urce Heyderê (cigerê) mı sodıro
Serê xu wedarê bano ander gıno bê mıro
Wui de me ke me kê bırou (xayino) zalımo me kê
Qemisê Heyderê me be Heyderê mı jükeko
Torınde bı veso bıra koura cero
Estemolla tel amu gereko cınaza Heyderê mı bero
Kaynak: Zeynel Kahraman

Urce (Türkçe)
Kalk Haydar’ım kalk sabah oldu
Başını kaldır ev sanki bana mezar olmuş
Ah yapma yapma zalim kardeş yapma
Haydar’ıma kıyma Haydar’ım biriciktir
Yanası Torınde kardeş dağın yamacında
İstanbul’dan telgraf gelmiş
Haydar’ımın cenazesi gelecek
Kaynak: Zeynel Kahraman

Urfa Bir Yana Düşer
(Bağlantı)
Süseni mahmur yakası
Yoktur o yarin vefası
(Çoktur o yarin cefası)
Hacı molla seyit babası
Diye diye dilden oldum
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Baka baka gözden oldum
Diye diye dilden oldum
Seve seve candan oldum

Sayfa 2663
Kaynak: Hulusi Kılıçaslan

Urfa Semahı (Ağırlama Bölümü) 1

Urfa bir yana düşer
Zülüf gerdana düşer
Bu nasıl baş bağlamak
Her gün bir yana düşer

Devredip gezersin darı fenayı
Devre diyarına vardın mı durnam
Medayin şehrinde Fatma anayı
Makamı ordadır gördün mü durnam

Bağlantı

Biz debeli dedik bizden uluya
İmam alıp ikrar verdik Veli'ye
Necef deryasında İmam Veli'ye
Bu deryaya yüzler sürdün mü durnam

Aparın posta meni
Yetirin dosta meni
Yardan bir haber aldım
Bırahtı yasa meni
Bağlantı
Kaynak: Abdülvahap Sait

Urfa Dağlarında Gezdiğim Çağlar
Urfa dağlarında gezdiğim çağlar
Virana dönmüştür o güzel bağlar
Anneler bacılar derdime ağlar
Söyleyin anneme kara bağlasın
Oy nedim nedim arkadaş nedim
Kaderim böyleymiş kime nedeyim
Urfa'nın önünde kavga kuruldu
Kurşun ata ata kolum yoruldu
Söyleyin dayıma Ali vuruldu
Söyleyin anneme kara bağlasın
Oy nedim nedim arkadaş nedim
Kaderim böyleymiş kime nedeyim

Kaynak: Mehmet Acet

Urfa Semahı (Ağırlama Bölümü) 2
Çağrışa çağrışa havada durnam
Bağdat'tan mı geldin ağzında hurma
Emanetim size sılama uğra
Eğlen durnam eğlen pire gidelim
Ali'nin çağırdığı yere varalım
Kaynak: Mehmet Acet

Urfa Semahı (Çark Bölümü) 2
Derdim ondur çün dokuzu deyemem ağ yare ben
Sekizinde kaldı aklım yedide avare ben
Çün altısı bende ise beşte çekmenem elem
Dörtte hudamlut feylerse üçte bulam çare ben
Der Nesimi çün bu gönül ikilikten hali değil
Olsa hepten yalvarıram gece gündüz bire ben
Kaynak: Mehmet Acet

Kaynak: Hamza Şenses

Urfa Semahı (Çıkış Bölümü)

Urfa Kurtuluş Marşı

Eğer gider isen dost ellerine
Bir namemiz vardır alın durnalar
Hub tellerine aratıp aratıp
O piri piri bulun turnalar

Dağlarda uğuldar göklerde gürler
Yankılar durmadan söyler o günü
Urfa'yı bir daha kükrer görürler
Her Onbir Nisan'da anarken dünü
Tarihe nişandır kurtuluşumuz
Bize armağandır kurtuluşumuz
Bir eşsiz destandır kurtuluşumuz
En büyük şerefdir Türk oluşumuz
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Aklım aldı sevdiğimin mevali
Gitmez derunumdan aşkın hayali
Görmeden geçmeyin nuru cemali
Varın divanına durun durnalar
Kaynak: Mehmet Acet

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Urfa Semahı (Duvaz İmam)
Medet Allah himmet ya Ali
Bizi dergahından mahrum eyleme
Pirim hünkar Hacı Bektaş-ı Veli
Bizi dergahından mahrum eyleme
Hasan'ın aşkına kılarım zarı
Şah Hüseyin dinimizin serveri
Alemin canısın cana bibari
Bizi dergahından mahrum eyleme
Zeynel'in canına kıldılar ceza
Muhammet Bakırdır sırrı mürteza
İmam Cafer Kazım Musa'yi Rıza
Bizi dergahından mahrum eyleme
Muhammedim der ki didadım Hak'tır
Takinaki askeri Errahmahımdır
Severim mehdiyi niyazım vardır
Bizi dergahından mahrum eyleme
Kaynak: Mehmet Acet

Sayfa 2664

Giydirmişler boyluda boylu sevayı
Nesen gelin oldun ne ben güveyi
Zindan ettin bana yalan dünyayı
Değmen çeksin cezasını gönlümün
Urfalım gel bahçalım gel
Annem beni güldürmedi gülmesin
Sıtmalar tutsun kollarımda ölmesin
Benden başka evlat yüzü görmesin
Değmen çeksin cezasını gönlümün
Urfalım gel bahçalım gel
Akşam namazında yaktım fenerim
Köşeleri fırıl fırıl dönerim
Hem ayrılık hem hasretlik çekerim
Değmen çeksin cezasını gönlümün
Urfalım gel bahçalım gel
Kaynak: Yöre Ekibi

Urfalıyam Ağam Ben

Urfalıyam Dağlıyam

Urfalıyam ağam ben
Her derde ortağam ben
Her derde ortağam ben
Her derde ortağam ben

Urfalıyam dağlıyam
Bahçeliyem bağlıyam

Urfalıyam ben özüm
Kulak ver dinle sözüm
Urfa biz siye kurban
Evvel başta ben özüm

Urfalıyam Bahçalıyam Bağlıyam
Urfalıyam bahçalıyam bağlıyam
Kurşun değdi yüreğimden dağlıyam
Bir yar için kollarımdan bağlıyam
Değmen çeksin cezasını gönlümün
Urfalım gel bahçalım gel
Duman çökmüş bu dağların başına
Arzumda kaldı toprağına taşına
Benim değil cümle alem başında
Değmen çeksin cezasını gönlümün
Urfalım gel bahçalım gel
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Ağam da şimdi gelir
Paşam da şimdi gelir
Güzel de şimdi gelir vay
Ben yarimden ayrıldım
Ciğerimden dağlıyam
Ağam da şimdi gelir
Paşam da şimdi gelir
Güzel de şimdi gelir vay
Urfa'nın bedenleri
Çevirin gidenleri
Ağam da şimdi gelir
Paşam da şimdi gelir
Güzel de şimdi gelir vay
Vurun vurun öldürün
Yari terk edenleri
Ağam da şimdi gelir
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Paşam da şimdi gelir
Güzel de şimdi gelir vay
Kaynak: Yöre Ekibi

Urfalıyam Ezelden
Urfalıyam azaldan
Goynüm geçmez güzelden
Göynümün gözü çıksın
Sevmeseydin ezelden
(Bağlantı)
Ağam çiğköfte oldu
Paşam ayranlar doldu
Vur sazının teline loy
Bilmem siye ne oldu
Urfa Urfa överler
Güzelleri severler
Bizde adet böyledir
Hem çalar hem söylerler
Bağlantı

Sayfa 2665

Bağlantı
Dağdan akıyor seller
(Dağlardan akan seller)
Sallanır (Dökülmüş) sırma teller
Yüreğin taştan mıdır
Bana acıyor eller
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Urfalıyam Gül Nedim
Urfalıyam gül nedim
Ben yarıma gül edim
Yar yanağında gül açmış(lo)
Gül içinde gül dedim
(Bağlantı)
Eli kınalı yarim
Yüzü duvaklı yarim
Allıda yazmalı yarim
Burnuda hızmalı

Kaynak: Yöre Ekibi

Urfalıyam Ezelden
Urfalıyam ezelden
Gönül geçmez güzelden
Göynümün gözü çıksın
Sevmez idim ezelden
(Bağlantı)
Ağam (Anam) olasın (olasan) Ömer
Paşam (Babam) olasın (olasan) Ömer
Yetim (Bensiz) kalasan Ömer
Benim (Yetim) olasan Ömer
(<i>TRT Arşivinde bulunmuyor</i>)
Urfa bir dağ içinde
Gülü bardağ içinde
Urfayı hak saklasın
Bir yarim var içinde
Bağlantı
Urfa bir yana düşer
(Antep bir yane düşer)
Zülüf gerdana düşer
Bu nasıl baş bağlamak
Her gün bir yana düşer
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Urfalıyam tahtım yok
Tüfengin var rahtım* yok
Yar göğsüne ben dolmuş
Bir ben kadar bahtım yok
Bağlantı
Urfalıyam ağam ben
Herderde ortağam ben
Yar senden ayrılalı (lo)
Ölmemişem sağam ben
Bağlantı
Kaynak: Bedirhan Kırmızı

Urfamızın Dört Etrafı Bahçalar
Urfamızın dört etrafı bahçalar
Yar oturmuş pencereme saz çalar
Senin için kazanmışam akçalar
(Bağlantı)
Yenide duydum sevdalısın sevdalı
Kaşlar kara kirpiklerin belalı
Urfamızın bahçaları bir sıra
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Kara gözlüm kalk gidelim kasıra
Son verelim şu yirminci asıra
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Urfamızın Etrafında Bahçeler
Urfamızın etrafında bahçeler
Yar oturmuş pencerede saz çalar
Senin için kazanmışım akçalar
Yeniden duydum sevdalısın sevdalı
Kaşlar kara kirpikleri belalı
Urfamızın bahçeleri bir sıra
Ela gözlüm gel gidelim Mısır'a
Seyredelim şu yirminci asıra
Yeniden duydum sevdalısın sevdalı
Kaşlar kara kirpikleri belalı
Kaynak: Fatih Yükselmiş

Urganları Ulalı
Urganları ulam ulam ulalı
Erkeçleri baş pınardan sulalı
Al çiçeğim dimdah dimdah
Mor çiçeğim yallah
Topla yarim avlunuzun taşını
Gurban olam sil gözünün yaşını
Al çiçeğim dimdah dimdah
Mor çiçeğim yallah
Benim yare gönderdiğim bir kutu
Kutunun içinde üç türlü koku
Al çiçeğim dimdah dimdah
Mor çiçeğim yallah

Sayfa 2666

Birleşip yar ayrıldıkça yanımdan
İçmeye uşşaksın kanın kanmaz mı
Aşığın yanar da kendi yanmaz mı
Acep arlanmaz mı yar utanmaz mı
Ruz u şab gözümden akan kanımdan
Ağyar sözlerine asla kanmayım
Her ne söyler ise doğru sanmayım
Nasıl söylemeyim nasıl yanmayım
Fahri yavrum uçtu aşıyanımdan
Kaynak: Aşık Fahri

Usandım (Keşke Gelmeyeydim)
Keşke gelmeyeydim fani dünyaya
Bu çekilmez hallerinden usandım
Gönül verdim bir vefasız Leyla&#8217;ya
Mecnun oldum çöllerinden usandım
Sefaleti yoksulluğu arama
Onun için can dostumla yaramam
Sıkıntı çoğalır eve varamam
Nazlı yarin dillerinden usandım
Gulfani'yim senin çilen bitmiyor
Yaktığım ocakta duman tütmüyor
Sılam bile gayrı kabul etmiyor
Şu gurbetin yollarından usandım
Söz: Aşık Gulfani

Usandım (Şu Dünyaya Geldim)
Şu dünyaya geldim sanki kar ettim
Bomboş yere geze geze usandım
Kar edeyim dedim hep zarar ettim
Dertlerimi yaza yaza usandım
Devran-ı alemde hep boş dolaştım
En sonunda hiçbirşeye ulaştım
Hayat ile hiç durmadan güleştim
Ben kendimi eze eze usandım

Usandığım Olur Bezdiğim Olur

Fikrettim her zaman teşvike kaldım
Benliği taşlardan taşlara çaldım
Nefsimin elinde oyuncak oldum
Bedenime kıza kıza usandım

Usandığım olur bezdiğim olur
Bazı cananımdan bazı canımdan
Oturduğum olur gezdiğim olur

Emini toprağı öpeyim dedim
Dostluk tohumunu serpeyim dedim

Kaynak: Yusuf Şehirlioğlu
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İmar edip gönül yapayım dedim
Gönülleri boza boza usandım

Sayfa 2667

Durmadan akıyor didemden yaşım
Yüklendi barhanam hani kardaşım
Ağlama gözlerim senden usandım

Kaynak: Aşık Emini

Usandım (Ümitsizlik Olmaz)
Ümitsizlik olmaz bizim kulvarda
Patika buluşur geniş bulvarda
Tavuk çobanının aklı davarda
Fikri bir karıştan bıktım usandım
Elma satar elmas tüccarı gibi
Ekranda namı var soytarı gibi
Zorlasan aklını görüncek dibi
Yapmacık duruştan bıktım usandım
İsteksiz avcılar kendini vurur
Acemi şoförüm yeşilde durur
Yanlış iğne yapan kendi kudurur
Zoraki varıştan bıktım usandım
Sözler zarif idi eskiden mirim
Şimdi şer satanlar alıyor pirim
Taş artık soframda sanki bir dürüm
Hakir bir gülüşten bıktım usandım
Şekile bakıp da huy kapan onlar
Azcık kafa yoran mesajı anlar
Ey! Körle yatıp da şaşı kalkanlar
Akılsız yarıştan bıktım usandım

Yüklettin yükümü kalmasın deyi
Demir hat çekilmiş zalimin yayı
Dolandım da geldim vatanım deyi
Arada söylenen dilden usandım
Der Said'im bu gün bana ne oldu
Şu çeşmi giryanım kan ile doldu
Saatim ay oldu günüm yıl oldu
Gelip geçmez kara günden usandım
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Usandım Senin Elinden
Usandım senin elinden oy oy
Deli gönül abdal gönül
Gidemem gurbet elinden zalim
Deli gönül abdal gönül vay
Aşkile kendin öğersin
Döner bağrını döğersin
Sen kimi görsen seversen zalim
Deli gönül abdal gönül vay
Kaynak: Mahmut Erdal

Usandım Yar (Hasret Kaldım)

Yolda zor yürürsün gökte uçarsın
Kartal pençesiyle yere kaçarsın
Traktörün ile yelken açarsın
Yokuşa sürüşten bıktım usandım

Hasret kaldım gül yüzüne
İnandım tatlı sözüne
Yalan söyledin yüzüme
Usandım yar usandım yar usandım yar

Yemi biten karga yenisin arar
Paylaşılcak tarla verilmiş karar
Malkoç Ali aklı boşa mı yorar
Bombalı barıştan bıktım usandım

Ne yaptım neyledim sana
Bak ararım yana yana
Perişan oldum divane
Usandım yar usandım yar usandım yar

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Usandım (Vatanım Vatanım)
Vatanım vatanım vatanım yoktur
Yürü yalan dünya senden usandım
Çektiğim emekler hep hiçe gitti
Vücudun içinde candan usandım
Kadalı kavgalı bu benim başım
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Genç yaşta gittim askere
Sağ olan alır teskere
Acı çektim boş yere
Usandım yar usandım yar usandım yar
Kaynak: Özden Sezer

Usanmaz (Gönül Perişandır)
Gönül perişandır çarhın elinden
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Akar boz bulanık selden usanmaz
O kimdir bülbülü gülden ayıran
Bülbül figan eder gülden usanmaz
Kani hakka doğru gelip göçenler
Yol deyince serden candan geçenler
Hızır'ın elinden dolu içenler
Gezer dağı taşı belden usanmaz
Akar gözlerimden kan ile yaşlar
Hep başıma geldi gördüğüm işler
Seherden erlere bezirgan işler
Çekilip gidiyor yoldan usanmaz
Bu aşkın elinde dertlerim biter
Ben derman ararken efkarım artar
İkrarlar bendolmuş bir dilden öter
Arı hizmet eder baldan usanmaz
Kul Ahmet'im hizmet eyle canana
Dost kabından içip içip kanana
Gün be gün hak için deyip yanana
Erişir didara kuldan usanmaz
Kaynak: Kul Ahmet

Usta İle Çırak
Yeter kandırıp durma
Yerden yerlere vurma
Gönül zevki sefada
Çalar nağara zurna
Çalar davulla zurna
Çal çal ince havadan
Gülmedik ağlamaktan
Şu millet neler çekti
Usta ile çıraktan
Usta denen çıraktan
Akıl pazar can pazar
Sonradan görmüş azar
Her işin ehli karı
Acemi okur yazar
Çal çal ince havadan
Gülmedik ağlamaktan
Şu millet neler çekti
Usta ile çıraktan
Usta denen çıraktan
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Sayfa 2668

Bir usta üç beş usta
Selamlar eşe dota
Öyle bir zamandayız
Cümbür cemaat hasta
Çal çal ince havadan
Gülmedik ağlamaktan
Şu millet neler çekti
Usta ile çıraktan
Usta denen çıraktan
Kaynak: Abdulkadir Algın

Ustasıyam (Göğceli Elesker)
Başına döndüğüm ay nazlı dilber
Beni bağban eyle gül ustasıyam
Susmasın konuşsun o şirin diller
Ben cevap vermeye dil ustasıyam
Senden başka kimse gelmez aynıma
Gel kulaç kolların dola boynuma
Kız helalım gibi gel gir koynuma
Gerdana dizmeye tel ustasıyam
Elesger'i saldın dilden dillere
Ağlayı ağlayı düşem yollara
Başım alam gidem gurbet ellere
Hem yolcuyum hem de yol ustasıyam
Kaynak: Ferman Baba

Utandım (Bal Arısı)
Bal arısı can dişinde işledi
Ayıya sunulan baldan utandım
Gündüz hayal etti gece düşledi
Yardıma koşmayan koldan utandım
İlgi ister bebe gibi kucaktan
Sütü kaynar taşar her gün ocaktan
Bu yanda ekinler yandı sıcaktan
Boşa akıp giden selden utandım
Söze gölge düşer baskın imalar
Başka tele vurgu yapar temalar
Aynaya akseden bildik simalar
Dilinde diken var gülden utandım
İnsanlık bir şeref sunulmuş bize
Bin bir nakış sanat çizildi yüze
Sanki nazar değdi gelindi göze
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Sayfa 2669

Sürüye karışan kuldan utandım

Kaynak: Akın Kızılateş

Bu topraklar ne insanlar büyüttü
Bir hortum geldi de her şeyi yuttu
Asırlık beşiğe koydu uyuttu
Çömlek bile olmaz kilden utandım

Uyan (Bu Uykudan)

Malkoç Ali şehir havası koklar
Hormonlu gidişat tekeri tekler
Bu milleti ancak milli ruh paklar
Ziyneti yabani ilden utandım
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Utansın (Konuşalım Dostlar)
Konuşalım dostlar ne oldu bize
Zam zulüm ülkeyi getirdi dize
Gözü açık üç beş tane densize
Bankaları peşkeş çeken utansın
Ekonomi darda sıkın kemeri
Bu ülkenin yoksulluk mu kaderi
Emekli olmadan kazın mezarı
Bizi bu hallere koyan utansın
Yolsuzluk yapana Avrupa reva
Bu nasıl kanundur bu nasıl dava
Bir tepsi baklava yırmı yıl ceza
Hukuk devletiyiz diyen utansın
Gerçek değerler de hiçe sayıldı
Satanizm inanç oldu yayıldı
Bıyıklar kesildi saç uzatıldı
Kulağına küpe takan utansın
Arı dedik iğne yaptı ağzıdan
Kırat dedik tekme yedik omuzdan
Bozkurt dedik geldi sıktı boğazdan
Bu kokmuş çürümüş sistem utansın
Altı oku sapladılar baraja
Refahı kapatıp çektik garaja
Yazıcıoğlu'nu koyduk bağaja
Önünü görmeyen düzen utansın
Kul Akın gerçeği söyledi yazdı
Kimi bana güldü kimi de kızdı
Kimi aç kimi tok insanlar azdı
Demokrat ülkeyiz diyen utansın

Bu uykudan böyle bir ses
Duy uyan etme uyan
Uyku bir can olsa bile
Kıy uyan gardaş uyan
Uyku tembel niyetidir
Aç gözünü hayat nedir
Gittiğin yol çok kötüdür
Çay uyan halkım uyan
Ateş düşmüş döşeğine
Sen gene uyursun gene
Elini vicdan üstüne
Koy uyan nolur uyan
Kazanmadan yemek ayıp
İnsan hakkı olur kayıp
Tek benim sırtımdan soyup
Doy uyan yapma uyan
Uyuyanın kazancı olmaz
İnsana bir vefa gelmez
Bir daha Mahzuni gelmez
Say uyan dostum uyan
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Uyan Alim (Evimizin Önü Kavak)
Evimizin önü kavak
Kavaktan dökülür yaprak
Elim kına yüzüm duvak
Uyan Alim sabah oldu
Uyanmazsan güller soldu
Evimizin önü ceviz
Cevizin içini yeriz
Sanki bizde gelin miyiz
Uyan Alim sabah oldu
Uyanmazsan güller soldu
Evimizin önü iğde
İğdenin dalları yerde
Altın kemer ince belde
Uyan Alim sabah oldu
Uyanmazsan güller soldu
Evimizin önü fındık
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Fındığın dalını kırdık
Sanki bizde gelin olduk
Uyan Alim sabah oldu
Uyanmazsan güller soldu
Evimizin önü meşe
Sana vardım koşa koşa
Ümitlerim çıktı boşa
Uyan Alim sabah oldu
Uyanmazsan güller soldu
Gökte yıldız beşyüzelli
Elim kına saçım telli
Gelin oldum nerden belli
Uyan Alim sabah oldu
Gün doğmadan neler oldu
Evimizin önü kamış
Uzar gider vermez yemiş
Allah seni bana vermiş
Uyan Alim sabahlar oldu
Gün doğmadan neler oldu
Alimin bindiği atlar
Gül menekşe kokan atlar
Koynuna girmesin yatlar
Uyan Alim sabah oldu
Gün doğmadan neler oldu
Evimizin önü yazı
Yazıdan gelir kuzu
Seccadeden kaldır yüzü
Uyan alim sabah oldu
Gün doğmadan neler oldu
Kaynak: Konya Halkiyatı

Uyan Çoban Sürüde Kurt Var
Uyan çoban uyan sürüde kurt var
Mor koyun yaralı kuzu perişan
Sakiler inliyor sızlıyor dağlar
Mecnun çöle dargın yazı perisan
Canavar bürünmüş kuzu postuna
Karışmış sürüye canlar kastına
Hakim defterini yazmış üstüne
Ciğer pare pare sizi perişan
Gemiler delinmiş yelkeni berbat
Zehire garkolmuş misk ile şerbet
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Sayfa 2670

Sanma ki dünyanın sultanı rahat
Bazan dalgın gezer bazı perişan
Uyan çoban uyku zarar getirir
Her taşın başında bir kurt oturur
Sürmeli yavruyu alır götürür
Parça parça koyma bizi perişan
Yabaniler gezer dostun bağında
Mecnun dolaşmıyor Leyla dağında
Halden hale girdim gençlik çağında
Mahzuni yan yatar sazı perişan
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Uyan Derim Uyanmaz
Ciğerime ateş attım hiç sönmez
Uyan derim kara gözlüm uyanmaz
Benim sana yandığımca el yanmaz
Uyan derim saçı sünbül uyanmaz
Gaflet bastı ben uykudan uyandım
Dirsek verdim yastığıma dayandım
Kimse yanmaz ateşine ben yandım
Uyan derim mahmur gözlüm uyanmaz
Sabah oldu tan yerleri atıyor
Bütün kuşlar destur almış ötüyor
Herkes sevdiğini almış yatıyor
Uyan derim saçı leylam uyanmaz
Sabah oldu tan yerleri ışıdı
Garip hocam minarede ışıdı
Benim yarim şu alemde baş idi
Uyan derim kömür gözlüm uyanmaz
Çağırın vefasız yarimi gelsin
Arasın derdimin çaresin bulsun
Olursa bir imdat mevladan olsun
Aşık Said buna kimse dayanmaz
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Uyan Ey Divane Gönül
Uyan ey divane gönül
Ne yatarsın deli gibi
Geldi bahar öter bülbül
Açıl bahar gülü gibi
Açtı mor sümbüllü bağlar
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Sular şarıl şarıl çağlar
Giydi atlas süsü bağlar
Her yer yeşil halı gibi
Açma eski yaraları
Ara yeni çareleri
At üstünden karaları
Gezip durma deli gibi
İşti budur necat yolu
İster sağ ol ister ölü
Çalış da biriktir pulu
Kalma sultan kulu gibi
Serme boş tekkeye postu
Her yerde kazan bir dostu
Zuhuri kalk ayak üstü
Ne yatarsın ölü gibi

Sayfa 2671

Ben ağlar çekerim gam bülbül gibi
Sen şad ol da açıl kızıl gül gibi
Baş ucunda yalvarırım kul gibi
Uyan gözlerine kurban olduğum
Ya uyan ya gel al beni koynuna
Süsen gibi sarılayım boynuna
Uyku nedir aşıkların aynına
Uyan gözlerine kurban olduğum
İşitir sedamı uyanır mısın
Yok yere kanıma boyanır mısın
Bu aşk sende olsa dayanır mısın
Uyan gözlerine kurban olduğum
Ağladım sızladım yandım bir vafir
Kız senin ettiğin eder mi kafir
Garibim bir gece sana misafir
Uyan gözlerine kurban olduğum

Kaynak: Aşık Zuhuri

Uyan Ey Gözlerim
Uyan ey gözlerim hab-ı gafletten
Alem ruşen oldu vakit şafaktır
Günde yüz bin katar geliben geçer
Fanidir bakaye göçmesi haktır
Ömrüm bir bahardır cismim bir yaprak
Bir gün gazel olur döker al yaprak
Ayağım altında bastığım toprak
Akıbet serimden üst olacaktır
Hıfzı çok eğilme kaddin eğersin
Felek koymaz dal budağın göğersin
Gönül yücelenme kabre değersin
Bir kürek topraktır yerin alçaktır

Kafir isen o dine de gireyim
Mümin isen gel murada ereyim
Bir kez gül cemalin göster göreyim
Uyan gözlerine kurban olduğum
Yatardım gaflette sen uyandırdın
Kerem gibi beni yaktın yandırdın
Rengimi sarıya sen boyandırdın
Uyan gözlerine kurban olduğum
Kaynak: Recep Hıfzı

Uyan Gözü Mestan Uyan
Uyan gözü mestan uyan
Çok uyumak ömre ziyan
Uyan yastığına dayan
Ne düş gördüm eyle beyan

Kaynak: Recep Hıfzı

Uyan Gözlerine Kurban Olduğum
Seher yeli ile seslerim seni
Uyan gözlerine kurban olduğum
Yastıktan usanmış boynum kol ister
Uyan gözlerine kurban olduğum
Yastıktan alçak mı kadrimiz bizim
Gel baş koy sevdiğim yetmez mi dizim
Daha doğmaz mısın seher yıldızım
Uyan gözlerine kurban olduğum
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Ne yatarsın sabah oldu
Hep alem nur ile doldu
Karlı dağlar revnak buldu
Uyan gözü mestan uyan
Boyuna allar biçildi
Aşkına camlar içildi
Hacet kapısı açıldı
Uyan gözü mestan uyan
Ferah geldi her bülbüle
Çiy düşmüş kırmızı güle
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Kalk Allah'tan hacet dile
Uyan gözü mestan uyan
Köroğlu'nun bağrı yandı
Yanıp sineme dayandı
Herkesin dostu uyandı
Uyan gözü mestan uyan
Kaynak: Köroğlu

Uyan Halkım Uyan
Bir uykudan böyle bir ses
Duy uyan etme uyan
Uyku bir can olsa bile
Kıy uyan gardaş uyan
Uyku tembel niyetidir
Aç gözünü hayat nedir
Gittiğin yol çok kötüdür
Cay uyan halkım uyan
Ates düşmüş döşeğine
Sen gene uyursun gene
Elini vicdan üstüne
Koy uyan nolur uyan
Kazanmadan yemek ayıp
İnsan hakkı olur kayıp
Tek benim sırtımdan soyup
Doy uyan yapma uyan

Sayfa 2672

Uyan hele gülüm uyan
Ben kaldım böyle burada
Dumanlı dağlar arada
Aç gözün erek murada
Uyan hele gülüm uyan
Bahçıvan yerde karınca
Ağlar güneş kararınca
Gönül geceye varınca
Uyan hele gülüm uyan
Kaynak: Orhan Bahçıvan

Uyan Osman'um Uyan
Uyan Osman'um uyan
Kuşluğa geldi mallar
Osman'un senden sonra
Veran kalsun bu dağlar
Koyin kalkti gideyi
Sabanun çizesine
Uyan Osman'um uyan
Cinlaklarun sesine
Osman'um seni arar
Hem yaylalar hem dağlar
Babanun gözi yaşli
Anan geride ağlar
Kaynak: Servet Çomoğlu

Uyuyanın kazancı olmaz
İnsana bir vefa vermez
Bir daha Mahzuni gelmez
Say uyan dostum uyan
Yeter artık uyuduğun
Sen de ögren sen de uyan
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Uyan Hele Gülüm Uyan
Kalmışsın derin uykuda
Uyan hele gülüm uyan
Ayrılık denen korkuda
Uyan hele gülüm uyan
Gönder selamını gelsin
Ta gurbette beni bulsun
Tek derdin ayrılık olsun
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Uyanalım Uyaralım
Bırakın şu gam kederi
Uyanalım uyaralım
Boş durmanın değil yeri
Uyanalım uyaralım
Bu ne zalim belalı baş
Ne bir ekmek ne sıcak aş
Sokakta aç gezen kardaş
Uyanalım uyaralım
Köyümüzün gelin kızı
Uyanın göreyim sizi
Kimiz alem görsün bizi
Uyanalım uyaralım
İnsanız biz demek için
İnsan gibi yemek için
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Hakkı hak eylemek için
Uyanalım uyaralım

Sayfa 2673

Gönlümce namazım kılsam
Sonra işi elde bulsam
Zaman durmadan akıyor

Kaynak: Aşık Davudi

Uyandım Gafletten
Uyandım gafletten oldum perişan
Bir nur doğdu alemler oldu ürüşan
Selam verdi geldi üç-beş dervişan
Lisanları bir hoş sedasın tek tek
Lisanları bir hoş eyler avazı
Onlarda mevcuttur ilm-ü el fazı
Dediler: Vaktidir kılak namazı
Aldılar abdestin edasın tek tek
Aldılar abdesti uyandım habran
Aslımız yapılmış hak ü turabtan
Üç harf okuttular yeşil yapraktan
Okudum harfini noktasın tek tek
Okudum harfini zihnim bu!andı
Yalelerim göz göz oldu sulandı
Baktım çar etrafa kadeh dolandı
Nuş ettim kırkların mahlesin tek tek
Nuş ettim badesin gördüm rengini
Tam on sekiz saat sürdüm cengini
Yar yüzünde saydım üç beş bengini
Halhalın altında hırdasın tek tek
Dediler: Sümmani gel etme meram
Adamı çürütür dert ile verem
Sen içün dünyada kavuşmak haram
Hüdam böyle salmış kalemin tek tek

Hanım dedi vakit kuşluk
Kuşluğun önüyse boşluk
İş gören bu gönül hoşluk
Güneş dağları yakıyor
Ferman Baba gör halini
Yoğur iş denen balını
Güneşe vermiş dalını
Hanıma türkü okuyor
Kaynak: Ferman Baba

Uyandım Ki Esiyor Bad-ı Firkat
Uyandım ki esiyor bad-ı firkat
Dediler geçti mübarek ramazan
Gazel olsun gönül ey bad-ı saba
Dalından uçtu mübarek ramazan
Gün ayrılık günüdür ağlaşalım
Hoş hatır isteyip halallaşalım
Ne mümkündür tozuna ulaşalım
Firkate gitti mübarek ramazan
Çarkı felek bir kararda kalır mı
Geçti geçen günler geri gelir mi
Görüşmek bir daha kısmet olur mu
Ah vah gitti mübarek ramazan
Gülşen-i vatanda o bir gül idi
Geç açıp tez solan bir sümbül idi
Okuyanı hakikat bülbülüdü
Feryada gitti mübarek ramazan

Kaynak: Aşık Sümmani

Uyandım Gözümü Açtım
Uyandım gözümü açtım
Gözlerim mahmur bakıyor
Susamıştım bir su içtim
Suyumuz yarpuz kokuyor
Kalkıp hanıma varayım
Saat kaç onu sorayım
Birde gördüm ne göreyim
Hanım çamaşır yıkıyor
Yekinip aptestim alsam
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Onbir ayda geliyor yollar irak
İşte şimdi binmişdir gider burak
El firaku el firaku el firak
Elveda gitti mübarek ramazan
Uyan Hıfzı günah kaldı gün geçti
O mah-ı mağfiret rahman'a göçtü
Ne çare fırsatın elinden uçtu
Hasretle gitti mübarek ramazan
Kaynak: Recep Hıfzı

Uyandım Sabah İle
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Uyandım sabah ile
Göz yaşım sile sile
Ecel kapımı çaldı
Ağlıyorum nafile
Deryada feryada
Gam çekmişem dünyada
Elimde yeşil güğüm
Yara yetmiyor gücüm
Yar gurbet ellerinde
Ağlıyorum dilsizim
Deryada feryada
Gam çekmişem dünyada
Elinde yeşil fincan
İçim kan ağlar hicran
Yar gurbet ellerinde
Dayanır mı buna can
Deryada feryada
Gam çekmişem dünyada

Uyanıktır (Uyan Bir Kere Kıl İdrak)
Uyan bir kere kıl idrak
Gani süphan uyanıktır
Ezelden kuhni zatından
Veli her an uyanıktır
Sıva endişesin atan
Marifet kenzine batan
Hakikat rahını tutan
Kamu irfan uyanıktır
Huda haffından ol dağlar
Ruz-i şeb daim ağlar
Gözünde yaşları çağlar
İdar giryan uyanıktır
Semada cümle melekler
Dahi deryada semekler
Dolanır bunca felekler
İder devran uyanıktır
Seherde açılır güller
İdemez vasfını diller
Anın meftunu bülbüller
Kılar efgan uyanıktır
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Sayfa 2674

Eleste bezm-i ayetine
Bakın nur-i sıfatına
Hudanın şem-i zatına
Olan pervan uyanıktır
Elemi aşkıla meczup
Ki iğndellah ola merğup
Utan ki yattın ey Mahcup
Nice hayvan uyanıktır
Kaynak: Aşık Mahcubi

Uyansaydın
Dedim sana dinleseydin
Dostun düşmanın bilseydin
Böyle olmadan ölseydin
N'olur kardaş uyansaydın
Uyansaydın uyansaydın
Sen dostuna dayansaydın
Böyle olmadan ölseydin
N'olur dostum uyansaydın
Yakınından uzak gittin
Puştlar ile cirit attın
Batakhanelerde yattın
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Türkçe bilmem dönmez dilim
İsterdim yolunda ölem
Sana neler neler dedi dilim
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Hürmet etmedin yaşıma
Dedin karışma işime
Gittin puştların peşine
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Puştu koydun dost yerine
Hile düşündü karına
Kafan gelmedi yerine
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Uyansaydın uyansaydın
Sen dostuna dayansaydın
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Böyle olmadan ölseydin
N'olur dostum uyansaydın
Bacı dedi etti hile
Böylesine lanet ola
Altın idin döndün pula
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Seninle turnalar yaptı
Doydu karnı seni tepti
Bacı dedi gizli öptü
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Malatya'da seni gördüm
Ah çekip bağrıma vurdun
Seni körler ile gördüm
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Uyansaydın uyansaydın
Sen dostuna dayansaydın
Böyle olmadan ölseydin
Ah Mahzuni uyansaydın
Veysel dinlesin sözümü
Sana bağladım özümü
Benden ayırdın izini
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Ölüm bile bana haktır
bunların birisi boktur
Pirsulat'ınım diyen çoktur
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Mektup yazarsın Veysel'e
Hayinlerle gittin yola
Nesimi'yi dönderdin lala
N'olur dostum uyansaydın
N'olur kardaş uyansaydın
Uyansaydın uyansaydın
Sen dostuna dayansaydın
Böyle olmadan ölseydin
Ah Mahzuni uyansaydın

Sayfa 2675

Uydum yarin sözüne
Çıktım yayla düzüne
Bulamadım yarimi
Rastlamadım izine
Ey yaylalar yaylalar
Yarim burdan geçti mi
Buzlu buzlu sulardan
Kana kana içti mi
Ey yaylalar yaylalar
Başı duman yaylalar
Ey kız senin yüzünden
Nedir kaldığım hallar
Kaynak: Hikmet Tanyaş

Uydurmuş
Lavantalar kokuşturmuş
Ne de güzel yakıştırmış
Bugün biraz çekiştirmiş
Huri mensuba uydurmuş
Kısa kesmiş saçlarını
Hak ey etsin suçlarını
Zülüfünün uçlarını
Ah u kemana uydurmuş
Nazları var samur yelek
Dize kadar ipek çorap
Bu ne haldir aman yarab
Ay-ı figana uydurmuş
Kaynak: Mehmet Muratoğlu

Uykuda Mısın Sevgili Yarim
Uykuda mısın sevgili yarim uyan uyan
Aç pencereni göreyim yüzünü uyan uyan
Aman yar canım yar
Sabah olmadan aman uyan yar
Aman aman yar yar
Canım gülüm yar yar
Sabah olmadan aman uyan yar
Horozlar ötmeden gün ışımadan
Eller duymadan usul usul bana gel bana gel

Söz: Aşık Nesimi Çimen

Uydum Yarin Sözüne
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Aman yar canım yar
Sabah olmadan aman uyan yar
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Aman aman yar yar
Canım gülüm yar yar
Sabah olmadan aman uyan yar

Sayfa 2676

Dedim pişen nedir dedi zulümdür
Dedim zulüm nedir dedi ölümdür
Dedim Emrah neyin dedi kulumdur
Dedim satar mısan söyledi yok yok

Kaynak: Kazım Sanrı
Kaynak: Erzurumlu Emrah

Uykudan Uyanmış
Uykudan uyanmış gözleri bir hoş
Dedim sarhoşmusan söyledi yoh yoh
Ağ elleri boğum boğum gınalı
Dedim yar bayram mı söyledi yoh yoh
Dedim kalem nedir dedi kaşımdır
Dedim inci nedir dedi dişimdir
Dedim onbeş nedir dedi yaşımdır
Dedim artık var mı söyledi yoh yoh
Dedim ölüm vardır dedi aynımda
Dedim zulüm vardır dedi boynumda
Dedim ak memeler dedi koynumda
Dedim ver ağzıma dedi ki yok yok
Dedim Erzurum nedir (nen) dedi ilimdir
Dedim gider misin dedi yolumdur
Dedim Emrah nedir (nendir) dedi kulumdur
Dedim satar mısan söyledi yoh yoh

Uykular Geldi De Kovdumu Gözüm
Ne isyan edersin zülfü sırmalım
Uykular geldi de kovdumu gözüm
Ahfalın ataşın yakar sinemi
Uykular geldi de kovdumu gözüm
Sular inişine durmaz akarken
Kara bulutlarda şimşek çakarken
Gece karanlığa çıra yakarken
Uykular geldi de kovdumu gözüm
Besmeleyi çeksem aşın dibinde
Sevdam gizli kaldı kaşın dibinde
Hayalin uyutmaz taşın dibinde
Uykular geldi de kovdumu gözüm
Sevdam yatar sıra sıra toprakta
Gizlidir görünmez yara toprakta
Kuş tüyü yastıkta kara toprakta
Uykular geldi de kovdumu gözüm

Kaynak: Erzurumlu Emrah
Kaynak: Aşık Sefai

Uykudan Uyanmış -OrjSeherde uyanmış gözleri mahmur
Dedim sarhoş musun söyledi yok yok
Ak elleri boğum boğum kınalı
Dedim bayram mıdır söyledi yok yok
Dedim inci nedir dedi dişimdir
Dedim kalem nedir dedi kaşımdır
Dedim on beş nedir dedi yaşımdır
Dedim daha var mı söyledi yoh yoh
Dedim duman nedir dedi aynımda
Dedim zulüm vardır dedi boynumda
Dedim gül memeler dedi koynumda
Dedim ver ağzıma dedi ki yok yok
Dedim ala nedir dedi gözümdür
Dedim şeker nedir dedi sözümdür
Dedim alma nedir dedi yüzümdür
Dedim öpeyim mi söyledi yok yok
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Uyuklama Sevdiğim
Uyuklama Sevduğumda Ruya Görurusun Ruya
Şeker Olsam Da Düşsam Da Yarun İçtuğu Suya
Sabahtan Kalktum Baktum Da Hoca Ezan Okuyi
Kimse De Bulamadum Da Yarda Olan Kokuyi
Elumde Sari Enam Da Kocagarilar Anam
Gelinler Kızkardaşım Da Kızlara Dayanamam

Uzadım Gamış Oldum
Uzadım gamış oldum (Haydi haydi)
Damladım gumuş oldum
Yar aşkına düşeli
Bir yuvasız guş oldum (Amanin)
(Bağlantı)
Mili mili millidir
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Gocuman gız dudu dudu dillidir
Başında on yedi güllüdür
Yörüşünden bellidir
Cilve nazına
Ben yandım deyze gızına
Gocuman gız ben seni gaçırcem
Buban gelsin sözüme
Şu dağlar oyum gibi (Haydi haydi)
Meşesi boyum gibi
Bizim köyün gızları
Gınalı goyun gibi (Amanin)

Sayfa 2677

Uzakta arama dertli ararsan
Daha benden dertli kul bulamazsın
Söylesem derdimi döksem içimi
Billahi bir çıkar yol bulamazsın
Bir yanım cehennem bir yanım cennet
Şu yalan dünyada eyleme minnet
Bir kuru canım var o da emanet
Divane gönlümde gül bulamazsın
Küçük Mustafa'yım söylesin dilim
Esti sam yelleri kurudu dalım
Az yaşa çok yaşa ahiri ölüm
Kaçacak göçecek yer bulamazsın

Bağlantı
Kaynak: Küçük Mustafa
Kaynak: Özay Gönlüm

Uzaklardan Bir Yel Esti
Uzaklardan bir yel esti
Kırdı bütün dallarımı
Kime deyim ne söyleyim
Şu perişan hallarımı
Yine efkar bastı beni
Pazarlarda sattı beni
Mansur gibi götürüp de
Dar'ağcına astı beni

Uzaktan Merhaba Olmaz
Uzaktan merhaba olmaz
Nerde kaldı kabre sığmaz
Güdümen'im az da kalmaz
Ben yiğidi bilmez miyim
Yine kalmış toz içinde
Cümle beden naz içinde
Söz söylenir söz içinde
Ben yiğidi bilmez miyim

Uzakların Türküsü

Kış kaydını gördüm diyor
Sana haber verdim diyor
Dört kapıya erdim diyor
Ben yiğidi bilmez miyim

Karanlık bir akşam üstü
Hüzünlü gezer olmuşum
Gözüm dalar uzaklara
Bir rüya olmuşum

Gezer Çamlıbel yolunda
Şeşber takılmış belinde
Al atın gemi kolunda
Ben yiğidi bilmez miyim

Şehir yanar deniz susar
Fabrikalar zehir kusar
Bize benzemez buralar
Kendime diyar olmuşum

Bulut olur göğe ağar
Yağmur olur yere yağar
Önünde devrilir dağlar
Ben yiğidi bilmez miyim

Başından savulan insan
Gündeme gelir bu isyan
Özdil'im yıpratmış bu can
Bir hayli ziyan olmuşum

Köroğlu der ömür geçer
Pence vurur göğsün açar
Demircioğlu'm konar göçer
Ben yiğidi bilmez miyim

Kaynak: Sabit İnce

Söz: Dursun Özdil

Uzakta Arama Dertli Ararsan
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Kaynak: Köroğlu
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Sayfa 2678

Uzat Ellerini

Uzaylılar hoş geldiniz

Sonbaharda kurumuş
Bir dalın şifasısın
Seven kalbin uyanıkken
Gördüğü rüyasısın

Sizde kalp kırmak var mıdır
Adam kayırmak var mıdır
Sağ, sol ayırmak var mıdır
Uzaylılar hoş geldiniz

Uzat ellerini tutayım senin
Gül yaprağı yanaktan öpeyim senin
Beni hasta kabul et otur başıma
Nabzın olup damarında atayım senin

Belediye var mı sizde
Çok şükür o yoktur bizde
Burda çamur ta dizde
Uzaylılar hoş geldiniz

Gözlerinde ışıltı
Aydınlatır dünyamı
Uyanmaktan korkarım
Böldürtemem rüyamı

Toplanır mı sizde parsa
Ayda var mıdır boş arsa
Biz de gelek beleş varsa
Uzaylılar hoş geldiniz

Kaynak: Kerim Bülbül

Söz: Şemsi Yastıman

Uzayıp Giden O Tren Yolları

Uzun Avlu Dar Kapılar

Uzayıp giden o tren yolları
Açılıp sarmayan yarin kolları
Uğurlar kızları nazlı dulları

Uzun avlu dar kapılar
Sevinsin yarı tavlılar
Nerede iki evliler
Gezmenin zamanıdır beğim

Uzayıp giden o tren yolları
Açılıp sarmayan yarin kolları
Bir beyaz mendilin sallanışını
Unutmam o gece ağlayaşını
Silemem coşmuşum gözüm yaşını
Uzayıp giden o tren yolları
Açılıp sarmayan yarin kolları
Kaynak: Naci Tektel

Uzaylılar Hoş Geldiniz
Hangi rüzgar atti sizi
Uzaylılar hoş geldiniz
Kurcalardı beynimizi
Uzaylılar hoş geldiniz
Urbanız bu mudur asıl
Uyruğunuz hangi fasıl
Güneşle aranız nasıl
Uzaylılar hoş geldiniz
Merih mi ay mı iliniz
Söyleyin nasıl diliniz
Sizin de çok mu deliniz
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Külhancıya verdik çili
Hamamcının tatlı dili
Peşimbalın al yeşili
Asmanın zamanıdır beğim
Bakır serpoş kalaylandı
Geldi duvara dayandı
Gören kızlar havaslandı
Almanın zamanıdır beğim
Kaynak: Muharrem Akkuş

Uzun Havlu Dar Kapılar
Uzun havlu dar kapılar
Sevinsin yarı tavlılar
Hele de bu evliler
Gezmenin zamanıdır beğim
Külhancıya verdik cili
Hamamcının tatlı dili
Peşimbalin al yeşili
Asmanın zamanıdır
Bakır serpoş kalaylandı
Geldi duvara dayandı
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Sayfa 2679

Görek kızlar havaslandı
Almanın zamanıdır beğim

Şeyda bülbül aman yuva yapmış dalına
Hiç mi sevda aman gelmedi başına

Kaynak: Muharrem Akkuş

İmana gel aman gavur kızı imana
Sen eyledin aman beni mecnun divana

Uzun İnce Bir Yoldayım
Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir anda
Gidiyorum gündüz gece

Kaynak: Sıdıka Şerbetçi

Uzun Kavak Gıcır Gıcır Gıcırdar
Uzun kavak gıcır gıcır gıcırdar
Ah yüreğimde ince de ince sancı var
Ben ölürsem benden başka kimin var
Dağlar taşlar çöller bize söylesin
Ben gidiyorum kara kömür gözler aylesin

Şaşar Veysel bak şu hale
Gah ağaca gah güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece

Bir gemim var iskeleye yanaşır
Ah yanaşır da kara kömür gözler kamaşır
Benim yarim ne giyerse yaraşır

Söz: Aşık Veysel Şatıroğlu
Kaynak: Aşık Veysel Şatıroğlu

Dağlar taşlar çöller bize söylesin
Ben gidiyorum kara kömür gözler aylesin

Uzun Kavak Dalın Sallanıyor

Kaynak: Rembiye Mutlu

Uzun kavak dalın da sallanıyor
Altında nazlı yarim eyleniyor
Sen güzelsin adın da dilleniyor

Uzun Kavak Ne Uzarsın Boyuna

İmanım Esma Esma severler yosma
Bu can da sana kurban olsun Esma
Evlerinin önü de nane aman
Ben kül oldum aman yane yane
Severisen gel imane aman
İmanım Esma Esma severler yosma
Bu can da sana kurban olsun Esma

Uzun kavak ne uzarsın boyuna
Kurban olayım o boyuna bosuna
Ben ölürsem kim girecek koluna
Dağlar taşlar uçan kuşlar kan ağlar
Yaslı anam kara yazmalar bağlar
Uzun kavak gıcır gıcır gıcılar
Anne benim sol yanımda sancı var
Ben ölürsem benden daha genci var

Kaynak: Bilinmiyor

Dağlar taşlar uçan kuşlar kan ağlar
Yaslı anam kara yazmalar bağlar

Uzun Kavak Gıcır Gıcır Gıcılar

Kaynak: Sarı Recep

Uzun kavak aman gıcır gıcır gıcılar
Yüreğimden aman çıkmaz oldu acılar
Ben ölürsem aman daha benden genci var

Uzun Kavak Selvi Kavak

İmana gel aman gavur kızı imana
Sen eyledin aman beni mecnun divana
Uzun kavak aman ne uzarsın boyuna
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Uzun kavak selvi kavak dalın kurusun
Yere düşen yapracağın suda çürüsün
Yarimi saranlar bu dünyayı görmesin
(Bağlantı)
Yine akşam ey kız ezan sesi var
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Sayfa 2680

Her kızın koynunda eylencesi var

Dua edin açık olsun yolları

Gel benim zümbüllü gülüm ağlatma beni
Yüreyimde efkar çoktur söyletme beni

Sabahtan galktım sular dalgası
Çeşmenin ardını bastı kölgesi
Alnı top kaküllü gelin sevdası
Sevdalı gönlümü eyleyemedim

Bağlantı

Kaynak: Nuri Gülpınar

Uzun Kavak Selvi Yaprak
Uzun kavak selvi yaprak dalında kurusun
Dalından düşen yaprak suda çürüsün
Evel benim idin ya şimdi çiminsin
Cel benim ela cüzlüm ağlatma beni
Yüreğimde sevdan çok ağlatma beni
Evlerimiz üni susam deresi
Kızı çüvermeyür o domoz anasi
Kız buraya çelmeden yoktor çaresi
Cel benim ela cüzlüm ağlatma beni
Yüreğimde sevdan çok ağlatma beni

Uzun Olur Telegrafın Telleri
Uzun olur telegrafın telleri
Esmez oldu badı-sabah yelleri
Kınalıdır o hanımın elleri
(Bağlantı)
Uyan beyim, uyan yarim uykudan
Al-al olmuş yanakların korkudan
Beyaz olur vaporların bacası
Nikah kıymaz Firuzenin hocası
Nazmi beydir o hanımın kocası
Bağlantı

Evlerimiz üni çepçevre harman
Aç beyaz cüksürü okiyayım ferman
Bulunur mi sizlerde dertlere derman
Cel benim ela cüzlüm ağlatma beni
Yüreğimde sevdan çok ağlatma beni
Kaynak: Zeynel Beksaç

Uzun Olur Ahlatlı'nın Çalısı

Selvi dibi serin olur yatmağa
Kızlar gelir sürü sürü bakmağa
Ne istersin bir gececik yatmağa
Bağlantı
Evlerimin nü dikili taşlar
Koynuma girmeden cilveye başlar
Ela göz üstüne samuru kaşlar

Uzun da olur Ahlatlı’nın çalısı
Başındadır ayrancının yarası,yarası amman
Deli de olmuş sandıkçının anası
Kanlıdı çaylar akıp gider enginan,enginan amman

Bağlantı

Yeni de yola yeşil direk diktiler
Üstümüze gürgen dalı örttüler,örttüler amman
Ölüsünü arabaylan gettiler
Gavur da macır vurdu da gitti eminan,eminan amman

Uzun selvi ne uzarsın boşuna (boşuna aman)
Hiç ayrılık gelmedi mi başına (başına aman)

Uzun Selvi Ne Uzarsın

Ağlama kömür gözlüm yoldan geldim (yorgunum am
Yorgun da değil bir güzele vurgunum (vurgunum am

Kaynak: Memiş Direk

Uzun Olur Fesligenin Dalları
Uzun olur fesligenin dalları
Akar durur yanağından balları
N'ittiler de nazlı yarim gelmedi
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Uzun da selvi uzadıkça dal verir (dal verir aman)
Yarim yaşlansın diye kol verir (kol verir aman)

Ağlama kömür gözlüm yoldan geldim (yorgunum am
Yorgun da değil bir güzele vurgunum (vurgunum am
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Sayfa 2681

Kaynak: Mustafa Coşkun

Uzun Uzun Kamışlar
Uzun uzun kamışlar
Ucunu boyamışlar
Benim nazlı yarimi
Gurbete yollamışlar
Hop dın dın dın varıvendi
Haydi dın dın dın davranda
Oyna dın dın dın sallanda
Haydi dın dın dın varıvende
Ay ikimiz ikimiz
Eli bağda yükümüz
Ben gurbetten gelince
Evleniriz ikimiz
Hop dın dın dın varıvendi
Haydi dın dın dın davranda
Oyna dın dın dın sallanda
Haydi dın dın dın varıvende
Karşı karşı evimiz
Ne koyaktır sevimiz
Bu seviler bizdeyken
Telef olur birimiz
Hop dın dın dın varıvendi
Haydi dın dın dın davranda
Oyna dın dın dın sallanda
Haydi dın dın dın varıvende

Nenni deyelim de uyusun
Allah deyelim de böyüsün
Aslanım nenni nenni
Evlerinin önü asma
Asmanın dalları yerde
Aslanım neni nenni nenni
Odasında çivte beşşik
Sofrasında gümüş gaşşık
Aslanım nenni nenni nenni nenni
Kaynak: Elif Fatma

Uzunada'nın Yollarında
Uzunada'nın yollarında
Çiçekler açar kırlarında
Merkepler gezer dağlarında
Hayat güzeldir Uzunada'da
Balıkçılar balığa çıkar
Orfoz çıkınca neşeler saçar
Adadakiler balığı sever
Hayat güzeldir Uzunada'da
Uzunada da var bir kelebek
Ah onun ömrü burada geçecek
Akşam olunca ömrü bitecek
Hayat güzeldir Uzunada'da
Kaynak: Canan Candan

Kaynak: Cemal Ünlü

Üç Adamın İşi Zor

Uzun Uzun Şam Dalları

Şu dünyada üç adamın işi zor
Biri korkak biri tembel biri mert
Benim yüreğime üç mesele kor
Biri hasret biri vuslat biri dert

Uzun uzun şam dalları
Uyaldıramış dagıratının nalları
Aslanım nenni aslanım nenni
Irak düşmüş de böyük emmisinin yolları
Aslanım nenni aslanım nenni nenni
Nenni deyelim de uyusun
Allah deyelim de böyüsün
Aslanım nenni nenni
Elerinin önü arpa
Gır at geçer gırka gırka
Aslanım nenni nenni
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Ağlayarak doğdu bunca gülenler
Dirilerek geldi bunca bunca ölenler
Üç ihtiyaç duydu hasta olanlar
Biri kaldır biri yatır biri ört
Bak neler halketmiş yaradan bize
Sınır koymuş gece ile gündüze
Üç eşya dünyada çok batar göze
Biri sıvı biri yumşak biri sert
Üç derdin geçilmez oldu önüne
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Yalnız bugün kefil yarına düne
Ömür çıkar gider üç merdivene
Biri çocuk biri gençlik biri kart
Adem olan üç hal ile bilinir
Elden dilden belden mesul olunur
Her varlığın üç ciheti bulunur
Biri öndür biri yandır biri art
Üç kanaldan gelir benim kudretim
Doğru sözü söyler iken ifritim
Hayatımda üç mahluka nefretim
Biri aslan biri yılan biri kurt
Gökyüzünde üç ışık var dolaşır
Ay güneşten güneş aydan bölüşür
İnsan oğlu üç amaca çalışır
Biri servet biri kudret biri yurt
Nedir bilmem sevenlerin muradı
Acıdır tatlıdır dünyanın tadı
Yalnızca Mahzuni Şerif'in adı
Kim Türk der kimi gavur kimi kürt
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Üç Ayak Gaydası
Bir sacıyah üç ayah, ben yari gördüm bayah
Yari gördüğüm yerde, ne el dutar ne ayah
Ne el dutar ne ayah
Yeri yeri yerinden yürek bağı eriden
Ayah nasıl yürüsün yar bahıyı geriden
Yar bahıyı geriden

Üç Beş Aşık 2
Bir yere cem olmuş beş on aşıklar
Biri birbirleriyle meydan ederler
Dönmez ikrarından kavle sadıklar
Muhabbet sırrını pinhan ederler
Olaydım onların darına ber-dar
Muhabbetleriyle olduk tar ü mar
On iki koyunum on dört kuzum var
Gönül yaylasında cevlan ederler
Dertli dertlerine düşelden beri
Gahi geri gider gahi ileri
Çağırsam münkiri gelmez içeri
Muhabbete kuru bühtan ederler
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Sayfa 2682

Kaynak: Aşık Dertli

Üç Beş Aşık Bir Araya Gelmişler
Üç beş aşık bir araya gelmişler
Onlar birbirine meydan ederler
İkrarından dönmez kadr-i sadıklar
Hakikat sırrını pünhan ederler
Olaydın onların darına berdar
Cümlesine oldu aklım tarumar
On iki koyunum üç beş kuzum var
Gönül yaylasında cevlan ederler
Dertli bu dertlere düşenden beri
Kimi geri çeker kimi ileri
Çeksem irakibi girmez içeri
Hakikate kuru bühtan ederler
Kaynak: Yüksel Yıldız

Üç Derviş Geliyor
Üç derviş geliyor da civanım şamdan o yanı vay vay
Daramış kekilin zilifi vermiş tımarı vay vay
Gonuverde durnam gon gon
Evlere kekliğim gon gon
Ayrı da düştüm gon gon
Durnamın kanadı da civanım al değil yeşil vay
Sıva kollarını da civanım boynumdan aşır vay vay
Gonuverde durnam gon gon
Evlere kekliğim gon gon
Ayrı da düştüm gon gon
Durnamın ganadı da civanım al değil sarı vay vay
Dağlara saldım da civanım gül yüzlü yarı vay vay
Gonuverde durnam gon gon
Evlere kekliğim gon gon
Ayrı da düştüm gon gon
Kaynak: Huriye Satıcı

Üç Duyguyu Canım Gibi Severim
Üç duyguyu canım gibi severim
Biri sevgi biri saygı biri aşk
Sazım ile sözüm ile överim
Biri sevgi biri saygı bir aşk
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Sayfa 2683

Onu bilen bu cihanı fark eder
Gelip madde ile ruha karışan
Tabiatta güzellikle yarışan
Yetmiş iki millet ile barışan
Biri sevgi biri saygı biri aşk
Bunlarla yaşamak bunlarla gülmek
Bunlarla mümkündür gerçeği bilmem
Sen sana dönersin mümkün mü ölmek
Biri sevgi biri saygı biri aşk
Çırakman bunlarla iniler sazım
Bunlarla güzeldir baharım yazım
Şu dünyada her insana lazım
Biri sevgi biri saygı biri aşk

Dört kitabın her ismini yazmalı
Seyyah olup şu alemi gezmeli
Bir kuş gördüm ayakları çizmeli
Onu bilen bu cihanı fark eder
Bir kuş gördüm ayağında nalı var
Kendisi bir amma iki dili var
Padişahtır ülkesi var ili var
Onu bilen bu cihanı fark eder
Bir hastacık gördüm sormadım halin
Başı kabak olmuş ayağı yalın
İk'oğlan getirmiş bir erkek gelin
Onu bilen bu cihanı fark eder

Kaynak: Hüseyin Çırakman

Üç Elli Dört Elli Geldi Geçiyor
Üç elli dört elli geldi geçiyor
İkbalin kevkebi utmadı (?) gitti
(***)
(***)
Şu dünyaya geldim çileler çektim
Beyhude yerlere çok tohum ektim
Gönül gülşanına fideler diktim
Ne hikmet meyvası bitmedi gitti
Kavun ektim muhtaç oldum keleğe
Figani' yim durdum Hakka dileğe
Kaderimce çok yalvardım feleğe
İnat etti sözüm tutmadı gitti
Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Üç Gider De Beş Ardıma Bakarım
Üç gider de beş ardıma bakarım
Ala gözlerinden kanlı yaşlar dökerim
Er gelir de geç galırsam
Yol gözleme sevdiceğim
Vatan sana helal olsun
Kaynak: Ramazan Güngör

Üç Gözlü Pınarın Gözün Ararsan
Üç gözlü pınarın gözün ararsan
Onu bilen cihanı fark eder
Deryadaki kuşun izin ararsan
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Pir Sultan Abdal'ım ey Şah-ı Merdan
Şefaat umarım Gani'den pirden
Derviş Muhammed'in hatemi nurdan
Onu bilen bu cihanı fark eder
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Üç Guşuduk Uçarıdık Havada
Üç guşuduk da vay uçarıdık havada (yavru havada)
Gayva gibi de vay gavurdular tavada (tavada aman)
Kendim gurbet elde gönlüm sılada (yavru sılada)
Vay güzeller evleriniz nerd'olur
Eller sarar yüreğime derd olur

Üç guşuduk vay gide gide yorulduk (yavru yorulduk
Avcı vurdu da vay ganadımız gırıldı
(Şahan çarptı da vay ganadımız gırıldı)
Bize kısmet gurbet elde verildi
Vay güzeller evleriniz nerd'olur
Eller sarar yüreğime derd olur
Kaynak: Celal Aybey

Üç Gün Evvel
Üç gün evvel geldi gelin alıcı
Denizde boğuldu yoktur ilacı
Anam babam kime olsun davacı
Alma da dalgam alma yeni gelini
Gümüş de kemer sıkmış ince belini
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Çeyizim sandıkta basılı kaldı
Elbisem duvarda asılı kaldı
Benim nazlı yarim yasılı kaldı
Alma da dalgam alma yeni gelini
Gümüş de kemer sıkmış ince belini
Haydin kızlar kalkın yola duralım
Hürmüz gelin geçiyor onu görelim
Öğle namazını bizde kılalım
Alma da dalgam alma yeni gelini
Gümüş de kemer sıkmış ince belini
Kaynak: Sabahat Karakulak

Üç Gün Evvel Geldi Gelin Alıcı
Üç gün evvel geldi gelin alıcı
Denizde (de) boğuldum yoktur ilacı
Anam babam kıme olsun avacı
Alma (da) dalgam alma yeni gelini
Gümüş (de) kemer sıkmış ince belini
Çeyizim sandıkta basılı kaldı
Elbisem duvarda asılı kaldı
Benim nazlı yarım kimlere kaldı
Alma (da) dalgam alma yeni gelini
Gümüş (de) kemer sıkmış ince belini
Haydin kızlar kalkın yola duralım
Hürmüz gelin geçecek onu görelim
Öğlen namazını biz de kılalım
Alma (da) dalgam alma yeni gelini
Gümüş (de) kemer sıkmış ince belini

Sayfa 2684

Ben de bilmem gideceğim yolumu
Kıyma kanlı zalim gel bana kıyma
Yalandır sözleri sözüne uyma
Yedi kurşun yazdılar kabir taşıma
Varın bakın şu zalimin işine
Bir gelin vurmuşlar boşu boşuna
Kıyma kanlı zalim gel bana kıyma
Yalandır sözleri sözüne uyma
Odada serili ipekli minder
İpekli çarşamın çevresin dönder
Kusurum var ise babama gönder
Kıyma kanlı zalim gel bana kıyma
Yalandır sözleri sözüne uyma
Nettin kanlı zalim ben sana nettim
Malını alıp ele mi sattım
Yoksa namusuna hilemi kattım
Kıyma kanlı zalim gel bana kıyma
Yalandır sözleri sözüne uyma
Sen de benim gibi garip ölesin
Mapushane köşesinde kalasın
Kara toprağılan murat alasın
Kıyma kanlı zalim gel bana kıyma
Yalandır sözleri sözüne uyma

Üç Güzel Oturmuş Gergefin İşler
Üç güzel oturmuş gergefin işler
Gergefin üstüne dökülür yaşlar
Herkes sevdiğine çevre bağışlar

Kaynak: Münire Tarabuş

Üç Gün Önce Gördüm (Ağıt)
Üç gün önce gördüm karalı düşün
Felek kara yele bağladı başım
Daha onbeş yaşa değmedi başım
Kıyma kanlı zalim gel bana kıyma
Yalandır sözleri sözüne uyma
Üç gün evvel kınaladım elimi
Bohçaladım yeşilimi alımı
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Kalmadı sabrı kararım hergün ağlarım
Ağlarım da ey efendim bir bir söylerim
Kaynak: Kazım Taştekin

Üç Güzel Oturmuş İskambil Oynar
Üç güzel oturmuş iskambil oynar
(Yar yandım aman)
İskambil üstüne bülbüller konar ey
Herkes sevdiğine böyle mi yanar
(Yar yandım aman)
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

A benim zülfü siyahım garden beyazım
Annen seni südilen mi yoğurdu süt beyazım
Konaklar yaptırdım (a yarim) yüceden yüce
(Yar yandım aman)
İçinde yatmadım üç gün üç gece ey
Kurbanlar keseyim (a yarim) sardığım gece
(Yar yandım aman)

Sayfa 2685

Saçları kat kat örülür
Al dudağa bal sürülür
Yel vurur memen görünür
Göğsün düğmele düğmele
Köroğlu neden titrersin
Akıl baştan al gidersin
Çamlıbel'de seyredersin
Göğsün düğmele düğmele

A benim zülfü siyahım garden beyazım
Annen seni südilen mi yoğurdu süt beyazım

Kaynak: Köroğlu

Kaynak: Sarı Recep

Üç Kemerin Dibeği

Üç Güzeller

Üç kemerin dibeği
Cevriyemin ipeği
Hiç aklımdan çıkmıyor
Yarimin söylediği

Üç güzeller alları geymiş aman
Biz giyelim kareler
Eski de yarim duyar ise aman
Bu yerleri pareler
Bugün de benim efgarım var aman
Efgarım var gamım var
Ne söylersin halim yaman aman
Dalga da boylu yarim var
(Fidan da boylu yarim var)
Üç güzeller oturmuşlar aman
Badem sebah köşküne
Ben de mail vermiş oldum aman
Üç güzelin birisine
Bugün de benim efgarım var aman
Efgarım var gamım var
Ne söylersin halim yaman aman
Dalga da boylu yarim var
(Fidan da boylu yarim var)

Boylarına maşallah
Kavuşuruz inşallah
Çeşmenin başındayım
On sekiz yaşındayım
On iki yaştan beri
Şu kızın peşindeyim
Boylarına maşallah
Kavuşuruz inşallah
Su akar kamış gibi
Durulur gümüş gibi
Ben yarimi severim
Turfanda yemiş gibi
Boylarına maşallah
Kavuşuruz inşallah

Kaynak: Safiye Kahraman

Kaynak: Mustafa Çalar

Üç Güzeller İndi Çaya

Üç Kişi Bir Tabuttayız

Üç güzeller indi çaya
Cemalın benzettim aya
Keten gömlek memen soya
Göğsün düğmele düğmele

İzmir bura Kordon boyu
Üç kişi bir tabuttayız
Elimiz ağzımız bağlı
Üç kiçi bir tabuttayız

Çaya indi allı gelin
Al dudağı ballı gelin
Keten gömlek dallı gelin
Göğsün düğmele düğmele

Altımız taş üstümüz taş
Ayaklar su içinde yaş
Sancı bastı yavaş yavaş
Üç kişi bir tabuttayız
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Tavan alçak bacası dar
Uzunluğu bir metre var
Eni altmış santim kadar
Üş kişi bir tabuttayız
Nöbetçiler dizi dizi
Tenimizde yara izi
Ölmeden koydular bizi
Üç kişi bir tabuttayız
Dışarsı kedili itli
İçersi fareli bitli
Kapısı demir kilitli
Üç kişi bir tabuttayız
Sorguya çekildik tek tek
Ne cigara ne bir ekmek
Suçumuz türkü söylemek
Üç kişi bir tabuttayız
Bıktık ceza yiye yiye
Suçumuz yok diye diye
Demokrasi varsa niye
Üç kişi bir tabuttayız
Kaynak: Aşık İhsani

Üç Kuş İdik Uçar İdik Havada
Üç kuş idik uçar idik havada
Avcı da vurdu yandım yandım
Kavurdular tavada kara gözlüm tavada
Ne talihsiz aman kul imişim dünyada
(Bağlantı)
İftiradır yandım yandım
İftiradır kara gözlüm iftira
Allah da bizi yandım yandım
Bu sevdadan kara gözlüm kurtara
Çayır uzun aman salı da verdik kazları
Pek nazlıdır yandım yandım
Şu Sivas'ın kara gözlüm kızları
Yaşı küçük aman çekilmiyor nazları
Bağlantı
Kaynak: Sevinç Sarısözen

Üç Kuşuduk Uçar İdik Havada
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Sayfa 2686

Üç kuşuduk amman uçar idik havada yandım
Avcı da vurdu kavurdular ben
Yandım aman amman tavada
Yavru da kuşlar amman öksüz kaldı yuvada yandım
İftiradır hey mustandık
Ben yandım aman amman iftira
Allah da bizi aygın baygın
Bu sevdadan sevdadan gurtara
Üç giderim amman beş ardıma bakarım yandım
Coşkun da sular gibi durmaz
Ben yandım aman amman akarım
Boynu da bükük amman yavrulara yanarım yandım
İftiradır hey mustandık
Ben yandım aman amman iftira
Allah da bizi aygın baygın
Bu sevdadan sevdadan gurtara
Ben gül idim amman kopardılar dalımı yandım
Eşim de dostum bilmez oldu
Ben yandım aman amman halimi
Benim de yarim amman memleketin zalimi yandım
İftiradır hey mustandık
Ben yandım aman amman iftira
Allah da bizi aygın baygın
Bu sevdadan sevdadan gurtara
Kaynak: Yorgansız Hakkı Çavuş

Üç Ortak Türküsü
En bugünün parmagi aman kamişa benzer
Ortancisi cerdani cümüşe benzer
En küçügi turfanda yemişe benzer
Hangisini yar bileyim vereyim cünlümi
Hangisini dost bileyim aman açayım sırri
En büyügi isteyor yar aman havayı mavi
Ortancisi isteyor yar aman turunci sari
En küçüğüne yapmasen yar aman banadır yazık
Hangisini yar bileyim vereyim cünlümi
Hangisini dost bileyim aman açayım sırri
En büyügi isteyor yar aman lahuri yaşmak
Ortancisi isteyor yar aman ince bele kuşak
En küçügi isteyor yar aman benimle oynaşmak
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Hangisini yar bileyim vereyim cünlümi
Hangisini dost bileyim aman açayım sırri
Kaynak: Bilinmiyor

Üç Şey (Şu Dünyada)
Şu dünyada ben üç şeye susadım
Bir aşk bir adalet bir de özgürlük
Eğer bulur isem işte muradım
Bir aşk bir adalet bir de özgürlük
Bu dünya yetmez mi bana ve sana
İnsansan meyilin insandan yana
Ben insanım kardaş çok görme bana
Bir aşk bir adalet bir de özgürlük

Sayfa 2687

Sen haralısan haralı durna
Ovcu elinden yaralı durna
Yaralı yaralı yaralı durna
Evlerinin dalı tepe
Yağış gelir sepe sepe
Oyadaram öpe öpe
Üç telli dört telli beş telli durna
Sen haralısan haralı durna
Sen getsen galbim garalı durna
Uca dağların maralı durna
Maralı maralı maralı durna
Kaynak: Bülbül Memedov

Üçbin Yılında

Yanmasın yürekler sen ve ben için
İçinize sevgi tohumu saçın
İyiyi güzeli doğruyu seçin
Bir aşk bir adalet bir de özgürlük

Üzerinde duran bütün canlıya
Selam söyle dünya üç bin yılında
Renk ırk fistan pantol kara donluya
Selam söyle dünya üç bin yılında

Keçi demesin ki göründü kıçın
Tok olan anlar mı halinden açın
Bana ilham veren Makbule için
Bir aşk bir adalet bir de özgürlük

İki bin yılından size seslendik
Türkülerimizde dümtek eslendik
Sizi bilmek ama biz zor beslendik
Selam söyle dünya üç bin yılında

Aşık Sancak der ki çok mu istedim
Size kaldi ise bitti kismetim
Kavuşayim artık bitsin hasretim
Bir aşk bir adalet bir de özgürlük

Nuh'un tufanında gemimiz oldu
Hayyam sofrasında demimiz oldu
Tüm yarınlar gitti dünümüz oldu
Selam söyle dünya üç bin yılında

Kaynak: Aşık Hasan Sancak

Biz de sizin gibi gezdik alemde
Hak cemalin seyir ettik ademde
Aman ha unutma bildir erdemde
Selam söyle dünya üç bin yılında

Üç Telli Durna 2
Evlerinin dalı gaya
Gayadan baharlar aya
Gaçan durna gelmez saya
Üç telli dört telli beş telli durna
Sen haralısan haralı durna
Sen getsen galbim garalı durna
Uca dağların maralı durna
Maralı maralı maralı durna
Evlerinin dalı seyran
Seyrangahda gezer ceyran
Hüsnün gören olur heyran

Senin olsun malın mülkün sarayın
Hiç kimseye hayrı yoktur parayın
Gönlünüzde Devran Baba arayın
Selam söyle dünya üç bin yılında
Kaynak: Devran Baba

Üçgözler (Kalenin Başında)
Kalenin başında mısın leylim leylim yar
Üçgözün ardında mısın leylim leylim yar
Onsekiz yaşından beri leylim leylim yar
Güzeller peşinde misin leylim leylim yar

Üç telli dört telli beş telli durna
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Sayfa 2688

Leylim leylim leylim leylim leylim leylim yar
Hergün akşam böyle misin seylim leylim yar
Gece gündüz böyle misin leylim leylim yar

Armağanlar dolu gider boş gelir
Sevda bilmeyene hayal düş gelir
Şen ol yaylam şen ol Bedir geliyor

Kale kaleye karşı da leylim leylim yar
Kalenin ardı çarşı da leylim leylim yar
Pazara güzeller çıkar leylim leylim yar
Dosta düşmana karşı da leylim leylim yar

Boğazında lira alnında altın
Bedir'i vermiyor şu Gürcü hatun
Param çok değil ki alayım satın
Şen ol yaylam şen ol Bedir geliyor

Leylim leylim leylim leylim leylim leylim yar
Hergün akşam böyle misin seylim leylim yar
Gece gündüz böyle misin leylim leylim yar

Kaleye çıktı ki teli görünsün
Kara bağrım delik delik delinsin
Kötü Şevki sürüm sürüm sürünsün
Şen ol yaylam şen ol Bedir geliyor

Kaynak: Emin Tenekeci

Üfürdüm Çerağı
Üfürdüm çerağı yandıramadım
Gönlümü yüksekten indiremedim
Aç doyurup susuz kandıramadım
Ben nice varayım Hak divanına
Ulu yol üstünde köprü çatmadım
Hatırlar hoş edip gönül yapmadım
Hakk'ın emrettiği yola gitmedim
Ben nice varayım Hak divanına
Yeşil pınarlarda parlayıp akar
Asilzade olan aslına çeker
Pervaneler aşkın oduna yanar
Ben nice varayım Hak divanına
Ben yükümü tuttum kaba söz ile
Günahlar kazandım ela göz ile
Ya nasıl çıkayım kara yüz ile
Ben nice varayım Hak divanına
Pir Sultan'ım eyder kılarım ben zar
Yüküm la'l ü gevher Şah damgası var
Eğer aşık isen gel yaramı sar
Ben nice varayım Hak divanına

Çıka idim şu dağların üçünü
Ben ağladım yar yükledi göçünü
Efkarlıydım soramadım suçumu
Şen ol yaylam şen ol Bedir geliyor
Kanak boğazında ardından yettim
Kızyandı'ya kadar beraber gittim
Bedir'i yaylaya emanet ettim
Şen ol yaylam şen ol Bedir geliyor
Kaynak: Medine Köseoğlu

Üğü Kuşu
Sarp derede senin yuvan
Dere deppe olmuş ovan
Ben de getsem beni govan
Yalınızlığa alışıksın
Senin kimi olsa sesim
Bayaz olmaz gara fesim
Okunmaz senin dersin
Gel benimkini okuyalım
Senin de benim kimi yoktur eşin
Bırakılmaz benim peşim
Gözlerimden akar yaşım
Gel barabar ağlayalım

Kaynak: Pir Sultan Abdal
Kaynak: Hakkı Keleş

Üğrünü Üğrünü Gelir (Bedir)
Üğrünü üğrünü gelir dereden
Benlerini sayamadım kareden
Sevdiğimi bana yazsa yaradan
Şen ol yaylam şen ol Bedir geliyor

Ülkemi Özledim
Suların berrak aktığı
Çiçeklerin mis koktuğu
Sevenin Türkü yaktığı
Ülkemi özledim canım

Aşağıdan cıvıl cıvıl kuş gelir
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Sevda'yı dilendim durdum
En sonunda seni buldum
Ben seninle mutlu oldum
Dertlerim bak kalktı şaha
Sensiz geçti bir yıl daha
Ben seni bir bir gün daha
Özledim canım özledim canım
Dağlarında kekik kokar
Ovasında ırmak akar
Ceylanları başka bakar
Ülkemi özledim canım
Kaynak: Kerim Bülbül

Ülkerler Teraziler
Ülkerler teraziler
Teraziler yazılar
Öyle bir yar sevdim ki
Gönlüm yari arzular
Öyledir yar öyledir
Aşkın beni söyledir
Almış yari yanına
Bülbül gibi söyledir
Ülkerler kalkmış gider
Zöhre yıldızı beraber
Yar yara kavuşan da
Kalmaz gönülde keder

Sayfa 2689

Gücü yetmeyene midir yasalar
Gün gelir ki mahçup olup susarlar
Ümitsiz olmaya hiç gerek var mı
Malkoç Ali bu can bende durdukça
Elim kolum tutup gözüm gördükçe
Dostlar meclisinde yerim oldukça
Ümitsiz olmaya hiç gerek var mı
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Ümmet Çavış'ı Vurmuşlar
Gara yaylanın çamları
Ardındadır dalları
Ümmet Çavış'ın annesi
Gonaklarda yalvarı
Gara yaylaya gün doğdu
Gözlerime kan doldu
Ümmet Çavış'ı vurmuşlar
Yüreğime dert oldu
Gara yayladan geçelim
Soğuk sular içelim
Ümmet Çavış'ı vurmuşlar
Biz yasını tutalım
Zaptiyeler yürüyor
Dağlar duman bürümüş
Ümmet Çavış'ı vuranlar
Koğuşlarda çürüsün

Kaynak: Seyfettin Sığmaz
Kaynak: Süleyman Uğur

Ümitsiz Olmaya Hakkımız Var Mı
Kimi çamurda bir gül yetiştirir
Kimi çamur atar kendin bitirir
Güneş doğar karanlığı götürür
Ümitsiz olmaya hakkımız var mı
Bazen dolu yağar bazen yağar kar
Koca dünya olur bazen bize dar
Derdi ve dermanı bilen biri var
Ümitsiz olmaya hakkımız var mı
Kapılar yüz kere yüze kapansa
Gönüller kor gibi içerden yansa
Bilmeyenler seni divane sansa
Ümitsiz olmaya hiç gerek var mı
Nur görünce kaçar hep yarasalar
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Ümmü Kız
Çaya da düştü dutamadım golunu
Uzak da gitti bilemedim yolunu
Güzel de mevlam kısmet etmiş ölümü
Akmayası çaylar nerelere goydun
Ümmümü suna boylumu yarimi
Kadıda geldi mahkemeler kuruldu
İfadesi mustanlıktan soruldu
Komşuları mahkemeye yoruldu
Kudurası çaylar nerelere koydun
Ümmümü suna boylumu yarimi
Elma da verdi elmasını yemedim
Ben Ümmüme birşeycikler demedim
Nerelere gitti ben Ümmümü görmedim
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Sayfa 2690

Akmayası çaylar nerelere goydun
Ümmümü suna boylumu yarimi

Anasına babasına kara haber ulanır
Kadın Ümmü'm yan yolakta dolanır

Kaynak: Hasan Hüseyin Kural

Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmü'mü
Suna boylu yarimi

Ümmü Kız
Çaya da düştü tutamadım kolunu
Uzak da gitti bilemedim yolunu
Güzelce Mevlam kısmet etmiş ölümü
Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmü'mü
Suna boylu yarimi
Su yüzünde yüzer gider büyüsü
On sekizdir sırma saçın örgüsü
Bu güzellik Hakk'ın sana vergisi
(Kadın Ümmü'm suya düştü kendisi)
Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmü'mü
Suna boylu yarimi
Bir el ettim alamadım fesini
Uzak geldi duyamadım sesini
Yoluna koydum bir çift balya tosunu
Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmü'mü
Suna boylu yarimi
Elma da verdi elmasını yemedim
Ben Ümmü'ye bir şeycikler demedim
Nerelere gitti ben Ümmü'yü görmedim
Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmü'mü
Suna boylu yarimi
Davulcusu kaya dibi dolaşır
Düğüncüsü koyun gibi meleşir
Kara haber köye çabuk ulaşır
Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmü'mü
Suna boylu yarimi
Kadı geldi mahkemeler kuruldu
Kadın Ümmü'm zabıtların tutuldu
İfadeler Mustanlıktan tutuldu
Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmü'mü
Suna boylu yarimi
Davulcusu kaya dibi dolaşır
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Başında çelmesini söğütler aldı
Kolundan burmasını Yörükler aldı
Ben ölürsem dünya tenha mı kaldı
Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmü'mü
Suna boylu yarimi
Şaştım da hay Allah'ım yine şaştım
Gaya Köprüsü'nden yar ile geçtim
Böyle de güzelin ardına düştüm
Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmü'mü
Suna boylu yarimi
Davarları dağda yayılı kaldı
Küçük ağabeyleri evde sayılı kaldı
Bunun anası babası nerede kaldı
Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmü'mü
Suna boylu yarimi
Sarı saçı ensesinde saz gibi
Kullar uğramasın derde biz gibi
Ayın çevresinde sarı yıldız gibi
Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmü'mü
Suna boylu yarimi
Kaynak: Bekilli Kaymakamlığı

Ümmüm Seni Hanaylardan Atarlar
Ümmüm seni hanaylardan atarlar
Ak eline kara kına yakarlar
Güzel isen al yanaktan öperler
Çirkin isen dış kapıdan kovarlar
Var git Ümmüm var git doldur suyunu
Suyunu öğrenemedim huyunu
Var git Ümmüm var git doldur destini
Destini unutmuşun dostunu
Davul çeşmesinin önü çayırlık
Zor geliyor şu gençlikte ayrılık
Ümmüm sende değil annende gavurluk
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Sayfa 2691

Var git Ümmüm var git doldur suyunu
Suyunu öğrenemedim huyunu
Var git Ümmüm var git doldur destini
Destini unutmuşun dostunu

Kuytu karanlıkların sessizliğinde
Bir efsane anlatır duran her yıldız
Geceyi gündüze dönen halinle
En büyük aşkımı buldum ben Ünye

Akşam olur dombayımı tararım
Ümmü diye sokakları ararım
Gelenden geçenden haber sorarım

Çok sevdim seni ben ayrılmam daha
Değişmem taşını verilse dünya
Ölürsem unutma kara toprağa
Sar beni bağrına sevgili Ünye

Var git Ümmüm var git doldur suyunu
Suyunu öğrenemedim huyunu
Var git Ümmüm var git doldur destini
Destini unutmuşun dostunu
Kaynak: Mevlüt Dede

Ünü Kırıkhan'ın (Altı Temmuz)
Altı Temmuz erken doğar
Günü Kırıkhan'ın Kırıkhan'ın
Tarihlere manşet olmuş
Dünü Kırıkhan'ın Kırıkhan'ın
Kimi yaya kimi atlı
Paşamız Şükrü Kanatlı
Gelenler aslan suratlı
Şanı Kırıkhan'ın Kırıkhan'ın
Üç tarafı ova yazı
Çiftçiye dayalı özü
Sefil Ali'm çalar sazı
Ünü Kırıkhan'ın Kırıkhan'ın

Kaynak: Hüseyin Özdil

Ünye'den Çıktım Başım Selamet
Ünye'den çıktım başım selamet
Ceviz deresinde koptu gıyamet
Gadın gız gardaşım sana emanet
Ağla anam ağla sen bana ağla
Çifte doktor getir yaremi bağla
Yedi garış gelir omzumun eni
Genç yaşımda gabre goydular beni
Anneciğim bana söylesin nenni
Ağla anam ağla sen bana ağla
Çifte doktor getir yaremi bağla
Martinim duvarda asılı kaldı
Elbisem sandıkta basılı kaldı
Gadın gız gardaşım küsülü kaldı

Kaynak: Sefil Ali Tansal

Ağla anam ağla sen bana ağla
Çifte doktor getir yaremi bağla

Ünye (Çok Eski Tarihlerin)

Kaynak: Fethi Gençalioğlu

Çok eski tarihlerin kalıntıları
Pırıl pırıl parlayan şu berrak deniz
Basmış sinesine o zümrüt koyu
Cennet bir köşe sandım Ünye'yi

Üreyimin Tellerinde

Sanki akarcasına köpüklü dalgaların
Tatlı bir ahenkle çarparak kumsallara
Yalta'ya İtalya'ya vermişsin ilham
Kaptırdım sana gönlü kurbanın olam
Yalçın kayalıkların girdiği denizlere
Romantik bir kulübe sanırım Ünye
Java ormanlarının verdiği renge
Değişmem seni ben meleğim Ünye
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Derdim yaman cuşa gelib
Üreyim tellerinde
Yohsa nedir hoşa gelib
Genc ömrümün illerinde
Ne gecem var ne gündüzem
Fikirlerim düzüm-düzüm
Ezabları çekdim özüm
Üreyimin tellerinde
Şergiyyeni getdi zara
Felek meni çekdi dara
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Ahır dönüb oldu yara
Üreyimin tellerinde

Sayfa 2692

Aman bülbül çimenden gelir
Ak topuk beyaz gerdan
Haydi hergün hamamdan gelir

Kaynak: Şergiyy Zengilanlı
Kaynak: Bilinmiyor

Ürkütme İncitme Zalimkar Avcı
Ürkütme incitme zalimkar avcı
Pek yorgundur bu dağların maralı
Yeddi yıldır avlağında gezerim
Yeddi yerden yaralıdır yaralı
Hançer alıp kara bağrım keseyim
Ah ettikçe kara kanlar kusayım
Takdir Allah'ındır kimden küseyim
Kader kudretinden bahtım karalı
Hakikat babında bir penahım var
Bize tan edene yüzbin ahım var
Mağripten maşrika azm-i rahim var
O yar nerelidir bende oralı
Belalı başıma taş eksik değil
Ağrı dağı gibi kış eksik değil
Gözümde kan ile yaş eksik değil
Bu fani dünyaya vardım varalı

Üsküdar'dan Gelir Kayık
Üsküdardan gelir kayık
İçi dolu sarhoş ayık
İnce belli bana layık
Çetetik petetik oynaşalım
Ayvalıkta buluşalım
Karyolada öpüşelim
Beyoğlun'da var bir çarşı
Dükyanları karşı karşı
Ne istersen iste çarşı
Keytaneden gelir kayık
İçindeki bizim Fayık
Nazlı dilber bana layık

Üsküdar'dan Seni Aldım

Ezelden halk olmuş nikahlarımız
Sevmiş birbirini ervahlarımız
Nedir bunda bizim günahlarımız
Yar benim ben yarın eller nereli

Üsküdar'dan seni aldım
Serimi kavgaya saldım
Çamlıbel'e yakın geldim
Ayvaz mey doldur mey doldur

Hıfzı' yım didemde dildar görünür
Alemi kaplamış her bar görünür
Her nereye bakarsam o yar görünür
Kendisine gönül verdim vereli

Arap at gider eşkine
Eyle merhamet düşküne
Çamlıbeller'in köşküne
Ayvaz mey doldur mey doldur

Kaynak: Recep Hıfzı

Üsküdar Üsküdar
Hey Üsküdar Üsküdar gezdim sokaklarını
İnkar etme sevdiğim öptüm yanaklarını
Arabaya sen bin paytona ben
Anasını sen al kızınıda ben
Üsküdar dedikleri şekerdir yedikleri
Pek hoşuma gidiyor o yarin dedikleri
Yandım yandım yanasıcalar
Benim gibi bekar kalasıcalar
Kahve Yemen'den gelir
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Gideyim bundan yoluma
Sen saldın beni zuluma
Rahmeyle öksüz kuluna
Ayvaz mey doldur mey doldur
Giderim benim yolumdur
Zahmanım benim ilimdir
Köroğlu senin kulundur
Ayvaz mey doldur mey doldur
Kaynak: Köroğlu

Üsküp'e Varmadan Gelir Kumanova
Üsküp'e varmadan gelir Kumanova
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Gel seninle güzel yarim kuralım bir yuva
Üsküp'ün içinde yatar bir gazi baba
Seni bana yar edenler girsinler sevaba
Üsküp kal'asından görünür o Nerez
Nişanımız yakındadır sabredelim biraz
Üsküp'ün ortasi Vardar'ın kenari
Yüce Mevla'm sen nasibet bana güzel yari
(Yüce Mevla'm sen kavuştur seven iki yari)

Sayfa 2693

Son demde de kardaş gibi yürekli
Üstü gümüş çullu Kırat'ım benim
Altıdır yedidir sekizdir yaşı
Büyüktür gövdesi küçüktür başı
Şah Hüseyin biner bir de kardaşı
Üstü gümüş çullu Kırat'ım benim
Köroğlu der görebilsem yüzünü
Makramalar alsam silsem gözünü
Şam'da oynatmışlar gördüm izini
Üstü gümüş çullu Kırat'ım benim

Kaynak: Adem Kurtuluş
Kaynak: Köroğlu

Üstat Ne Sorarsın
Üstat ne sorarsın vasf-ı halimi
Terketmişim vatanımı elimi
Gözyaşıyla düzdüm sazın telini
Ezelden o aşkın şarabıyım ben
Hırkama bakıp da deme serseri
Kulak ver sözüme nazar kıl beri
Alem kantarına koymuşum seni
Fakat bir bakışın hayranıyım ben
Divan-ı mecliste hükmeder şahlar
Sakiler doldurur döner kadehler
İçenler mestolur gönül ferahlar
Ezelden o aşkın şarabıyım ben
Fazıli'yim eyler vaslın yaramı
Daim kendim gibi bahtı karalı
Yunus'un Emrah'ın Veysel Karani
Bütün aşıkların kurbanıyım ben

Üstünde (Zaman Öyle Kötü Oldu)
Zaman öyle kötü oldu
Suç yatıyor suç üstünde
Asırlardır döner durur
Koca dünya baç üstünde
Acılarım aşka dürdüm
Söylemekten kendim yordum
Yürüyen çok mezar gördüm
Atlas libas taç üstünde
Aramızda hainlerin
Oynanılan oyunların
Sağılacak koyunların
Gezer durur koç üstünde
Olanları sağır duymuş
Sırtımızdan kimler doymuş
Bu milleti soyan soymuş
Tok yatan var aç üstünde

Kaynak: Aşık Fazıli

Üstü Gümüş Çullu Kırat'ım
Dağların salından süzülüp inen
Üstü gümüş çullu Kırat'ım benim
Varmış düşmüş bir leke bey eline
Üstü gümüş çullu Kırat'ım benim
Gümüş uyan vurup kişnedem derdim
Seni bir cıvana besledem derdim
Ağalara beylere gösterem derdim
Üstü gümüş çullu Kırat'ım benim
İki selseli var eli körüklü
Üstüne binenler ejder börüklü
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Dört yanımız duman bürür
İnsanlığın içi çürür
Yiğit yalın ayak yürür
Kızgın alev saç üstünde
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Üstüne (Bad-ı Saba Eser)
Bad-ı saba eser seher vaktinde
Kumrular ötüşür dallar üstüne
Yari gördüm gitti aklım başımdan
Yeşiller giyinmiş allar üstüne
Deli gönül yöğrük Arap atlıdır
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Aşığın yüreği yedi katlıdır
Nice sevmeyeyim dili tatlıdır
Lebi şeker ezer ballar üstüne
Yalan olmaz aşıkların sözünde
Arzumanım kaldı ela gözünde
Kimi gerdanında kimi yüzünde
Dizilmiş benleri eller üstüne
Öksüz Aşık eder hayalden düşten
Gönül imdat diler yarenden eşten
Hiç eksik değildir ikiden beşten
Engeller har olmuş yollar üstüne
Kaynak: Öksüz Aşık

Üstüne (Desturun Al Deli Gönül)
Desturun al deli gönül
Yar geldi bulak üstüne
Koparmış yerde bir sümbül
Gör takmış kulak üstüne
Kendi adem ismi Sinem
Pervane dört yanı dönem
Koy beni derdinle yanam
Savrulsam sulak üstüne
Kaş altında bakar bana
Bakışı dermandır cana
Dedim su getir yanana
Eğildi külek üstüne
Geçerken bana uğradı
Bağrıma ateş doğradı
İşim bu dedi bağladı
Dileği dilek üstüne
Ferman Baba seni gördü
Destur durup selam verdi
Su içti murada erdi
El vurdu bilek üstüne
Kaynak: Ferman Baba

Üşüdüm Emine'm Üşüdüm
Üşüdüm Emine'm üşüdüm (Emine'm aman)
Cihanı başıma üşürdüm
İki de mahle gezerken (Emine'm aman)
Ben ciltanı düşürdüm
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Sayfa 2694

Sarı da kavun dilimi (Emine'm aman)
Oğlan yıkma evimi
Sen bükersin belimi (Emine'm aman)
Gönder gelsin gülümü
Sarı da kavun yarısı (Emine'm aman)
Tuttu başım ağrısı
Sana bre yalvarayım (Emine'm aman)
Oldu gece yarısı
Kaynak: Selim Lort

Üşümeyin Yaz Geliyor
Neyinize kafa yormak
Size düşmez hesap sormak
Eğer yoksa birlik olmak
Bu zam size az geliyor
Az geliyor az geliyor
Üşümeyin yaz geliyor
Düşünmeden oy attınız
Yan gelerek hep yattınız
Derdinize dert kattınız
Bu zam size az geliyor
Az geliyor az geliyor
Üşümeyin yaz geliyor
Başa bakan iyi vallah
Düzeldi her şey maşallah
Bastır bakan zamı yallah
Bu zam size az geliyor
Az geliyor az geliyor
Üşümeyin yaz geliyor
Kalkınmalı plan falan
Çekemeyen desin talan
İnanma sen hepsi yalan
Bu zam size az geliyor
Az geliyor az geliyor
Üşümeyin yaz geliyor
Kemerlerde delik boldur
Tükenirse git de deldir
Bulamazsan etek kaldır
Bu zam size az geliyor
Az geliyor az geliyor
Üşümeyin yaz geliyor
Problem mi şu yakacak
Varsın sönsün yanan ocak
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Aç kalana kim bakacak
Bu zam size az geliyor
Az geliyor az geliyor
Üşümeyin yaz geliyor
Yarın Allah kerim dersin
Her şey varsa ne istersin
Yoksa neden şükredersin
Bu zam size az geliyor
Az geliyor az geliyor
Üşümeyin yaz geliyor
Yiğit'imi kızdırmayın
Daha çokça yazdırmayın
Bu hicivi bozdurmayın
Bu zam size az geliyor
Az geliyor az geliyor
Üşümeyin yaz geliyor
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Sayfa 2695

Gidiyorsun güle güle üveyik
Kaynak: Aşık Osman Feymani

Üzdü Beni (Bir Zalime)
Bir zalime gönül verdim
Kadir bilmez üzdü beni
Gençliğimi heder ettim
Boşa gitti üzdü beni
Ömrüm geçti gülmedim
Bir güleryüz göremedim
Çok düşündüm çözemedim
Çaresizlik üzdü beni
Umutlarım yarım yarım
Dört mevsimi kış yaşadım
Sebebini çok aradım
Şu kör talih üzdü beni

Üveyik (Duruşun Gariptir)

Kaynak: Selami Bektaş

Duruşun gariptir bakışın mahzun
Nerden geldin sen bu ele üveyik
Gözlerin nemli de halin pek yorgun
Çok mu çektin yoksa çile üveyik

Üzerime Üşüştüler

Gurbetin yolları uzun ve ince
Sabır eyle başa bir iş gelince
Dikkat et yuvadan uçmadan önce
İyi bakın sağa sola üveyik
Görünce inanma elleri sazlı
Zamane insanı hep iki yüzlü
Belki de avcıdır silahı gizli
Güvenme her öyle kula üveyik

Üzerime üşüştüler
Kışı bitmez dağlarımın
Parça parça bölüştüler
Gülü bitmez bağlarımın
Kötü zaman oy oy
Bu ne telaş oy oy
Gider ömrüm yavaş yavaş
Ben ölmeden öldürdüler
Ocağımı söndürdüler
Hatır gönül bilmediler
Kışı bitmez dağlarımın

Kamil insanların ahtı mutlaktır
Sadık olanların inkarı haktır
Bahar değil ise belki tuzaktır
Aldanma yeşile ala üveyik

Kötü zaman oy oy
Bu ne telaş oy oy
Gider ömrüm yavaş yavaş

Kanadın kırılır gafil yatarsan
Başın derde girer nazlı ötersen
Aşıkların öğüdünü tutarsan
Konma bilmediğin dala üveyik

Kırılmış dalımın budağım
Virane ıssız durağım
Emrah'ım yok dert ortağım
Kışı bitmez dağlarımın

Feymani'nin sesi bir nida mıdır
Gönlüm ayrılıkla davada mıdır
Boynunu büküşün elveda mıdır

Sazım dert ortağım
Kışı bitmez dağlarımın
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Kötü zaman oy oy
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Bu ne telaş oy oy
Gider ömrüm yavaş yavaş
Söz: Aşık Emrah
Kaynak: Enver Çelik

Üzerliyim Çaddasın
Üzerliyim çaddasın
Yaman gözler patdasın
Ağzın belam tökülsün
Dert üsdünden atlasın
Üzerliksen havasan
Hezar derde devasan
Her yerdensen olasan
Kaza bele savasan
Üzerlik dene dene
Tökülsün herza çene
Gohum ola yad ola
Sözü bu adda yana
Üzerlik kök üzerlik
Başımda börk üzerlik
Bize yaman baharın
Gözleri tök üzerlik
Atın taydı üzerlik
Donun ağdı üzerlik
Müşkül işe tüşmüşem
Hovdu hovdu üzerlik

Sayfa 2696

Kaderin dediği oldu
Bülbül uçtu gül de soldu
Güller üzgün ben üzgünüm
Mevlüt İhsan kara yazım
Yok kadere itirazım
Kara kılıf kara sazım
Teller üzgün ben üzgünüm
Kaynak: Aşık Mevlüt İhsani

Üzüldüğüm (Ben Sevdim)
Ben sevdim de eller aldı
Budur benim üzüldüğüm
Geriye hüzünler kaldı
Eleklerden süzüldüğüm
Hiç bir kuvvet yıkamazdı
Yan bir gözle bakamazdı
Bileğimi bükemezdi
Yar derdiyle ezildiğim
Kul Kevseri çektim sızı
Ben yandım da bilmem sizi
Dertler bendi dizi dizi
Sırtımda hep gezildiğim
Kaynak: Aşık Kevseri

Üzülme

Üzgünüm (Gidenleri Eyleyemez)

Keder senin özünde mi
Hüzün senin yüzünde mi
Sevgi senin sözünde mi

Gidenleri eyleyemez
Yollar üzgün ben üzgünüm
Dertlerini söyleyemez
Diller üzgün ben üzgünüm

Üzülme bülbül avazlım
Üzülme selvi boylum
Üzülme ömrü yokuşlum üzülme

Cahil olan söze kanmaz
Yüz yaşar yine uyanmaz
Uçtu sunam geri dönmez
Göller üzgün ben üzgünüm
Kumaş seçtim çıktı parça
Ne kol çıktı ne de paça
Bağrım gibi parça parça
Şallar üzgün ben üzgünüm
Bunca gelen yiğit n'oldu
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Yokluk senin peşinde mi
Ekmeğinde mi aşında mı
Baharında mı kıiında mı
Üzülme bülbül avazlım
Üzülme selvi boylum
Üzülme ömrü yokuşlum üzülme

Üzülme Yarim
Kara günler gelir geçer
Üzülme canım üzülme
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Engin uçan kalmaz naçar
Üzülme yarim üzülme
Karlar yağar beyaz olur
Kış gider bahar yaz olur
Dar günün ömrü az olur
Üzülme yarim üzülme
Balı zehirdir namerdin
Ömrümü aş eder yerim
Elbet bir gün Allah Kerim
Üzülme canım üzülme
Özdil'im gözlerimde yaş
Sil yaşların yavaş yavaş
Yardımcımız Hacı Bektaş
Üzülme gülüm üzülme
Söz: Dursun Özdil

Üzüm Aldım Bal Oldu Efem
Üzüm aldım bal oldu efem
Koca dağlar yol oldu
Yenge kızı yar aman
Mapus damı yol oldu
Ölelim yar ölelim
Dağlara da zeybek olalım
İndim dereye durdum efem
Çifte güvercin vurdum
Yenge kızı nasıl yar aman
Kendime de uygun yar buldum
Ölelim yar ölelim
Dağlara da zeybek olalım
Kaynak: Ramazan Güngör

Va'den Tekmil İmiş
Her sabah her sabah anka-yi devran
Ne hub dertli dertli ötersin bülbül
Gafildim de bir taş çıktı elimden
Va'den tekmil imiş yatarsın bülbül
Yumurtadan çoğ imiş zaydır emeğin
Sana Hak'tan geldi budur dileğim
Emir Hakk'ın emri taşı neyleyim
Va'den tekmil imiş yatarsın bülbül
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Sayfa 2697

Sana senden oldu hiç benden bilme
Bir taş değme ile düşüp de ölme
Sefil Pir Sultan kusuruna kalma
Va'den tekmil imiş yatarsın bülbül
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Vade Tekmil Oldu
Vade tekmil oldu gelirim diyor
Azrail telgraf çekmeden yetiş
Merhamet yok canın alırım diyor
Kan damarlarımı bükmeden yetiş
Solmak zamanıdır gonca güllerin
Nergis karanfilin mor sümbüllerin
Vücudum bağını akan sellerin
Yıkıp bentlerini sökmeden yetiş
Canansız can vermek nasıl Zülali
Kimlere arz edem bu vasfı hali
Mart nisan ayında yağmur misali
Gözlerim yaşını dökmeden yetiş
Kaynak: Aşık Zülali

Vagonlar Yarmalara Dizildi
Vagonlar da yarmalara dizildi
Bakın ahbaplarım da bakın benzim bozuldu
Sılaya varmadan gabrim kazıldı
Ağlasın da garip anam ağlasın
Ağlasın da gara yaslar bağlasın
Kaynak: Salih Urhan

Vah Beni
Yalvardım Mevla'ya geçmedi dilek
Aldı zapteyledi bu dert vah beni
Erenler de merdan yayın açmadı
Kabdan kaba soktu bu dert vah beni
Yalvardım Mevla'ya olmadı çare
Yanıyor yüreğim kaynaşır yara
Ezelden yazılmış kanunu tura
Bölük bölük böldü bu dert vah beni
Kerbela'ya yolladım bir yavru emlik
Eylen dedim eylenmedi bir demlik
Dedim mahbup ne gördün benden kemlik
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Dedi kurban için ister hah beni
Esiri gel dinle emri hüdayı
Küş eyle gel Kerbela'yı nidayı
Sene seksen yedi Muharrem ayı
Bu hizmete layık gördü Hak beni
Kaynak: Aşık Esiri

Vah Bu Halim Ne Olacak
Gene bugün başım duman
Kara düzen vermez aman
El mi yaman bey mi yaman
Vah bu halim ne olacak
Dert başımda kucak kucak
Bu devran kime kalacak
Doğru söze gel de kandır
Gönlüm yara beynim sancır
Elim zincir dilim zincir
Vah bu halim ne olacak
Dert başımda kucak kucak
Bu dünya kime kalacak
Şu bizim dağlar ovalar
Başı karlı Binboğa'lar
Felek peşimden kovalar
Vay bu halim ne olacak
Dert başımda kucak kucak
Bu dünya kime kalacak
Mahzuni'yim başım darda
İnilerim orda burda
Ata binen Üsküdar'da
Vay bu halim ne olacak

Sayfa 2698

Güzellere benim gibi tacir yok
Ne yaman mihnette kaldım fecir yok
Bana benim gibi candan acır yok
Yıktım harap ettim hanemi vah vah
Gahi hasta oldum gahi yaralı
Gahi ak giyindim gahi karalı
Bir ahu gözlüye meyil vereli
Yıktım kül eyledim sinemi vah vah
Bilmem ne günahım kabahatimde
Bir amel bulunmaz tabiatımda
On iki yaşımda sebavetimde
Yitirdim pederi anamı vah vah
Ruhsati rakipler bu sene zalim
Sana senden oldu bu kadar zulüm
İsmini demeye varmıyor dilim
Vermedi düşmanlar dönemi vah vah
Kaynak: Aşık Ruhsati

Vahdet Badesiyle Mestiz Ezelden
Vahdet badesiyle mestiz ezelden
Elest kadehinden tadanlardanız
Nur alır gözümüz her bir güzellen
Arıyız bala bal katanlardanız
Harabat mülkünün sultanı olduk
Melanet ufkunun tabanı olduk
Öyle bir hayranı olduk didarın
Üryan eşiğinde yatanlardanız
Hey Ruhi aşk olsun bu irfanına
Neşeler yağdıran cem meydanına
Münkirin yobazın paslı canına
Kantarlı kütükler atanlardanız
Kaynak: Ruhi

Dert başımda kucak kucak
Bu dünya kime kalacak
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Vah Vah (Sevdiğimden Bir Kem)
Sevdiğimden bir kem haber işittim
Vay benim başıma yine mi vah vah
İlahi rakibin gözü kör olsun
Acep kim öğretti sunamı vah vah

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Vahşen İçin
Sazının ezgisi içimi yaktı
Verdiğin ateşle yanayım aşık
Gözümün yaşları sel gibi aktı
O yeri ben de anayım aşık
Hakko’m vardı gölgesine konduğum
Toprağında tarlasında yandığım
Tuzum vardı ekmeğimi bandığım
Kendimi orada sanayım aşık
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Mutluydu ocağı külü, dumanı
Kirpiğime sinmiş tozu samanı
Yalınayak gezdiğim gençlik zamanı
Anıp ta hicranla kanayım aşık
Helyok tezek nevruzunu bir tuttum
Dalından bızbılik yaptım ok attım
Abam ile çökük damında yattım
Sana nasıl anlatayım ben aşık
Hey aşık neyim ben nere giderim
Küçük yaştan beri gurbet gezerim
Yangın yerine düştü içerim
Gel de hüsranımı sunayım aşık
Osman der uzaktan seyran ederim
Gönlümü resmine kurban eylerim
Garip bülbül gibi figan eylerim
Figanımla haşre dek yanayım aşık
Kaynak: Osman Güler

Sayfa 2699

Bana etmek eza nedir
Ruhsat derdin rıza nedir
Gayrı mesnet istemez ha
Kaynak: Aşık Ruhsati

Vakti Dolana Kadar
Zerre zerre arı çiçekten balı
Süzer gider vakti dolana kadar
Rüzgar ıslık çalar doğa sevdalı
Tozar gider vakti dolana kadar
Gelinin iffeti havası duvak
Harç sağlam olmazsa dökülür suvak
Merteklik olunca kesilir kavak
Uzar gider vakti dolana kadar
Iyı düşün dostum bu dünya varya
Bazen yüze güler bazen angarya
Yıldızlar sandaldır gökyüzü derya
Yüzer gider vakti dolana kadar

Vaiz Vasfeyleme Huri

Kaynak: Hilmi Şahballı

Vaiz vasfeyleme huri
Gönül cennet istemez ha
Bütün bütün senin olsun
Aşık ziynet istemez ha

Vaktim Tamam Olup Ölüm Gelince

Ne derde dermanı lazım
Ne saltanat şanı lazım
Ne huri gılmanı lazım
Hiç eziyet istemez ha
Leyla deyu olmuş Mecnun
Her belaya olmuş memnun
Yanar ağlar mahzun mahzun
Daha firkat istemez ha
Oldu gönül harap yeter
Yandı canım serap yeter
Dostun dedi şarap yeter
Şeker şerbet istemez ha
Aşkın kazanında piştim
Kaynayı kaynayı taştım
Ben yarimden ayrı düştüm
Garip gurbet istemez ha
Çektiğin bu ceza nedir
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Vaktim tamam olup ölüm gelince
Dost yoluna mezarımı kazsınlar
Öldüğüme sebep dostu gösterin
Dost yoluna mezarımı kazsınlar
Çiçekler koymayın dostum uğrasın
İki eli ile toprağı karsın
Kalemle taşıma hatıra yazsın
Dost yoluna mezarımı kazsınlar
Garip mezarının yanına gömün
Oradan geçerken yanıma dönün
Beni unutmayın geçerken anın
Dost yoluna mezarımı kazsınlar
Berati giderim tat alamadım
Hal hatır alacak yol bulamadım
Daima ağladım hiç gülemedim
Dost yoluna mezarımı kazsınlar
Kaynak: Aşık Berati

Vallahi Yalancısın
(Kadın)
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Sayfa 2700

Vallahi yalancısın
Billahi yalancısın
Sen bir haramzadesin
Korkaram evlenesen

Vanlıyam hem (men) şanlıyam
Kılıcı kanlıyam
Özüm sözüm hep birdir
Men bu yurda bağlıyam

(Erkek)
Vallahi evlenmenem
Billahi evlenmenem
Yanağından öpeyim
Kimseye söylemenem

Giderim belesine uy aman aman aman
Bahçevan mehlesine yar elinden el aman
O yar mennen ayrılmış uy aman aman aman
Düşecem ensesine yar elinden el aman

(Kadın)
Bu dağı delemenem
Yol bulup gelemenem
Ölüyüm el elinde
Terkedip gelemenem
(Erkek)
Bu dağın karı menem
Yel vursa erimenem
Yedi yıl kabir yatsam
Aşığam çürümenem

Vanlıyam hem (men) şanlıyam
Kılıcı kanlıyam
Özüm sözüm hep birdir
Men bu yurda bağlıyam
Ereg'in karı menem uy aman aman aman
Gün vursa erimenem yar elinden el aman
İstersen gücen bana uy aman aman aman
Men sana gücenmem yar elinden el aman

Kaynak: Cemil Cankat

Vanlıyam hem (men) şanlıyam
Kılıcı kanlıyam
Özüm sözüm hep birdir
Men bu yurda bağlıyam

Vangel Çantası Elinde

Kaynak: Atakan Çelik

Vangel çantası elinde
Altın saat kolunda
Yolladığım mendili
Göremedim elinde

Vapurum Üç Borulu

Haydi yarim dönü dönü ver yarim
Sofada çökü çökü ver yarim
Bağa girdim üzüme
Üzüm attım ağzıma
Yar aklıma gelince
Dizildi boğazıma
Haydi yarim dönü dönü ver yarim
Sofada çökü çökü ver yari

Vapurum üç borulu
Çıkma yola yorulun
Eğer hasta olursan
Doktorun ben olurum
Geminin direğine
El vurdum küreğine
Sevda nedir bilmezdim
Sen koydun yüreğime
Gemici başı mısın
Cevahir taşı mısın
Sana bir mendil versem
Koynunda taşırmısın

Kaynak: Sıdıka Çamlıdağ

Vanlıyam Şanlıyam

Var (Ceviz Kadar Bir Beyin)

Giderem Van'a doğru uy aman aman aman
Yolum İran'a doğru yar elinden el aman
Kes başım kanım aksın uy aman aman aman
Kadir bilene doğru yar elinden el aman

Ceviz kadar bir beyinin içinde
Milyarların üzerinde bandı var
Ömür boyu yaptığını hatırla
O beyninin kubbesinde kendi var
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Geç kendi karşına kendini seyret
Gözün gördü ise edersin hayret
Kalbine bakarsan yumruk kadar et
Sayısı sayılmaz nice bendi var
Deryami kendini kendine sormuş
İleri gitmemiş orada durmuş
Bu kadar aleti deriye sarmış
Ne dikişi belli ne kemendi var
Kaynak: Aşık Deryami Baba

Var (Gurbel Elde Yaman Oldu)
Gurbet elde yaman oldu halimiz
Sılaya varmaya nice çağlar var
Ah ederim elim erişmez yare
Aramızda yıkılası dağlar var
Ne yaman eğlenip kaldık burada
Dilerim mevladan erem murada
Bana derler neyin kaldı sılada
Bilmezler ki ciğerimi dağlar var
Bir yiğit düşünce kaldıran olmaz
İyilik dururken kem demek olmaz
Bu kadar gurbette eğlenmek olmaz
Ne diyeyim ayağımı bağlar var
Bozulmaz mı alnındaki yazılar
Göz göz oldu yaralarım sızılar
Kerem'im der dinleyin hey gaziler
Derdin koyup benim için ağlar var
Kaynak: Aşık Kerem

Var (İzin Ver Hey Ağam)
İzin ver hey ağam ben de gideyim
Ah çekip de arkam sıra ağlar var
Bakarım bakarım sılam görünmez
Aramızda yıkılası dağlar var
Coşkun sular gibi akıp durulma
Kuru gazel gibi esip savrulma
Nerde güzel görsen ona çevrilme
Bizim ilde cana kıyar beyler var
Karşıdan karşıya yanar bir ışık
Bunu söyleyenin dilleri aşık
Bir buğday benizli zülfü dolaşık
Gitme diye beni yolda eğler var
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Sayfa 2701

Karacaoğlan der ki kendim öveyim
Taşlar alıp kara bağrım döveyim
Güzel sevme derler nasıl sevmeyim
Kaşlar arasında çifte benler var
Kaynak: Karacaoğlan

Var (Koy Desinler)
Koy desinler olmuş gönül canisi
Aşk oduna yanan demde közüm var
Baki kalan ruhum beden fanisi
Emanet can ile bir de özüm var
Doğruları kendinize tarz edin
Tatlı dille lütuf edin arz edin
Beni de görmeyen bir kör farzedin
Hakkı sezebilen gönül gözüm var
Hele sorun neyin vardır Kevseri
Geride kaldı mı acep eseri
Birkaç cümle ile yaptım tefsiri
Dünyada kalacak üç beş sözüm var
Kaynak: Aşık Kevseri

Var (Ol Yüce Mevlaya)
Ol yüce mevlaya gönül bağladım
Ona ayan olan hallerimiz var
Dalga vurdum umman gibi çağladım
Küffarı boğacak sellerimiz var
Hak resulün yollarından şaşmayız
Edep erkan bilir haddi aşmayız
Biz insanız insanlıktan düşmeyiz
İnsana yaraşır dillerimiz var
Akıl kafa ayak bizde göz bizde
Tarihlere şöhret yapmış öz bizde
Kuran bizde resul bizde söz bizde
Neden ayrı ayrı kullarımız var
Gel yeter Civani dalma derine
Daha yetmez biraz kalsın yarına
Eren var mı yazdıklarım sırrına
Ummanda yüzecek sallarımız var
Kaynak: Aşık Civani

Var Gibi (Hasretinle Öldürme)
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Hasretinle öldürme yar
Sevmelerle yor beni
Vallah hatırım kalmaz
Yad ellerden sor beni
Gündüzlere sığdıramam
Özlemin dağdan aşar
Bu cefayı hakkettim mi
İhmal eder yar beni
Gözüm hep yollarda kaldı
Sonunda sen var gibi
Manalı bakışlarından
Yandı gönlüm kor gibi
Arınmadım dertlerimden
Seller gezer tur gibi
Hiç mi yüreğin sızlamaz
Bir sevenin var gibi
Hayal etmek mümkün değil
Gül cemalin sır gibi
Sesin duymak şurda dursun
Geleceğin zor gibi
Gözler kirpiğe yalvarır
Görem geldi der gibi
Yemin mi ettin dönmemeye
Bir engelin var gibi
Kaynak: Gülizar Ergin

Var Git Arap Var Git
Yedi yıldır hasta düştüm yatarım
Var git arap var git bende nen kaldı
Okurum ayeti virdim dilimde
Var git arap var git bende nen kaldı
Anama babama hata mı dedim
Pirim rehberime öte mi dedim
Musahipten uğrun lokma mı yedim
Var git arap var git bende nen kaldı
Haramilik ettim beller mi kestim
Nefis mi öldürdüm avret mi bastım
Ali'nin yoluna üstü düştüm
Var git arap var git bende nen kaldı
Mağrip tarafında saban mı sürdüm
Meşrik tarafında gülün mü derdim
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Sayfa 2702

Gök ekinine hem sürü mü saldım
Var git arap var git bende nen kaldı
Pir Sultan Abdal'ım gördüm duşumda
Ali'nin hırkası tacı başımda
Özerlik göğerdi didem yaşında
Var git arap var git bende nen kaldı
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Var Git Yezit Var Git
Sabahtan uğradım dedem göçüne
Dedem beni talip alsan olmaz mı
İbrişim uydurmuş siyah saçına
Dedem beni talip alsan olmaz mı
Var git yezit var git takılma bize
Bizden binbir lanet okunur size
Sen aşık olmuşsun geline kıza
Var git yezit var git talip olmazsın
Dedem bu sözlerin her demler olsun
Önümüzde dönen boz atlar olsun
Gelin kız seversem gözüm kör olsun
Dedem beni talip etsen olmaz mı
Bir söz söyleyim de sen olma hatır
Edebi havayı bilemez katır
Sof'oğluyum dersem git bacın getir
Var git yezit var git talip olmazsın
Pir Sultan Abdal'ım bu sırra erdik
Özümüz sözümüz bu yola verdik
Yezit sofu olmaz biz sizde gördük
Gel git sofu kardaş yolu bilmezsin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Var Görmedim (Tahsilat Kapısı)
Tahsilat kapısında bir zaman kaldım
Elimde beş para kar göremedim
Gönül yaylasında bağlar besledim
Elma üzüm ayva nar göremedim
Terbiye yolunda asla bir adım
Atmam dedim çok yaşasın inadım
Kahve otellerde eli kınadım
Halbuki kendimde ar göremedim
Sevdalara düştüm divane oldum
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Eli güldürmeye bahane oldum
Bir güzel şemaye pervane oldum
Düşüp yanmak için nar göremedim
Her kim bir taş atsa bana erişir
Ya başıma ya gözüme ilişir
Ben ağlarım başkaları gülüşür
El oğlunda ahu zar göremedim
Tabibler şahına ettim el aman
Onlar da derdime bulmadı derman
Düşman ile küskün gezdim bir zaman
Dostlardan da hulüs kar göremedim
Dostlarıma vardım nasıl diye
Bir bahane ile kesilem diye
Urgan sicim aradım asılam diye
Bir yerde kurulu dal göremedim
Der Zülali nice günler geçirdin
Nice devran nice bülbül uçurdun
Çok sevimli demi devranlar geçirdim
Elimde bir devlet var göremedim
Kaynak: Aşık Zülali

Var Mı Hacı Bektaş Veli'den Gayrı
Muhammet neslinden şunda kim kaldı
Var mı Hacı Bektaş Veli'den gayrı
Onulmaz yaraya merhem kim sardı
Var mı Hacı Bektaş Veli'den gayrı
Muhammet Mirac'da davet gününde
Arslan hamle kıldı rahı önünde
Kim idi görünen arslan donunda
Var mı Hacı Bektaş Veli'den gayrı
Muhammet Mirac'tan indiği demdir
Kırkların sürdüğü sema'da cemdir
Zühre yıldızını doğuran kimdir
Var mı Hacı Bektaş Veli'den gayrı
Sarı İsmail hü der muhib yolu
Kimdir yeşil benli gösteren eli
Zahirde batında Şah Merdan Ali
Var mı Hacı Bektaş Veli'den gayrı
Size niyaz eder Güruh-i Naci
Arkasında hırka başında tacı
Onulmaz yaranın merhem ilacı
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Sayfa 2703

Var mı Hacı Bektaş Veli'den gayrı
On'ki kurban olur keramet kazan
Kim idi ol divin bendini çözen
Özenirsen sen bir mürşide özen
Var mı Hacı Bektaş Veli'den gayrı
Pir Sultan'ım hu der, ya sen ne dersin
Bilinmez sözleri söyler gidersin
Dersin ahmak, sen de dalgın gezersin
Var mı Hacı Bektaş Veli'den gayrı
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Var Mı Yaradan
Saçları ipek mi sırma mı sırma
Aşkin zehirli ok kalbime vurma
Gördüm ki katarla gidiyor turna
Ne güzel yaratmış turnam yaradan
Yeşil sunam şimdi geçti buradan
Gönlüm bir hoş oldu ateşe düştüm
Cemalin görünce aklımı şaştım
Gözlere bakınca kendimden geçtim
Alemde bu güzel var mı yaradan
İnce ismin soramadım sunadan
Kaynak: Sabit İnce

Var Oğul Mertoğlu
Var oğul mertoğlu mert ile konuş
Şeker olsa yeme muhannet ile
Asıl zade olan azmaz yolundan
Can verir uğruna sadakat ile
Zübdeder sözünü yerine göre
Harman olur koç yiğit serine göre
Düşünür hasmını tavrına göre
Boğup ta öldürmez nedamet ile
İptida dayıdan soy olmalıdır
Anadan babadan huy olmalıdır
Ne alçak ne yüksek boy olmalıdır
Gezmeli dillerde diyanet ile
Ruhsat'ım doğruyu eğmeli değil
Gücün yettiğine çöğmeli değil
Asıl yiğit kendin öğmeli değil
Her dem el methetsin şerafet ile
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Sayfa 2704

Kaynak: Aşık Ruhsati

Beyler haberiniz olsun aman

Var Ya (Ondan Severim Baharı)

Kaynak: Yağcıoğlu Fehmi Efe

Ondan severim baharı
Gönlümün hevesi var ya
Zevk verir leyl ü neharı
Bülbüllerin sesi var ya

Vara Vara Vardık Bir Kara Taşa

Dal bezenir çiçek çiçek
Tabiatta gizli gerçek
Yat serinde uykunu çek
Ağacın gölgesi var ya
Yükseklere çöker duman
Kuşlar uçar tümen tümen
Hava açar çayır çimen
Çiçeklerin süsü var ya
Şimşek çakar bulut ağlar
Yeşile bezenir dağlar
Yel estikçe pınar çağlar
Hoş kokan nefesi var ya
Özeri bak kana kana
Bahar can katıyor cana
Sevmeyi öğretir bana
Kuşların cilvesi var ya
Kaynak: Aşık Özeri

Vara Vara Vardık Bağa
Vara vara vardık bağa
Sırtımızı gerdik dağa
Kolcubaşı Hacı Ömer Ağa
Beyler haberiniz olsun aman
İstanbul'dan gelir ipek
Elimizde yağlı tüfek
Biz bu yerden nasıl da gidek
Beyler haberiniz olsun aman
Ankara'dan gider ekin
Yükümüzün biri kefin
İçimizde yoktur hekim
Beyler haberiniz olsun aman
(<i>TRT'de yer almayan kısım</i>)
Üç yük tütün kıyılacak
Ankara'ya kuyulacak
Kolcubaşı vurulacak
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Vara vara vardık bir kara taşa
Yazılanlar gelir sağolan başa(aman efendim)
Bizi hasret koyar kavim kardaşa
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm(aman efendim)
Nice sultanları tahtan indirir
Nicesinin gül benzini soldurur(aman efendim)
Niceleri dönmez yola gönderir
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm(aman efendim)
Karacaoğlan derki kondum göçülmez
Acıdır ecel şerbeti içilmez
Üç derdim var birbirinden seçilmez
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm(aman efendim)
Kaynak: Karacaoğlan

Vara Vara Vardım Siverek'in Hanına

Vara vara vardım Siverek'in hanına
Hancı dedi bu garibandır yatağını serin eyvana
Ordan bir zalım çıktı dedi bu Urfa'lıdır atın bunu zind
Ah ölem ölem ölem de kime ne diyem
Kaynak: Abdurrahman Kepekçi

Varak Seninle (Gel Benim)
Gel benim ey deli divane gönlüm
Bir katli karara varak seninle
Eğlenme boş yere yadda yabanda
Gurbetten sılaya varak seninle
Hülyalara dalıp gidek başbaşa
Muhabbet bağına varak seninle
Aşk cehennem ise girek ataşa
Gel aşkın narında yanak seninle
Mutluluğu yudum yudum içelim
Gel aşkın demine kanak seninle
Geceyi gündüze katıp geçelim
Gel aşkı erdeme varak seninle
Kaynak: Aşık Çağlari

Varakanın Alt Yanında Bahçalar
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Varakanın alt yanında bahçalar
Güççük hanım şalvarını bohçalar
Yiter oldu gazandığım akçalar
Ağleme sevdiğim yazın gaderin böyledir
Sevdiğim yazın gaderin böyledir
Aşk adamı deli de divane söyledir
Deli de divane söyledir

Sayfa 2705

Vardım Baktım Demir Kapı Sürgülü
Vardım baktım demir kapı sürgülü
Siyah saçlar sırma ile örgülü
Benim yarim anasından görgülü
Nedir Allah nedir bunun çaresi
Sende hançer bende yürek yaresi

Varakanın alt yanında meteriz
Meterizden yağlı kurşun atarız
Üç kişiyiz bir orduya yiteriz

Derya kenarında bir sürü kazlar
Boynunu uzatmış deryayı gözler
Ela gözlüm nerde verdiğin sözler

Ağleme sevdiğim yazın gaderin böyledir
Sevdiğim yazın gaderin böyledir
Aşk adamı deli de divane söyledir
Deli de divane söyledir

Nedir Allah nedir bunun çaresi
Sende hançer bende yürek yaresi

Ben vuruldum hastaneye yatırın
Sağıma soluma yastık getirin
Ben ölüyom beni anneme götürün
Ağleme sevdiğim yazın gaderin böyledir
Sevdiğim yazın gaderin böyledir
Aşk adamı deli de divane söyledir
Deli de divane söyledir
Kaynak: Silleli İbrahim

Vardar Ovası
Mayadağ'dan kalkan sazlar
Al topuklu beyaz kızlar
Yarimin yüreği sızlar
Eylenemem aldanamam
Ben bu yerlerde duramam
Vardar ovası Vardar ovası
Kazanamadım sıla parası
Mayadağ'ın yıldızıyım
Ben annemin bir kızıyım
Efendimin sağ gözüyüm
Eylenemem aldanamam
Ben bu yerlerde duramam
Vardar ovası Vardar ovası
Kazanamadım sıla parası
Kaynak: Aluş Nuş
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Evlerinde ipekten bir halı var
Şekerlenmiş dudağında balı var
Herkesin de bir münasip yarı var
Nedir Allah nedir bunun çaresi
Sende hançer bende yürek yaresi
Kaynak: Hıdır Karaduman

Vardım Baktım Mezarının Başına
Vardım baktım mezarının başına
Yazı yazdım mezarının taşına
Zümrüt kuşlar yuva yapmış Akıllıoğlunun başına
Nalet olsun toprağına Ahirigüzelin taşına
Neler gelecek Nazifeyle Nöber’in başına
Nirden gelin yavrum Kanlı Maraştan
Entarin ıslanmış yağmurdan yaştan
Ben seni esirgerdim alıcı kuştan
Benim yürek oldu demirden taştan
Nittin Kızılırmak benim yavrumu
Nittin kanlı göleç(gölet)benim yavrumu
Kaynak: Nöber Akıllıoğlu

Vardım Baktım Süt Büşürür
Vardım baktım süt büşürür (Oğul oğul ey)
Südün gaymağun daşurur
Geldim deyi de el gavşurur (Fadime'm)
Ah gara gaşın eymeleri
Gönlüm almaz değmeleri
Çöz göksünden düğmeleri Fadime'm
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Vardım baktım bacasına (Oğul oğul ey)
Süt büşürür gocasına
Yirmilik altın peçesine (Fadime'm)
Ah gara gaşın eymeleri
Gönlüm almaz değmeleri
Çöz göksünden düğmeleri Fadime'm
Vardım baktım un eler (Oğul oğul ey)
On parmağını kınalar
Gız seni doğuran analar (Fadime'm)
Ah gara gaşın eymeleri
Gönlüm almaz değmeleri
Çöz göksünden düğmeleri Fadime'm
Kaynak: Ali Osman Dökük

Vardım Baktım Süt Pişirmiş
Vardım baktım süt pişirmiş
Gel yavrum gel gel aman
Sütün kaymağın daşırmış
Hele hele yavrum gel
Beni görmüş aklın şaşırmış
Gel yavrum gel gel aman
Meyram kulun ben olayım
Sen salın ki ben göreyim
Hele hele yavrum gel
Vardım bakdım un eliyor
Gel yavrum gel gel aman
On parmağın kınalıyor
Hele hele yavrum gel
Beni görmüş eğleniyor
Gel yavrum gel gel aman
Meyram kulun ben olayım
Sen salın ki ben göreyim
Hele hele yavrum gel
(<i>Ek kısım</i>)
Meyram suya gitmez misin
Beni yoldaş etmez misin
Şeftalinden satmaz mısın
Meyram kulun ben olayım
Sen salın ki ben göreyim
Hele hele yavrum gel
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Sayfa 2706
Kaynak: Mehmet İpekçi

Vardım Dostun Bahçesine
Vardım dostun bahçesine
Dost bahçesi külli (küllü) güldür
Oturmuş taht-ı sarayna
Taht-ı sarayı külli (küllü) güldür
Gülden terazi yaparlar
Gülü gülünen tartarlar
Gül alırlar gül satarlar
Çarşı pazar külli (küllü) güldür
Kaynak: Süleyman Kaya

Vardım Düştüm Isırganlı Koyağa
Vardım düştüm ısırganlı koyağa
Çabaladım kalkamadım ayağa
Hazırlanmış yarim köyden gitmeye
Eğlen eğlen edasına yandığım
Yanarım doyası saramadığım
Karşı ki yaylanın karı ben olsam
Alem çiçek olsa arı ben olsam
Şu giden güzelin yari ben olsam
Eğlen eğlen edasına yandığım
Yanarım doyası saramadığım
Kara dutun var bir yaprağı ince
Dillerim tutulur yari görünce
Giyinmiş kuşanmış boylu boyunca
Eğlen eğlen edasına yandığım
Yanarım doyası saramadığım
Kaynak: Bağdat Şahinkaya

Vardım Eşiğine Yüzümü Sürdüm
Vardım eşiğine yüzümü sürdüm
Etrafını bütün dikenler aldı
(<i>Etrafını bütün dikenler sarmış</i>)
Yüksek mihrabında yazılar gördüm
Kim bilir ne mutlu zamandan kalmış
Türklüğün en parlak zamanında
Ab-ı hayat vardı şadravanında
Şimdi eyyam olan öz turanından
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Sayfa 2707

Virane kubbeyi gölgeler aldı

Sakiler meclisten çekmiş ayağı

Kaynak: Raci Alkır

Hangi dağda bulsam ben o maralı
Hangi yerde görsem çeşm-i gazali
Avcılardan kaçmış ceylan misali
Göçmüş dağdan dağa yoktur durağı

Vardım Gittim Gurbet Eli Dolaştım
Vardım gittim gurbet eli dolaştım
Gözümün yaşını durduramadım
Öldüm bittim bir sevdaya bulaştım
Divane gönlümü durduramadım
Yıllardır sevdiğim el oldu gitti
Tutuştu yüreğim kül oldu gitti
Gözlerimin yaşı sel oldu gitti
Zülfünden bir köprü kurduramadım
Mahzuni bu dağlar yolum bağladı
Gönlüm deli deli coştu çağladı
Hergün hergün figan etti ağladı
Kolunu boynuma sardıramadım
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Vardım Gittim Su Başına
Vardım gittim su başına
Üç kız oturmuş (Evlat üç kız oturmuş)
Sağ elini sol elini
Suya batırmış (Evlat suya batırmış)
Uzun boylu mecidiye feslim
Yazıklar sana evlat yazıklar sana
Haram olsun şimden sonra
Bu yerler sana evlat bu gençlik sana
Vardım gittim odasına
Liba döşeli (Evlat liba döşeli)
Yanağında güller açmış
Mor menevşeli (Evlat mor menevşeli)
Uzun boylu mecidiye feslim
Yazıklar sana evlat yazıklar sana
Haram olsun şimden sonra
Bu yerler sana evlat bu gençlik sana
Kaynak: Ayşe Ertaş

Vardım Ki Yurdundan
Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş
Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı
Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Laleyi sümbülü gülü har almış
Zevk u şavk ehlini ah u zar almış
Süleyman tahtını sanki mar almış
Gama tebdil olmuş ülfetin çağı
Zihni dert elinden her zaman ağlar
Sordum ki bağ ağlar bağ u ban ağlar
Sümbüller perişan güller kan ağlar
Şeyda bülbül terk edeli bu bağı
Kaynak: Bayburtlu Zihni

Vardım Kilisesine Baktım Haçına
Vardım kilisesine baktım haçına
Mail oldum bölük pörçük saçına
Kız seni götürem islam içine
Vay Sinan ölsün sarı gelin
Vardım kilisesine kandiller yanar
Kıranta keşişler pervane döner
Tersa sevmiş deyin el beni kınar
Vay Sinan ölsün sarı gelin
Seni saran neyler dünya malın
Kaynak: Kıpçak Türkleri

Vardım Takmak Hanına
Vardım Takmak hanına
Fiske vurdum camına
Bir güzelin yoluna
Kıydım tatlı canıma
İbişim çeşmelerde şanlıdır
Şanlıdır alamala canlıdır
Ünlü Bedir'in semtinde
Belkim alamala canlıdır
İbişim buzalaklar açıldı
Açıldı ganım yere saçıldı
Kekliğim dağ içinde
Gavrulur yağ içinde
Analar gızları beslemiş
Basma şalvar içinde
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İbişim çeşmelerde şanlıdır
Şanlıdır alamala canlıdır
Ünlü Bedir'in semtinde
Belkim alamala canlıdır
İbişim buzalaklar açıldı
Açıldı ganım yere saçıldı
Kaynak: Akif Yağcı

Vardım Yarin Bahçesine
Vardım yarin bahçesine bir nar aldım yemeye
Meramım nar yemek değil gittim yari görmeye
Yare bir çift sözüm vardır utanırım demeye
Dağlar taşlar dayanamaz ah u zarıma benim
Gider isen selam söyle nazlı yarime benim
Vardım yarin bahçesine çevrilir şişte kebap
Dolandım yüzüne baktım sanki doğmuş mahitap
Benden gayrı yar seversen seni çarpsın dört kitap
Dağlar taşlar dayanamaz ah u zarıma benim
Gider isen selam söyle nazlı yarime benim
Kaynak: Bilinmiyor

Vardır (Bu Sazı)
Çalamazsan sen bu sazı
Telin ne günahı vardır
Hak olmazsa senden razı
Kulun ne günahı vardır
İnsansan insana yara
Bu bir şeref bu bir töre
Aydını sen sende ara
Elin ne günahı vardır
Bir gönüle giremezsen
Bir yarayı saramazsan
Yürüyüp de varamazsan
Yolun ne günahı vardır
Üstündağ da çoktur tasa
Her şeyden almalı hisse
Bülbül gelip konmadıysa
Gülün ne günahı vardır
Kaynak: Orhan Üstündağ

Vardır (Cahiller Çekemez)
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Sayfa 2708

Cahiller çekemez ehli kemali
Zira sözlerinin hikmeti vardır
Nasıl anlatayım bilmem bu hali
Ehli dilin şan ü şöhreti vardır
Vücudu mürdemi kamil ü irfan
Sızdırılmış altın gibidir her an
Her nereye gitse olsa numayan
İtibar ederler kıymeti vardır
Kamillerin ilm ü irfanı malum
Aklı fikri fazlı irfanı malum
Sözü özü doğru vicdanı malum
Her müşkili halle kudreti vardır
Bir insan cahil ü nadan olursa
İnsan suretinde hayvan olursa
Harabi'ye karşı düşman olursa
Mutlak onda haset illeti vardır
Kaynak: Edip Harabi

Vardır (Cevdet Bey)
Cevdet Bey herkese uzatır eli
Arkadaşa canı vermesi vardır
Konuşması lezzet bal gibi dili
Aslanca işine varması vardır
Şükrü Usta uyar daim hırsına
Çok sağlamdır kavl ederse bahsine
Çalışır çok zaman usta işine
Yağmurlu da suya girmesi vardır
Kaydi Beydir daim okur selayı
Umanm ki mevlam vermez fenayı
Bir çapa kazmadır onun silahı
Maden dağlarını yarması vardır
Casim Bey de işler aşkın kaynağı
Onsuz şantiyemiz arı sönüğü
Yoktur tiyatronun böyle komiği
Varda mamalisa demesi vardır
Abdullah çalışır asla durmadan
Gönlü köyde gezer kendi varmadan
Çok fazla iş yapar kendin yormadan
Sonradan murada ermesi vardır
Mehmet de çalışır aslana benzer
Bir yere göndersen yel gibi gezer
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Masaya tabaklar sırayla dizer
Çok tatlı pişirir çorbası vardır
Alem eyler bir geçinme savaşı
Mevlam bilir tembel ile yavaşı
Bağışlayın suçu varsa Çavuşu
Noksan'ın gönlünü kırması vardır
Kaynak: Hodlu Noksani

Vardır (Dünya Gözü İle)
Dünya gözü ile dıştan gördüğün
Yüzüne mi kandın karalar vardır
El için ağlayıp boşa yorduğun
Gözüne mi yandın zaralar vardır
Susarsan alırlar elinden payı
Ovalar çöllerle ulu deryayı
Dağları taşları koca dünyayı
Düzüne mi sandın dereler vardır
Aklın fikrin varsa azıcık düşün
Teknoloji derken gidiyor işin
İçerinde yanan harlı ateşin
Közüne mi bandın yaralar vardır
Sözünün erini Yiğit bilmiştik
Güzellikler için candan olmuştuk
Maymundan insana yeni gelmiştik
Özüne mi döndün nâralar vardır

Sayfa 2709

Her dem adüvlerin ölmesi yakın
Her yüze güleni dost sanma sakın
Herkesin bir yüze gülmesi vardır
Kaynak: Geredeli Aşık Figani

Vardır (Servis Ser Tabibi)
Servis ser tabibi Eşref Bey Hoca
Derde derman olan elleri vardır
Gelir sabahleyin dert sorar bir bir
Çok tatlı konuşur dilleri vardır
Cafer Bey takdire değer bir baba
Tanıyor İstanbul Cerrah Guraba
Yapar ameliyat vatana heba
Her yanda anılır dalları vardır
Hakikat yazarım palavra yazmam
Hayatsız cenneti verseler gezmem
Faruk Bey tabibi dertlere uzman
Metin cerrahlığa yolları vardır
Baksan Galip Beye bir kardeş dersin
Görünmez dertlere o merhem sürsün
Mevlam ona bitmez ömürler versin
Merhamette derya gölleri vardır
Süt beyazdan giyer elbisesini
Şeker bütün hastaların yasını
Hemşire hanım da sayar nabzımı
Konuşur çok şirin dilleri vardır

Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Vardır (Neyleyip Ağlarsın)
Neyleyip ağlarsın ey deli gönül
Elbet ağlamanın gülmesi vardır
Adüvve intikam kalır mı sandın
Kişi ettiğini bulması vardır
Bu bir ince sözdür söylenir ezel
Dilber akça ister söylenmez gazel
Zengince aşığı bulunca güzel
Züğürdü dağlara salması vardır
Bu bir ince sözdür inceden ince
Bülbül feryat eder gülü görünce
Bir güzelin kendi gönlü olunca
Eşini arayıp bulması vardır
Ey Figani kendini yorma sakın
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Yatar sağda solda ağır hastadır
Açsan yürekleri hepsi yastadır
Hastabakıcılar gayet ustadır
Erinmez üşenmez halleri vardır
Attı kısmet bu diyara getirdi
Dert ki verdi hastanede yatırdı
Hasta arabası aldı götürdü
Mevlamın daralmış kulları vardır
Noksan seni mevlam dertli yaratmış
Çok şükrolsun son nebiye kul etmiş
Bu yalan dünyaya her gelen gitmiş
Dilerim kabrimin gülleri vardır
Kaynak: Hodlu Noksani

Varın Bakın (Gövcüoğlu)
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Varın bakın ak yıldız doğmuş mu
Benim vurulduğum nazlı yarim duymuş mu
Duyduysa saçlarını yolmuş mu
Doğan doğan ayla doğdum efem dolundum
Kahpelikle sol böğrümden aman vuruldum
Gövc'oğlu'nun bacaları tüter mi
Gül dalına bülbül bülbül konmuş öter mi
Benim vadem senden evvel yeter mi
Doğan doğan ayla doğdum efem dolundum
Kahpelikle sol böğrümden aman vuruldum
Kaynak: Hakkı Bayraktar

Varın Bakın (İslamoğlu)
Varın bakın Türkmen kızı uyur mu
Kollarında altın bilezik durur mu
İslamoğlu gibi yiğit olur mu
(Bağlantı)
Nolaydı nolaydı da teslim teslim olaydım
Konakta avlusun da kendim kendim varaydım
Varın bakın benim bacam tüter mi
Bağımda bahçam da bülbül öter mi
Küçük kardaş benim yerim tutar mı
Bağlantı
İslamoğlu derler benim bir adım
Tavlada bağlandı da kaldı kır atım
Hasret kıyamete kaldı muradım
Bağlantı
Kaynak: Ahmet Burukoğlu

Varın Gidin
Varın gidin şu babama söyleyin
Damı da tarliyi satsın
Beşyüzü beşbine katsın
Evlat Mahmudum desin
Beni borcumdan kurtarsın
Ben belalıyam kurtarsın
Damı da tarliyi satamam
Beşyüzü beşbine katamam
Evlat Mahmut demenem
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 2710

O da çeksin cezasını, ben yaralıyam
Cezasını ben yaralıyam cezasını
Varın gidin şu anama söyleyin
Bağı da bahçıyı satsın
Beşbini onbine katsın
Yavrum Mahmud'um desin
Beni borcumdan kurtarsın
Ben yaralıyam kurtarsın
Ben sevdalıyam kurtarsın
Bağıda bağçıyı satamam
Beşbini on bine katamam
Yavrum Mahmudum demenem
O da çeksin cezasını
Ben yaralıyam cezasını
Ben sevdalıyam cezasını
Varın gidin sevgilime söyleyin
Yüzüğünü küpesini satsın
Beşbini onbine katsın
Sevgili Mahmud'um desin
Beni borcumdan kurtarsın
Ben yaralıyam kurtarsın
Ben sevdalıyam kurtarsın
Yüzüğümü küpemi satarım
Beşbini on bine kataram
Sevgili Mahmudum derem
O da çekmesin cezasını
Ben yaralıyam cezasını
Ben sevdalıyam cezasını
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Varın Sorun Babasına
Varın sorun babasına babasına
İzin versin kınasına
Babası der ki ben veremem
Evladıma ben kıyamam
Varın sorun annesine
İzin versin kınasına
Annesi der ki veremem
Evladıma ben kıyamam
Varın sorun yengesine
İzin versin kınasına
Yengesi der ki ben veririm
Gitti yerde hayır görsün
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Sayfa 2711

Varın Söylen Urfani'ye

Varıp gidem bir kamile danışam
Belki benim şu derdimden bilen var
Bir güzelin ateşine yanmışam
Şu ah ile firkatine yanan var

Varın söylen Urfani'ye yarin öğmesin
Çözemedim ak göğsünün düğmesin
Topla kekilini yere değimesin
Uz bas gunduranı yer incinmesin

Duman aldı koca dağın başını
Deyin nasıl silem gözüm yaşını
Gönül kalesinin mermer taşını
Hicran kalemiyle yarıp delen var

Uzak yoldan geldim gayet yorgunum
Ben de senin ufak boyuna vurgunum
Sen de küskün isen ben de dargınım
Şaşar bildiğinden kul bazı bazı

Derya kenarında ufacık taşlar
Nedir bu feleğin ettiği işler
Deryada balıklar havada kuşlar
Belki benim şu derdimden bilen var

Kaynak: Mustafa Karaköy

Kaynak: Yöre Ekibi

Varın Söyleyin Kargaya
Varın söyleyin kargaya
Konmasın bizim tarlaya
Konarsa bizim tarlaya
Şikat ederim ağaya

Der Sümmani yarab gönlüm hoş eyle
Ya bana sabır ver bağrım taş eyle
Ya bir çift kanat ver beni kuş eyle
Tez yetişem dost bağında talan var
Kaynak: Aşık Sümmani

Varıp Neylemeli Sılaya Gayrı

Mobar Mobar Mobar Mobar
Mobar Mobar hanım kibar
Mobar Mobar Mobar Mobar
Mobar Mobar güzel kibar

Varıp neylemeli sılayı gayrı
Gurbette halimi soran olmadı
Düştüm de bunca yıl yurdumdan ayrı
Garibim yanıma varan olmadı

Varın söyleyin serçeye
Konmasın bizim bahçeye
Konarsa bizim bahçeye
Şikat ederim bekçiye

İnce ince bir sis çöktü ovaya
Kınalı keklikler döndü yuvaya
Gel gidek gelinim Telli Dede'ye
Bu gece düşümü yoran olmadı

Mobar Mobar Mobar Mobar
Mobar Mobar hanım kibar
Mobar Mobar Mobar Mobar
Mobar Mobar güzel kibar

Kahrını çektim ben bunca yıl elin
Dert ettin başıma dünyayı gelin
Dost diye sarıldım harına gülün
Kanadı yareler saran olmadı

Varın söyleyin baykuşa
Konmasın bizim kamışa
Konarsa bizim kamışa
Şikat ederim çavuşa
Mobar Mobar Mobar Mobar
Mobar Mobar hanım kibar
Mobar Mobar Mobar Mobar
Mobar Mobar güzel kibar
Kaynak: Cemal Yaçınlı

Varıp Gidem Bir Kamile Danışam
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Kaynak: Adanalı İboş Ağa

Varmadın Asla İşin Farkına
Varmadın asla işin farkına
Taş koydun aşkın dönen çarkına
Koklamak için daha yakına
Gelsem küsersin gelmesem küser
Reva görsen de bütün hüzünü
Kirpikle süslü ahu gözünü
Hasret kaldığım gülen yüzünü
Görsem küsersin görmesem küser
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Hasretin ile görürüm serap
Ne yapsam bilmem şu halim harap
Kendi elinle sunarsın şarap
İçsem küsersin içmesem küser
Duymak istesem tatlı dilini
Bastırmak için duygu selini
Usulca gelip pamuk elini
Tutsam küsersin tutmasam küser

Sayfa 2712

Bir garip ozanım hiç yüzüm gülmez
Çok tabibe sordum derdimi bilmez
Beklerim yolların sevdiğim gelmez
Beklesem ömrümce gelir mi bilmem
Gel efendim gel
Gel tabibim gel
Gel cananım gel

O çekik gözlü şakaklarından
Allı, gamzeli yanaklarından
Bal kaymak olan dudaklarından
Öpsem küsersin öpmesem küser

Gezginiyim yanar aşkın narında
Umutla beklerim gelen yarında
Dinlesem derdimi sazım telinden
Bana bir teselli verir mi bilmem
Gel efendim gel
Gel tabibim gel
Gel cananım gel

Kaynak: Recep Göker

Kaynak: Adem Güney

Varolsun Türkiye'm Ata'm

Vasfını Söyleyim (Nikola)

Amasya’ya geldim gül ile reyhan
Sivas’ı gördüm ki büyük bir meydan
Şarkışla’ya geldim döşenmiş meydan
Varolsun Türkiye’m Ata’m var benim

Vasfını söyleyim bilmeyen bile
Bu cümle alemi yıktın Nikola
Bu yazık milleti ettin kul köle
Ne zaman ki tahta çıktın Nikola

İhsanlı’nın yüksek dağı güllenir
Yeniçubuk’ta tirenlerim eğlenir
Gemerek’in ünü şanı söylenir
Varolsun Türkiye’m Ata’m var benim

Yürüdüm babanın gittiği yola
Erişti islama nice bin bela
Niçe baş bileni bend etti kal’a
Bir tutar koymadın yaktın Nikola

Saroğlan’ın bulutları görünür
Pozantı’nın bayrakları salınır
Bütün dünya Türkiye’me yerinir
Varolsun Türkiye’m Ata’m var benim

Fehmi olanları sürdün siber’e
Başladın zulüme şiddet cebire
Hahol Malakan’a hem Dohobor’a
Komşu ettin bizi çıktın Nikola

Aşık Yeter Gemerek’in bacısı
Kayseri’nin yeraltıdır çarşısı
İçerimden çıkmaz Ata acısı
Varolsun Türkiye’m Ata’m var benim

Niçe şen yerleri viran eyledin
Hali buldun bu yerleri yaladın
İstediğin yeri böldün payladın
İslam’a kem gözle baktın Nikola

Kaynak: Yeter Ana

Nazlım Ardahan’ı çöle döndürdün
Niçe hanedanı tahttan indirdin
Şikayet edeni yaktın yandırdın
Her birine bir kulp taktın Nikola

Varsam Dertlerimi Desem
Varsam dertlerimi desem lokmana
Derdime bir çare bulur mu bilmem
Dediler ki derdini söyle bilene
Tabipler bir çare bulur mu bilmem
Gel efendim gel
Gel tabibim gel
Gel cananım gel
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Her düvere kurdun niçe düzeni
Koymazsın açıla okur yazarı
Kaynatırsın hile ile kazanı
Bu dünyaya kazık çaktın Nikola
Kazan şehir Kırım hemi Dağıstan
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Teke Türkman Hive Turan Türkistan
Güzel Adılbecan Çerkez Gürcistan
Zulmünle canını sıktın Nikola
Kalmadı mücahit İslam mükedder
Eksik olmaz gine kandan mücevher
Mevla’m kılar ise fırsat müyesser
O zaman gör rahat vaktın Nikola
Devrile deranın yok ola varın
Kalka üstümüzden fesadın şerin
Şevketli-l Osman zaptede yerin
Karalana ikbal bahtın Nikola
Yanık mazlum söyler vasf-i halini
Senin zulmün kırdı anın belini
Bir Allah’ a verdi arzuhalini
Dağılsın o tacın tahtın Nikola
Kaynak: Hanaklı Mazlumi

Vatan Bağı Pek Güzeldir
Vatan bağı pek güzeldir uçulmaz
Bülbülün feryadı gül havasıdır
Sisten fırtınadan gözüm açılmaz
Gönül dalgaları gam deryasıdır
Bana ruhsat verin etmen zulümü
Sarılın boynuma sıkın elimi
Yavrularım gözetirler yolumu
Her biri canımın dilrübasıdır
Andım olsun daha gurbete çıkmam
Yaranın yoldaşın hatrını yıkmam
Bundan böyle vara devlete bakmam
İhtiyar çağımın ihtizasıdır
Birgün olacaktır her mamur viran
Hiç bozar mı bu takdiri yazdıran
Bizi böyle gurbet elde gezdiren
Erenler himmeti pir duasıdır
Gurbette adama selam vermezler
Muhabbet etmezler yüze gülmezler
Eloğludur derdin halin bilmezler
Diyari gurbettir yad ölkesidir
Felekler aksine devran ediyor
Bak tecelli takdir neler ediyor
Kim ki der derdim yok yalan söylüyor
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 2713

Gelen giden ağlar gam dünyasıdır
Yaranım ahbabım çekmeyin melal
Var ise hakkınız eyleyin helal
Vatandan ayrıldı gidiyor Zülal
Yadigarı yüreğinin yasıdır
Bülbül ağlar bahçesinde bar için
Gonca için nergis için nar için
Vatanım halkına yadigar için
Bircan Zülali'nin hediyesidir
Kaynak: Aşık Zülali

Vatan Göründü
Livanadan aştım şavşet dağını
Allah'ın lütfundan ihsan göründü
Zannettim ki düştüm cennet bağına
İnsanları huri gılman görüldü
Sevgim kaldı vatan gazilerinde
Hasretim var idi bazılarında
Bu dersin manevi yazılarında
Hubbül vatan minel iman göründü
Ben vatana ağlar idim iraktan
Gördüm de kurtuldum gamdan firaktan
Gözümüz açıldı kudreti haktan
Güzel Çıldır Kars Ardahan göründü
Hicran köprüsünden geçti Ordumuz
Kalmadı kasavet asla derdimiz
Posof vatanımız Surskap yurdumuz
Her taşı cevherden vatan göründü
Gönül der Zülali vatana yetiş
Dostlar ili Van'dan sual et soruş
İllere yaz gelmiş bura neden kış
Yayları karlı boran göründü
Kaynak: Aşık Zülali

Vatan Söylüyor (Beni)
Benim adım Türkiyedir Türk yurdu
Çok kaçtım beladan buldular beni
Bağrımda iki yüz senenin derdi
Derdin oku ile deldiler beni
Inişi yokuşu düzü benimdir
Kayası toprağı tozu benimdir
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Çerkez kürt gürcüsü lazı benimdir
Bozuldu birliğim böldüler beni
Başkası işliyor suçu cürümü
Yetimlerin ahı yakar serimi
Yağlı urgan aldı yiğitlerimi
Bitmeyen çileye saldılar beni
Şahballı’da benle düştü telaşa
Bereket doluyken toprağa taşa
Hakkımı savunan çıkmadı başa
Sömürdüler beni yoldular beni

Sayfa 2714

Colgat macununu sürdü dişine
Clear sampuani döktü başına
Banyosuna geçti vatandaş Osman
Protex sabunu ile yıkandi
Hugo Boss'la kurulanıp bakındı
Bill's gömlege joop kravat takındı
Lipton çayı içti vatandaş Osman
Citizen kol saatini takındı
Gitmek için vakit artık yakındı
Ailesine 'Çav' deyip yekindi
Hyundai'yle kaçtı vatandaş Osman

Kaynak: Hilmi Şahballı

Vatana Doğru (Gönül Havalandı)
Gönül havalandı uçmak isterim
Gel gönül gidelim vatana doğru
Gurbet ellerinden kaçmak isterim
Gel gönül gidelim vatana doğru
Dersini almışsın gönül atandan
Elimi çözdürdün felek vatandan
Ne beklersin gurbet elde yatandan
Gel gönül gidelim vatana doğru
Tutmazsın sözümü neyleyim seni
Müşküle atmazdın sevdiğim hani
Gelsin diye ısmarlamış yar beni
Gel gönül gidelim vatana doğru
Bilmem ki nedendir serime çöktü
Akşamdan düşünce belimi büktü
Talihim yüzüme pek hoyrat baktı
Gel gönül gidelim vatana doğru
Noksani derdini alem bilmesin
Durma git vatana eller gülmesin
Topladığın hayrı felek silmesin
Gel gönül gidelim vatana doğru
Kaynak: Hodlu Noksani

Vatandaş Osman
Casio markalı saat sesiyle
Gözlerini açtı vatandaş Osman
Puffy yorganini firlattı yana
Gülücükler saçtı vatandaş Osman
Adidas terlikle gitti çişine
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Mega Center'deki ofise geldi
Ağzına bir Polo şekeri aldı
Blaupunkt radyoda rok müzik buldu
Dans ederek coştu vatandaş Osman
Casper Pc'sini eğilip açtı
Microsoft Excel'e hızlıca geçti
Ismarladığı Nes Cafe'yi içti
Tadina hep şaştı vatandaş Osman
Ordan "Wimpy's Fast Food" kafeye gitti
Coco Cola içip Hamburger yuttu
West cigarasini Zippo'yla yaktı
Duman duman uçtu vatandaş Osman
Karısının siparişin almaya
Spreit gazoz ile johnson kolanya
Çikti Persil ile Ace bulmaya
Market market kostu vatandaş Osman
Palmolive şampuanı bulunca
Gala WC kağıdını alınca
Alişveriş arabası dolunca
Bonnus kartla şişti vatandaş Osman
Akşamdan Image Bar'a takıldı
Votka Cola içip yere yıkıldı
Yakin dostu tarafından ekildi
Yalniz yollar aştı vatandaş Osman
Haftasonu Schowroom'ları dolaştı
Üç alana birisi de beleşti
Markacılık hepimize bulaştı
Borçla dolup taştı vatandaş Osman
Evde Sony TV sini açarak
Paparazi First Class'dan geçerek
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Türk dilinden zaplayıp da uçarak
Kanallari deşti vatandaş Osman
"Ne Mutlu Türküm" ü övgüyle dedi
Ecnebice marka giyinip yedi
Oğlunun adını arapça kodu
Marka ile pişti vatandaş Osman
Yerli malı kullanmaya erindi
Yorgunluktan kollariyla gerindi
Yigit'imin uykusu çok derindi
Artik yorgun düştü vatandaş Osman
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Vatanın Halkına (Gördüm)

Sayfa 2715

Derviş geldi hu geldi
Çevir bendi su geldi
Ellere düğün bayram
Bize Hak’tan bu geldi
Hopla mavilim hopla vay aman
Al beni yanında sakla
Kaynak: Yöre Ekibi

Vay Beni (Yine Kışladı)
Yine kışladı dağ bayır
Yol bulunmaz iz sürülmez
Ne bir haber ne bir selam
Giden gelmez gelen demez vay

Vatanın halkına bir nazar ettim
Ne bir mecnun ne bir efsane gördüm
Durmadım dolaştım her yana koştum
Zaman dönmüş başka zamane gördüm

Kaç bahardır sensiz geçti
Buralara yaz gelmedi
Gözlerimden yaş düşeli
Acılar dinmedi

Aşık oldum vatanımın nazına
Bülbül oldum baharına yazına
Her taşın altında birer hazine
Defineler dolmuş virane gördüm

Vay beni vay vay beni
Her an beklerim seni
Bu hasretlik çekilmez
Gel götür beni

Maarif selleri çölleri almış
Devrilmiş çevrilmiş her yanı sarmış
Der Zülali yeni asırlar gelmiş
Çok şükür yurdumu keşane gördüm

Anılarda kaldı şimdi
Revamıydı bunlar bize
Gelmedin ki yüzüm güle
Bu ayrılık eza niye vay

Kaynak: Aşık Zülali

Kaynak: Can Akyol

Vay Bana Vaylar Bana

Vay Benim Yarsız Göynüm

Vay bana vaylar bana
Yıl oldu aylar bana
Susadım su isterim
Su vermez çaylar

Vay benim yarsız göynüm
Bahçasız barsız göynüm
Yüz yerden yaralıdır
Hep güler arsız göynüm

Hopla mavilim hopla vay aman
Al beni yanında sakla

Urfa'nın ardı bağlar
Ataşım yadı dağlar
Gözlerinde cadı var
Baktıkça içim ağlar

Tesbihimde mercanım
Neren ağrıyor canım
Meramdaki bağları
Satar sana harcarım
Hopla mavilim hopla vay aman
Al beni yanında sakla

Vay benim yarsız göynüm
Bahçasız barsız göynüm
Yüz yerden yaralıdır
Hep güler arsız göynüm
Yarimin adı Yaşar
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Sayfa 2716

Görmezsem fikrim şaşar
Neçe ki bu canım sağ
Ataşın beni yakar

Kahpe felek koydun beni hep darda
Sanki zemheriye döndüm baharda
Gulfani'yim kaldım elden kenarda
En son dediğime geldin vay gönül

Vay benim yarsız göynüm
Bahçasız barsız göynüm
Yüz yerden yaralıdır
Hep güler arsız göynüm

Söz: Aşık Gulfani

Ay çıkar ayaz düşer
Kar yağar beyaz düşer
Üzülme (telesme) güzel yarim
Saçına (zülfüne) beyaz düşer
Vay benim yarsız göynüm
Bahçasız barsız göynüm
Yüz yerden yaralıdır
Hep güler arsız göynüm
Kaynak: Abdullah Balak

Vay Dünya (Elimde Olsa Da)
Elimde olsa da bozuk çarkını
Parça parça etseyidim vay dünya
Terkeyledim vatanımı yerimi
Gurbet ban mesken imiş vay dünya
İtibar yok yürünmüyor izinde
Bir garibi tutamazsın özünde
Çoban Veli'm bir hiç miyim gözünde
Yalanmışın hayalmışın vay dünya
Feleğinen açar oldum aramı
Lokmanın yok saramazsın yaramı
Farkındayım bir gün gelen sıramı
Melhemin bu ise çalsan dünya
Kaynak: Çoban Veli

Vay Gönül
Niçin yokuşa sürersin atını
Hiçbir söz anlamaz oldun vay gönül
Bilemedin gramını tartını
Niye boş hayale daldın vay gönül
Tükettin şu ömrüm ile özümü
Görür idim görmez ettin gözümü
Bir gün olsun dinlemedin sözümü
Beladan belaya saldın vay gönül
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Vay Göresim Geldi Berçenek Seni
Vay göresim geldi Berçenek seni
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Aktı gözüm yaşı oldu bir çanak
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
(Otursam ağlasam delidir derler)
Bizim elin yiğitleri bol olur
Çalar davulları dizgin dol'olur
Ölüm bizim için tozlu yol olur
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
(Otursam ağlasam delidir derler)
Mahzuni Şerif'im oy beni beni
Hanı ya ikrarsız ikrarın hani
Oy göresim geldi suna boylum seni
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
(Otursam ağlasam delidir derler)
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Vay Gözünü Sevdiğimin Dünyası
Vay gözünü sevdiğimin dünyası
Dokunsalar ağlar oldum bugünler
Yüreğimde bir zalımın yarası
Yaralarım bağlar oldum bugünler
Derdim yüzler aştı yarim bir iken
Yüreğimde yar ateşi var iken
Garip garip bir köşede dururken
Dertli dertli söyler oldum bugünler
Böyle miydi benim sana dileğim
Sen gel de ki ardın sıra geleyim
Akarsu'yum ben her zaman böyleyim
Yare doğru çağlar oldum bugünler
Kaynak: Muhlis Akarsu

Vay Le Le (Bir Kırmızı Gül Olup)
Bir kırmızı gül olup
Düşersen ellirime
Vay le le lelele
Çürütürüm bedenini
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Sayfa 2717

Vay le le lelee

Vay Vay Dünya

Ben bu aşkın garibiyim
Ne ağlayıp ne de güldüm
Vay le le lelele
Bir kalbim var onu bildir
O da aşkın kulu mudur
Vay le le lelele

Bugün bana bir hal oldu
Yardan kara haber geldi
Bu haber bağrımı deldi
Bir de duydum Menom öldü

Bir çiçektim bittim gittim
Sanki gökyüzünde gittim
Vay le le lelele
Bu da dünya yalanıdır
Vay le le lelele
Kaynak: Hakan Işık

Vay Oğul Vay (Ata Binmiş)
Ata binmiş at üstünde gidiyor
Vay oğul vay vay oğul vay vay oğul vay
El atına binmiş devran güdüyor
Vay oğlu vay vay oğul vay vay oğul vay
Oğul oğul vaylar sana
Yol versin çaylar sana
Mesken olsun toylar sana
Vay oğlu vay vay oğul vay vay oğul vay
Şehir derler yolumuz yok
Ceryan derler telimiz yok
Konuşmaya dilimiz yok
Vay oğlu vay vay oğul vay vay oğul vay
Sendikacı bizi sattı
İşçi hakkı böyle bitti
Başbakan yan geldi yattı
Vay oğlu vay vay oğul vay vay oğul vay
Ne çay buldum ne de şeker
Gaz tüpü ah-u vah çeker
Kimi paşa kimi nöker
Vay oğlu vay vay oğul vay vay oğul vay
Kardeş kardeşi vuruyor
Devlet el divan duruyor
Ferman Baba hak soruyor
Vay oğlu vay vay oğul vay vay oğul vay
Kaynak: Ferman Baba

Sevdiydik birbirimizi
Açamadık sırrımızı
Babalar haldan anlamaz
Duysa öldürürdü bizi
Büyümüş gelinlik olmuş
Hasretinden rengi solmuş
Gizli dertten hastalanmış
Bir de duydum Menom ölmüş
Yalandır bu dünya yalan
Var mıdır muradın alan
Cennet yüzünü görmesin
Sevenlere mani olan
İnsanoğlu hiç mi idi
Öksüz sevmek suç mu idi
Biz de murada erseydik
Garip olmak suç mu idi
Kaynak: Neşet Ertaş

Vazgeçtim
Dikeni batınca bende kan aktı
Koklayamam gayrı gülden vazgeçtim
Arıya güvendim canımı yaktı
Dilimi vurunca baldan vazgeçtim
İnsan mutlu olmaz yolun şaşınca
Darbe alır her engeli aşınca
KEklik gibi tuzaklara düşünce
Ellerim bağlandı koldan vazgeçtim
Gençken aklar düştü çileli başa
Ömür gelip geçer benziyor düşe
Susuz kaldı bağım emeğim boşa
Damarlar kurudu daldan vazgeçtim
Dünya alemini Saltan bilmedi
Kırk üç yıldır eyvah yüzüm gülmedi
Gurbet acı tahammülüm kalmadı
Bıktım gezemiyom yoldan vazgeçtim
Kaynak: Aşık İbrahim Saltan
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Vazgeçtim (Hem Dalımdın)
Hem dalımdın budağımdım cihanda
Uğru bağa girdi bağdan vazgeçtim
Ferman geldi padişahlar şahında
Zararı gözetmem kardan vazgeçtim
Arzuhalim verdim şahlar şahıma
Beni kınayanlar doymaz ahıma
Selamlar gönderdim pir pan ahıma
Durduğum adab-ı dardan vazgeçtim
Davut Sulari'yi bilmez her adem
Bu başka alemdir namertten mahrem
İsmin zikrederim ben dem be dem
Bağrın her ademi nardan vazgeçtim
Kaynak: Davut Sulari

Vebali Boynuna İlazım Değil
Beri gel beri gel hey İman kulu
Bek kapış koyverme tuttuğun eli
Eğer ... ile sürersen yolu
Vebali boynuna ilazım değil
Ele aldın aşk kitabın okursun
Güle muhabbetin yine şakırsın
Üstaz oldum deyü eksük dokursun
Vebali boynuna ilazım değil
Rehberin kapısı binbir kapıdır
Hak rehberler talibini okudur
Yola doğru gitmek mümin hakkıdır
Vebali boynuna ilazım değil
Çıkar yüce tepelere konarsın
Ziyan gördüm diye aşağ'inersin
Verdiğin ikrardan geri dönersin
Vebali boynuna ilazım değil
Pir Sultan Abdal'ım haktır bu emek
Rızasız lokmalar haramdır yemek
Benim borcum sana bir kezdir demek
Vebali boynuna ilazım değil
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Vefamız Mayamız Olsun
Bizi kul var eden Rabb-i Rahman'a
Sonsuz şükür ile daldık ummana
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Sayfa 2718

Bize ışık tutan Kutb-i Cihan'a
Fikir asla yetmez vefa gerektir
Büyüttü bizleri anne ve baba
Sevgi saygı göster olmaz ki heba
İnsana yakışan sadakat çaba
Şükürle yetinmez vefa gerektir
Alimlerin özü Hakk’a davettir
Onlara kötü söz bir adavettir
Bizim görevimiz de uhuvvettir
Zikir dilden düşmez vefa gerektir
Hayat arkadaşın ortak derdine
Daimi şefkati göster kendine
Zor gününde koşan dostun merdine
Teşekkürsüz olmaz vefa gerektir
Ceddimiz Hakk için şehid olmuşlar
Gönüllere girip mürşid dolmuşlar
Yardan serden geçip vatan bulmuşlar
Tefekkürle bitmez vefa gerektir
Cemiyette saygı her işin başı
Hukuk yoksa ayırmaz kuru-yaşı
Söz verdiysen atma kimseye taşı
Malkoç Ali ahde vefa gerektir
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Vefasız Bir Aşkın Kurbanı Oldum
Vefasız bir aşkın kurbanı oldum
Ak güllerim solacakmış kim derdi
Güz yaprağı gibi sarardım soldum
Aşkım kara olacakmış kim derdi
Baharın açılır laleler güller
Güle feryad eder öter bülbüller
Ben sevdim büyüttüm sarıyor eller
Sinem yara olacakmış kim derdi
Aşk yarası çıban oldu deşilmez
Yar kapısı kale oldu açılmaz
Ölmüştür bu garip mezar eşilmez
Derdim verem olacakmış kim derdi
Kaynak: Nevzat Gümüş

Vefasız Bir Gece Olmuş
Vefasız bir gece olmuş
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Deli gönlüme yatıla
Gözlerine bir hal olmuş
Kaşın çatıla çatıla
Umut bir dalın ucunda
Dal ateşlerin içinde
Pamuk misal hallacında
Bittim atıla atıla
Gidip huzuruna çıksam
Yeter diye boyun büksem
Derdimi pazara döksem
Bitmez satıla satıla
Sardın önümü ardımı
Yine sen eyle yardımı
Görenler bilmez derdimi
Güler katıla katıla
Teselli kuşları uçtu
Uzak diyarlara kaçtı
Halil kendisinden geçti
Sana tutula tutula

Sayfa 2719

Evlatlar vefasız yakışır mı be
Uyusun da büyüsün
Adam olsun yürüsün
Sen yat baba sürünsün
Unutma gün gelir sen de baba olursun
Evlatlar vefasız yakışır mı be
Ananın babanın var mı yedeği
Bazen hak etsek de vurmaz köteği
Aile ocağıdır şefkat otağı
Uyur taş üstünde sana serer yatağı
Evlatlar vefasız yakışır mı be
Ana baba altmışını devirmiş
Gül yüzünü artık Hakk'a çevirmiş
Son deminde vefasızlık yüreğini kavurmuş
Düşün bir kez seni taş ile mi yoğurmuş
Evlatlar vefasız yakışır mı be

Kaynak: Halil Soyuer

Yaradan diyor ki of bile deme
Hırs ve madde ile gerçek gidiyor güme
İnsan hevesatını kalbine göme
Gerçek budur başını saklama kuma
Evlatlar vefasız yakışır mı be

Vefasız Çıktın

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Hani seviyordun gönülden beni
Söz etme sevdadan vefasız çıktın
Ölsem de diyordun unutmam seni
Söz etme sevdadan vefasız çıktın

Vefasız Senin Elinden

Hani benim için pek yanıyordun
Aşkını en büyük tek sanıyordun
Hani gözlerinden kıskanıyordun
Söz etme sevdadan vefasız çıktın
Kaynak: Sabit İnce

Vefasız Evlat
Yeme de yedir
Sen giyme giydir
Gece uyanıp da uykuyu böldür
Babayı ağlatıp cihanı güldür
Evlatlar vefasız yakışır mı be
Saçları süpürge
Yorgun kaburga
Her gün kasırga
Yavru büyüsün hep çile doldur
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Vefasız Senin Elinden
Süründüğüm Az Mı Geldi
Senin İçin Şu Ömrümü
Çürüttüğüm Az Mı Geldi
İlacım Yok Yaralara
Derdim Dökem Nerelere
Her Bayramda Karalara
Büründüğüm Az Mı Geldi
Akarsu'yum Sonumuz Boş
Gözlerimden Dinmiyor Yaş
Hasretinle Her Gün Sarhoş
Göründüğüm Az Mı Geldi
Söz: Muhlis Akarsu

Vefasız Yar Olduğunu
Vefasız yar olduğunu
Hayırsız yar olduğunu
Bilemedim bilemedim
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Sayfa 2720

Yar aman aman hey
(Bağlantı)
Geçti ömrüm yeller gibi
Gözyaşlarım seller gibi
Gülemedim eller gibi
Yar aman aman
Yar aman aman
Bakmadın gözüm yaşına
Karlar yağdırdın başıma
Bir ömür boşu boşuna
Yar aman aman hey

Adam boyu ışık verirdi dallar
Dalların ucunda açardı güller
Arada bir olsun coşardı seller
Sel yerine çise ver Allah Allah
Gazele boyandı dağ ile taşlar
Ab-ı hayat ister gökteki kuşlar
Boynu bükük kaldı canım ağaçlar
Dolu değil sepken ver Allah Allah
Dünya mahlukatı çölde yanıyor
Su su diye gök kubbeye dönüyor
Bir bulut görürse yağmur sanıyor
Gönüllere umut ver Allah Allah

Kaynak: Yavuz Top

Veli'yi Gördüm (Dün Gece)
Dün gece seyrimde batın yüzünde
Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi gördüm
Elif taç başında nikap yüzünde
Aslı imam nesl-i Ali'yi gördüm
Geçti seccadeye oturdu kendi
Cemali nurundan çerağ uyandı
İşaret eyledi sakiler sundu
Bize Hak'tan gelen doluyu gördüm
İçtim ol doluyu aklım yitirdim
Çıkardım benliğim ikrar getirdim
Menzil gösterdiler geçtim oturdum
Kemerbest bağlanmış belimi gördüm
Mürşid eteğinden tutmuşam destim
Bu idi muradım erişti kastım
Bilmem sarhoş muyum neyim ben mestim
Erenler verdiği dilimi gördüm
Kalender Abdal'ım koymuşam seri
Canım kurban ettim gördüm didarı
Erenler serveri gerçekler eri
Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi gördüm
Kaynak: Kalender Abdal

Ver Allah Allah
Suya hasret kaldı dağlar ovalar
Kurak günler birbirini kovalar
Dede posta geçti eder dualar
Dualara kabul ver Allah Allah
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Şahini’yim der ki yağmurlar yağsa
Gökyüzüne renkli kuşaklar doğsa
Canlı bedenleri sulara değse
Rahmetin bol olsun ver Allah Allah
Kaynak: Şahini

Ver Ateşi Yalan Dünya
Ver ateşi yalan dünya ko yansın
Nazlı yarim uykulardan uyansın
Uyansın da gül yastığa dayansın
Yine birgümn ahım ver sende dayler
A dayler dost beyler aman aman
Okunur fermanlar kara gözlüm kan ağlar
Beşlik düke düke geldim kapına
Mail oldum dal fino fesli yapına
Kerem eyle bir lahzacık yanıma
Yine birgün ahım var sende dayler
A dayler dost beyler aman aman
Okunur fermanlar kara gözlüm kan ağlar
Kaynak: Hüdaverdi Güner

Ver Yolun Bac'ını Gel Geç
Nereden gelirsin bezirgan başı
Dengine düzmüşsün türlü kumaşı
Kargının ucuna takarım başı
Ver yolun bac'ını gel geç bezirgan
Geldiğin yollara diken ekerim
Gittiğin yollara çalı dökerim
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Demir zırh giyinsen yırtar sökerim
Ver yolun bac'ını gel geç bezirgan
Koç Kırat'ım şahan gibi atılır
Bir dizgin alırsam yerler yırtılır
Kırat'ın önünden can mı kurtulur
Ver yolun bac'ını gel geç bezirgan

Sayfa 2721

Hey bezirgan çabuk gönder bac'ımı
Yerde koymam ben alırım öcümü
Köroğlu der sen görmedin gücümü
Yeminliyim bugün döğüş olmasın
Ver yolun bac'ını gel geç bezirgan
Kaynak: Köroğlu

İndim ovalara yurdu yokladım
Çıktım gediklere yolu bekledim
Senden evvel pek çoğunu hakladım
Ver yolun bac'ını gel geç bezirgan
Ben bir Köroğlu'yum dağda gezerim
İner enginlere kervan bozarım
Demir topuz ile başın ezerim
Ver yolun bac'ını gel geç bezirgan
Kaynak: Köroğlu

Ver Yolun Bac'ını Gel Geç Bezirgan
Yürü bezirganlar günümüz doğdu
Yeminliyim bugün döğüş olmasın
Keserdim kelleyi saçardım kanı
Yeminliyim bugün döğüş olmasın
Ver yolun bac'ını gel geç bezirgan
Seyreyledim yüce dağdan indiniz
Yönünüzü Çamlıbel'e döndünüz
Yıktınız kervanı ata bindiniz
Yeminliyim bugün döğüş olmasın
Ver yolun bac'ını gel geç bezirgan
Yükünüzü Çamlıbel'e çözerdim
Sizin ile doğru hesap düzerdim
Topuz vurur denginizi bozardım
Yeminliyim bugün döğüş olmasın
Ver yolun bac'ını gel geç bezirgan
Bin altın göndersen ata nal olmaz
Bin daha göndersen çizme çul olmaz
Bin daha göndersen para pul olmaz
Yeminliyim bugün döğüş olmasın
Ver yolun bac'ını gel geç bezirgan
Kişi halden bilse olur mu naçar
Karganın gönlünden şahinlik geçer
Uyuz it kavgayı görünce kaçar
Yeminliyim bugün döğüş olmasın
Ver yolun bac'ını gel geç bezirgan
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Verdi Bana (Gönül Bahçesi)
Gönül bahçesine fidan dikmiştim
On iki yıl sonra gül verdi bana
Kurur diye hep boynumu bükmüştüm
En güzel meyvadan bal verdi bana
O fidanın bestesiydim sazıydım
Susamıştım temmuzdaki yazıydım
Bir damla suyuna dünden razıydım
Irmaklar misali sel verdi bana
Ayrılık rüzgarı estirme dedi
Bu güzel fidanı kestirme dedi
Gül Ahmet sazını susturma dedi
Hep güzel çal diye tel verdi bana
Kaynak: Gül Ahmet

Verdiğin İkrara Saldım Ben Seni
Döndün mü sen benden yüzü dönesi
Verdiğin ikrara saldım ben seni
İkrarı boynuna kement olası
Verdiğin ikrara saldım ben seni
Zemheri de yağan karlar erimez
Aşk atına binen gönül farımaz
İkrar birdir iki yere verilmez
Verdiğin ikrara saldım ben seni
İkrar verdim ikrarımı güderim
Senin gibi ikrarsızı n'iderim
Varır ikrarlıya hizmet ederim
Verdiğin ikrara saldım ben seni
İkrar verip ikrarından dönücü
Arayıp da kendi dengin bulucu
Batınından değsin Hakk'ın kılıcı
Verdiğin ikrara saldım ben seni
Ben Uzunyayla'yı seçmeyim derdin
Soğuk sularını içmeyim derdin
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Serden geçip senden geçmeyim derdin
Verdiğin ikrara saldım ben seni
Pir Sultan Abdal'ım imandır iman
Yezid'in kalbinden gitmesin güman
Şefaat etmesin on iki imam
Verdiğin ikrara saldım ben seni

Sayfa 2722

Çok yaralar aldım acı dilinden
Ömrün çiçeğini naşı elinden
Çovguna borana ayaza verdim
İnandım dünyada her fitnekara
İtibar üstünde çekildim dara
Vefasız aşkına yandım odlara
Hasta yüreğime çok eza verdim

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Verdiğin Merhemler (Doktor)
Verdiğin merhemler çare değilmiş
Boş yer sürmüşün yarama doktor
Gönül birine meyletmiş eğilmiş
Ondan gayri çare arama doktor
O açtı yarayı lokman bivefa
Bu yüzden ömrümce sürmedim sefa
Benden ayrılamaz kopmaz bu cefa
Hep bir sızı girer şurama doktor
Hemşireyle ilaç yolladın dünde
Derdime dermanım sanma ki sende
Öyle bir yara kök saldı ki bende
Dönüyor dönecek vereme doktor
Bu yara yaşıttır sevdiğim günle
Yıllar var ki yaşar içimde benle
Narkoza gerek yok yeter ki dinle
Gerçi söylemesi zor ama doktor
Gönlümde yaradır dikişsiz yama
Asla yaşanmaz böyle muamma
Sende sevilirsin güzelsin amma
Aşığım el süremem harama doktor
Tahliller boşuna mikrop yok kanda
Nabız belirsizse gönül hicranda
Hayat belirtisi ararsan canda
Aslıyı bul yeter kereme doktor
Kaynak: Hebil Akan

Verdim (Gönlümü Aşkımı)
Gönlümü aşkımı muhabbetimi
Bilmedim duymaza ganmaza verdim
Attı dalgalara saadetimi
Ömrümü bir kuru avaza verdim
Öptüm bir güzelin zarif telinden
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Azaflı aşkından kara seç meni
Talih bulandırdı ilham çeşmeni
Özüm öz canımın oldum düşmeni
Bir nalan yolunda gudaza verdim
Kaynak: Mikayil Azaflı

Veremem (Bana Derler Aşık)
Bana derler aşık derdini söyle
Bu bir sırdır emanettir veremem
Belki dağlar kadar büyümem amma
Cevizin de kabuğuna giremem
Hasta odur sabır ile inleye
Evlat odur nasihati dinleye
Bundan sonra zevkle bakmam aynaya
Çünkü onda içyüzümü göremem
Kulaksız işitmek dilsiz ifade
Canım cananındır edem iade
Vücut bir camidir vicdan seccade
Onun bunun çıkarına seremem
Reyhani'yim zamanım yok gülmeye
Doğar iken boyun eğdim ölmeye
Azrail gelmesin canım almaya
Bir canım var cananındır veremem
Kaynak: Aşık Reyhani

Veren Alır Alan Verir
Neşveli gün ister gönül
Sinelerde hep dost anıl
Sadece şüphede yanıl
Dost dediğin hep gam alır
Vuslata eren kam alır
Zaman koşuyor hep önde
Açık kapı hangi yönde
Kim sonuç almış ki kinde
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Hayıra koşan nam alır
Çamur kokanı kim alır
Yarım demek yok demektir
Ertelemek yık demektir
Korumamak yak demektir
Hakkını veren tam alır
Sahip çıkmazsan nem alır
Gönül tartmaz her şey ister
Bana sen sonucu göster
Bez lekeli sökük astar
Azgın nefisi gem alır
Sahipsiz dalı sam alır
Günlük telaş anlık emek
İnsan ister hemen yemek
Acele iş yarım demek
Sabreden derdi dem alır
Zümrüdü kıran cam alır
Çile çeken olgun olur
Kedersizler dalgın olur
Kir bulaşır salgın olur
Geceye koşan mum alır
Güneş görmeyen ham alır
Malkoç Ali dök sözünü
Ne varsa göster yüzünü
Arayan bulur sazını
Kırık mızrabı bam alır
Değerli kumaş zam alır
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Veresiyemiz Yoktur
Geleceksen bugün gel yarına hiç söz verme
Nimeti peşin aldın şükürü erteleme
Vefan baş tacı olsun ezip de tekmeleme
Yaz deftere öderim lafına karın toktur
Kusura bakma gardaş veresiyemiz yoktur
Muhabbete koşmayan ipleri de hiç germe
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Sayfa 2723

Şimdi derdi aşmayan yarına ümit verme
Elin kolun tutuyor ipe de hiç un serme
Seninkisi laf değil kalbe saplanan oktur
Kusura bakma gardaş veresiyemiz yoktur
Çağda her şey son sürat çile ışık hızında
Günbirlik yaşarsın zevklerin tam hazında
Tek kişilik uçarsın görülüyor yazında
Bu dert seni de yakar mazeret ise çoktur
Kusura bakma yoldaş veresiyemiz yoktur
Malkoç Ali mevkiiler kabirden öte gitmez
Mal-mülk burada kalır transfere güç yetmez
Harmanın dolu olsa yine talepler bitmez
Ölünce vasiyetin ister duvara çaktır
Hatıra bakmaz gardaş veresiyemiz yoktur
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Verin Zehirleri
Ömrüm geçti eyvahınan zarınan
Birgün gülemedim nazlı yarınan
Ağustos ayında yağan karınan
Aktı gözüm yaşı sel oldu gitti
Verin zehirleri kendim içeyim
Bunca gam yükünü nasıl çekeyim
Ben derdimi hangi dosta dökeyim
Bütün sevdiklerim el oldu gitti
Viranedir bağım ötmez bülbüller
Felek hep ağlatır halime güler
Sonbahar gelmeden sarardı güller
Kurudu yaprağım gül soldu gitti
Verin zehirleri kendim içeyim
Bunca gam yükünü nasıl çekeyim
Ben derdimi hangi dosta dökeyim
Bütün sevdiklerim el oldu gitti
Kaynak: Arif Kurt

Verir (Sofi Müselles Der)
Sofi müselles der içer şarabı
Gelir nısfet ile nasahat verir
Sim gibi aguşa çeker dilberi
Sorsan eğer başka bir suret verir
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Sayfa 2724

Her derde dermanı verir bir hudam
Bazı dervişler var tarikte seyyah
Sorsan tarikatten değildir agah
Bir destur öğrenmiş bir de eyvallah
Yoktan mürîdana bir himmet verir
Sofi senin fendin bana yalandır
Suretperest olmak dîne ziyandır
Bilmezsin içtiğin peymane kandır
Ayine-i kalbe kudüret verir
Emrah hevadan geç istersen cemal
Terk-i heva ile kesb olur kemal
Bu dil bu güftügü bu bî-hude kal
İki alemde de nedamet verir

Dertlerin dermanı her zaman birdir
Kimse gideceğin bilmez ne yerdir
Tedbir alınacak ancak bu kardır
Her derde dermanı verir bir hudam
Karışma kimsenin kar zararına
Güvenme dünyanın bir kararına
Herkes amel işler öz yararına
Her derde dermanı verir bir hudam
İsteyene verir istemeze yok
Hakkı hak batılı eylemez çırak
Belki tezden kılar belki de ırak
Her derde dermanı verir bir hudam

Kaynak: Erzurumlu Emrah

Verir (Yine Bahar Geldi)
Yine bahar geldi bulandı sular
Derin derelerden seller coş verir
Türlü nebatattan gider uykular
Yeşillenir çayır çimen baş verir
Yeşile boyanır kırlar yazılar
Nevbaharda diner kalpte sızılar
Oynaşır oğlaklar meler kuzular
Neşe artar beş üstüne beş verir
Ağaçlar bezenir giyer allar da
Yaşamak zevk verir bizim ellerde
Konar türlü türlü öter dallarda
Günün en hoş sedasını kuş verir
Düşer damlacıklar bulutlar ağlar
Yamaçlar yeşerir dereler çağlar
Çalışır insanlar şenlenir bağlar
Erkek duvar yapar kadın taş verir
Özeri gözünden akıtır yaşlar
Şeyda bülbül gibi figana başlar
Kim ki toprağını kayırır işler
Sebze verir ekmek verir aş verir

Der Noksan dünyanın sonu yakındır
Nasihati kendi başan takındır
Arasat'a bir kendisi hakimdir
Her derde dermanı verir bir hudam
Kaynak: Hodlu Noksani

Vermediler (Koştum Koştum)
Koştum koştum yare ulaşamadım
Yıkılası dağlar yol vermediler
İlk önce bahtımla anlaşamadım
Tutunduğum dallar gül vermediler
Kuruttu gövdeyi türlü aşılar
Tekrarlamaz oldu soylu koşular
Vurduğum kapılar ulu kişiler
Yalvardım yakardım el vermediler
Yenici rindleri gören gülüştü
Buğsuz tencerenin kapağı düştü
Seymenler cehizden miras bölüştü
önül turnamıza tel vermediler
Rakı bira şarap buldu tavını
Kımız ayran pilav savdı kıvını
Hayati yenerdi taklit devini
Yazık ki ona da dil vermediler

Kaynak: Aşık Özeri
Kaynak: Hayati Vasfi Taşyürek

Verir Bir Hudam (Gönlümde Var)
Gönlümde var bugün yine bir firak
Her derde dermanı verir bir hudam
Aleme yardımcı ol şems ü çırak
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Veten Yazıg (Solubdur)
Solubdur Harı bülbüller olubdur bu çemen yazıg
Uçubdur sarı bülbüller galıb servi-semen yazıg
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Olum yahud ölümden özge söz bilmir bu ac millet
Galır – dözmür beden yazıg ölür – tapmır kefen yazıg
Zamanlar içre her Allahsızın şahlıg zamanında
Bu dünyaya gelen yazıg bu dünyadan geden yazıg
Geden getdi iten itdi öten ötdü biten bitdi
Yene meydanda galdı baş kesen celladla men yazıg
Hudanın yazdığın pozmag diler can güddüren zalim
Günah yüklü vücudu güddüren yazıg güden yazıg
Meni – biçareye ey dost dedin ye Han kababından
Ahı hezm eylemir bey – han kababın bu göden yazıg
İlahi sordular bir gün yazıglar yazığın menden
Dedim sensiz olanlardan yazıglar içre en yazıg
Menim yazıglığım getdi senin yazıglığın geldi
Men evvelde yazıg oldum feget ahırda sen yazıg
Veten can verdi Pünhan defnine Sahib-Zaman gelsin
Azan çeksin bu torpagda oyansın bu Veten yazıg
Kaynak: Baba Pünhan

Sayfa 2725

Veysel'e Mektup
Sen bu bahçelerden çok gelip geçtin
Dostlar seni unutur mu Veysel'im
Arılarla çiçeklerde inleştin
Dostlar seni unutur mu Veysel'im
Ne haktan incindin ne de incittin
Taş ile geleni gül ile ittin
Koyunu kurdunan güderek gittin
Dostlar seni unutur mu Veysel'im
Hak nurunu insanlarda aradın
Sabrı tarif ettin derde yaradın
Gönüllerde kaldın gözden ıradın
Dostlar seni unutur mu Veysel'im
Dopdoluydun gezdim dedin beyhuda
Bin göz vermiş sana Cenabi Hüda
Sen dostları unutmadın dünyada
Dostlar seni unutur mu Veysel'im
Kuru laf etmedin Mahzuni gibi
Gözünde berraktı deryanın dibi
Mustafa Kemal'in gerçek talibi
Dostlar seni unutur mu Veysel'im

Veysel Babam Uyan Bak

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Veysel babam uyan bak şu halıma
Giydirdigin hırka çabuk delindi
Senden bir emanet almıştım ama
Kara yüzlü hırsız giydi çalındı

Vezirene Sen Vezirene

Söndü gözlerimden eski ışıklar
Sırtımda bebeğim yedi beşikler
Birbirine düşer oldu aşıklar
Sazlar teller bölük bölük bölündü
Emek verip diktirdiğim bağlara
Daha koruk iken düştü bir sara
Altun aramaya çıktım dağlara
Salladım küreği tüfek bulundu
Neyleyim gidermiş huylu huyunca
Uzansam toprağa boylu boyunca
Meyhanede imam gördüm deyince
Mahzuni Şerif'im kafir bilindi
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

(Bağlantı)
Vezirene sen vezirene
Gah o yana gah bu yana
Men seni çok sevirem
Hiç bakmisen bu yana
Bülbüle bak bülbüle
Konuptur gonca güle
Hepsi senin aşkından
Dağ taş gelipti dile
Bağlantı
Narınca bak narınca
Koklaram sararınca
Gönlüm tahammül etmez
Yar yanıma varınca
Bağlantı
Güzele bak güzele
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Gelir bizden söz ala
Benim bir esmerim var
Değişmem yüz güzele
Bağlantı
Kaynak: Tahsin Kerkükoğlu

Vicdan Mahkemesi Şahit İstemez

Sayfa 2726

Kaynak: Ozan Şiar Can

Vicdan Sızlar
Vicdan sızlar vicdan sızlar
Beden yorgun vicdan sızlar
Çirkef ruhtan çamur sızar
Hep kin satar vicdansızlar

Vicdan mahkemesi şahit istemez
Ne sorarsan kendi vicdanından sor
İnsanlığa hiçbir zulüm göstermez
Onu yakandaki organından sor

Yara sızlar yara sızlar
Gönül dargın yara sızlar
Hain emel her dem azar
Ruhsuz kabuk yarasızlar

Okumakla öğrenilmez o kitap
Yargıç mı var kimse edemez hitap
Olmak istiyorsan bir yola turap
Düşünen mantığın dergahından sor

Kanat sızlar kanat sızlar
Ayak kırık kanat sızlar
Oturmuş da tuzak çözer
Hep mahzundur kanatsızlar

Seni sana teslim eder bu madde
Yok tüzüğü değişemez elbette
Yoktur onda kağıt kalem müsvedde
Eğer yanlış ise insafından sor

Ayak sızlar ayak sızlar
Gözler mahmur ayak sızlar
Deli gönül mecnun tozar
Naçar yürür ayaksızlar

Kişi vicdanıyla olsun başbaşa
Saparsa mantıktan tez gelir tuşa
Haşimi'yim seni tutsalar taşa
Gerçekler yolunu üstadından sor

Kömür gözler kömür gözler
Odunu yok kömür gözler
Küheylana değdi nazar
Yolun bekler kömür gözler

Kaynak: Aşık Haşimi

Vicdan Muhasebesi
Akşam olup, baş yastığa koyunca
Sordun mu bugün hak için ne yaptın
Düzenbazlar mazlumları soyunca
Sordun mu bugün halk için ne yaptın
Ne kadar hak ettin, kavuştun paya
Günün günsüz, geceyi saya saya
Karanlıklar gölge edince aya
Sordun mu bugün ak için ne yaptın
Hak yolu der, firavuna taparsın
Uluyla avundun, sen ne yaparsın
Hak adalet defterini kaparsın
Sordun mu aç, çıplak için ne yaptın
Şiar Yurtsever, yurt malın çalmaz
Demokrat demosuz, filmde kalmaz
Sömürüye karşın, sömürü olmaz
Sordun mu bugün pak için ne yaptın
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Gönül özler gönül özler
Kalbim düşler gönül özler
Acı yaşar merhem ezer
Hep diridir gönül özler
Beyaz tuzlar beyaz tuzlar
Siyah öldü beyaz tuzlar
Yaşar ama yorgun gezer
Çare olmaz beyaz tuzlar
Çare sizler çare sizler
Bekleyişte çaresizler
Malkoç Ali işte yazar
Aramayın çare sizler
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Vicdanın Sesi
Bir gün şu dünyadan göçeceğim de
Dinle vicdanının sesini biraz
Tüm varlıktan yarın olacağım de
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Terbiye et kendi özünü biraz
Kolay mı çekilir vebalin yükü
Olmadığın düşün dünyaya baki
Bıraktın mı acep bir alın akı
Düşünerek söyle sözünü biraz
İnsan deyip değer verebilirsin
Sevgiyle şefkatle derebilirsin
İnanırsan hakkı görebilirsin
Doğruluğa döndür yüzünü biraz
Gönlünün gözünü halkına döndür
Fakirin canında acıyı dindir
Senide götürür bir yağlı kendir
Ucuzundan sakla bezini biraz
Engin ol kendini ağırdan satma
Toplumun içine ikilik katma
Mazlumun hakkını kar diye tutma
Toprak da doyurur gözünü biraz
Rahatmısın komşun açken yanında
Görüp çırpınmaz mı yürek anında
Pazarlık olur mu insan kanında
Kendi bağrına bas közünü biraz
İlhami der vicdan insana nişan
Hiç cevapsız kalmaz haddini aşan
Bir teselli bulur yanıp tutuşan
Bam telinden yokla sazını biraz
Kaynak: İlhami Arslantaş

Vicdansız Biçerciye Deyiş
Arayı arayı bulduk bir biçer
Tarlaya girince at gibi kaçar
Üçünü alır da beşini saçar
İlahi Abdullah gözün kör olsun
Biz bu ekine iki sene çalıştık
Çoluk çocuk topraklara karıştık
Vicdansız biçerciye bizde alıştık
İlahi Abdullah gözün kör olsun
Yedin tavuğu da bindin deveye
Gidiyon son vites tamda leviye
Yarın varınca ben nedeyim köye
İlahi Abdullah gözün kör olsun

Sayfa 2727

Kazancıyın bereketin bulaman
Çok çeken Abdullah sende ölemen
Çocuklarıyın mürüvvetin göremen
İlahi Abdullah gözün kör olsun
Karanlık geçsin hep baharın yazın
Kötürüm olsunda tutmasın dizin
Bakmasın yüzüne oğlunla kızın
İlahi Abdullah gözün kör olsun
Hani çok öğünüyordun oflazdı ağzın
Hiç nişan yok sende utanmaz yüzün
Görmedin mi saçılanı kör müydü gözün
İlahi Abdullah gözün kör olsun
Vardım Yerköy'üne aslını sordum
Meğer Kara Çadırmış o senin yurdun
Aşık Dursun'a da ne idi derdin
İlahi Abdullah gözün kör olsun
Kaynak: Aşık Dursun Kaya

Viran Bahçelerde Bülbül Öter Mi
Viran bahçelerde bülbül öter mi
Gönül eğlencesi gül olmayınca
Merhemsiz yareler onar biter mi
Bir gerçek veliden el olmayınca
Nefse uyan Hakk'a uymuş değildir
Gaziler namazın kılmış değildir
Bu gezen abdallar derviş değildir
Arkasında hırka şal olmayınca
Tabip olmayınca yaram sarılmaz
Mürşit olmayınca pire varılmaz
Yüz bin asker olsa yezit kırılmaz
Eli Zülfikarlı Ali olmayınca
Bu aşk meydanında bir divan olur
O meydana düşen nevcivan olur
İtikatsiz talip boş kovan olur
Vızılar arısı bal olmayınca
(<i>Ek dörtlük</i>)
Değme arif bunu böyle bilemez
Bilse dahi yine arif olamaz
Her dede ölüyü diri kılamaz
Hünkar Hacı Bektaş Vel'olmayınca
İki melek gelir sual sorarlar
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Dökerler hurcunu gevher ararlar
Bir kılın üstüne köprü kurarlar
Geçemezsin Hakk'a kul olmayınca
Pir Sultan'ım baştan dalga aşırır
Taşırır da aşıkları coşurur
Her bildiğin rehber çiğ mi pişirir
Yanıp ateşlere kül olmayınca
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Viran Olsun (Yine Bahar Oldu)
Yine bahar oldu yine yaz oldu
Kimler kan ağladı gül viran olsun
İsterse desinler ahir güz oldu
Bağı kim becerir il viran olsun
Virane derdini baykuşlar çeksin
Derdimi bilen yok Hüda’ya desin
Ben için nafaka yaradan eksin
Çift çubuk kim dizer çöl viran olsun
Güllerin dalında bülbüller oynar
Servinaz yitiren dünyanı neyler
Kaynır’ın bağları elbette söyner
İstemem dünyayı mal viran olsun
Kaynak: Kaynari Mustafa

Virandır Bahçenin Gülleri
Virandır bahçenin gülleri viran
Ölür mü gençlikte dengini saran
Önünü bırakıp sonunu sayan
Ölür gider bir murada eremez yavrum eremez
Sular akmayınca durulmaz imiş
Gönül sevmeyince vurulmaz imiş
Gelin kendi gelip gurulmaz imiş
Varıp kapısına kul olmayınca yavrum olmayınca
Kaynak: Kemal Özpoyraz

Vur Ben Ölem
Duydum ki ben
Yavrum varmış ölüme
Ateş saldı gülşenime tenime
Kahpe felek nasıl kıydın gülüme
Gün doğanda gün batanda ağlarım
Ağlarım ağlarım anam ağlar
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Sayfa 2728

Ara yerde ara yerde
Kalmışam bir ara yerde
Gül açarken mor dağlarda
Ölüm bekler ara yerde
Vur ben ölem vur ben ölem
Kavuşmadık vur ben ölem
Azrail daşlara çökmüş
Sen ölme yavrumdur ben ölem
Cana değer cana değer
Gül koklarsın cana değer
Karlı dağlar duman olmuş
Ölüm gelir cana değer
Vur ben ölem vur ben ölem
Kavuşmadık vur ben ölem
Azrail daşlara çökmüş
Sen ölme yavrum dur ben ölem
Kaynak: Ferhat Tunç

Vur Davulcu (Gel Gülüm)
Gel gülüm gel canım seni severem
Saram kollarıma sensiz neylerem
Al canım fedadır senin yoluna
Ağlama sil gözün vallah ölürem
Vur davulcu vur davula güm güm gümlesin
Kız oğlanı sevmiş dünya malı neylesin
O ela gözlerin bendimi yakar
Sevdiğin almayan canından bıkar
Gel seni kaçıram bizim ovaya
Ben sevem el ala bana kim bakar
Vur davulcu vur davula güm güm gümlesin
Kız oğlanı sevmiş dünya malı neylesin
Kaynak: Doğan Yılmaztürk

Vur Destiye Gümlesin
Ha şirin nar ağacıyam
Kesme de bar ağacıyam
Ha şirin ha şirin ha şirin nar ağacıyam
Kesme de bar ağacıyam
Vur destiye gümlesin (ha şirin nar ağacıyam)
Arif olan dinlesin (kesme de bar ağacıyam)
Sevdiğini almayan (ha şirin nar ağacıyam)
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Sayfa 2729

Heç evlendim demesin (kesme de bar ağacıyam)

Kaynak: Hilmi Şahballı

Ha şirin nar ağacıyam
Kesme de bar ağacıyam
Ha şirin ha şirin ha şirin nar ağacıyam
Kesme de bar ağacıyam

Vurdu Beni

Destiden su dökülür (ha şirin nar ağacıyam)
Civan ömrüm sökülür (kesme de bar ağacıyam)
Sevmeden evlenenin (ha şirin nar ağacıyam)
Ahdan beli bükülür (kesme de bar ağacıyam)
Ha şirin nar ağacıyam
Kesme de bar ağacıyam
Ha şirin ha şirin ha şirin nar ağacıyam
Kesme de bar ağacıyam
Vur destiyi daşlara (ha şirin nar ağacıyam)
Elçe olsun guşlara (kesme de bar ağacıyam)
Sevmeden evlenenin (ha şirin nar ağacıyam)
İşi kalır düşlere (kesme de bar ağacıyam)

Bir dilbere gönül verdim
Ciğerimden vurdu beni
Sorman gardaş derdim yeğin
Ne aradı sordu beni
Hak cemal göz vermiş ona
Bakışı can katar cana
Keşke bir gel dese bana
Durduramaz ordu beni
Perişanım sinem yara
Aşkı beni yaktı nara
Çok gezdirdi peşi sıra
Oyaladı yordu beni

Kaynak: Mehmet Bülbül

Gönül aşk atına bindi
Sevdası sinemi deldi
Haşimi'yi inceledi
Şeceremden sordu beni

Vur Gardaş Sazın Teline

Söz: Aşık Haşimi
Kaynak: Aşık Haşimi

Vur gardaş sazın teline
Zım zım zıme zıme zım
O yar yanımda yok iken
Yaşamak neme lazım
Gün geçer zaman ağlar
Yay geçer keman ağlar
Yarinden ayrılanın
Gözleri yaman ağlar
Vur gardaş sazın teline
Zım zım zıme zıme zım
O yar yanımda yok iken
Yaşamak neme lazım

Vurma Oğlan
Vurma oğlan vurma ben de vuruldum
Ağ ellerim çarpa çarpa yoruldum
İmdat için direklere sarıldım
Vurma dinsiz oğlan ben sana n'ettim
Ağır mallarını ele mi sattım
Yoksa namusuna hile mi kattım
Vurma dinsiz oğlan gelini vurma
Kanlıdır ellerin sözüne uyma
Kaynak: Süleyman Yanık

Vurma Öfkeni Zincire

Kemerim var küpem var
Eğil eğil öpem yar
Uzak yoldan gelmişsin
Soğuk sular dökem yar

Toplama saçlarını
Dökülsün omuzlarına
Sevdanın dokunduğu
İpeklere tel olsun

Vur gardaş sazın teline
Zım zım zıme zıme zım
O yar yanımda yok iken
Yaşamak neme lazım

Vurma öfkeni zincire
Kabarsın dalga dalga
Türkülerle bu kavga
Göklerde dalgalansın
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Gel ısıt yüreğimi
Sarmaşık gibi sar beni
Mor menekşelerden önce
Kardelene sor beni
Öyle bükme boynunu
Alnın yüksekte kalsın
Güneşi özleyen sesin
Dağlarda yankılansın

Sayfa 2730

Darağacında bitti
Yirmi yaşın
Bir güzel öyküye
Yazıldı adın
İşitir sesini
Issız bozkırlar
Işığın içinde
Hep kalsın yeter

Kaynak: Ahmet Özdemir
Kaynak: Grup Mayıs Rüzgarı

Vuruldum (Dinleyin Ağalar)
Dinleyin ağalar derdimi bugün
Sözü şeker lebi bala vuruldum
Hatırımdan gitmez lale-i gülgun
Yanaklarda olan ala vuruldum
Eğnine giyinmiş firengi diba
Maarif madeni mahbub-u ziba
Erguvan mı bilmem kameti tuba
Boyu selvi gibi dala vuruldum
Mecnun gibi daim gezerim sahra
Cihana gelmemiş böyle dilara
Kemandır kaşları ruhleri hurma
Zenahdanda siyah hale vuruldum
Süruri der aşkın bahri boşandı
Beyaz gerdanına benler döşendi
Kırmızı lahuri kuşak kuşandı
İnce belde Kişmir şala vuruldum

Vurun Evlatlarım
Kara dağda düşman topu patlıyor
Asker hücum etmiş Kars'ı alıyor
Hırsınan hasımımız çatlıyor
(Bağlantı)
Vurun evlatlarım Allah aşkına
Şehit olanımızı cennet köşküne atın
Kars'ın kalesinde Yahni çölünde
Asker ilerliyor Gümrü yolunda
Halit Paşa önde tüfek elinde
Bağlantı
Halit Paşa der ki durmayın atın
Düşmanın da kökü gelsin büsbütün
Bozulmuş ordusu kaçıyor tutun
Bağlantı

Kaynak: Silleli Süruri
Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova

Vurulup Kalmışsın
Vurulup kalmışsın
Bir dağ yerinde
Geceme çığlık gibi
Gülüşün dolar
İşitir sesini
Issız bozkırlar
Işığın içinde
Hep kalsın yeter
Ömürler adanan
Tufandan geçtik
Bu kitaplar şiirler
Türküler senin
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Vurun Hoylu'ya Hoylu'ya
At üstünde peyman durur
Kargıyı sağdan savurur
Kırk yiğide ferman sorur
Vurun Hoylu'ya Hoylu'ya
Hey vurun hoylu'ya hoylu'ya
O ince uzun boyluya
Hoylu değil bu bir kale
Namı gitmiş dilden dile
Ne yakışır Çenlibel'e
Vurun Hoylu'ya Hoylu'ya
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Hey vurun Hoylu'ya Hoylu'ya
O ince uzun boyluya
Horsan dan Hoy dan gelmiş
Dört bir yana haber salmış
Tüm Acemi ele almış
Vurun Hoylu'ya Hoylu'ya
Hey vurun Hoylu'ya Hoylu'ya
O ince uzun boyluya
Ayvaz durmuş benden yana
Kurban olam şirin cana
Bağırdım Köse Kenan'a
Vurun Hoylu'ya Hoylu'ya
Hey vurun Hoylu'ya Hoylu'ya
O ince uzun boyluya
Kiziroğlu'm sağdan sağlı
Koca bey'im yiğit dağlı
Sol taraftan Demirc'oğlu
Vurun Hoylu'ya Hoylu'ya
Hey vurun Hoylu'ya Hoylu'ya
O ince uzun boyluya
Ya benimle kardaş olur
Ya ölümle yoldaş olur
Kurtulursa bir baş olur
Vurun Hoylu'ya Hoylu'ya

Sayfa 2731

Ha Köroğlu'm ha vuralım
Kargısın üçe kıralım
Gelin Hoylu'yu yoralım
Vurun Hoylu'ya Hoylu'ya
Hey vurun Hoylu'ya Hoylu'ya
O ince uzun boyluya
Kaynak: Köroğlu

Vuslatsız Sevgi
Yürüdükçe gölgem kayboldu benden
Vuslatsız sevdamdan usanır oldum
Ruhuma giydiğim candan bedenden
Belirdikçe aşkım utanır oldum
Çırpınır duramaz can kafesinde
Son sözü sonsuzluk son nefesinde
Kırıldı kalemim aşk celsesinde
Urgana sehpasız uzanır oldum
Tabip bildiğini nasıl söylesin
İster meçhul ister Mecnun eylesin
Dört mevsim içtiğim hazan neylesin
Öldükçe bedenim uyanır oldum
Kaynak: Uğur Işılak

Vücudum Şehrini

Hey vurun Hoylu'ya Hoylu'ya
O ince uzun boyluya

Vücudum şehrini seyran eylerken
Cihanda bulunmaz bir eşin dilber
Candan başka yoktur elde sermayem
O da sana kurban olsun can dilber

Bilir Koca Bey'im zati
Ülkelerde Vardır methi
Acemoğlu Sür Kır-At'ı
Vurun Hoylu'ya Hoylu'ya

Nice aşıkların sendedir meyli
Çok gezdim cihanı yoruldum hayli
Bir Şirin gelmemiştir bir de sen leyli
Bu can sana gurban olsun can dilber

Hey vurun Hoylu'ya Hoylu'ya
O ince uzun boyluya

Kaynak: Aşık Ferrahi

Bizim ellerin uşağı
Belinde Acem Kuşağı
Çenlibel'in tek koçağı
Vurun Hoylu'ya Hoylu'ya
Hey vurun Hoylu'ya Hoylu'ya
O ince uzun boyluya
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Ya Arap Oğlu Ya Arap Oğlu
Ya Arap oğlu ya Arap oğlu
Git Şam'a doğru git Şam'a doğru
Damdan düştü bir kedi
Pişmiş tavuğu yedi
Arabı da şak şak Arabı da şak şak
Ya Arap oğlu kırkında
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Elleri de sırtında
Ya Hacı Mahmut evlendi
Evlendi de halt etti
Arabıda fış fış Arabı da fış fış

Ya Bir Olar Ya İki
İsmi Pünhan nöçün menden küsürsen
Dost Mehriban ya bir olar ya iki
Bugün ölsem hamı deyer hayıfdı
Candan yanan ya bir olar ya iki
Sen şölesen etrafında fanaram
Bülbülünem gülşeninden kenaram
Her meclisde od tutuban yanaram
Derdim ganan ya bir olar ya iki
Hilal gaşa ne layıgdı o sürme
Meylin menden kesib üzün çöyürme
Cuma deyer her yetene sır verme
Sırrı bilen ya bir olar ya iki
Kaynak: Aşık Molla Cuma

Ya Eceldir Ya Didardır Ya Nasip
Kısmet verip bizi salan çöllere
Ya eceldir ya didardır ya nasip
Felek bizi saldı özge hallere
Ya eceldir ya didardır ya nasip
Kısmet verip çevre çevre yeldirdi
Bilmediğim hikmetlere daldırdı
Çekip ayrılığın okun doldurdu
Ya eceldir ya didardır ya nasip
Felek arka vermiş çerhin devine
Arıt kalbin evin iman sevine
Türlü dalga geldi gönlüm evine
Ya eceldir ya didardır ya nasip
Muhannettir dünyasını kayıran
Şol Gani Settar'dır açlar doyuran
Beni de sevgili yardan ayıran
Ya eceldir ya didardır ya nasip
Pir Sultan Abdal'ım der ki vardığım
Ulu dergahtır yüzler sürdüğüm
Bilmediğim hikmetleri bildiğim
Ya eceldir ya didardır ya nasip
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Sayfa 2732
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Ya Ha Ulu Kavak

Ya ha ulu kavak dalın gurusun (yana ulu kavak)
Dökülsün yaprağın suda çürüsün (dökülsün yaprağın

Sen bir ulu kavak yolda durursun (sen bir ulu kavak)
Gelene geçene dulda olursun (gelene geçene)
Yüksek odalarda mangal kömürü (yüksek odalarda)
Ellerimi yaktı martin demiri (ellerimi yakdı)
Mevlam güzellere versin ömürü (mevlam güzellere)
Kaynak: Ürgüplü Refik Başaran

Ya Hızır Semahı
Benim sevdiğimin şirin sözleri
Büyüdü gözümde ne bağlar oldu
Karınca yükünü fil çekmez oldu
Azdı zaman azdı ne çağlar oldu
Ya Hızır ya Hızır ne çağlar oldu
Talip gelmez oldu Pir nefesine
Elin alıp gitmez oldu yasına
Dağlar sindi tepeler gölgesine
Büyüdü tepeler ne dağlar oldu
Ya Hızır ya Hızır ne çağlar oldu
Nesimi yüzüldü Mansur asıldı
Ali düldüle bindi küffar basıldı
Nice uluslar haktan kesildi
Aktı kör pınarlar ne çaylar oldu
Ya Hızır ya Hızır ne çağlar oldu
Gönül turnam uçtu gitti gölünden
Bülbül vazgeçer mi gonca gülünden
Abdal Pir Sultan'ım çarkın elinden
Dideler yaş döktü kan ağlar oldu
Ya Hızır ya Hızır ne çağlar oldu
Kaynak: Feyzullah Çınar

Ya Rab Bu Ne Derttir
Ya rab bu ne derttir derman bulunmaz
Yar bu ne yaradır melhem bulunmaz
Benim garip gönlüm aşktan usanmaz
Varıp yare gider hiç geri dönmez
Aşık olan gönül aşktan usanmaz
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Ahiret korkusun bir pula saymaz
Aşk pazarıdır bu canlar satılır
Satarsın bu canı hiç kimse almaz
Dönüp de bakmaz
Dönüp dönüp sana öğüt verirler
Dünya malı ile gözün boyarlar
Aşık öldü deyi sala verirler
Ölen hayvan olur aşıklar ölmez
Aşık olan gönül aşktan usanmaz
Ahiret korkusun bir pula saymaz
Aşk pazarıdır bu canlar satılır
Satarsın bu canı hiç kimse almaz
Dönüp de bakmaz
Kaynak: Yunus Emre

Ya Resulallah
Alemlere rahmetsin
Nursun ya Resulallah
Şefaatkani sensin
Birsin ya Resulallah
Evliyanın rehberi
Pirsin ya Resulallah
Kainatın önderi
Sensin ya Resulallah
Her dertlerin dermanı
Emsin ya Resulallah
Yaradanın fermanı
Mim'sin ya Resulallah
Gönüllerin sultanı
Sensin ya Resulallah
Mü'minlerin hayranı
Gülsün ya Resulallah
Kaynak: Sabit İnce

Ya Sabır
Duyduk duymadık demeyin erenler
Üstü üste atıldı hin oldu sabır
Aşkın deryasına kaptan duranlar
Soysuza katıldı bin oldu sabır
Çevirdiler terse dümen kırıldı
Sütü bozuk soyguncular dirildi
İkrarsıza yolun postu serildi
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Çıkara satıldı cin oldu sabır
Başımıza taşlar yağdı yel esti
Gardaş gardaşından selamı kesti
Ozanlar yazanlar nedendir sustu
Üst üste yakıldı dün oldu sabır
Taştı sabır sığmaz oldu bendine
Düzen kurmuş iblis dölü kendine
Gerçeklerin misalinin haddine
Üstü üste çatıldı kin oldu sabır
Söz: Adem Aslandoğan

Yaban Eller
Ömür boyu aş aradım
Yaban ellerde ellerde
Gece gündüz iş aradım
Yaban ellerde ellerde
Kundaktaki yavru ile
Akın ettik gurbet ele
Kimse dönmez güle güle
Yaban ellerde ellerde
Alamancı Hollandacı
Genç ihtiyar ana bacı
Herkese düşmüş bir sancı
Yaban ellerde ellerde
Yurdumuzdan ayrı kaldık
Bir çok hayallere daldık
Döviz makinası olduk
Yaban ellerde ellerde
Der Mızrap neler ürettik
Beylere herşey yarattık
Genç ömrümüzü çürüttük
Yaban ellerde ellerde
Kaynak: Aşık Mızrap

Yaban Gülüm
Yaban gülüm açma yarinden uzak
Goncaların zamansız dökmesin yaprak
Gözden uzak olan gönülden ırak
Olmuyor sevda çekiyorum bak
Yaban gülüm yurdun olmasın dağlar
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Gel benim gönlümde dört mevsim bahar
Yaban gülüsün sen yarin yarim güller tez solar
Bağrımda aç dünya durana kadar
Kaynak: Mustafa Özcan

Yabandan Gel
Yabandan gel kömür gözlü yarim yabandan aslanım
(Bağlantı 1)
Ammnan yörü yörü
Kostak yörü yörü
Aman öyle değil
Şöyle yörü yörü
Aldım haberini garip çobandan aslanım
Beş yüz koyun aldım zalim babandan
(Bağlantı 2)
Daylak yörü yörü
Güzel öyle değil
Kasalak yörü yörü
Topalak yörü yörü

Sayfa 2734

Aldım haberini de garip çobandan
İmanım hey hey
Amman yörü yörü
Çapraz yörü yörü
Kostak yörü yörü
Yörü yörü yörü
Yaban ellerinden de özendim
Geldim aslanım hey hey
Amman yörü yörü
Çapraz yörü yörü
Kostak yörü yörü
Yörü yörü yörü
Gördüm cemalini de efendim
Geldim imanım hey hey
Amman yörü yörü
Çapraz yörü yörü
Kostak yörü yörü
Yörü yörü yörü

Yaban ellerinin karı ben olsam aslanım
Şu giden yosmanın yari ben olsam.

Yaban illerinde de yatmış
Uyumuş aslanım hey hey

Bağlantı

Amman yörü yörü
Çapraz yörü yörü
Kostak yörü yörü
Yörü yörü yörü

Pınarın başına yatmış uyumuş
Ela gözlerini uykularda bürümüş
(Evvel küçük imiş şimdi büyümüş)
Bağlantı
Yaban ellerinde eğlendim kaldım
Gördüm cemalini bağlandım kaldım
Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi

Yabandan Gel (Kostak Yörü)
Yabandan gel usul da boylu yarim
Yabandan aslanım hey hey
Amman yörü yörü
Çapraz yörü yörü
Kostak yörü yörü
Yörü yörü yörü
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Ela gözlerini de uyku
Bürümüş imanım hey hey
Şirin yörü yörü
Tek tek yörü yörü
Bebek yörü yörü
Kostak yörü yörü
Usul yörü yörü
Güzel yörü yörü
Yörü yörü yörü
Kaynak: Rıfat Çavuş

Yabandan Gel Kömür Gözlüm
Yabandan gel kömür gözlüm yabandan
(Aslanım hay hay)
Aldım haberini fakir çobandan
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

(Aslanım hay hay)
Ufacıksın dayanamam
Sözlerine inanamam
Yaban ellerinin gülü ben olsam
(Aslanım hay hay)
Şu giden yosmanın yari ben olsam
(Aslanım hay hay)
Ufacıksın dayanamam
Sözlerine inanamam
Kız pınar başında yatmış uyumuş
(Aslanım hay hay)
Ela gözlerini uyku bürümüş
(Aslanım hay hay)
Ufacıksın dayanamam
Sözlerine inanamam
Kaynak: Rıfat Çavuş

Yabanım (Sen Gidince)
Yabanım
Sen gidince yaban ellere
Soluksuz sevişmeler kime kaldı
Yabanım
Sen gidince yaban ellere
Hüzünlü türkülerim kime kaldı
Kime kaldı
Sen gidince memleket gurbet
Sevgiler nefret
Sen gidince umutlar hasret oldu
Yabanım

Sayfa 2735

Yol uzun gurbet acı
Dağlar var ara yerde
Yol verin geçeyim dumanlı dağlar
Dağların ardında nazlı yar ağlar
Kaynak: Sadettin Kaynak

Yad Eller Duymadan
Yaylaya giderken
Yolun olayım
Elinde kuruyan
Gülün olayım
Ağzında söyleyen
Dilin olayım
Yad eller duymadan
Sar beni beni
Ateşim yanıyor
Dumanım tütmez
Söylediklerimi
Duymaz işitmez
Ne beni alır
Ne de terk etmez
Yad eller duymadan
Sev beni beni
Ben sana aşığım
Yolum şaşırdım
Sarp kayadan beni
Dağdan aşırdın
Gece gündüz
Hayaline düşürdün
Yad eller duymadan
Sar beni beni
Kaynak: Bahar Alkaya

Kaynak: Servet Kocakaya

Yad Eller Aldı Beni
Yad eller aldı beni
Taşlara çaldı beni
Yardan ayırdı felek
Gurbete saldı beni
Yol verin geçeyim dumanlı dağlar
Dağların ardında nazlı yar ağlar
Düştüm onulmaz derde
Nerde yiğidim nerde
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Yadıma Düşdü (Denizde Lepe Var)
Denizde lepe var göyde bulud var
Günde durna keçir göyden yüz gatar
Bahdım üfüglere hezin ahşamlar
O melum durmağın yadıma düşdü
Bah yaşıl Krımda yarpaglar solub
Ele bil tebiet işden yorulub
Herden gerib-gerib gözlerin dolub
Boynunu burmağın yadıma düşdü
Könlüm sensiz ağlar seninle güler
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Ata olmayanlar bunu ne biler
Tutub çarpayının yanından seher
Ayağa durmağın yadıma düşdü
Kaynak: Resul Rıza

Yağar Yağmur Yer Yaş Olur
Yağar yağmur yer yaş olur
Uçan da kuşlar bidanem sarhoş olur
Bade içen bir hoş olur
Ah gidi baygın baygın ben olaydım
Kokulacak gülün ben olaydım
Halime de kızının uçkuru
Çözmem diye hıçkırı
Yağar yağmur kirsesine
Avrupa da dökmüş fidanım ensesine
Ben bilirim aman aman yar sesine
Halime de kızının uçkuru
Çözmem diye hıçkırı
Yağar yağmur burgam burgam
Kadifeli yastık telli yorgan
Saracaksan işte gerdan aman aman

Sayfa 2736

Dağı taşı dolandırır
Ahım tutar süründürür
Yağma yağmur
Esme bre deli rüzgar
Yarim yoldadır
Kaynak: Kemal Altınkaya

Yağmur (Nice Uzaklardan)
Nice uzaklardan süzülür gelir
Toprağa bereket getiren yağmur
Sıcak vurur buhar olur yükselir
Susuza suyunu yetiren yağmur
Bazen, gece gündüz durmadan yağar
Kıtlığı bolluğa yokluğu varlığa boğar
Yağınca insanın içine mutluluk doğar
Bütün canlı varlıklar sana muhtaçtır yağmur
Bazen dolu yağar eriyip sel olur
Bazen deli yağar birikip göl olur
Bazen gönüllerde açan gül olur
Hafiften ince ince dökülen yağmur

Ah gidi baygın ben olaydım
Kokulacak gülün ben olaydım

Kasım der ki bazen iyilik edersin
Canın sıkıldı mı çekip gidersin
Nice canlıları sel olup yersin
Zamansız kararsız yağmayan yağmur

Kaynak: Osman Acarol

Kaynak: Kasım Karşı

Yağma Yağmur

Yağmur Kuşu (Düşmedin Elden)

Bulut gelir seher ile
Çiçek açar bahar ile
Herkes sarılmış ile

Düşmedin elden ayaktan
Giyindir alları
Esiyor başında hala
Kavak yelleri

Yağma yağmur
Esme bre deli rüzigar
Yarim yoldadır
Bulut gelir pare pare
Dörtü aktır dördü kare
Sen açtın sineme yare
Yağma yağmur
Esme bre deli rüzigar
Yarim yoldadır
Bulut gelir duman ile
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Öt bakalım yağmur kuşu
Geçelim bu kışı
Kar altında bahar düşü
Açar yolları
Çoğu sende azı değil
Gönül buna razı değil
Yüzümde yar yüzü değil
Sevda çölleri
Geri al artık ömründen
Verdiğin yılları
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Sayfa 2737

Bekliyor seni dağların
Yaban gülleri

Aman da Allah aman al başımdan sevdayı
Genç yaşımda zından ettin dünyayı

Kaynak: İbrahim Karaca

Evlerine ben varamadım gazelden
Sokağına çıkamadım güzelden
Kız ben seni sever idim ezelden

Yağmur Yağar Amanın Aman
Yağmur yağar amanın aman
Her dereler kadınım sel olur of
Gurbete gidenin yarin el alır of
El almazsa amanın aman
Yanar yanar kadınım kül olur of
Amandır aman allah al başımdan sevdayı
Genç yaşımda aman zindan ettin dünyayı
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Yağmur Yağar Benim Garip Başıma

Aman da Allah aman al başımdan sevdayı
Genç yaşımda zından ettin dünyayı
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Yağmur Yağar Göl Olur
Yağmur yağar göl olur
Akar gider sel olur
Benim bir sevdiğim var
Onu da bu gün el alır

Yağmur yağar benim garip başıma
Göz koydular ekmeğime aşıma
Doyamadan dolu dolu yaşıma
Bir yalana gitti ömrüm ağlarım

(Bağlantı)
Aman yar canım yar
Benim sende gözüm var
Digel artık nazlı yar
Benim ol sen güzel yar

Dostlar vurdu bu bağrıma hançeri
Neler gördüm neler çektim neleri
Kimse bilmez bağrımdaki dertleri
Bir yalana gitti ömrüm ağlarım

Yağmur yağar göllere
Akar gider çöllere
Sen gelin odun gittin
Beni de koydun ellere

Kaynak: Bilal Ercan

Yağmur Yağar Dere Tepe Sel Olur
Yağmur yağar dere tepe sel olur
Su toplanır oda oda göl olur
Candan seven vefa bulmaz ayrılır
Hasret bitmez birbirine el olur
Sevenlerin tükenir mi cefası
Sürülmez mi güzellerin sefası
İki gönül ister ise Mevla'dan
Kabul olur güzellerin duası
Kaynak: Hüseyin Er

Yağmur Yağar Dereler Sel Alır
Yağmur yağar her dereler sel alır
Gurbete gidenin yarin el alır
El almazsa yanar yanar kül olur
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Bağlantı
Kaynak: Ahmet Cankat

Yağmur Yağar Her Dereler
Yağmur yağar her dereler sel alır
Gurbete gidenin yarin el alır
El almazsa yanar yanar kül olur
Aman da aman al başımdan sevdayı
Genç yaşımda zından ettin dünyayı
Evlerine ben varamadım gazelden
Sokağına çıkamadım güzelden
Kız ben seni sever idim ezelden
Aman da aman al başımdan sevdayı
Genç yaşımda zından ettin dünyayı
Kaynak: Hisarlı Ahmet

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Yağmur Yağar Kayalara Islanır
Yağmur yağar kayalara ıslanır
Dosttan bir armağan gül geldi bize
Benim yarim al giyinir süslenir
Şirin leblerinden bal geldi bize
Şu alem maksuda erdiği zaman
Hakkın didarını gördüğü zaman
Terazi mizanı kurduğu zaman
Yeşil benli olan el geldi bize
Muhammet Ali'dir elinde asa
Turda tecelliyi seyretti Musa
Ruhül Kudüs oldu Hazreti İsa
Meryem'in zülfünden tel geldi bize
Şu gönlüm muhabbet ister dostundan
Evladı Resuldür kadim postundan
İçenler mest olur dolu destinden
Muhammet Ali'den kul geldi bize
Daimi der bu aşk beni coşurur
Dalgaları gelir serden aşırır
Dağlarda dolaşan izin şaşırır
Hakikate giden yol geldi bize

Sayfa 2738

Yağmur yağar tıpır tıpır yerlere
Ben ağlarım yalan gelir ellere
Pusulam da çıkmış askere gidiyon
Ben gidersem sarar mısın ellere
Hacce de gelin etme de bana bu nazı
Al eline çift telli vur sazı da vur sazı
Hacce de gelin eklem şalvar dikiyor
Bu ayrılık bellerimi büküyor
Kaynak: Mustafa Öztürk

Yağmur Yağar Yer Yaş Olur
Yağmur yağar yer yaş olur
Uçan kuşlar bir hoş olur
Gelin olan meyhoş olur
Ana ölem ben ben gidiyorum
Anamı babamı terk ediyorum
Yağmur yağar ufak ufak
Elleri kınalı yüzü duvak
Nerden çıktı ayrılmak
Ana ölem ben ben gidiyorum
Anamı babamı terk ediyorum

Kaynak: Aşık Daimi

Yağmur Yağar Şıpır Şıpır
Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi
Eriyorum ben de çürük duz gibi
Gocanınan geçincemen yok ise
Boşan da gel gabülümsün gız gibi
Gelin gız gibi
Evlerinin önü bulgur dibeği
Dibeğe vurdukça oynar göbeği
Gocan güçcük nerden aldın bebeği
Ah bebeğin bubası ben olaydım
Gelin ben olaydım
Çadır gurdum şu yaylanın düzüne
Aynalı martini aldım dizime
Varın söylen o yosmanın gızına
On beş sene az geliyor gözüme
Beyler gözüme

Yağmur yağar tıpır tıpır
Gözümden akar şıpır şıpır
Gelin ettik ya Rab şükür
Ana ölem ben ben gidiyorum
Anamı babamı terk ediyorum
Kaynak: Aziz Çelik

Yağmur Yağar Yerlere
Yağmur yağar yerlere
Su birikir göllere
Nasıl kurban olayım
Ağzındaki dillere
(Bağlantı)
Oy gülüm
Gülüm gülüm sümbülüm
Oy gülüm vay gülüm
Gülüm gülüm sümbülüm

Kaynak: Halil Bişi

Yağmur Yağar Tıpır Tıpır Yerlere
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Giderken bize uğra
Kebabı köze doğra
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Benden başka seversen
Dermansız derde uğra
Bağlantı
Kaynak: Emin Bektöre

Yağmur Yağar Yol Bayler

Sayfa 2739

Koyun çobanlarına
Ağla dedim ağlayor ağlamanın gülleri
Bülbül gibi söylüyor Feride'nin dilleri
Hastane önünde çınar ağacı
Dökülmüş yaprağı kalmış ağacı
Doktor sende yok mudur Feride'nin ilacı

Yağmur yağar yol bayler (ah anem)
Dayleri duman bayler
Gurbete giden gızları (amanın)
Ciğerciğini dert bayler (anam benim)

Ağla dedim ağlayor ağlamanın gülleri
Bülbül gibi söylüyor Feride'nin dilleri

Anaya hasıret gızlar
Bubaya hasıret gızlar
Ney illerin evine

Yağmur Yağmur Yağ Üstüme

Enişe gel enişe (ah anem)
Bu yokuş yordu beni
Yokuş yormadı beni (amanın)
İllerin gahrı yordu (anam benim)
Anaya hasıret gızlar
Bubaya hasıret gızlar
Ney illerin evine
Arpa buğday seçolur (ah anem)
Ayrılmamız geç olur
Ayrılıp da giderken (amanın)
Halim benim güç olur (anam benim)

Kaynak: Hasan Ateşbahar

Bülbülüm nevale düştüm
Bir gülüm hayale düştüm
Gel gör ki ne hale düştüm
Çöktü koca dağ üstüme
Bir mecnunum çöllerdeyim
Turna oldum göllerdeyim
Kapkaranlık ellerdeyim
Güneşim ol doğ üstüme
İstersen gül bağın olam
Dalında yaprağın olam
Başı karlı dağın olam
Bulut bulut ağ üstüme

Anaya hasıret gızlar
Bubaya hasıret gızlar
Ney illerin evine

Ardım boran önüm tipi
Hasretin derindir dibi
Susuz kaldım çiçek gibi
Yağmur yağmur yağ üstüme

Ekmek yedim terledim (ah anem)
Çıktım at eyerledim
Anam gelecek deye (amanın)
Goçu gurban eyledim (anam benim)

Bülbül oldum neva bilmem
Dertli doğdum deva bilmem
Can Nuri’yim vefa bilmem
Gelip geçti çağ üstüme

Anaya hasıret gızlar
Bubaya hasıret gızlar
Ney illerin evine

Kaynak: Nuri Can

Kaynak: Osman Erdem

Yağmur Yağıyor Dere Tabanlarına
Yağmur yağıyor yağmur
Dere tabanlarına
Anan seni veriyor
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Yağmur Yüreklim
Son vapur da ayrıldı limandan
Son tren içimi çizip de geçti
Birbir ışıkları söndü odaların
Kapılar gözlerine uykuları kapadı
Yarim yağmur yüreklim uyuyor musun
İçimde kırılır kalır ağlayan sesin
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Sayfa 2740

Susar yüreğimde yüzün soluğun susar
Sarılıp yarama gitsen çare değil ki
Yüreğimde yangın çıkar bu şehir yanar
Oy dilsizim oy gülmezim yağmur yüreklim
Oy çiçek bakışlı yarim rüzgarım benim
Sensiz yaralıdır zaman yıllar yaralı
Sararır içimde hüznün ömrüm sararır
Belki kavuşamam sana ölüm de gelir
Bulutlara yazdım seni yağmur yüreklim

Boyun eğmez kasırgaya gelincikler
Karda açar kardelen ışığa uzanır
Sende dik dur fırtınaya
Ayağa kalk
Seni bekliyor
Kaybolan çocukların anaları
Ve genç kızların düşleri
Doğmamış çocuklar
Ve yağmursuz topraklar
Ayağa kalk
Kaynak: Tuncay Akdoğan

Oy dilsizim oy gülmezim yağmur yüreklim
Oy çiçek bakışlı yarim rüzgarım benim
Kaynak: Onur Akın

Yağmurlar Yağar Sicim Sicim
Yağmurlar yağar sicim sicim
Yar geliyoru dost geliyoru bizim için
Kız ölüyorum senin için
(Bağlantı)
Galata basması
Urumeli yosması sarsak olmaz mı
Ellilik altını yirmilik altını
O beyaz gerdana taksak olmaz mı
Yağmurlar yağar taş üstüne
Yar sürme çekmiş kız sürme çekmiş kaşın üstüne
Yar ne derse baş üstüne
Bağlantı
Kaynak: Raif Sarı

Yağmursuz Topraklar

Yağsın Yağmurlar
Yağsın da yağmurlar
Duman göğü alsın
Şu ölümlü dünyada
Herkes sevdiğin alsın
Dala bakır asılmaz
Kuru budak yasılmaz
Karşı karşı konuşmayla
Deli gönül yasılmaz
Kaynak: Ahmet Durak

Yahşıdır (Mihrali Bey)
Bir yiğidin aslı kökü düz olsa
Bahar sanki günü günden yahşıdı
Gezeğen arvattan güleğen gızdan
Merdin gapısında iti yahşıdı
O saget gönlümden bu saget olmaz
Bade içmeyenle gönül mest olmaz
Yağın bilki köhne düşman dost olmaz
Yahın gitmektense genden yahşıdı

İnsan kardeşim yoldaşım sevgilim
Ayağa kalk ele geçir yaşamını
Yarat yeniden birlikte özgür yaşamayı
Çocuklarına toprağı sun
Yaşamı yaratan aşkı
Doğayı ve güzel insanı

Sana kurban olan ey Şah–ı Merdan
Aşık Elesker'i kurtar bu dardan
Selem yeyenlerden ürüşvet hordan
Menim saz çalmağım onan yahşıdı

İçimizdeki şiddet dönüşünce sevgiye
Yeşermeye başlar en güzel dünya
Sevgiz kalırsa savrulur insan
Boyun eğer sonsuz karanlıklara

Yahya Beyi
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Kaynak: Göğceli Elesker

Yahya beyi çevirdiler
Kurşun ile devirdiler
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Nazlısından ayırdılar
Yahya beyi yahya beyi
Emmim atlı kendim yaya beyi
Çiğ yumurta soyulur mu
Yahya beye doyulur mu
Yahya beye kıyılır mı
Yahya beyi yahya beyi
Emmim atlı kendim yaya beyi

Sayfa 2741

Üst üste gelince musibet bela
Gurbetimiz yaslı ağlıyor sıla
Ağaç yaralıdır güç ver sen dala
Senden başkasına boyun eğmedik
Gölge aldatsa da kalpte yer etmez
Saflar sıklaşınca şüphe yer etmez
Varıp coşan gönül başka yar etmez
Senden başkasına gönül vermedik

Kaynak: Ozan Erdal

Yakar Mı Yakar
Mevlam emreylese gökte güneşe
Zerresi dünyayı yakar mı yakar
Kamber Arzu için suda boğuldu
Mecnun da Leyla'yı yakar mı yakar
Bir yanı ışıktır bir yan karanlık
Bazı su durudur bazı bulanık
Kuşlar havadadır sularda balık
Ah çekse deryayı yakar mı yakar
Çalışıyor görür müsün arıyı
O da sever çiçeklerden sarıyı
Bir ana kuş görmez ise yavruyu
Daldaki yuvayı yakar mı yakar
Dünya aynı yerde durur ha durur
Güneşin ateşi her yan kurutur
Esmez ise rüzgar yağmazsa yağmur
Ekinler tarlayı yakar mı yakar

Rabbim rahmetinden ayırma bizi
Kollarda takat yok ciğerde sızı
Önümde bekliyor bir kara yazı
Senden başkasına “eman” demedik
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Yakışır Allar Sana
Yakışır allar sana
Bakışır eller sana
Yürüdükçe hu çeker
Bastığın yerler sana
Karşıda fil otlanır
Bu derde kim katlanır
Necibe'nin aşkından
Gökyüzü bulutlanır
Kaynak: Muzaffer Sarısözen

Yakışır Dağlar (Çukurova)

Aşık olan kurtulur mu sızıdan
Ne anladın gönlüm sen bu yazıdan
Bir koyun var ki ayrılırsa kuzudan
Meleşir yaylayı yakar mı yakar

Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Çimenlerin kar suyuna doyarken
Pınarların çağlar akışır dağlar
Cennet desem size yakışır dağlar

Çobanoğlu gündüz olur gecesi
Ne yandan geliyor bu acı sesi
Bir evladın olur ise acısı
Anayı babayı yakar mı yakar

Afşar obaları çözülür konar
Güzeller suyundan içer de kanar
Beylerimiz ata pek yaman biner

Kaynak: Aşık Murat Çobanoğlu

Ceylanların gezer tokuşur dağlar
Cennet desem size yakışır dağlar

Yakarış (Tövbe İle Geldik)
Tövbe ile geldik işte huzura
Gönlümüz meyleder bazen hazıra
Ufkumuz daraldı düşürme zara
Senden başkasını derman bilmedik
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Yücelerde namlı namlı karın var
Engininde dem sürülen yerin var
Binboğa denilen koca pirin var
Baş kaldırmış bana bakışır dağlar
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Cennet demek size yakışır dağlar
Meşelerin yeşil yaprak donanır
Kara taşlar bir birliğe inanır
Yaylacılar bağrınıza gönenir
Güzellerin yanar tutuşur dağlar
Cennet desem size yakışır dağlar
Ferhat derler bu dağları delene
İtibar edilmez her dem yalana
Sizden ayrı ömrüm gitti talana
Sümbül niçin yaslı bakışır dağlar
Cennet desem size yakışır dağlar
Sarı çiçek servan kurmuş oturur
Yağmur ilen susuzluğun bitirir
Bir yel eser rahiyasın getirir
Laleden sümbülden kokuşur dağlar
Cennet desem size yakışır dağlar
Dadaloğlu size bakar sevinir
Sevinirken kalbi yanar göyünür
Yar yitirmiş dertleriyle dövünür
Yas ilen sevincim yıkışır dağlar
Cennet desem size yakışır dağlar

Kaynak: Dadaloğlu

Sayfa 2742

Kalbe mayın değil güller döşedin
Sulh ile evlenip zulmü boşadın
Zincirle çevrilmek hiç yakışır mı
İlimde sanatta oldun hep öncü
Her kavime kucak açtın birinci
İnançlar için de değildin kinci
Uç olup sivrilmek hiç yakışır mı
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Yakışmıyor (Ey Nazlı Cananım)
Ey nazlı cananım konuş
Susmak sana yakışmıyor
Meltem rüzgarı olmuş
Esmek sana yakışmıyor
Kaşlarını çattın neden
Çok şey mi istedim senden
Selamı sabahı benden
Kesmek sana yakışmıyor
Yakın olsun sana aram
Sensiz hayat bana haram
Nereye gitsen bende varam
Gitmek sana yakışmıyor
Sen Ergün'ü durma taşla
Her ne işin varsa başla
Kusurum varsa bağışla
Küsmek sana yakışmıyor

Yakışır Mı (Güneş Doğuyorsa)

Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Güneş doğuyorsa sabahım yakın
Oluğunda donan su akışır mı
Hedefsiz rüzgara çift kanat takın
Kum gibi savrulmak hiç yakışır mı

Yakma Beni Nara Güzel

Göç var iken gök ötesi fezaya
Planlamanı yap dön gel hizaya
Özüyle didişen kalır kazaya
Düz yolda devrilmek hiç yakışır mı
Asırlık dertlere hep denge oldun
Zorluk karşısında bükülmez koldun
Suyun mu kesildi sarardın soldun
Tel gibi kıvrılmak hiç yakışır mı
Daim hür düşündün özgür yaşadın
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Yanarım aşkınla ezel
Yakma beni nara güzel
Ömür fani olur gazel
Yakma beni nâra güzel
Yapma güzel bunca nazı
Bulmadan baharı yazı
Akort tutmaz gönül sazı
Yakma beni nara güzel
Seyyah oldum aşkınla ben
Yanar dağa döndü sinem
Sakiler içtim dembedem
Yakma beni nara güzel
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Sayfa 2743

Mevlevi der üzme canı
Koyanlar gider bu hanı
Seversen güzel mevlayı
Yakma beni nara güzel

Mevsim mevsim üzerinden
Gelip geçtik yalan dünya
Dertle zaman bağlarında
Solup geçtik yalan dünya

Kaynak: Aşık Mevlevi

Attın kahrın ortasına
Ne haldeyiz bizi sına
Bu kainat deryasına
Dalıp geçtik yalan dünya

Yalan Dünya
Yalana da deli gönül yalana
Yedi iklim çar köşeyi dolana
Soğuk sulu yaylalarda sulana
Meğer bu dünyanın sonu yoğ imiş
Bayrak çekip padişahlık sürmedim
Gurbet ilde inim inim imledim
Kulak verdim dört köşeyi dinledim
Arkam sıra gıybet eden çoğ imiş
Başına bağlamış ibrişim poşu
Her daim böyledir feleğin işi
Tırnağın var ise başını kaşı
Kardaştan kardaşa fayda yoğ imiş
Karac'oğlan der ki yorup yormadan
Ben usandım el işine yelmeden
Çok yaşayıp miğnet ile ölmeden
Az yaşayıp bir dem sürmek yeğ imiş
Kaynak: Karacaoğlan

Yalan Dünya (Dünya Dedikleri)
Dünya dedikleri hayale sığmaz
Hayaller içinde kalasın dünya
Bu yalan dünya kimseye kalmaz
Yalanlar içinde yanasın dünya
Cennet dedikleri yalan dünyadır
Acıyı çeken garip bünyedir
Varlıkları belli eden künyedir
Cennetin olmuş cehennem dünya
Kasım der ki bu dünyadan usandım
Yalan dünyayı bir cennet sandım
Hayalcı yalancı dünyaya kandım
Hayaller içinde kalasın dünya
Kaynak: Kasım Karşı

Yalan Dünya (Mevsim Mevsim)
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Çöktü ruhumuzun köşkü
Bitti gönlümüzün meşki
Yalnız senden tanrı aşkı
Alıp geçtik yalan dünya
Yüreğimde bir ateş var
Başka kula vermez zarar
Yana yana aşkta karar
Kılıp geçtik yalan dünya
Silinmeyen yazım kara
Talih benzer bir çift zara
Derdimizi her diyara
Salıp geçtik yalan dünya
Yaktık aşkın çırasını
Sile sile kalp pasını
Sende cevherin hasını
Bulup geçtik yalan dünya
Kaynak: Mehmet Çakırtaş

Yalan Dünya (Nice Şahları)
Nice şahları tahtından
Endirirsin yalan dünya
Nice beyleri ahtından
Döndürürsün yalan dünya
Yalan dünya yalan dünya
Zalimlere kalan dünya
Bizden evvelkiler hani
Yedin doymadın çok canı
Nice mülkü Süleyman'ı
Kandırırsın yalan dünya
Yalan dünya yalan dünya
Zalimlere kalan dünya
Dönüyorsun sine sine
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Sayfa 2744

Bıkıp usanmadın yine
Çoğun eşeğe tersine
Bindirirsin yalan dünya

Gelmesin meydana yalan gelmesin
Talip olup pir dehmanın tutmayan
Gelmesin meydana yalan gelmesin

Yalan dünya yalan dünya
Zalimlere kalan dünya

Günahımla destan eder aşk beni
Ekabirlik etsem yüke koş beni
Terceman ortağı tarik düşmanı
Gelmesin meydana yalan gelmesin

Yeşertin bahçen bağını
Birde kurdur tuzağını
Nicesinin ocağının
Söndürürsün yalan dünya
Yalan dünya yalan dünya
Zalimlere kalan dünya
Üstündağ vefa yok sende
Söyle ne kaldı bende
Aslanı çakal önünde
Sindirirsin yalan dünya
Yalan dünya yalan dünya
Zalimlere kalan dünya

Ebsem durur iken yoldan sapıcı
Cahil olmuş gördüğünü açıcı
Şarlar harap ediyor evler yıkıcı
Gelmesin meydana yalan gelmesin
Ta ezelden yazılmıştır yazıda
Keramet sofrada mürvet gazide
Can temenna kılsın gerçek özüde
Gelmesin meydana yalan gelmesin
Şah Hatayi'm okuyuben yazarım
Türab oldum ayaklarda tozarım
Devşirdim dükkanım kurdum pazarım
Gelmesin meydana yalan gelmesin

Kaynak: Orhan Üstündağ
Kaynak: Şah Hatayi

Yalan Dünya Sana Bel Mi Bağlarım
Yalan dünya sana bel mi bağlarım
Hani benim önüm sıra gelenler
Ölüm var derlerdi ben inanmazdım
Duydum essah imiş öldü diyenler
Yaratmıştır insan ile hayvanı
İnsanda emanet koydu bu canı
Üç yüz altmış altı peygamber hanı
Bizi kor mu ya onları alanlar
Şöyle bir günahkar kul türemişam
Bilemem ben feleğe neylemişam
Feleğin burcunu çok aramışam
Bel mi bağlar şu dünyayı görenler
Pir Sultan Abdal'ım gezerek gelir
Elinde defteri yazarak gelir
Sıra dolanarak bize de gelir
Ölmez imiş bizim için ölenler
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Yalan Gelmesin (İkrar Verip)

Yalan Mıyım Hayal Mıyım Yaradan
Bana bir damladan verdin bu canı
Yalan mıyım hayal mıyım yaradan
Tanımadım anlamadım ben beni
Yalan mıyım hayal mıyım yaradan
Gönül pınarından içtim bir yudum
Her varlıkta bin bir ismini duydum
Doğarken ölürken ben gene buydum
Yalan mıyım hayal mıyım yaradan
Akarsu dalımı keser budarım
Az mıyım çok muyum ben ne kadarım
Evvel bir ahir toprak olur giderim
Yalan mıyım hayal mıyım yaradan
Kaynak: Muhlis Akarsu

Yalan Sevdiğim
Çiçek çiçek açıp ağaçlarımda
Yaprak yaprak dalda solan sevdiğim
Damla damla akıp göz uçlarımda
Derya derya kalbe dolan sevdiğim

İkrar verip bir ikrara gitmeyen
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Sayfa 2745

Bazen bir alevsin avuçlarımda
Bazen bir menekşe yamaçlarımda
Bazen bir rüzgarsın kır saçlarımda
Tutam tutam başım yolan sevdiğim

Rehbersiz bir yol alınmaz
Aldım diyen yalan söyler

Bir zaman ömrümüz yazdı bahardı
Ne bülbül ah eder ne gül ağlardı
Dört mevsim kalplerde bir aşk yanardı
Şimdi bir külleri kalan sevdiğim

Yalana Döndü

Kalmadı içimde sevgiye bir yer
İşkenceye döndü saatler günler
Yüreğim bir mezar sığmaz ölüler
Sonsuz acılara salan sevdiğim
Benimdir çileler bu ayrılıklar
Dinmeyen gözyaşı bu hıçkırıklar
İçimde bin özlem bin kahır var
Anladım bu dünya yalan sevdiğim
Kaynak: Nuri Can

Yalan Söyler (Şu Dünyanın)
Şu dünyanın ötesine
Vardım diyen yalan söyler
Baştan başa sefasını
Sürdüm diyen yalan söyler
Ark kazarlar arkın arkın
Felek çevirmedi çarkın
Bu dünyada malım mülküm
Vardır diyen yalan söyler
Oğul dinlemez atayı
Dilden çıkarmaz hatayı
Pişmeden çiğ yumurtayı
Soydum diyen yalan söyler
Kur' ağaçta olur gazel
Kendi okur kendi yazar
Ahtı bütün hüsnü güzel
Vardır diyen yalan söyler
Avcılar avlarlar bazı
Hakka ederler niyazı
Daim beş vakit namazı
Kıldım diyen yalan söyler
Şah Hatayi'm der varılmaz
Varılırsa da gelinmez
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Kaynak: Şah Hatayi

Gam çekmekten gönül yere serildi
Aşkın dev selleri durdu duruldu
Doğru söyleyene sehpa kuruldu
Yiğitlik meydanı talana döndü
Bakınca ufuktan duman görünür
Yar beklemek uzun zaman görünür
Dostum ateşte hal yaman görünür
Dillerin balları yalana döndü
Bülbül figan etti gül yaralandı
Nara düştüğümden ten karalandı
Padişah başında taht parelendi
Kim kamil kim cahil dolana döndü
Puslandı gözlerim göremez oldum
Ne işe ne güce yaramaz oldum
Kesiler dilimi soramaz oldum
Kadir-i vuruldu virana döndü
Kaynak: Kadir Tanrıkulu

Yalancı (Ah Seni Düzenci)
Hani size misafirdim saz ile
Gönül aldı eda ile naz ile
Sen beni kandırdın yalan söz ile
Hayatıma sebep oldun yalancı yalancı
Ah seni seni düzenci
Ben seni sözüne sadık sanardım
Gece gündüz hayalinle dönerdim
Hıçkırıklar duysam seni anardım
Hayatıma sebep oldun yalancı yalancı
Ah seni seni düzenci
Çırakman'ım sözlerime merd oldu
Göremezsem yüreğime dert oldu
Elin köyü gyrı bana yurd oldu
Hayatıma sebep oldun yalancı
Ah seni seni düzenci
Kaynak: Hüseyin Çırakman

Yalancı Dünya
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Bütün dertlerini bana mı verdin
Gam küpü müyüm ben yalancı dünya
Zalim tuzağını bana mı kurdun
Gam küpü müyüm ben yalancı dünya
Haktan özge benim imanım mı var
Tertemiz kalbimde gümanım mı var
Şad olup gülecek zamanım mı var
Gam küpü müyüm ben yalancı dünya
Ah u zara düştüm geçmez günlerim
Ah çekerek kendi derdim dinlerim
Meftuni derdimle yanar inlerim
Gam küpü müyüm ben yalancı dünya
Kaynak: Aşık Meftuni

Sayfa 2746

Yalanimiş
Yalanimiş dost bildiğim insanlar
En kötü günümde yalnız bıraktı
Arz eyleyim dedim kendi halimi
Dili zehir dedi sözü zemberek
Gülünce yüzüme dostum sanmıştım
Aldanıpta dertlerimi yavmıştım
Bunca yıllar yalanlara kanmışım
Gerçek acıimiş yalan zemberek
Kocabaşım söyler bunca sözleri
Ağlar oldu artık kendi gözleri
Dostu olmayınca tutmaz dizleri
Yollar diken diken hallar zemberek

Yalancı Dünyaya Konup Göçenler

Kaynak: Ramazan Kocabaş

Yalancı dünyaya konup göçenler
Ne söylerler ne bir haber verirler
Üzerinde türlü otlar bitenler
Ne söylerler ne bir haber verirler

Yalanmış (Bir Huri Sandığım)

Kiminin başında biter ağaçlar
Kiminin başında sararır otlar
Kimi masum kimi güzel yiğitler
Ne söylerler ne bir haber verirler
Toprağa gark olmuş nazik tenleri
Söylemeden kalmış tatlı dilleri
Gelin duadan unutman bunları
Ne söylerler ne bir haber verirler
Kimisi dördünde kimi beşinde
Kimisinin tacı yoktur başında
Kimi altı kimi yedi yaşında
Ne söylerler ne bir haber verirler

Bir huri sandığım melek bildiğim
Kurduğum hayaller meğer yalanmış
Sevdiğim övdüğüm yüze güldüğüm
Gördüğüm hayaller meğer yalanmış
Kaşların gözlerin bakışlarından
Türküler nağmeler yakışlarından
Koşturdun peşinden nakışlarından
Sorduğum hayaller meğer yalanmış
Kul Kevseri girdin benden içeri
Damarıma girdin kandan içeri
Seni çok sevmiştim candan içeri
Yorduğun hayaller meğer yalanmış
Kaynak: Aşık Kevseri

Yalgızam Yalgız (Senede Kalmaz)

Kimisi bezirgan kimisi hoca
Ecel şerbetini içmek de güç a
Kimi ak sakallı kimi pir koca
Ne söylerler ne bir haber verirler

Könlüm senin esirin
Galbim senindir yar
İnsaf eyle hoş sözle
Meni gel dindir yar

Yunus der ki gör takdirin işleri
Dökülmüştür kirpikleri kaşları
Başları ucunda hece taşları
Ne söylerler ne bir haber verirler

Söyle nedir bu edalar
Bu işve bu naz
Vallah ay gız bu gözellik
Sene de kalmaz

Kaynak: Yunus Emre

Yalgızam yalgız
Gel meni möhnete oda salan vefasız
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Sayfa 2747

Söyle nedir bu edalar bu işve bu naz
Geder ay gız bu gözellik sana da galmaz

Yallah şufer yallah
Apar beni

Dağlar başı dumandır
Aman Allah yar yine dumandır
Ayrılığın ölümden mene yamandır

Kaynak: Mehmet Ali Erbilli

Söyle nedir bu edalar bu işve bu naz
Vallah ay gız bu gözellik sene de galmaz
Yalgızam yalgız
Gel meni möhnete oda salan vefasız
Kaynak: Resul Rıza

Yalı Kenarında Zülfüm Tararım
Yalı kenarında zülfüm tararım aman aman
Zülfüm tarağımı kaybettim amanın aman aman
Benim yoktur kimseye hiç zararım aman aman
Hanım senin pamuk ellerin kınalı aman aman
Yalı kenarına serdim postumu aman aman
Gelen geçen çiğner benim üstümü aman aman
Şimdi bildim düşman ile dostumu aman aman
Hanım senin pamuk ellerin kınalı aman aman

Yalnız Kaldım
Yalnız kaldım ben neyleyim ki
Bir haber gelmez oldu ne söyleyim ki
Karaközlü gülüm nerde
Aylar değil yıllar geçse
Umutlarım boşa gitsede
Yanlızım ben neyleyim ki
Dağlar duman olur
Yollar yaman olur
Gönlüm ne yaz ne kış olur
Sen olmayınca
Yalnız kaldım ben neyleyim ki
Bir haber gelmez oldu ne söyleyim ki
Gündüzlerim gece olur
Sevinçlerim hüzün olur
Anılarım öksüz kalır
Yanlızım ben neyleyim ki
Kaynak: Ümit Yılmaz

Kaynak: Osman Pehlivan

Yallah Şofer Apar Meni
Yallah şofer apar meni
Kerküğe tez yetir meni
Yarımın gözü yoldadı
Evleri çay üstündedi
Yallah şufer yallah
Apar beni
Yallah şoför ne beklisen
Yüreğime ğem eklisen
Heç Allah'tan korkmisen
Meni yolda bırakisen
Yallah şufer yallah
Apar beni

Yalnız Senden İnayet (Yar Gele)
Yalnız senden inayet
Sen bana merhamet et
Yar geliyor Allahım
Aklım sana emanet
(Bağlantı)
Beklerem ki yar gele
Geç gelmeye er gele
Yare öyle sarılam ki
Yedi gömlekten ter gele
Yüzün nuru ayda yok
Yalvarmaktan fayda yok
Yar içsin kahveleri
Anasına çay da yok
Bağlantı

Yallah şofer yolda durma
Bir seet yolu dörtle bitirme
Ayaği benzinden kaldırma
Geceni üstüme getirme
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: Fatih Kısaparmak

Yalnızım Dağ Başında
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Etrafımda insanlar çok
Yalnızım dağ başında
Dertlerimi bilenim yok
Yalnızım dağ başında

Sayfa 2748

Kaynak: Haver Aslan

Yamacımdan Gelen Küçücük Gelin

Yüce dağlar aşman oldu
Hep sevenler pişman oldu
Eski dostlar düşman oldu
Yalnızım dağ başında

Yamacımdan gelen küçücük gelin
Bir sahat karşımda yar yar durabilin mi
Şu dertli gönlümün ikrarı sensin
Kolumu boynuna yar yar sarabilin mi

Gece gündüz hayalimde
O dost kaldı vebalimde
Kimseler bilmez halimde
Yalnızım dağ başında

Evlerinin önü yazıdır yazı
Beyler bırakmışlar yar yar
Ceylanla tazı ceylanla tazı
Salınma karşımda yosmanın kızı
Ölürsem kanımı yar yar verebilin mi

Günbegün dert çoğalıyor
Gönlümü dosta bağlıyor
Meçhuli neden ağlıyor
Yalnızım dağ başında
Kaynak: Aşık Meçhuli

Yalnızlık (Eskiden Bilmezdim)
Eskiden bilmezdim yalnızlığı
Bir ağaç nasıl yalnız değilse ormanında
Bir çiçek kendi dalında
Eskiden bilmezdim yalnızlığı
Yalnızlığın içinde
Şimdi yalnız yalnız mıyım
Kopuk muyum dalımdan
Uzağında mı kaldım ormanın
Kaynak: Yılmaz Güney

Yalvara Yalvara (Yar Gerek)
Yar gerek yarın geydine
Gala yalvara yalvara
Yüz naz ile qol boynuna
Sala yalvara yalvara
Sevdim bir serhoş leylini
Yadlara vermez meylini
Küsdürüb sınıh könlünü
Ala yalvara yalvara
Garacaoğlan sözünde
Canan heyalı gözünde
Galdım hesret yar üzünde
Hala yalvara yalvara
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Karadır kaşları hilal getirir
Bu güzellik sana da yar yar bela getirir
Aşığın sazını dile getirir
Çaresiz derdimi yar yar sorabilin mi
Kaynak: Mahmut Karakaya

Yamadan Gel Yamadan
Yamadan gel yamadan
Yollar çamur olmadan
Eğil eğil bir öpem
Al yanaklar solmadan
Bu dağı aşmak ister
Al yanak yaşmak ister
Şu benim deli gönlüm
Yare kavuşmak ister
Dağbaşı yeşil kaya
Aya benzersin aya
Genç ömrümüz çürüdü
Günleri saya saya
Yayla yolunda atlar
Hem gelir hem de otlar
Kız sen bana varırsan
Düşmanlarımız çatlar
Bizim yaylanın yolu
Gider boş gelir dolu
Ander kalsın külekler
Kırıldı yarin kolu
Kaynak: Hasan Çıtak
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Yamadan Gel Yamadan
Yamadan gel yamadan (Ah güzel oğlan)
Kan damlıyor kamadan (Yandım şeker oğlan)
Böyle sevda mı olur (Ah hüzel oğlan)
Beni iste babamdan (Yandım şeker oğlan)
Yiğidim yiğit olsun (Ah güzel oğlan)
Ağzın şeker bal olsun (Yandım şeker oğlan)
Kaynak: Nejat Buhara

Yaman Oldu (Bu Uğurda)
Bu uğurda canın veren
Döllerimiz yaman oldu
Vergi ile geri gelen
Yollarımız yaman oldu
İnanarak biz bunlara
Dünyada kaldık sonlara
El uzanmadı onlara
Dullarımız yaman oldu
Ekin ektik vermez başak
Nerde o gençlik ve kuşak
Hepsi sermayeye uşak
Sollarımız yaman oldu
Hepsi aynı telden çalar
Emekçi saçını yolar
Neye yarar mark ve dolar
Pullarımız yaman oldu

Sayfa 2749

Hak adaleti bilmezler
Kullarımız yaman oldu
Aşık Sancak bilmez hile
Bu vatanı vermez ele
Madımakta yansak bile
Küllerimiz yaman oldu
Kaynak: Aşık Hasan Sancak

Yaman Olur (Ben Güzelim Deyi)
Ben güzelim deyi havadan uçma
İndirirler seni el yaman olur
Siyah kaküllerin gerdana saçma
Bad eser dağıtır yel yaman olur
Güzelsin sevdiğim sen de bilirsin
Ettiğin işlere pişman olursun
Gel akşamlayalım yolda kalırsın
Karanlık gecede yol yaman olur
Biçare Gevheri der halim yaman
Dağbaşından eksik olmuyor duman
Efendim ben seni sardığım zaman
Aşkımız artar da hal yaman olur
Kaynak: Aşık Gevheri

Yan Canım (Bir Bağa Ki)
Bir bağa ki rüzgar terse vurursa
Dökülür gazeli soldu diyeler
Bir güzelin bahtı kara yazılsa
Toplanıp da hayıf oldu diyeler

Kaybedersin sen küserek
Yok sayma sakal keserek
Biçmeye tırpanlar gerek
Kıllarımız yaman oldu

Eyvah ey
Yan canım ey diyeler

Biz susalım sende söyle
Gayet güzel dimi boyle
Anlaşmamız imefe'yle
Çullarımız yaman oldu

(Bağlantı)
Olan olan bende vur
Olan bendi kaldır bende vur
Doksan dokuz yaram var
Al hançeri sen de vur
Eyvah ey sen de vur

İkibine ulaşıyoz
Her pisliğe bulaşıyoz
Jetskiyle yarışıyoz
Sallarımız yaman oldu
Duyum almasa gelmezler
Gelip içeri dalmazlar
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Yandı kara bağrım yandı tunç oldu
Gezdim bu dünyayı sonu hiç oldu
Derler bu gülistan şimdi nic'oldu
Kalmadı dünyada soldu diyeler
Eyvah ey
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Yan canım ey diyeler

Sayfa 2750

Ne dedim de el oldum
Gittin ele yar oldun

Bağlantı
Kaynak: Aşık Murat Çobanoğlu

Yana Yana Kül Oldum
Yana yana kül oldum
Bir esmere kul oldum
Kuş dili bilmez idim
(Yar ey yar ey yar ey yar ey)
Şakıdım bülbül oldum
Saçın uzun öreyim
Geç karşıdan göreyim
Senin gibi zalime (kalpsize)
(Yar ey yar ey yar ey yar ey)
Nasıl gönül vereyim
Kaynak: Cemil Demirsipahi

Yana Yüreğim Yana
Dur soluma soluma
Dön o yana bu yana
Sevdamız büyük olsun
Haydi başla horona
Yana yüreğim yana
Omuz dibimde benim
Ver elini kardeşim
Dağlar dereler geçip
Sehere yürüyelim
Derde yan derdine yan
Güler bir gün ağlayan
Dağların ılık yeli
Eser bir gün bu yandan
Dayan ellerim dayan
Kaynak: Efkan Şeşen

Yanağında Gamzesi
Yanağında gamzesi
Gül kokuyor nefesi
Aşık eder herkesi
Ne dedim de el oldum
Gittin ele yar oldun
Hem nazlı hem işveli
Kıvrak incecik beli
Seni hercai seni
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Başında sevda yeli
Bozulmaz zülfün teli
Güzellerin güzeli
Ne dedim de el oldum
Gittin ele yar oldun
Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Yanakların (Güzeller Sultanı)
Güzeller sultanı benim efendim
Açılmış nevneste gül yanakların
Elmadan kırmızı pamuktan beyaz
Lezzetli ziyade bal yanakların
Görenler mest olur aşığa cefa
Dertlere devadır hastaya şifa
Gözlere zarardır canlara sefa
Bulunmaz kıymeti hal yanakların
Hıfzı müpteladır aklın yitirir
Bedirlenmiş kıymetini artırır
Herbir köşesinde bir han oturur
Cevahir yeridir al yanıkların
Kaynak: Hıfzı Baba

Yanan Gelem
Günlerim sensiz geçerken
Nasıl edem yanan gelem
Senden ayrı boynum bükük
Nasıl edem yanan gelem
Yaprak açan güllerini
Türkü diyen dillerini
Bilemem ki yollarını
Nasıl edem yanan gelem
Gurbette çaresiz kaldım
Onulmaz dertlere daldım
Ben beni yollara saldım
Nasıl edem yanan gelem
Düşmüşüm senin derdine
Hasretim gönül yurduna
Düşem dağların ardına
Nasıl edem yanan gelem
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Kaynak: Kemal Yıldız

Yananı Gör
Yananı gör yananı gör
Gör halimi yananı gör
Ateş ne ki su söndürür
Gir içime yananı gör
Yana dursun yana dursun
Söylen ona yana dursun
Belki bir gün uğrar yolum
Yönü yoldan yana dursun
O da yansın o da yansın
Ben yanmışken o da yansın
Güvendiğim tüm dağlardan
Ben çekildim o dayansın

Sayfa 2751

Sensiz geçen günlerim yar
Gelmez hiçbir zaman saya
Görmüşem sevmişem isterem seni
Edim ne çare
Kaynak: Mehmet Özbek

Yanasıya (Nice Bayram Gelir Geçer)
Nice bayram gelir geçer
Acı tatlı anısıyla
Türlü dertler çiçek açar
Unutulmaz sızısıyla
Kimi küsmüş kaderine
Kimi yanmış kederine
Kimi de yakışmış yerine
Meler gelir kuzusuyla

Kaynak: Mustafa Yıldızdoğan

Yanarım (Sen Benim Canım)
Sen benim canım ben sana yanmışım
Ben senin aşkına derdine kanmışım
Hayatım senin senin yanında
Kalbim arar seni bak hayata
Yordum aşkının düşüncesiyle
Seninle yandım kalbim sevdaya
Ruhum duydu mu seni bebeğim
Anla hislerimi severim seni
Bin bakışınla bin hasrete
Seni sevdim ben derdimle
Kalbim aşkınla aşkım seninle
Yanarım aşkına ben sevdaya

Kötülükler unutulmaz
Silsem aklımdan hiç çıkmaz
Düşenin de dostu olmaz
Kader alın yazısıyla
Karşı’yım ben kötülüğe
Bunca küskünlükler niye
Dar günümde bir dost diye
Hep ararım yanasıya
Kaynak: Kasım Karşı

Yandı Bağrım
Yandı bağrım yandı aşkın elinden
Bir de sen yakıp da gönderme beni
Ben Mecnun olmuşum sevda çölünde
Yeniden Mecnun'a çevirme beni

Kaynak: Adnan Eren

Yanarım Aşkına Can Yar
Yanarım aşkına can yar
De mene naz eylesen
Bu nazı sen mene yarim
Bu kadar az eylesen az
Görmüşem sevmişem isterem seni
Edim ne çare
Evlerinin dalı kaya
Kayadan bakarlar aya
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İnsan olan insan sever insanı
Bizden evvel gelip gidenler hani
Düşürüp aşkına Mecnun misali
Bir kuru hayale yeldirme beni
Sevda çöllerinde ben Mecnun oldum
Şu Garip gönlümün yarasın bildim
Bir başka seversen işte ben öldüm
Ne olur ölmeden öldürme beni
Kaynak: Neşet Ertaş

Yandı Bağrım Yoksulluğun Elinden
07.01.2023 16:10:19
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Sinemde açıldı sağalmaz yara
Herkesin bahtı ak benimki kara
Zahire almaya dayanmaz para
Yandı bağrım yoksulluğun elinden
Her işimi sarpa sarıyor felek
Yırtıldı kalmadı elbise gömlek
Sefil yaşamaktan iyidir ölmek
Yandı bağrım yoksulluğun elinden
Hele bakın gözlerimin yaşına
Ben de şaştım feleğin işine
Hasret koydu beni bulgur aşına
Yandı bağrım yoksulluğun elinden
Sefaletten helak oldu özümüz
Hiç sönmüyor ateşimiz közümüz
Evde aileye geçmez oldu sözümüz
Yandı bağrım yoksulluğun elinden
Kul Selim der ki dilim dolaşır
Çocuklar da ekmek diye ağlaşır
Derd ile figanım arşa ulaşır
Yandı bağrım yoksulluğun elinden
Kaynak: Kul Selim Önalan

Yandı Canım (Tatyan)
Yandı canım tende ey ruh-i revanım bir su ver
Kurudu saki hararetten dehanım bir su ver
Aman aman aman aman aman aman efendim gel gel
Teşne-i el lal-i lebin ruhlerinden isterim
Yandı dil pişti ciğerler nev-cihanım bir su ver
Aman aman aman aman aman aman efendim gel gel
Sıva beyaz kolların altın bulaktan Kami'ye
Ey dudağı havz-ı kevserden nişanım bir su ver
Aman aman aman aman aman aman efendim gel gel
Kaynak: Hulusi Seven

Yandı Canım Pirelerin Elinden
Dinleyin efendiler şikayetim var
Yandı canım pirelerin elinden
Sizlere bir güzel şikayetim var
Yandı canım pirelerin elinden
Akşam olur gümbürtüye kalkarlar
Sabah olur sağa sola bakarlar
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Sayfa 2752

Hepsi de toplanırlar kaçarlar
Yandı canım pirelerin elinden
Benim yatak bilemedim neresi
Ne azgındır su Göçü'nun piresi
Her yanlarım oldu hançer yarası
Yandı canım pirelerin elinden
Bilemedim suyu nerden içerler
Kafa kulak demez çiğner geçerler
Kanatları yok da nasıl uçarlar
Yandı canım pirelerin elinden
Pireli yatağı ben de nidecem
Yataktan kalkıp da koyup gidecem
Gidip mahkemede dava edecem
Yandı canım pirelerin elinden
Nerde gezer pirelerin sürüsü
Rahvan attan iyi yürür tırısı
Kavarlarken karşı koydu birisi
Yandı canım pirelerin elinden
Bit amcana danıştın mı işini
Kerpetenle söksem azı dişini
Çekip vurup yarsam senin başını
Yandı canım pirelerin elinden
Karyolam yok benim çıkıp yatacak
Hayvan değil alıp gidip satacak
Böyle benim her dertlerim kalkacak
Yandı canım pirelerin elinden
Yatağımda ordu kurdu pireler
Ötesinden doldu kaldı dereler
Diş yarası sırtımdaki yaralar
Yandı canım pirelerin elinden
Yeli görse hiç bir yana uçamaz
Azgın pire kimse gelip geçemez
Gömleğimden başka yere sıçamaz
Yandı canım pirelerin elinden
Aşık Mehmet der ki kendi halımda
Sabahadar çift sürerler dalımda
Evleri var koltuğumda kolumda
Yandı canım pirelerin elinden
Kaynak: Aşık Mehmet Yakıcı

Yandı Çukurova Yandı
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Sayfa 2753

Yandı Çukurova yandı
Eli bağlı beyler indi
Ördek uçtu dudu kondu

Bizim sürü geri gelmiş yandı Dırıcanlar

Oy oy oy Emine'm
Gel gel gel Emine'm
Gül gül gül Emine'm

Yandı Yürek Yar Elinden

Emine'm kaşların kara
Açtın şu bağrıma yara
Bülbül gibi düştüm zara
Oy oy oy Emine'm
Gel gel gel Emine'm
Gül gül gül Emine'm
Boyu uzun bir dal gibi
Kara kaşlar hilal gibi
Geziniyor meral gibi
Oy oy oy Emine'm
Gel gel gel Emine'm
Gül gül gül Emine'm
Kaynak: Selahattin Sarıkaya

Kaynak: İbrahim Acun

Yandı yürek yar elinden
Bilmem yara ne edeyim
Takatim yok dosta varam
Çare bilmem ne edeyim
Bir yara dışardan olsa
Halk ona bir merhem çalar
Benim yaram içerdendir
Çare bilmem ne edeyim
İki hekim geldi üstüme
Biri dilli birisi lal
Dilliye cevap veremedim
Bilmem ki lala ne deyim
Nesimi'ye dediler ki
Derdine bir derman ara
Bize derman Hakk'tan ola
Çare bilmem ne edeyim

Yandı Dırıcanlar

Kaynak: Kul Nesimi

Konak görmez dağında beş yüz koyun
Sürü sarmış otlu koyağı boylu boyun
Ardından inerek boğaza içer suyun
Has çoban iyi bilir koyunun huyun

Yandım Allah Yandım Yatamıyorum

Orta dağ sırtından uzanır büyük kuyu
Sürünün en başında gider koçun boyu
Ağır başlı yumuşak olur çobanın huyu
İyilikten mazarrat bulmuş Ödeğin soyu

Yandım Allah yandım yatamıyorum
Gençlik elden gitti tutamıyorum
Yarin bahçesinde bir bülbül idim
Alındı dillerim ötemiyorum
Aman aman amaney gülüm aman amaney
Bugün kara gözlü yardan ayrıldım oy oy

Hamıs puvarından yoğun beleke bakışın
Tıpkı Hıdırellezdeki çakşak sürü sarışın
Konak görmez yaylasında saya varışın
Sürüsüne sütüne bereket böyle yayışın

Yarin bahçesinde üçgül biterse
O gülün dalında bülbül öterse
Benim vadem yardan evvel biterse
Mezarım başına sür sinelerin

Diricanlar yayladan sürüyü çalmışlar
Şatıroğlu cevap ver bu ne düşmanlıklar
İnkar edersin paylaşırken sürüyü adamlar
En fakiri bir yakınların onlarca almışlar

Aman aman amaney gülüm aman amaney
Bugün kara gözlü yardan ayrıldım oy oy

Güzellikle vermedin, karıştı candarmalar
Bire iki koyun vermeyi kararlaştırdılar
Bir alan oynarken çok alanlar ağlaştılar
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Yüce dağbaşında kar yiyeyim mi
Yar senin derdinden eriyeyim mi
Aşkın zinicirini taktın boynuma
Kıyamete kadar sürüyeyim mi
Aman aman amaney gülüm aman amaney
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Bugün kara gözlü yardan ayrıldım oy oy

Sayfa 2754

Anasız babasız gardaş olalım
Ucu yar zülfünde yol gerek bana vay

Kaynak: Nuri Üstünses

Yandım Hudey Türküsü
Ev damına girdim aney yandım hudey diley diley
Elleri hamur
Gözünden akıyor bir sulu yağmur oy
Baba nerden aldın aney yandım hudey diley diley
Sen bu gelini
Odasına girdim kahve büşürür oy
Kınalı parmaklar aney yandım hudey diley diley
Fincan düşürür
Seni gören aşık aklın şaşurur oy
Baba nerden aldın aney yandım hudey diley diley
Sen bu gelini
Odasına girdim namaz’a durmuş oy
Kaşları gözleri aney yandım hudey diley diley
Kendine uymuş
Seni gören aşık aklın şaşurmuş oy
Baba nerden aldın aney yandım hudey diley diley
Sen bu gelini
Keten köynek giymiş yakası nazük oy
Koluna yapturdum aney yandım hudey diley diley
Altun bilezük
Öpmeye kıyamam sevmeye yazuk oy
Baba nerden aldın aney yandım hudey diley diley
Sen bu gelini

Karacaoğlan derki garip ellere
Esip esip bize gelir yellere
Ormalanmış yar zülfün tellere vay
Ona bağlayacak gül gerek bana vay
Kaynak: Karacaoğlan

Yandırdı (Bakınca Karşıma)
Bakınca karşıma geldi cemalin
Beni böyle yandırdıkça yandırdı
Tatlı muhabbetin güzel kemalin
Beni böyle yandırdıkça yandırdı
Açarsa ağzını döküyor dürler
Bastığı yerlerde açılır güller
Doldurmuş badeyi ne güzel eller
Beni böyle yandırdıkça yandırdı
Sırmadır saçları kaşları kalem
Veçhinde hatmolmuş altı bin kelam
N'ola ben kuluna verse bir selam
Beni böyle yandırdıkça yandırdı
Cihana gelmemiş böyle bir vücut
Simahum ayeti alnında mevcut
İzzet der niyazım var eder sücut
Beni böyle yandırdıkça yandırdı
Kaynak: Aşık İzzeti

Bacasından çıkmış ayvanın dal’ı oy
Yüzüne de vurmuş aney yandım hudey diley diley
Yazmanın alı
İşte görünüyor dünyanın halı oy
Baba nerden aldın aney yandım hudey diley diley
Sen bu gelini
Elleri kınalı aney Yandım hudey dily diley
Taze gelini

Yandım Köze Döndüm
Yandım köze döndüm ben ateşlere
Derdimle takıldım ben bir neştere
Delindi ciğerim kapandım yere vay
Beni kaldıracak el gerek bana vay
Halden anlar isen haldaş olalım
Gurbet gezdin ise yoldaş olalım
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Yandırdın (Zalim Sevdiğim)
Ey benim zalim sevdiğim
Yandırdın beni yandırdın
Yıllarca koştum peşinde
Kandırdın beni kandırdın
Sevgiyle yanan kalbimi
Söndürdün beni söndürdün
Mecnun etti şu çöllere
Gönderdin beni gönderdin
Kul Kevseri'yi çark gibi
Dönderdin beni dönderdin
Yüksekteydim aşağıya
İndirdin beni indirdin
Kaynak: Aşık Kevseri
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Yangın Olur Biz Yangına Gideriz
Yangın olur biz yangına gideriz
Düz ovada keklik gibi sekeriz
Yokuşlarda şahin gibi uçarız
Sandık sandıklar içinde çok şanımız var
Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var
Beyoğlu'ndan kalktık sandık selamet
Galata'ya vardık koptu kıyamet
Hurşit Reis sandık sana emanet
Sandık sandıklar içinde çok şanımız var
Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var

Sayfa 2755

Güzel de bir çirkin de bir sevene yar
Canım kurban olsun kıymet bilene yar
Ay gibi parlak gün gübü doğanım geliyor
Cepkeni kırmalı saçları sırmalım geliyor
Kaynak: Bilinmiyor

Yanıyorum Yanıyorum
Bahçe duvarından aştım
Sarmaşık güllere dolaştım
Öptüm sevdim helallaştım
Yanıyorum yanıyorum hele
Mayii oldum gonca güle
Acem şalı ince bele

Kaynak: Musiki Cemiyeti

Yanımızda İki Melekler Gezer
Yanımızda iki melekler gezer
Bin hayır biri şerrimiz yazar
Kahbe felek bizi aldatır üzer
Nerede seyreder andan haber ver

Bir bakışta yaktın beni
Dert ile bıraktın beni
Yaktın beni yaktın beni
Yanıyorum yanıyorum hele
Mayii oldum gonca güle
Acem şalı ince bele

Cümlemizin başı Allah'tan ferman
İsmail Peygambere indi bir kurban
Bir ot biter bütün dertlere derman
Ol ot nerde biter andan haber ver

Yeter naz eyleme bana
Gel göreyim kana kana
Aşık oldum gülüm sana
Yanıyorum yanıyorum hele

Sabahtan gün doğar gün dile doğar
Dal boynun eğdikçe rahmetler yağar
Bin bir gün içinde bir yıldız doğar
Yıldız nerde doğar andan haber ver

Mayii oldum gonca güle
Acem şalı ince bele

Musa Peygamber de atına bindi
Can cesetten çıktı nerede durdu
Peygamber uğrunda bir delil yandı
Delil nerde yanar andan haber ver

Yani (İnsanlara Kabül Ettir)

Pir Sultan Abdal'ım geldik de gittik
Gelirken giderken ne kazanç ettik
Yükünü yükletip kül olduk bittik
Yurdunda ne kalır andan haber ver
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Yanıyor Mu Yeşil Köşkün Lambası
Yanıyor mu yeşil köşkün lambası yar
Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası yar
Aba da bir çuha da bir giyene yar
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Kaynak: Neşet Ertaş

İnsanlara kabul ettir kendini
Ayağın başına denk olsun yani
Helalı haramı bil seçmesini
Ekmeğin aşına denk olsun yani
Sevgiyle dolarsa kalp denen oda
Güzellik var tat var aşkı sevdada
Havayı hevese yelme dünyada
Yaşantın işine denk olsun yani
Yardım et çevrene biraz fayda ver
Beyin denen şeyi akıl ile ör
Bilimle ilgilen gerçekleri gör
Hayalın düşüne denk olsun yani
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Sayfa 2756

Gürani Doğan'ım insanlık kalsın
Düzen ver kendine el örnek alsın
Doğruluk güzellik mirasın olsun
Yavrular peşine denk olsun yani

Yanyana oturalım
Dizim dizine vursun
Öyle bir kavuşalım of of of of of of
Akan dereler dursun

Kaynak: Gürani Doğan

Kız Fadime Fadime
Dizim dizine vursun
Evvelden şeker idin of of of of of of
Şimdi baldan tadın var

Yanlış Fetva İle Yola Gidilmez
Yanlış fetva ile yola gidilmez
Arif isen bu manadan fark eyle
Eğri hacet ile metah dokunmaz
Üstat isen endazeni derk eyle
Maşuk olan aşıkına düş gelir
Aşıkın başına olmaz iş gelir
Her dem böyle kalmaz bir gün kış gelir
Yapı yap da üzerini berk eyle
Kulak ver de dinle arşta horoza
Belki erişesin ilm-i arıza
Kunduru buğdayı ekme harıza
Çiftçi isen var tarlanı herk eyle

Hamsiköy dere içi
Yayılır koyun keçi
Kesme şekere benzer of of of of of of
Yarum ağzının içi
Ayağumi vuriyi
Yeni yolun daşları
Alışveriş edeyi of of of of of of
Gözleriyle kaşları
Kaynak: Mehmet Alan

Yapamazsın

Şu dünya bulandı hiç durulmuyor
Arif olmayınca fark olunmuyor
Kürekle tarlaya su verilmiyor
Muhabbet bendinden kaldır hark eyle

N'oldu söyler misin ne oldu birden
Böyle bir davranış beklemezdim ben
Daha kibar biri yok derken senden
Duyduğum güveni yıkamazsın sen

Pir Sultan Abdal'ım ihlas yar olsa
Mecnun da gözlüyor Leyla gelirse
Bir cananın meyli sende yok ise
Ahir fayda etmez anı terk eyle

Bütün yüreğimle severdim seni
Kalbimde tomurcuk bir güldün yeni
Geceleri uyku tutmazken beni
İnanmam huzurla yatamazsın sen

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Attığın aşk oku kalbim yırtarken
Sana olan saygım sevgim artarken
Sensiz yaşamaktan öyle korkarken
İnanmam sevmekten bıkamazsın sen

Yansın (Hor Görme)
Hor görme rahmanın kudreti kulda
Kul yanmasın Sefil Selimi yansın
Her maharet mevcut el oğlu elde
El yanmasın Sefil Selimi yansın
Ey Sefil Selimi acı her cana
Yakıp kimseyi düşürme isyana
Yanan bir şey fayda vermez insana
Gel yanmasın Sefil Selimi yansın
Kaynak: Sefil Selimi

Yanyana Oturalım
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Gördün mü sen böyle sevda çekeni
Battı yüreğime aşkın dikeni
Yakmak kül etmekse amacın beni
İnan daha fazla yakamazsın sen
Yaşamak isterdim senle bu aşkı
Girmezdi kalbime en ufak kuşku
Sana ayrılmıştı gönlümün köşkü
Temeli sağlamdır yıkamazsın sen
Aylardır duymazdım kırıcı bir söz
Nerede o eski gülümseyen yüz
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Yok mudur dünyada namuslu bir kız
Ölümsüz aşkımı satamazsın sen
Kapandı duygular yazamıyorum
Elimde değil ki kızamıyorum
Bir hayal kurmuştum bozamıyorum
Yeni bir senaryo yazamazsın sen
Arif mutluluğu arardı sende
Adını anardı kaç defa günde
İnsanım sevgilim sonunda ben de
Tutup da çöplüğe atamazsın sen

Sayfa 2757

Çektin düzen ettin çalamadın yar
Ben sana yaklaştım sen benden kaçtın
Tazgın ceylan gibi dağlardan aştın
Coşkun nehir gibi köpürdün taştın
Gönül bahçesini sulamadın yar
Mevlüt İhsani'yi yaktın arada
Ben burda gamlıyım sen de orada
Aşık olan eremezmiş murada
Sen de muradını alamadın yar
Kaynak: Aşık Mevlüt İhsani

Kaynak: Arif Gölge

Yaprak Dolması (Tükenmez Sandım)
Tükenmez sandım
Üç günlük gelindim
Dövülmez sandım
Ne diye yedin Zehle gelin dolmayı
Eyşide mayhoşu sarmayı
Sağdan mı saram, soldan mı saram
Al fıtalı mor fıtalı gelinim
Nasıl bitti dolmalar Zehle gelin
Irgatlarla ora gitmedim
Ne diye yedin Zehle gelin dolmayı
İncede mayhoşu sarmayı

Yar (Bir Gözümden Bir Gözüme)
Bir gözümden bir gözüme kıymazdım
Karlar gibi erim erim biten yar
Güller gibi koklamaya doymazdım
Dolu gibi yaprağımı döken yar
O nazlı canana varayım derken
Onun cemalini göreyim derken
Onunla bir yuva kurayım derken
Hayatımın temelini söken yar
Dertli Hüseyin’im bak hele n’oldum
Eridim çukurdan çukura doldum
Gül gibi sarardım renk gibi soldum
Güneş gibi üzerime çöken yar
Kaynak: Aşık Kevseri

Eşli misin beşikli misin
Boncuklu döşlü müsün
Yeni gelin değil min
Dolmayı bi da görür müsün
Ne diye yedin Zehle gelin dolmayı
Eyşide mayhoşu sarmayı
Kaynak: Hüseyin Hüsrevoğlu

Yar (Ağlaya Ağlaya Geldim)
Ağlaya ağlaya geldim yanına
Akan gözyaşımı silemedin yar
Zalimlik düşer mi senin şanına
Açtın da yaramı bilemedin yar
Ben seni severdim sen de yad eli
Seni de götürdü sevdanın seli
Gönül kemanına zülfünden teli
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Yar Ali Senden Medet
Kalmışam dağlar başında
Yar Ali senden medet
Kara günlere düşmüşüm
Pir Ali senden medet
Darda kaldım aman yetiş Alimsin
Kimsem yoktur sultanımsın pirimsin
Hem Pirimsin hem Bektaşımsın Velimsin
Darda kaldım yar Ali senden medet dost
Borcu olanlara yardım edensin
Derdi olanlara derman olansın
Darda kalanlara imdat edensin
Darda kaldım yar Ali senden medet
Çağırırım üçler beşler yediler
Gün doğmadan neler doğar dediler
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Çağırdığın yerde hazır dediler
Umudumuz sende kaldı yar Ali senden medet

Sayfa 2758

Yar Ali Yar

Al beni götür beni
Sinende yatır beni
Bu ne biçim sevdaymış
Bu ne zalım sevdaymış
Her gün ağlatır beni

Salındı bahçeye girdi
Çiçekler selama durdu
Mor menekşe boyun eğdi
Gül gızardı hicabından
Yar Ali yar yar Ali yar

Dizimde dermanımsın
Gönlümde gümanımsın
Sensiz burda duramam
Gönlümün gümanısın

Kaynak: Yavuz Top

Bahçanın gapısın açtım
Sandım ki cennnete düştüm
Ben o dosttan ayrı düştüm
Elin dilinden
Yar Ali yar yar Ali yar
Bahçanın kapısı güldür
Dalında öten bülbüldür
Sefil Emrah sana kuldur
Bağışla geç günahından
Yar Ali yar yar Ali yar
Kaynak: Aşık Emrah

Yar Bana Küsmüş
Nazlı yar ardından gidem diyorum
İleri gidemem yol bana küsmüş
Bülbülsüz gönlümde gülü nideyim
Açmıyor bahçemde gül bana küsmüş
Bir selam gönderdim almamış yarim
Çağırırım bana dönmüyor zalim
Nazlı yar küserse nic'olur halim
Gelmiyor mektubu pul bana küsmüş
Eroğlu'yum yanıp kül olsam bile
Söylenir sevgimiz hep dilden dile
Alışmalı artık şu gurbet ele
Sılaya dönemem yar bana küsmüş
Kaynak: Kemal Eroğlu

Yar Ben Sana Eş Olam
Yar ben sana eş olam
Eş olam yoldaş olam
Gittiğin yollarına
Bir dikili taş olam
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Yar ben sana eş olam
Eş olam yoldaş olam
Gittiğin yollarına
Bir dikili taş olam
Al beni götür beni
Sinende yatır beni
Bu ne biçim sevdaymış
Bu ne zalım sevdaymış
Her gün ağlatır beni

Yar Benden Yüzün Çevirme
Yar benden yüzün çevirme
Derdimin dermanı senden
Mecnun edip çöle sürme
Derdimin dermanı senden
Derdo derdo yar hayın
derdo derdo yar zalım
Derdo derdo hal duman
Hazan düşürme bağıma
karlar yağdırma dağıma
hançerin vurma bağrıma
Derdinin dermanı senden
Zalım olma zalım kızı
Yüreğime koyma sızı
Gece eğlene gündüzü
Derdinin dermanı senden
Kaynak: Metin Karataş

Yar Beni (Bir Gül Olsam)
Bir gül olsam yarin gönül bağında
Nazik elleriyle derse yar beni
Uçurdum elimden gençlik çağımda
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Sayfa 2759

Bir de bu halimle görse yar bani

Kaynak: Ömer Tombul

Geçti devran aklar düştü saçıma
Katıldım feleğin gamlı göçüne
Arzedip sevdiğim düşse peşime
Her gelip geçenden sorsa yar beni

Yar Bize Gonag Gelecek

Canan duyar mı ki cana çağrımı
Tabip dindiremez benim ağrımı
Aşkın ateşiyle yanan bağrımı
Sevda hançeriyle yarsa yar beni
Cennet bağı kaşla gözün arası
Şifa bulmaz asla gönül yarası
Hayal oldu bize bundan sonrası
Aşkın oku ile vursa yar beni
Kaynak: Cemal Durmuş

Yar Beni Beni (Yine Deli Gönül)
Yine deli gönül gülmez yastadır
Görmez oldu nazlı yar beni beni
Moralim bozuktur tenim hastadır
Öldürür bu ahuzar beni beni
Sıladan gurbete niçin kaçılır
Ağlar hözlerimden yaşlar saçılır
Karlar erir gider yollar açılır
Gel bizim ellere gör beni beni
Yar zülüfünü tel tel ettin taradın
Beni ne bir sordun ne bir aradın
Benden ayrı kalmak ise muradın
Al eline tüfek vur beni beni
İsmim düşmez oldu elin dilinden
Yarim gelmez oldun gurbet elinden
Ilgıt ılgıt esen seher yelinden
Yâr ne halde diye sor beni beni
Dert benim yuvamı yıkmak üzere
Can cesetten hemen çıkmak üzere
Kaldır cenazemi getir mezere
Şu kara toprağa ver beni beni
Bilmiyorum bu Ömer'in suçu ne
Son olarak bir bak giden göçüme
Mezar hazır al ver beni içine
Elbet kabul eder yer beni beni
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Ala gözüm aldı canım
Elden gedib tab-tevanım
Sene gurban menim canım
Yar bize gonag gelecek balam
Bilmirem ne vaht gelecek balam
Söz verib sabah gelecek
Dara zülfün sal her yana
Gözlerin benzer ceyrana
Bahdım galdım yana-yana
Yar bize gonag gelecek balam
Bilmirem ne vaht gelecek balam
Söz verib sabah gelecek
Şamamalar hallı-hallı
Yar giyinib yaşıl allı
Boyu beste üzü hallı
Yar bize gonag gelecek balam
Bilmirem ne vaht gelecek balam
Söz verib sabah gelecek
Kaynak: Andre Babayev

Yar Dardayım (Seni Sordum)
Seni sordum yollarıma
Gün gölgemde gecelendi
Yüzüm sürdüm ay döşüne
Sulara şavkım düşmedi
Bir yanım yağmur fırtına
Sıcak durur senli yanım
Beni sakla akşamında
Sabahlara uyanalım
Yar dardayım yar zordayım
Başımda dağlar yanar
İçimde sevdan kanar
Ateşim küle damlar
Uzaklardan geliyorum
Hasretinin yorgunuyum
Biraz kışım biraz bahar
Yüzümde hazan solar
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Kaynak: Can Akyol

Yar Delisiyim (İçtim Aşk Meyini)
İçtim aşk meyini oldum bir divane
Düştüm sevdalara yar delisiyim
Yandı gönül yandı aşkın narına
Sönmez yüreğimde nar delisiyim
Düştüm Sahralara ağlamak karım
Bir Mecnun misali yari ararım
Kalmadı tah'mülüm yoktur kararım
Başladım efkara zar delisiyim
Sıdkı der eyledim bu yolda ikrar
Her can bilmez nedir bendeki esrar
Gönül vaz mı geçer etseler berdar
Şimdi Mansur gibi dar delisiyim
Kaynak: Aşık Sıdkı Baba

Yar Deyi (Bir Güzelin Aşkı)
Bir güzelin aşkı coş eder beni
Deli gönlüm durmaz ağlar yar deyi
Kara sevdalara düş eder beni
Çeşmimin yaşları çağlar yar deyi
Benim yarim güzellerin başıdır
Umman'da bulunan gevher taşıdır
Beni büryan eden aşk ataşıdır
Yakıp ciğerimi dağlar yar deyi
Şu yalan dünyada gülmedim asla
Herkes devranında ben kaldım yasla
Sinem parelendi hicranla pasla
Al yerine kara bağlar yar deyi
Benim yarim güzellerin güzeli
Şu ömrümün bağı döktü gazeli
Şu gurbet illeri gezdim gezeli
Eridi yürekte yağlar yar deyi
Daimi sabreyle derde cefaya
Ahir bir gün gönlün erer sefaya
Mecnun olup düştüm çöle sahraya
Ak duman bürümüş dağlar yar deyi
Kaynak: Aşık Daimi

Yar Deyi Deyi (Sevdiğimden Ayrı)
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Sayfa 2760

Sevdiğimden ayrı gurbet ellerde
Ağlıyorum dünya dar deyi deyi
Ahım kaldı o tomurcuk güllerde
Ötüyorum ah u zar deyi deyi
Hasretinden durmaz içim kanıyor
Herkes beni Mecnun olmuş sanıyor
Kerem oldum her tarafım yanıyor
Yetiş imdadıma kar deyi deyi
Kaderim ne zaman bana gülecek
Akan gözyaşımı kimler silecek
Gül Ahmet'im bu genç yaşta ölecek
Gece gündüz ağlar yar deyi deyi
Kaynak: Gül Ahmet

Yar Diline Diline
Elin elime değsin istersen ölüm
Diz çökeyim önüne yar etme zulüm
Yar diline diline
Sarılaydım beline
Koy kelepçe vursunlar
Ayağıma elime
Senin için bu candan dünyadan geçtim
Gönlümün sarayına yar seni seçtim
Yar diline diline
Sarılaydım beline
Koy kelepçe vursunlar
Ayağıma elime
Ben seni bu gönlüme yar eylemişem
Bu canımı yoluna kul eylemişem
Yar diline diline
Sarılaydım beline
Koy kelepçe vursunlar
Ayağıma elime
Kaynak: Ali Gencebay

Yar Eğer Nazenin Olsa
Yar eğer nazenin olsa bilirem işvesiz olmaz
Leblerin bal gonce dehen özü de gamzesiz olmaz
Gağmeti servi tek olsa kemerin takmasa olmaz
Can alan bir melek olsa ahu teh bakmasa olmaz
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Gel gel gel sevimli canan
Yarim gel sene gurban
Gözleri can alan olsa sevende ihtiyar olmaz
Sözünde bir yalan olsa a yara ehtibar olmaz
Eşginde olsa sedagat daha bir dird-i gam olmaz
Olmasa eşge heyanet bele göyçeh senem olmaz
Gel gel gel sevimli canan
Yarim gel sene gurban

Sayfa 2761

Bu gurbetin elinden
Gam çekerim derinden
Yana yana serimden
Gün be gün ben ağlarım
Yar etme nazını
Senden aldım sözünü
Yüreğimden gözümü
Siler siler ağlarım
Hasretinden yanarım

Kaynak: Bilinmiyor
Kaynak: Hüseyin Karakuş

Yar Elinden Bade İçtim
Yarelinden bade içtim
Çok oldu gurbete düştüm
Gurbet elde çok eyleştim
Nazlı yarim ağlar şimdi
Kış gününde güller açmaz
Dalında hiç bülbül ötmez
Can arzular elim yetmez
Yarim mektup ister şimdi

Yar Gitti Gideli
Yar gitti gelmedi hayli zamandır
Bekleye bekleye ömrüm söküldü
Ayrılığın derdi gayet yamandır
Çeke çeke artık belim büküldü
İçerim yanıyor hasret narından
Çünkü ayrı düştüm nazlı yarimden
Ayrılık yoksulluk çile serimde
Hançer olup ciğerime çakıldı

Kaynak: Seyfettin Sucu

Yar Elinden Badeler İçtim
Yar elinden badeler içtim
Diyar diyar gurbete düştüm
Elalemin diline düştüm
Yar aldı aklımı baştan
Gözlerim doluyor yaştan
Yar elinde bak neler oldu
Gülen yüzüm sararıp soldu
Didelerim kan ile doldu
Yar aldı aklımı baştan
Gözlerim doluyor yaştan

Bilmem nerde kaldı nazlı cananım
Kime anlatayım derdi hicranım
Sıkıntı kederle doldu her yanım
Sıralanıp hep yanıma sokuldu
Bilmem ne olacak halimiz bizim
Her dem kısa gider yolumuz bizim
Zalim felek kırdı kolumuz bizim
Yar gitti gideli evim yıkıldı
İbreti dünyada çok çektim çile
Acep bu çilenin sonu mu gele
Bülbül gibi hasret kaldım o güle
Gözlerimden kanlı yaşlar döküldü
Kaynak: Aşık İbreti

Kaynak: Yöre Ekibi

Yar İçin Gam Çekme

Yar Gelme Üstüme

Yar için gam çekme divane gönül
Yardan evvel yar aklına düşmez mi
Sen yardan gayriye bağlama meyil
Çekeceğin zor aklına düşmez mi

Yar gelme üstüme
Eller düşmüş kastıma
Aşkı koydum destime
İçer içer ağlarım
Hasretinden yanarım
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Yoktan var eyledi cenabı gani
Bir gün apansızın verirsin canı
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Felekte ün verir mahşer meydanı
Yudar seni yer aklına düşmez mi
Hevesatta gezip tarikten azma
Varıp bir nadana sırrını çözme
Dünya geniş diye salınıp gözme
Kabir vardır dar aklına düşmez mi
Yükletsen gam yükü götürmez kater
Aşka düşen gönül öğüt mü tutar
Said bu sevdadan vazgeçsen yeter
Bifevtin lamekan akla düşmez mi
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Yar Karakoçan

Sayfa 2762

Kaynak: Faik Güngör

Yar N'Olur
Gel sevdiğim hallarımız danışak
Benim meylim sende var n'olur n'olur
Bu garip gönlümün dermanı sende
Kırıldı kanadım, sar n'olur n'olur
Yar n'olur n'olur, dost n'olur n'olur
Dilber bilmedin ki kalbim yolunu
Gelip sormadın ki garip halimi
Fidan iken kırdın benim dalımı
Murada ermedim yar n'olur n'olur ...

Deli rüzgarların estiği yerde
Yüzüne bakılmaz orda namerde
Diyar-ı gurbette düşenler derde
Senden şifa umar ver Karakoçan

Elim kamet bağla, dur gel karşıma
Göz yaşların dökme mezar taşıma
Dost beni uğrattı gönül kışına
Dağda boran ile kar n'olur n'olur ...

Temmuzda çıkmalı Çılle Dağı'na
Yeşilbelen'deki Mir otağına
Kekik nane kokan yayla yağına
Bandırır ekmeğin yer Karakoçan

Yar Oyda Yar Oy

Özlüce'de sular nura dönüşür
Tarlada başaklar una dönüşür
Eylülde kilolar una dönüşür
Vaktinde pancarın der Karakoçan
Kalecik yörenin mesire yeri
Kızılca'nın meşhur kızıl mermeri
Gün geçtikçe artar kadr-u değeri
Kemeri beline dar Karakoçan
Süt ile yıkanmış Kuşçu'nun taşı
Tarih kadar eski Lahan'ın yaşı
Borani zerebet değişmez aşı
Yanmış yüreklere kar Karakoçan
Badran'a yönelir ehli dert olan
Gönülde hasrettir gözlere dolan
Doğrular burcunda yeşermez yalan
Değişen yüzlere ar Karakoçan
Yüzevler'de Battal gören gözümdür
Deveci'de tüten ocak özümdür
Cemal Abdal dışa taşan sözümdür
İyiye güzele yar Karakoçan
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Yine bugün gamlı gönlüm yaralı
Yarim sana gönlüm verdim vereli de
Yar oyda oy yar oy
Şu yalan dünyada sefa sürmedim
Bu kara sevdaya aklım ereli
Yar oyda oy yar oy
Gövdemin başıda dumandır kurttan
Ağlayı ağlayı ayrıldım yurttan
Oy yar oyda oy yar oy
Dediler yarini eller alıyor
Bu belalı başım kurtulmaz dertten
Yar yar oyda oy yar oy
Bizim köyün geliniydin telliydin
Lugatın var idi tatlı dilliydin
Yar oyda oy yar oy
Bir davul çalardı allı pulluydun
Düğüne matemi kattı yürüdün
Yar oyda yar oy zalım yar oyda yar oy

Yar Sabah Olsun
Yar sabah olsun ben bu yerden gideyim
Ömrüm aman gel aman
Garip bülbül gibi feryat efendim edeyim
Yar sen gidersen ya ben kime kalayım
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Ömrüm aman gel aman
Uyan ey gözleri mestan efendim sen uyan

Sayfa 2763

Aşığı ağlatmak düşmez şanına
Her gece uyusam ak gerdanına
Aşk muhabbet ile yorsam yar seni

Kaynak: Mustafa Ramiz

Yar Saçların Lüle Lüle
Yar saçların lüle lüle
Yar benziyor gonca güle
O gül benim hayatımdır
Ölürüm de vermem ele
Yar yar aman yar yar aman
Yar yüreğim oldu keman
Kavuşmamız yar ne zaman
Yar ne zaman yar ne zaman
Yar gülleri beyaz beyaz
Yarimde naz bende niyaz
Aşk faslına başlamadan
Geçti bu yaz geçti bu yaz
Yar yar aman yar yar aman
Yar yüreğim oldu keman
Kavuşmamız yar ne zaman
Yar ne zaman yar ne zaman
Yar gözlerin üzüm üzüm
Eller gecem yar gündüzüm
O gözlere baka baka
Soldu yüzüm soldu yüzüm
Yar yar aman yar yar aman
Yar yüreğim oldu keman
Kavuşmamız yar ne zaman
Yar ne zaman yar ne zaman
Kaynak: Yesari Asım Arsoy

Yar Seni (Ersem Muradıma)
Ersem muradıma gülsem şad olsam
Alıp şu sineme sarsam yar seni
Başım koyup dizlerine uyusam
Bir tenhacık yerde görsem yar seni
Tükendi dermanım bir şikest oldum
Çok aradım nazlı yare rast oldum
Gonca mısın reyhan ile mest oldum
Dallar arasında dersem yar seni

Aşığım yanarım hep canan diye
Yoluna can kıldım tercüman diye
Takdim eder bana bir mercan diye
Varıp bir sarraftan sorsam yar seni
Daimi'yim aklım alıcı diye
Aşk ile sinemi delici diye
Bir uğrudur gönül çalıcı diye
Şol Arabistan'a sürsem yar seni
Kaynak: Aşık Daimi

Yar Seni Sevdim Seveli
Yar seni sevdim seveli
Gülmedi yüzüm gülmedi
Aktı gitti gözyaşlarım
Silmedi canım silmedi
Bildirmedim hallarımı
Yar kopardı dallarımı
Hep gözledim yollarını
Gelmedi canım gelmedi
Hep bekledim gelir diye
Gözyaşımı silir diye
Kıymetimi bilir diye
Bilmedi canım bilmedi
Kaynak: Yavuz Top

Yar Senin (Gam Kasavet Gitmez)
Gam kasavet gitmez olsun başından
Alem aciz kalsın ahı zarından
Yekini yekini kalkma yerinden
Ben tutayım ellerinden yar senin
Vücudun dayansın sitem taşına
Daim çalış emeciğin boşuna
Ufak gömlek serme dallar başına
Nen duymayım dillerinden yar senin
Bakmaz mısın etticeğin işlere
Başındaki boran ile kışlara
Ayağım deyse de taştan taşlara
Gayri gitmem yollarından yar senin

Sevdan girer bu fakirin kanına
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Said'in katline yazarsın ferman
Muhanet zalimden bir puse alman
Gül rayhandan olsa bütün bir orman
Almam güllerimden bir tek yar seni
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Yar Senin Elinden Hastayım
Yar senin elinden hastayım hasta
Hastayı görmeye yar sefa geldin
Elinden ayvası koynunda narı
Canımın cananı yar safa geldin
Yar senin kaşların kemenin bendi
Melekler bürümüş huridir kendi
Bir su ver içeyim yüreğim yandı
Bulgarı dağından kar safa geldi
Eskiden görürdüm haftada ayda
Artık bundan sonra geldin ne fayda
Azrail göğsümde canım hayhayda
Gözyaşı dökmeye yar safa geldin
Emrah'ın sevdiği Selvi sen misin
Sağ eli sinemde gezdiren misin
Ağır cenazemi götüren misin
Namızım kılmaya yar safa geldin

Sayfa 2764

Kaynak: Sefil Selimi

Yar Seninle (Ne Sen Beni Unut)
Gel seninle ahdı iman edelim
Ne sen beni unut ne de ben seni
Bağlanılım bir ikrarda duralım
Ne sen beni unut ne de ben seni
Gözlerim yolunu yar yaman yaman
Sürmedim sefasın oldu bir zaman
İrfan meclisine vardığın zaman
Ne sen beni unut ne de ben seni
Bir yare mailem bir de sıfata
Yar odur ki yarin emrini tuta
Belki yolum düştü gidem gurbete
Ne sen beni unut ne de ben seni
Gitme dilber gitme yüzün göreyim
Al yanaklarına kurban olayım
Bir emanetin var sana vereyim
Ne sen beni unut ne de sen beni
Abdal Pir Sultanım çektiler dara
Düşmüşem aşkına yanarım nara
Bakın ey erenler şu giden yara
Ne sen beni unut ne de sen beni

Kaynak: Ercişli Emrah
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Yar Senin Yoluna Mayın Dizseler
Yar senin yoluna mayın dizseler
Üstüne aşkınla basar giderim
Parçalayıp yüzüm yüzüm yüzseler
Derimi duvara asar giderim
Lime lime ayırsalar tenimi
Arşa kadar kapatsalar önümü
Damarımdan kazısalar kanımı
Dağları yerlere yasar giderim
Kollarımı kırık kırık kırsalar
Kemiğimi yarık yarık yarsalar
Ölsün diye mavzer ile vursalar
Yarama fişeği basar giderim
Kara taşa urgan ile sarsalar
Canımı sinemden çekip ırsalar
Sefil Selimi'yi dara gerseler
Ümidi bedenden keser giderim
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Yar Sevmesi Sevaptır
Yar sevmesi sevaptır
Özüm sana turaptır
Bir busecik ver dedim
Dudaklan şaraptır
Sarıldım ince bele
Düşürdün beni dile
Sorun bülbülü güle
Kuş dilinden hitaptır
Sence bu aşk hiç midir
Yüzün görmek güç müdür
Seni sevmek suç mudur
Siyah zülfü nikaptır
Davut Sulari sana
Daha ne kadar yana
Dön yüzünü bu yana
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Özüm sana turaptır
Kaynak: Davut Sulari

Yar Üstüne Yar Sevmek
Ne karaymış benim kaderim yazım
Böyle miydi yarim ikrarın sözün
Düştün vefasıza açılsın gözün
Nasıl imiş yar üstüne yar sevmek
Örtün pencereyi girmesin duman
Sakınırdım yari tozdan her zaman
Uyan kömür gözlüm gafletten uyan
Nasıl imiş yar üstüne yar sevmek
Bir yar sen tutmuşsun bir de ben tutam
Bir yiğit gönlüne gönlümü katam
Gözünün önünde sarılıp yatam
Nasıl imiş yar üstüne yar sevmek

Sayfa 2765

Necatiyim dertlerim
Yar yar yar gelmez
Hem ağlar hem söylerim
Yar yar yar gelmez
O vefasız gelmezse
Yar yar yar gelmez
Vallah cana kıyarım
Kaynak: Necati Özdemir

Yar Yüreğim Yar 1
Yar yüreğim yar
Gör ki neler var
Bu halkın içinde
Bize güler var
Ko gülen gülsün
Hak bizim olsun
Gafil ne bilir
Hakk'ı sever var

Kaynak: Gürani Doğan

Yar Yar (Göresim Gelir)
Göresim Gelir Seni Elimden Bir Şey Gelmez
Azıcık Sevsen Meni Ömrünün Sonu Gelmez
Yar Yar Yar Yar Ömrümün Delalı Yar
Yar Yar Yar Yar Başımın Belası Yar
Işığım Güneşimsin Yakacak Mısın Meni
Her Şeyinle Menimsin Kimseye Vermem Seni
Yar Yar Yar Yar Ömrümün Delalı Yar
Yar Yar Yar Yar Başımın Belası Yar
Deli Divane Oldum Sen Olasın İlacım
Aradım Seni Buldum Giz Men Sana Muhtacım
Yar Yar Yar Yar Ömrümün Delalı Yar
Yar Yar Yar Yar Başımın Belası Yar

Girdik bu yola
Aşk ile bile
Gurbetlik ile
Bizi salar var
Yunus sen bunda
Meydan isteme
Meydan içinde
Merdaneler var
Kaynak: Yunus Emre

Yar Yüreğim Yar 2
Yar yüreğim yar gör ki neler var
Bu halk içinde bize de gülen var
Bu yol uzaktır menzili çoktur
Geçidi yoktur derin de göller var

Kaynak: Serdar Yıldız

Yar Yar Yar Gelmez
Yıllar oldu beklerim
Yar yar yar gelmez
Yollarını gözlerim
Yar yar yar gelmez
Belki gelecek diye
Yar yar yar gelmez
Günü güne eklerim
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Ko gülen gülsün kendini bulsun
Nadan ne bilsin bizi de bilen var
Yunus sen bunda meydan isteme
Meydan içinde merdaneler var
Kaynak: Mehmet Şenses

Yar Yüzünden
Sözüm kar etmiyor gayrı gönlüme
Çaresiz sevdanın düştüm eline
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Gündüzüm karıştı yar gecelere
Diyar diyar gezdim senin yüzünden
Yar yüzünden, yar yüzünden
Çektiklerim yar yüzünden
Uykularım haram oldu senin yüzünden
Bakışıyla beni yandırdı o yar
Mecnun'a dönderdi gezdirdi diyar
Gönlüm bu sevdaya ömrünce yanar
Böyle dertli durdum senin yüzünden
Yar yüzünden, yar yüzünden
Çektiklerim yar yüzünden
Uykularım haram oldu senin yüzünden
Kaynak: Yıldırım

Yar Zülfünü Taramış
Yar zülfünü taramış
Ellerine kurbanım
Sanki baldan türemiş
Dillerine kurbanım
Kadeh olup içilen
Dört bir yana saçılan
Yanağında açılan
Güllerine kurbanım
Ali Sezer sazına
Girmem ama hüzüne
Ayağının izine
Yollarına kurbanım
Kaynak: Ali Sezer

Yara Bende
Turnam başın alıp gitmiş
Kanadını kırıp gitmiş
Ben o yare neyledim ki
O yar benden çekip gitmiş
Yara benden yara bende
Sel sel olmuş akar bende
Feryad ettim dağa taşa
Dağ dayanmaz yara bende
Felek derdim demem sana
Desem fayda gelmez bana
Sözüm yok haldan bilmeze
Ben ağlarım yana yana
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Sayfa 2766

Kaynak: Mevlüt Doğan

Yara Benden Gülüm
Ah hele zalim yara benden gülüm amman
Ah hele zalim yalvarın yara benden gülüm amman
Ah hele kurbanım sinemde dağ bu hicran
Sinemde yavrum dağ bu hicran
Vay nedim sebep nedim nedim vay ölüm ben
Ah aman sağalmaz yara bende yara bende
Heyvah hey hey ah
Divane gönlüm sensin kurban ey ey

Yara Beni Yara Beni
Yara beni yara beni
Öldürür (kül eder) bu yara beni
Dermansız bir aşka düştüm
Öldürür (kül eder) bu yara beni
Aman aman aman aman
Öldürür (kül eder) bu yara beni
Yar aşkına yar aşkına
Öldüm yandım yar aşkına
Dermansız bir aşka düştüm
Yandım yeter yar aşkına
Aman aman aman aman
Öldürür (kül eder) bu yara beni
Kaynak: Fatma Aktaş

Yara Derin Derin
Döner döner dünya durmaz
Yolcu derin izim derin hey hey
Konup göçenler hani ya
Yüreğimde sızı derin
Derya derin derin
Hayat derin derin
Bu dert derin dava derin derin
Ciğer derin hava derin
Seyrettim mezar taşımı
İncitmem konan kuşumu hey hey
Gece bürümüş başımı
Düşündüm gündüzün derin
Toprak derin derin
Ağaç derin sular derin
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sabah derin şafak derin
Hayattan içenler kandı
Kandı dünyadan usandı hey hey
Mahzuni hak deyip yandı
Külü yufka közü derin
Nara derin derin
Doktor derin sargı derin
Yara derin derin
Ora derin bura derin
Nedir şer'in dünya hey
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Yara Gurban
İstekanın sarısı yara gurban olum
İçtim kaldı yarısı yara gurban olum
Gedin deyin yarıma aya yara gurban olum
Gelsin bulah başına ay ona gurban olum
Yara gurban yar gurban yar gurban olum
Yara gurban yar gurban yar gurban olum
Evde gonah çoh idi yar gurban olum
İstekanım yoh idi yara gurban olum
Gonahların içinde ay yara gurban olum
Birce yarim yoh idi ay ona gurban olum
Yara gurban yar gurban yar gurban olum
Yara gurban yar gurban yar gurban olum
Kaynak: Şebnem Taptıkkızı

Yarabbi (Gece Gündüz Yalvarırım)

Sayfa 2767

Acımadın çok fazla da kıymadın
Edna kulun kullarından saymadın
Bir senin aşkına derman yarabbi
Sekiz yıldır bir baharım gelmedi
Yapraklarım hiç açıp da solmadı
Vücudumda bir tutarım kalmadı
Pir senin aşkına derman yarabbi
Eğletti koca pir ağzının bari
Ejderha zehrinden Ebu Bekir'i
Ebu Bekir Ali Osman Ömer'i
Bir senin aşkına derman yarabbi
Alem saltanatta ben kaldım yayan
Vücut ezilmekte kaynıyor beyin
Ulu şehitlerdir Hasan Hüseyin
Bir senin aşkına derman yarabbi
Sağlamken çok gezdim vatanda seyyar
Muhabbet eylemek alemde eyyar
Uçtu göğe gitti Cafer-i Tayyar
Bir senin aşkına derman yarabbi
Yığılanda halim sorun yarenler
Kavim kardeş bir mevlaya varanlar
Üçler beşler yedi kırklar erenler
Bir senin aşkına derman yarabbi
Bakmak ile göremedim yaranı
Mevlam sana yakın eyle aranı
Yemen ellerinde Veysel Karani
Bir senin aşkına derman yarabbi

Gece gündüz yalvarırım mevlaya
Bir senin aşkına derman yarabbi
Kesildi takatim çok çektim cefa
Bir senin aşkına derman yarabbi

Her kulun borcudur bu kara ölüm
Genç yaşta gidene oluyor zulüm
Hazreti Eyüp'tür sabırlı kulun
Bir senin aşkına derman yarabbi

Oturup kalkması ne kadar zordur
Dertlerin dermam her zaman birdir
Tevhit getirirsem o bana kardır
Bir senin aşkına derman yarabbi

Kula tedbir kurmak daim vesile
Bu hal sana hep ayandır hasılı
Çok zulme uğrattm garip Mansur'u
Bir senin aşkına derman yarabbi

Bu yaşımda düştüm gurbet ellere
Sam yel vurdu bağımdaki güllere
Yalvarırım muhtaç etme kullara
Bir senin aşkına derman yarabbi

Sinem düştü günden güne kedere
Ümit kesmem bir ilacım göndere
Gönül müştak göz görmeden didara
Bir senin aşkına derman yarabbi

Leyl ü nehar ağladım ya duymadın

Balçıktan yarattm cümle alemi
Nurdan da yarattın göğe imamı
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Gelir Cebrail'in verir selamı
Bir senin aşkına derman yarabbi
Yalancı dünyada çok verdin cefa
Cümle mahlukata dilerim vefa
Gafur u rahimsin kulunu affa
Bir senin aşkına derman yarabbi
Akşam olur herbir alem yuvada
Çok kulun var süphan sana duada
Yalvarırlar elleri hep havada
Bir senin aşkına derman yarabbi
Kesildi Noksani takatim halim
Bilmem nasıl yazdı ervahta kalem
Hayalden geçiyor eğlenip gülem
Bir senin aşkına derman yarabbi
Kaynak: Hodlu Noksani

Yarabbi (Her Kim Aşığına)
Her kim aşığına cefa ederse
İşini gücünü zar et yarabbi
Eller ile zevk ü sefa ederse
Cihanı başına dar et yarabbi
Şaşırmasın tedbirini virdini
Hak artırsın yüreğinde derdini
Dilerim ki vatanını yurdunu
Olsun viran tarumar et yarabbi
Getirmesin hak yerine yakasın
Ben de dedim hatırcığın yıkasın
Dilerim ki kapılardan bakasın
İşini gücünü zor et yarabbi
Eğer mahbup benim kadrim bilirse
Çekerim cevrini her ne olursa
Doğrulup da benden yana olursa
Dilerim ki berhudar et yarabbi
Kaynak: Aşık Kerem

Yarabbi (Medet Medet Alemleri)
Medet medet alemleri yaradan
Sevdiğimi bana buldur yarabbi
Sevda çekenlerin çok olur derdi
Gülmemiş kulların güldür yarabbi

Sayfa 2768

Allah için olsun işini bilmez
Bundan sonra bana bu yer el vermez
Kısmetim buradan kaldır yarabbi
Gurbette Kaynari yakıp yandırma
Gonca güle yad bülbüller kondurma
Ben ölürken azraili gönderme
Sevdiğime canım aldır yarabbi
Kaynak: Kaynari Mustafa

Yaradan (Bir Dua Edim)
Ben bir dua edim siz amin deyin
Cümlemizi afeylesin yaradan
İsyanımız fazla amelimiz yok
Cümlemizi afeylesin yardan
Her zaman huzurda duran aşkına
Boynunu Mevla'ya buran aşkına
Hakk kelamı güzel Kur'an aşkına
Cümlemizi afeylesin yardan
Hakk'a doğru zikir eden gözlere
Selavat getiren nurlu yüzlere
Afatını göstermesin bizlere
Cümlemizi afeylesin yardan
İsyan bizi götürüyor günaha
Çalışanlar temiz gider dergaha
Çobanoğlu el açıyor Allah'a
Cümlemizi afeylesin yaradan
Kaynak: Aşık Murat Çobanoğlu

Yaradan Allah'tan İzin Olursa
Yaradan Allah'tan izin olursa
Gönüllerden gamı atmak muradım
Tedbir takdire mutabık gelirse
İmam Hüseyin'e gitmek muradım
Birer birer okuyalım beyiti
Yoklayalım defter ile kayıtı
Huri ile yetmişiki şehidi
Birlikte ziyaret etmek muradım
Ne acaip gonca hara dağlanmak
Elif taç urunup kemer bağlanmak
Bir niyetim Şah Necef'te eğlenmek
Şahın katarına ermek muradım

Kimse bir aşığın derdini sormaz
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Niyazım var Muhammet Mustafa'ya
Ol bizi yetüre zevk ü safaya
Gönül arzulamış gider Kûfe'ye
Hakk'ın kudretine yetmek muradım
Veli'm eyder arzum kaldı veçhinde
Zülfikar olnuyor Çin ü Maçin'de
Şah-ı Merdan bir kubbenin içinde
Uzanıp damenin tutmak muradım

Sayfa 2769

Gezmeyelim kör şeytanın izinde
Dağ horozu öter arşın yüzünde
Yaradan'a yalvarırlar sabahtan
Herkes metaını alıp satıyor
Hak Muhammet Ali cana yetiyor
Cümle kuşlar yuvasında ötüyor
Yaradan'a yalvarırlar sabahtan

Yaradan Aşkına Dön Gel

Seher vakti oldu nasıldır haller
Ol zaman açılır kırmızı güller
Hacet kapısına açıktır derler
Yaradan'a yalvarırlar sabahtan

Seni düşünür dalarım
Düşümde seni bulurum
Uyanır mahzun olurum
Yaradan aşkına dön gel

Pir Sultan Abdal'ım kırklar yediler
Seherde ötüşür kumru dudular
Hacet kapısına açık dediler
Yaradan'a yalvarırlar sabahtan

Kaynak: Aşık Veli

Leylam ol çölün olayım
Emreyle kulun olayım
İstersen yolun olayım
Yaradan aşkına dön gel
(Bağlantı)
Yunus Mevlana pirimiz
Alemi sardı nurumuz
Toprak olmadan birimiz
Yaradan aşkına dön gel
Sensin gönlümün kıblesi
Gönüldür aşkın Kabesi
Bu gönül sevmez herkesi
Yaradan aşkına dön gel
Mansur gibi dara düştüm
Aşkın hududunu aştım
Önce hamdım şimdi piştim
Yaradan aşkına dön gel

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Yaradana Gurban Yaradana
Yaradana gurban yaradana yaradana
Yaradana heyran yaradana yaradana
Yanağına düşmüş dane dane
Gara bene bakın gara bene
Kirpiklerin kaşların teline
Örüklerin saçların beline
Kirpiklerin kaşların teline
Örüklerin saçların beline
Tara beline can tara beline
Tara beline gız ben olam
Boyuna da gurban boyuna da
Huyuna da heyran huyuna da
Güzellerin güzeli geline
Kemer olsam yar sarsam beline

Bağlantı
Kaynak: Fatih Kısaparmak

Sara beline yar sara beline
Sara beline gız ben olam

Yaradan'a Yalvarırlar Sabahtan

Kaynak: Kenan Erel

Yetmiş iki buçuk millet dileği
Yaradan'a yalvarırlar sabahtan
Ol demde seğrişir arşın meleği
Yaradan'a yalvarırlar sabahtan

Yaradılış Cilvesi (Beni)

Kul olanın uyku kalmaz gözünde
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Hakkın sarayında gizli sır idim
Anamın rahminde yarattın beni
Beyaz mürekkepten al kan eyledin
İnsan sıfatına döndürdün beni
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Sayfa 2770

Sağalmaz keddimi eyen yaralar
Bir zaman da ilaçlara ilendim
Bir zaman da boz toprağa belendim
Dokuz aylık yoldan seferden geldim
Anamın sütüyle kandırdın beni
Bir zaman da gezer oldum bucakta
Bir zaman da sevilirdim kucakta
Bir tek birdim, evimizde ocakta
Geline avrada sevdirdin beni
Onbeşinden yirmilere yol olur
Otuzunda tam bulanık sel olur
Kırk yaşında bir incecik yol olur
Boradan sellerden kurtardın beni

Könül tanrı verdi sene kem keher
Ne mollanı çağır ne kulu-kember
İster imam gele ister peyğember
Heç sağalmaz felek deyen yaralar
Azaflı min ohun bir şikar vurmaz
Yatıbdı kefletde taleyin durmaz
Dilin yarasını derman kurtarmaz
Bir de mehebbetden deyen yaralar
Kaynak: Mikayil Azaflı

Yaralar Beni

Ellisinde ben aklımı şaşırdım
Altmışında yolum dike düşürdüm
Yetmişinde bildiğimi şaşırdım
Merdiven merdiven indirin beni

Söylemem adını düşersin dile
Meylimi bağladım zülfün teline
Acı sözlerinle vurdun sineme
Yaralar sevdiğim yaralar beni

Sekseninde mukadderim yazılır
Doksanında kara yazım bozulur
Yüz yaşımda kemiklerim büzülür
Sabi çocuklara dönderdin beni

Düşen iflah olmazimiş aşkına
Kaybettim aklımı döndüm şaşkına
Dermansız dertleri açtın başıma
Yaralar sevdiğim yaralar beni

Der Said'im beni böyle yandırdın
Ecel şarabını verdin kandırdın
Sabi çocuk gibi yudun kaldırdın
Hiçte gelmemişe döndürdün beni

Niye bana böyle zulüm edersin
Selamsız sabahsız çekip gidersin
Her olur olmaza gönül verirsin
Yaralar sevdiğim yaralar beni

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Kaynak: Müslüm Akbaba

Yaralandım Gurbet Elde

Yaralar Gider

Yaralandım gurbet elde
Şu halimi görmeye gel
Yalnızım bir odada
N'olur bir su vermeye gel

İnsanoğlu dünyada boş yaşamaz
Hayat emelini sıralar gider
Adam var ki yerli kaya misali
Adam var dağları turalar gider

Gurbet acı ben yaralı
Dert üstüne dert sıralı
Zalım gurbette duralı
Bir yudum su verenim yok

Adam var dostunu dar günde arar
Adam var çekiler kenarda durar
Adam var lokman kimi yara sarar
Adam var sağlamı yaralar gider

Kaynak: Muzaffer Şahin

Yaralar (Heç Bilmirem)
Heç bilmirem kime deyim derdimi
Ne yamandı ürek yeyen yaralar
Henceri hicrandan hesretden deyib
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Adam var küs gezeni barıştırar
Adam var sevenleri kavuşturar
Adam ortalığı karıştırar
İnsanı insandan aralar gider
Ergün bu sözü söylemez boşuna
Adam var gitmez kimsenin hoşuna
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Adam var ant içer kardaş başına
Adam var kardeşi karalar gider
Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Yaralarım Göz Göz Oldu
Yaralarım göz göz oldu oyuldu
Hun etti bağrımı bir pire sebep
Herg edenler bizi odlara yakar
Budur ahvalimiz bir pire sebep
Cemalin şulesi düştü cihana
Sendeki dilbere olmaz ihana
Yitirdim aklımı katdım divana
Tek mecnun gezerim bir pire sebep
Delilim der aşk kitabın açarım
Gözüm yaşım deryalara saçarım
Pir elinde ağu olsa içerim
Koy desinler ölmüş bir pire sebep
Kaynak: Aşık Sefai

Yaralı Ceylan

Sayfa 2771

Yaralı Ceylanım
Yaralı ceylanım
Yaralıyam yaralıyam
Avcı vurmuş yaralıyam
Beni vuran avcı değil
Bir soysuza sevdalıyam
Gönlüm yanar içim kanar
Zalim yar anamaz
Onu sevdim bir kere
İçimde volkan kaynar
Yaralıyam yaralıyam
Avcı vurmuş yaralıyam
Beni vuran avcı değil
Bir zalıma sevdalıyam

Yaralı Kuş Garip Olur
Yaralı kuş garip olur
Mihman eder usanmaz kar
Bende de sana ağır geldim
Üç gün oldu usandın yar

Yaralı ceylanım senden
Başkasına gönül vermem
Elin beslediği gülden
Al bu canım sana vermem

Yaralı kuş dala değmez
Bu dünya bir pula değmez
Koklayıp da yare atma
İncittiğin güle değmez yar

Yandı yürek yana yana
Savur külüm döne döne
Soğumadan elden kına
Zülfün telin yere sermem
Amman yare amman yare
Hey pir ver bu derde çare

Yaralı kuş seğer geçer
Yar boynunu eğer geçer
Senin bana ettiklerin
Bir kurşundur değer geçer

Bir ok düştü yaralandım
Dost elinden parelendim
Dar günümde karalandım
Dil lal olur seni yermem

Yaralı Turnam

Yandı yürek yana yana
Savur külüm döne döne
Soğumadan elden kına
Zülfün telin yere sermem
Amman yare amman yare
Hey pir ver bu derde çare
Kaynak: Hüseyin Karakuş
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Kaynak: Yusuf Hayaloğlu

Sarı turnam yeşil turnam ak turnam
Enginlerden yücelere çık turnam
Yarim gözü yaşlı yolum gözlermiş
Ona benim gözlerimle bak turnam
Dağları sıralı turnam
Kanadı karalı turnam
Bu derdimi sen anlarsın
Yüreği yaralı turnam
Sarı turnam sen turnalar şahısın
Gökyüzünün en gizemli kuşusun
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Küllenmişse içinde aşk ateşi
Onu benim sevdam ile yak turnam
Sarı turnam ne de yanık ötersin
Yolun ne yan ne tarafa gidersin
Uğrar isen bizim köye sılaya
Nazlı yare benden selam edersin

Sayfa 2772

Gerçeklere ayak tozum
Sanma beni kitapsızım
Canlı kitap özüm benim
Güzeldir yarimin yüzü
Baldan şirindir her sözü
Mihrabımdır iki gözü
Ona doğru yüzüm benim

Kaynak: Behram Altunal

Yaralıdır
Ne sılam var ne gurbetim
Yar yüzünden avareyim
Dağlardan büyük hasretim
Yar derdinden divaneyim

Sen sanma beni divane
Aşıkım nazlı canana
Kul olmuşum o sultana
Hep onadır nazım benim
İbreti'yem bir fakirim
Bez değil atlas dokurum
Kuran'ı Türkçe okurum
Ki anlansın sözüm benim

Yaralıdır oy oy ömrüm yaralı
Yaralıdır oy oy gönlüm yaralı
Söz: Aşık İbreti
Yar perişan ben dertliyim canım efendim Yaralıdır oy oy
gönlüm yaralı

Yaram Gayet Derin Yoktur Çaresi

Şifasız derdime derman
Tabipler yazmıyor ferman
Hasreti ile geçti zaman
Aşk yüzünden pervaneyim yar

Yaram gayet derin yoktur çaresi
Ellesen de birdir ellemesen de
Aman tabip geçti merhem yarası
Yollasan da birdir yollamasan da

Yaralıdır oy oy ömrüm yaralı
Yaralıdır oy oy gönlüm yaralı
Yar perişan ben dertliyim canım efendim Yaralıdır oy oy
gönlüm yaralı

Benim sinem olmuş gamlar yatağı
Sis almış gönlümün yaylası dağı
Bağbansız bahçeyi bülbülsüz bağı
Güllesen de birdir güllemesen de

Söz: İbrahim Dizlek

Yaralıyım Değme Bana
Yaralıyım değme bana
İçimdedir sızım benim
Benden zarar gelmez sana
Seni yakmaz közüm benim
Boşa kurma bana tuzak
Özüm doğru, sözlerim hak
Beni yoramazsın mutlak
Hakka gider izim benim
Din demek mânânın dışı
Herkes anlamaz bu işi
İnsanlık herşeyin başı
İşte onda gözüm benim
Ozanım elimde sazım
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Şeref der ki bülbül öter gül yarim
Layık mıdır ben ağlayım gül yarim
Ben ölünce mezarıma gül yarim
Sallasan da birdir sallamasan da
Kaynak: Aşık Şeref Taşlıova

Yaram Sızlar Ağrır Başım
Yaram sızlar ağrır başım
Yastığa damlar gözyaşım
Tabutumu kaldırmayın
Altında yok bir kardaşım
Vay dünya yalancı dünya
(Bağlantı)
Ecel gelirse bu cana
Baş ağrısı bir bahane
Mezar taşıma yazsınlar
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Sayfa 2773

Bugün bana yarın sana

Kaynak: Aşık Daimi

Gözüm görmez ağlamaktan
Suyum kesildi damaktan
Sanki (öyle) bir düğün alayı
Tabutum geçti sokaktan
Vay dünya yalancı dünya

Yaratan (Vücudun Şehrine)

Bağlantı
Kaynak: Seyfettin Sucu

Yaram Var Benim
Bugün de günlerden cumadır cuma
Yar hamama gitme yüzünü yuma
Ben seni sevmişem ellere deme
Zalim celek vurmuş yaram var benim
Bugün de günlerden salıdır salı
Sallan gel sevdiğim salınak bari
Yoktur bu dünyada yarin emsali
Zalim celek vurmuş yaram var benim

Vücudun şehrine bir yankı düştü
Seher vakti bir yel estir yaratan
Gamdan gasvetten tebdilim şaştı
Gönlüm yıkık kalbim küstü yaratan
Veli veysel gibi çöllerde kaldım
Üç ihlas okuyup tarika uydum
Devrişan şıhlardan hırkayı giydim
Nere gitsem ömrüm pustur yaratan
Ne gezersin deli gönül havada
Arabam devrildi bir düz ovada
Ne vefasız kul imişim dünyada
Her dem çektirdiğin yastır yaratan
Hevesim yok bu dertlerden dolayı
Hak bana çektirdi cevri belayı
Ne kadar uğraştım yoktur kolayı
Her ne olsa sana hastır yaratan

Kaynak: Binali Selman

Yarası Yar Yarası
Yarası yar yarası
Yamandır yar yarası
Beni candan bezdirir
Yüreğimin yarası
Yarası dil yarası
Almaz fitil yarası
Her bir yara sağalır
Sağalmaz dil yarası
Kömüre yar kömüre
Gözler benzer kömüre
Ateşin yaktı beni
Döndüm kara kömüre
Toruna mert toruna
Düşeydik mert toruna
Mert torundan kaçarken
Düştük namert toruna
Daimi'yim al beni
Yere düştüm al beni
Sen kasap ol ben deri
Taştan taşa çal beni
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Veysel Karani'yim çölde gezerim
Okur aşkın kitabını yazarım
Çoktan beri melül mahzun gezerim
Sanma ki postun yoktur yaratan
Birinci zemine bastık bir kadem
Dünyaya geleli kan ağlar didem
Perişan halimi kime arz edem
Senden başka dostum yoktur yaratan
Der Said'im ne çok taksiratım var
Af edici mevlam mağrifetin var
Çok özledim benim bir hasretim var
Cem edip uçmakta göster yaratan
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Yarda İnsaf Yoktur
Yârda insaf yoktur bende yok derman
Yazık ki işlerim Allah'a kaldı
Kaşları katlime yazıyor ferman
Kanlı kirpikleri kalbime daldı
Gözleri gönlüme zehir atıyor
Zülüfü süngüdür cana batıyor
Şehit mezarında gönlüm yatıyor
Sevda kılıcını boynuma çaldı
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Sayfa 2774

Her yanı gülden döşeli haydindi
Aman Karacaoğlan aman bunaldım
Aşkın çöllerinde şaşırdım kaldım
Bir püsküllü derdi başıma aldım
Bu azgın dert beni gurbete saldı
Kaynak: Karacaoğlan

Yardan Ayrı Düşeli
Yardan ayrı düşeli
Geçmiyor günler
Hastadır garib gönlüm
Durmadan inler inler
Hastadır garib gönlüm
Durmadan inler inler
Dertlinin çaresini
Mecnun'un Leyla'sını
Garibin yarasını
Sarmıyor eller eller
Garibin yarasını
Sarmıyor eller eller
Kaynak: Neşet Ertaş

Yardan Ayrılalı Derdim Çoğaldı
Yardan ayrılalı derdim çoğaldı
Bağrım yanık daim o dosttan yana
Hasretle firkatle derdim çoğaldı
Çaresiz kalmışım o dosttan yana
Aman nazar edin benim halıma
Ayrılığın kuşu kondu dalıma
Ayırdılar hasret kaldım yarıma
Haber bekler gönlüm o dosttan yana
Kul Mehmet'im der ki buna ne çare
Hasret kaldım cemallara didara
Abdal olup katılmışım katara
Yönümüz çevrili o dosttan yana
Kaynak: Kul Mehmet

Yardan Ayrılan Bir Günde Kavuşur
Yardan ayrılan bir günde kavuşur
Yar sakın ağlama a yarim kareleri bağlama
İstanbul'un konakları köşeli
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Kaynak: Köçek Mustafa

Yardan Ayrıldım (Hey Ağalar)
Hey ağalar böyle m'olur
Hali yardan ayrılanın
İner ummana dökülür
Seli yardan ayrılanın
Gökte turnalar çekilir
İner yerlere dökülür
Onbeş yaşında bükülür
Beli yardan ayrılanın
Turnalar havadan geçer
Mah yüzlere nurlar saçar
Ah ile vah ile geçer
Günü yardan ayrılanın
Gül dikensiz bitmez imiş
Bülbül gülsüz ötmez imiş
İşe güce yetmez imiş
Eli yardan ayrılanın
Karacaoğlan geçmez dilek
Ateş aldı yandı yürek
Sağ yanında hazır gerek
Salı yardan ayrılanın
Kaynak: Karacaoğlan

Yardan Çektiklerim
Yardan çektiklerim az değil bana
Hesap etsem çoktan binbiri geçti
Mevlam bir sabırdır vermiş insana
Yoksa bu başımdan ne geldi geçti
Yar yar yar yar hain yar
Sel sel olmuş gözden akan kan mıdır
Aşkına düştüğüm giriftar mıdır
Şu dünyada benden dertli var mıdır
Garip ömrüm ah ile geldi geçti
Yar yar yar yar hain yar
Doğanay’ım sence yaşamak nedir
Bana sorsan derim gamdır çiledir
Şu feleğin işi daima hiledir
Beni bir künde ile yıktı da geçti
Yar yar yar yar hain yar
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Kaynak: Seyfi Doğanay

Yardan Haberiniz Var Mı
Ben sılayı sılasız da yaşarım
Yarden haberiniz var mı dağlar
Aşkıyla gezmişim bunca diyarı
Yarden haberiniz var mı dağlar
Eşim dostum aşiretim sılada
Kuzularım meleşir mi yaylada
Bilir misin usul boylu nerede
Yarden haberiniz var mı dağlar
Duydum düz ovayı çimen bürümüş
Boztepe'nin karı erken erimiş
Gurbet elin ayrılığı zor imiş
Yarden haberiniz var mı dağlar
Nurşani'nin nuru doğmaz başına
Hasret oldum toprağına taşına
Gündüz hayalime gece düşüme
Yarden haberiniz var mı dağlar
Kaynak: Aşık Nurşani

Yare Bir Ben Gerek
Yavru güzel olmak için
Yare bir ben gerek bir ben
Aşık aklın almak için
Yare bir ben gerek bir ben

Sayfa 2775

Saçlarını ben öreyim
Buna dayanmaz yüreyim
Vermem seni ezraile
Ben öleyim ben öleyim
Yar elinden yar elinden
Yareliyim yar elinden
Dermansız bir derde düştüm
Dermanı var yar elinden
Kaynak: Neşet Ertaş

Yare Gidin Turnalar
Sökün eğleyen turnalar
Kulak verin figanıma
Çalakalem mektup yazdım
Bağrımda acıylan gezdim
Gayrı bu canımdan bezdim
Varın deyin o zalıma
Ben o yari özlüyom
Yollarını gözlüyom
Koynumda bir resmi var
Yıllar yılı gizliyom
Yare gidin turnalar
Selam edin turnalar
Dermansız derde düştüm
Bu dert beni yaralar

Hançer almış destine
Beni öldürmek kastına
Beyaz gerdanın üstüne
Yare bir ben gerek bir ben

Arifim kamilim turnam
Bu sırra cahilim turnam
Yandım ataşlara yandım
Umman'ı deryaya daldım
Ellerin yurdunda kaldım
Öksüzüm garibim turnam

Karacaoğlan çaresi ne
Melhem vurun yaresine
İki kaşın arasına
Yare bir ben gerek bir ben

Ben o yari özlüyom
Yollarını gözlüyom
Koynumda bir resmi var
Yıllar yılı gizliyom

Kaynak: Karacaoğlan

Yare Gidem
Yare gidem yare gidem
Yareliyim nere gidem
Bu derdimin dermanını
Almaya ben yare gidem
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Yare gidin turnalar
Selam edin turnalar
Dermansız derde düştüm
Bu dert beni yaralar
Söz: Süleyman Kotan

Yarenler Duyun Beni (Kalenderi)
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Yarenler duyun beni gönül tebligatında
Ömrüdür gelir geçer zarar tazminatında
Telaşa ne gerek var giden gün ömürdendir
Boşa geçen bu ömrün yükü azametinde
Hazinemden bir demet sunayım bilginize
Lütfe laik ilhamlar fikir külliyatında
İpekten iplik alıp kumaş dokusan bile
Varlığın beş metre bez bekler gönül katında
Bu dünya fanidir duy gelen bir gün gidecek
Her kulun sırası var zaman sevkıyatında
Şan şöhret fayda vermez amel olur yoldaşın
Cansız ata binince sevkı nakliyatında
Naçizane gayretim gerçekleri demeye
Doğruluk bir hazine ömür hat-i zatında
Devir döndü Kevseri zaman geldi gün çattı
Sende yorulup gittin dünya meşakkatından
Kaynak: Aşık Kevseri

Yarım Hava
(Bağlantı)
Yarım ha yarım hava
Yarım hava çalsana
Yarım hava oynasana
Yarım hava çalar isen
Kurban olayım sana
Bahçedeki yar mıdır
Al fistanı dar mıdır
Sevip de alamayan
Dünyada adam mıdır

Sayfa 2776

Yarım kalmamalı kutlu sevdamız
Dere tepe aşmalıyız coşkuyla
Önce kendi nefsimizle kavgamız
Gönüller kurtulur ulvi aşkıyla
Kibritsiz tutuşur kandil yürekte
Işıklar yetersiz menzil ırakta
Güle can veren var susuz kurakta
Mevsimlere bakamayız kuşkuyla
Dünyanın kutbuna takarız kanat
Her metrekareyi sevgiyle donat
Hakk'ın rızasına ulaşmak sanat
Mızrabın her daim koşsun meşkiyle
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Yarın Mahşer Yerine
Yarın mahşer yerine
Bu halk-ı cem eylerler
Cem eyleyip bir araya
Bir bir sual eylerler
Kimisin cevabın vere
Kimisin derde gargola
Kimisin güneşten yana
Kimin üryan ederler
Anca beyler tahttan ine
Zerre etmiş ise uma
Müminler buraki gele
Arşı seyran ederler
Yunus zulmeyleme sakın
Zulmedene olma yakın
Haklının vermezsen hakkın
Kati azap eylerler
Kaynak: Abdurrah Demir

Bağlantı
Bahçede sandık mıdır
Döşemesi al mıdır
Her gelen yari sorar
Yar baldan tatlı mıdır
Bağlantı
Kaynak: Bilinmiyor

Yarım Kalmaz
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Yarın Yine Gelirim
İnsanın donunda geldim dünyaya
Bugün gider yarın yine gelirim
Ben can taşıdıkça ölür bellemen
Bugün gider yarın yine gelirim
Nereden gelip de nere gidişim
Çok mu önemliydi mezarda taşım
Ben de bilmiyorum kaç milyar yaşım
Bugün gider yarın yine gelirim
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 2777

Değere değmeze satmış gidiyor
Toprak deseler de sudandır genim
Benden önce gelen bilmem kaç benim
Vatansız Yiğit'im sevgidir dinim
Bugün gider yarın yine gelirim

Bu nasıl sefine kalkmış çok erken
Devrilmiş direkler yıkılmış yelken
Yün döşek tüy yastık beğenmeziken
Bir kuru tahtaya yatmış gidiyor

Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Yari Olmayanın
Akşamdan sabaha sabrım yok iken
Yine kaldık gelen ayın başına
Hiç kimse kimsenin halinden bilmez
Herkes düşmüş telaşına işine
Yari olmayanın yarası m'olur
Arifler deminde sırası m'olur
Pare pare kılsam çaresi m'olur
Gönül düşmüş bir güzelin peşine
Ayak ayak dosta doğru varayım
Bir vech ile muradıma ereyim
Ela gözlü ben yarimi göreyim
Ay gibi doğunca yatam döşüne
Cemal-i vecdullah ay ile gündür
Rakiplerim der ki sevdiğin kimdir
Saat bu saattir bugünkü gündür
Dost birgün oturur nizam başına
Sağ olanlar sevdiğini arzular
Dertli sinem derunumdan sızılar
Ahvalimiz size malum gaziler
Merhamet ediniz didem yaşına
Kaşlar mizan olmuş gözleri tartar
Yari olmayana dünya olur dar
Hak bilir ki şu dünyada yarim var
Böyle yazın mezarımın taşına
Aka aka çeşmim yaşı sel oldu
Sene bin iki yüz tamam ell'oldu
Veli'm ey der yaralarım bell'oldu
Gayrı cerrah el katmasın boşuna

Ciğerimin başı olmuş bin pare
Eflatun da gelse bulamaz çare
Kefenin altından sanarsın yare
Solgun gözleriyle bakmış gidiyor
Gider bir cenaze koymuş adını
Kimse duymaz feryadını dadını
İki ayağını kol kanadını
Ölüm zincirine takmış gidiyor
Zavallı görmemiş bir zevk dünyada
Lanet olsun böyle bahta murada
Zehirden zıkkımdan doldurmuş bade
Ayrılık aşkına çekmiş gidiyor
Dalından ağlatır gelin kızları
Hayal olmuş şeker gibi sözleri
O hilal kaşları mahmur gözleri
Durulmuş bir yana akmış gidiyor
Yeni girmişken onsekiz yaşına
Bunu yazın mezarının taşına
Der Zülali kavim kardeş başına
Hicranlı ateşi yakmış gidiyor
Kaynak: Aşık Zülali

Yarim Gitti Çeşmeye
Yarim gitti çeşmeye (Aman güzel oğlan)
Yaralarım deşmeye (Yar yar yar aman)
Neyitn varsa vereyim (Aman güzel oğlan)
Elinden su içmeye (Yar yar yar aman)
Yarimin gelişine (Aman güzel oğlan)
Mailim gülüşüne (Yar yar yar aman)
Deli olacağım ben (Aman güzel oğlan)
Ben düşüne düşüne (Yar yar yar aman)

Kaynak: Aşık Veli

Yarim Benden Küsmüş
Yarim benden küsmüş binmiş bir ata
Gider gelmez yollar tutmuş gidiyor
Gelin çeyizini koymuş mezata
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Yar yüzünü göreyim (Aman güzel oğlan)
Bir canım var vereyim (Yar yar yar aman)
Saçlarının telinden (Aman güzel oğlan)
Başıma taç öreyim (Yar yar yar aman)
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Kaynak: Mehmet Büyükgüngör

Yarim Gurbet Elde (U.H.)
Yarim gurbet elde galdığın yeter
Bizim eller yaz bahardır gelsene
Dağlardan aşam yare ulaşam
Çektiğim çileler ölümden beter
Perişan hallerim gelde görsene
Yar gadan alım dur bende gelim
Viran oldu mor sümbüllü bağlarım, güllü bağlarım
Hasretinden gece gündüz ağlarım
Dağlar serindir yarem derindir
Bahar suyu gibi durmaz çağlarım
Gözlerimden akan yaşı silsene
Yaşı silsene yaşı silsene
Derler ki aşığa Bağdat ırak mı
Bunca cevri cefa revamı hak mı
Yar senin göğsünde hiç iman yok mu
Halisi`nin hallarından bilsene
Söz: Cemal Erbek (Halisi) Dede

Yarim İçin Ölüyorum
Yarim için ölüyorum
Eller ne derise desin
Sararıp da soluyorum
Eller ne derise desin
Cahil ne derise desin
Cafer de sevdalı kuldu
Pahası bir paslı puldu
Ben bülbülüm, yarim güldür
Eller ne derise desin
Cahil ne derise desin

Yarim İstanbulu Mesken Mi Tuttun
Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun
Gördün güzelleri beni unuttun
Sılaya dönmeye yemin mi ettin
Gayrı dayanacak özüm kalmadı
Mektuba yazacak sözüm kalmadı
Yarim sen gideli yedi yıl oldu
Diktiğin fidanlar meyveyle doldu
Seninle gidenler sılaya döndü
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Sayfa 2778

Gayrı dayanacak özüm kalmadı
Mektuba yazacak sözüm kalmadı
Yarimin giydiği ketenden gömlek
Yoğumuş dünyada öksüze gülmek
Gurbet ellerinde kimsesiz ölmek
Gayrı dayanacak özüm kalmadı
Mektuba yazacak sözüm kalmadı
İğde çiçek açmış dallar götürmez
Dağlar diken olmuş kervan oturmaz
Benim bağrım yufka sitem götürmez
Gayrı dayanacak özüm kalmadı
Mektuba yazacak sözüm kalmadı
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Yarim Senden Ayrılalı
Yarim Senden Ayrılalı
Hayli Zaman Oldu Gel Gel
Bak Gözümden Akan Yaşa
Ab-ı Revan Oldu Gel Gel
Böyle M'olur Küsüp Gitmek
Seni Seveni Terk Etmek
Haram Oldu Yemek İçmek
İşim Figân Oldu Gel Gel
Kurulu Yaydır Asılmaz
Gönül Yarinden Kesilmez
Ölmeyince Dert Eksilmez
Halim Yaman Oldu Gel Gel
Kul Aşık Ever Varmaya
Halinden Haber Sormaya
Yetiş Namazım Kılmaya
Seni Seven Öldü Gel Gel
Söz: Kul Aşık

Yarim Senden Ayrılalı
Yarim senden ayrılalı
Hayli zaman oldu gel gel
Bak gözümden akan yaşa
Ab-ı revan oldu gel gel
Böyle m'olur küsüp gitmek
Seni seveni terketmek
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Haram oldu yemek içmek
İşim figan oldu gel gel
Kurulu yaydır asılmaz
Gönül yarinden kesilmez
Ölmeyince dert eksilmez
Halim yaman oldu gel gel
Kul Aşık ever varmaya
Halinden haber sormaya
Yetiş namazım kılmaya
Ömrüm tufan oldu gel gel
Kaynak: Kul Aşık

Yarim Sensin Güzel
Yarim sensin güzel yarı da benim
Firar etti aklım duy beni beni
Beden senin için senindir canım
Aşıktan deliden say beni beni
Senden ayrı durmak zulüm çektirir
Dert bağıma bir bir fidan diktirir
Aklıma geldikçe yaşlar döktürür
Ceylani perişan vay beni beni
Kaynak: Aşık Ceylani

Sayfa 2779

Yarimin Kaşları Kalem
Yarimin kaşları kalem
Kimsem yoktur yazam selam
Yarimden haber almadım
Uçan kuştan haber alam
Akan boz bulanık çaylar
Meyvasız olur mu bağlar
Yarinden ayrılan ağlar
Bu aşk beni derde bağlar
Böyle yare yar yaresi
Yüreğimde var karesi
Her şeye çare bulunur
Yoktur ayrılık çaresi
Kaynak: Mehmet Ali Torun

Yarin Bahçesinde Açmasın Güller
Yarin bahçesinde açmasın güller
Bugün efkarlıyım a paşam ötmesin bülbüller
Buna sevda derler kınamayın eller
Ben dertliyim diyemem a paşam canlar dayanmaz
Bir kötünün yüzünden a paşam cana kıyılmaz

Yarim Uyanmaz (Gaflet Uykusu)

Rize'nin içinde portakalı soyar
Soyma da portakalı a paşam ellerin boyar
Bir kere görme ile adam mı doyar

Gaflet uykusuna dalmış gidiyor
Seslerim saz ile yarim uyanmaz
Perihan gözlerin güle benziyor
Seslerim saz ile yarim uyanmaz

Ben dertliyim diyemem a paşam canlar dayanmaz
Bir kötünün yüzünden a paşam cana kıyılmaz

Uzundu usuldu endamı boyu
Yuvarlak gözleri yanaklar sarı
Konuşur dillerim cennet misali
Seslerim saz ile yarim uyanmaz
Tatlı tatlı uyku girmiş gözüme
Kaşlarım çatmış bakmaz yüzüme
Yalvarırım sana küsme sözüme
Seslerim saz ile yarim uyanmaz
Şu mahzun Papur'u kedere salma
Nazlısın yarimsin uykudan kalma
Hayaller geçirip dünyaya dalma
Seslerim saz ile yarim uyanmaz
Kaynak: Abdullah Papur
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Yarin Yareleri Gelmez Hesaba
Yarin yareleri gelmez hesaba
Kan ağlar kalemim yazsam kitaba
Bana benzer dertli var mı acaba
Böyle bir vefasız yarin elinden
Kocadım boynumu ben büke büke
Kapandı gözlerim yaş döke döke
Tükettim ömrümü ah çeke çeke
Böyle Mecnun gibi aşkın çölünden
Gönlümü bağladım ben bir kalleşe
Her sevdikçe bağrı döndü bir taşa
Görmedim muhabbet rehası haşa
Böyle soyu bozuk harrın gülünden
07.01.2023 16:10:19
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Meluli'yem sanki murat mı aldım
Boş yere başımı sevdaya saldın
Aşkın kemendine tutuldum kaldım
Böyle bir kafirin zülfü telinden
Söz: Aşık Meluli
Kaynak: Ali Ekber Kaybaki

Yarin Yaylasını Yaylayamadım
Çadır kurdum yüce dağlar başına
Yarin yaylasını yaylayamadım
Düştü gönlüm dalgasına coşuna
Derin göllerini boylayamadım
Ferhat gibi koyaklarda ünledim
Yankılandı kayaları dinledim
Yar yanında inim inim inledim
Ben aşkımı ona söyleyemedim
Daimi'yim gam doldurdum testime
Göçtü canan eremedim mestime
Ben kaçtıkça dertler geldi üstüme
Ben bu dertlerimi paylaşamadım
Kaynak: Aşık Daimi

Yarinen Gezdiğim Dağlar
Çıktım şu dağlara da seyran ederken
Yarinen gezdiğim dağlar ürüşan
Gulak verdim her tarafı dinledim
Bir ben değil cümle alem perişan
Eylen güzel eylen gavil keselim
Gavil mutebardır dönmemesine
İkimizde bir dala yuva kuralım
Şu daldan bu dala gonmamasına

Yarsız Çekilmiyor Dünyanın Kahrı
Yarsız çekilmiyor dünyanın kahrı
Senden başkasına güvenmem gayrı
Çabuk tut elini sen öldür bari
Yadeller girmesin kanıma benim
Gel yaklaş yanıma gel otur yarim
Tatlı sohbetimiz kalmasın yarım
Yanağın gıdadır dudağın serum
Öptükçe can katar canıma benim

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Sayfa 2780

Sevdaya giden yol en güzel yoldur
İster kadehime zehirler doldur
Ben sana kıyamam sen beni öldür
Kötülük yakışmaz şanıma benim
Sen beni düşürdün sonsuz firkate
Bu muhabbet dönüşmesn hasrete
Yoksa darıldınmı garip Fikret'e
Neden gelmez oldun yanıma benim
Söz: Fikret Dikmen

Yas ü Matem Günü
Yas ü matem günü derdim yeniler
Yarin sesi kulağımda çınılar
Aliyar can pire kurban
Sordum ki dağlara niçin iniler
Dedi çekticeğim yarin elinden yarin elinden
Varıp bir pir ile pazar edersin
Oturup da ikrarını güdersin
Sordum garip bülbül niçin ötersin
Dedi çekticeğim harin elinden
Ser çeşmeden gelir suyun durusu
Nasibimiz verir pirin birisi
Dedim Pir Sultan'ım benzin sarısı
Dedi çekticeğim yarin elinden
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Yasak (Işığım Olsun Diye)
Işığım olsun diye okumak istiyorum
Doğruya götürecek öğrenmek biliyorum
İnsafa gelir mi yasaklar bilmiyorum
Yasak öğrenmek yasak
Doğru söylemek yasak
Bütün düşüncelerim
Kendi içimde tutsak
Aklın haznesi geniş hedefin yolları dar
Boşalmak istiyorum önümde yasaklar var
Tıpkı aç kalmak gibi suya kanmamak kadar
Yasak öğrenmek yasak
Doğru söylemek yasak
Bütün düşüncelerim
Kendi içimde tutsa
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Kağıtlarda kalmasın diyorum düşünceler
Zincirlenmesin kolum kalemi tutan eller
Özgür düşünsün insan susturulmasın diller
Yasak öğrenmek yasak
Doğru söylemek yasak
Bütün düşüncelerim
Kendi içimde tutsak
Kaynak: İlhami Arslantaş

Yasakçı Zihniyete
Şu yasakçı zihniyetin başına
Elimde kalemle vurmak isterim
Esareten zincirini takandan
Elbet hesabını sormak isterim
İster dişi olsun ister erkeğin
Doğru sözden eşek gibi ürkeğin
Namertlere sığınan tüm korkağın
Varıp karşısına durmak isterim
Har tarafa çekip duran nazlının
Kendi kurdu ile çürük özlünün
İçi dışı başka iki yüzlünün
Maskesini yere sermek isterim
İçi boş gezen şu kuru başının
Farkı yoktur dolusuyla boşunun
Kadir kıymet bilmeyen her kişinin
Dostluk defterini dürmek isterim
Kim neylesin bundan sonra otları
Unutulur çürümeden etleri
Gizli gizli yediği tüm haltları
Karnını yarıpda görmek isterim

Sayfa 2781

Yazı yazdım orta pınar taşına
Bu gençlikte neler geldi başıma
Zalim anan zehir kattı aşıma
İfadenle yardım eyle Yasemen
Karakolda doğru söyle Yasemen
Jandarmalar bölük bölük geliyor
Bu ayrılık ciğerimi deliyor
Hakim bey de ifademi alıyor
İfadenle yardım eyle Yasemen
Karakolda doğru söyle Yasemen

Yasemen Dalına
Yasemen dalına yar neden eymeli
Yosmam avrupalı ucu burmalı
Alıp da nazlı yari sinemi sarmalı
(Bağlantı)
Oyneyışın bir hoş
Yar dönüşün bir hoş
Ben avlu süpürmem zülfüm toz olur
Ben bulaşık yumam elim kar olur
Akşam oğlun gelsin söz benim olur
Bağlantı
Kaynak: Hisarlı Ahmet

Yasiyana Varamadım
Yasiyana varamadım yalınız
Mendilimi alakoydu çalınız amanın çalınız
Söz verdi de gelmeyiverdi oğlunuz
Ar ettim de deyemedim ellere amanın ellere
Sen düşürdün beni dilden dillere amanın dillere

Sahip olamazken daha diline
Çıkar durur Yiğit'lerin yoluna
Birkaç sözle fukaranın eline
İnsanlık dersini vermek isterim

Yasiyana varamadım gazelden
Başım alıp çıkamadım güzelden amanın güzelden
Ben seninim ben seninim ezelden

Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Ar ettim de deyemedim ellere amanın ellere
Sen düşürdün beni dilden dillere amanın dillere

Yasemen
Jandarmalar beni yoldan indirir
Gözyaşlarım değirmeni döndürür
Zalım anan seni bana vermezse
Korkarım ki bu dert beni öldürür
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Kaynak: Mehmet Sarıgül

Yasladım Arkamı Dağ İle Taşa
Yasladım arkamı dağ ile taşa
Soyguncudur diye çatılır bana
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Karşımda düşmanım bey ile paşa
Bağrım hedef oklar atılır bana
Çardaklı Çamlı'ya kaçmışım deyi
Kızılbaş diyorlar içmişim deyi
Padişaha savaş açmışım deyi
Her adımda tuzak tutulur bana
Köroğlu'yum kayaları yararım
Halkın kılıcıyım hakkı ararım
Şahtan padişahtan hesap sorarım
Uykudan uyanan katılır bana

Sayfa 2782

Yassıya varmadan güveyi kuyarlar
Yar yardan ayrıldı (amanın)
Yar bana darıldı (vah vah)
Küstü darıldı
Dereden dereye urgan gererler
Urganın üstüne yorgan sererler
Güzeli candan severler
Çirkini baştan savarlar

Kaynak: Köroğlu

Haydi boyu güzelim
Nereleri gezelim (vah vah)
Dağlara gidelim

Yaslanaydım Kaba Ardıcın Pürüne

Kaynak: Murat Çelebi

Yaslanaydım kaba ardıcın pürüne
Dinleyeydim kekliklerin sesini

Yastadır Ey Deli Gönül

(Aman efem aman)
Ünledim Ayşe diye
Odayı döşe diye
Ünledim Fatma diye
Kaşları çatma diye
Kız duvarı del mi diyem
Yanıma gel mi diyem
Beni de garip görünce
Koynuma gir mi diyem
Kaçma güzel kaçma seni tutarlar
Tutarlarda gurbet ele atarlar
(Aman efem aman)
Ünledim Ayşe diye
Odayı döşe diye
Ünledim Fatma diye
Kaşları çatma diye
Kız duvarı del mi diyem
Yanıma gel mi diyem
Beni de garip görünce
Koynuma gir mi diyem
Kaynak: Recep Erkul

Yassıya Varmadan Güveyi Kuyarlar
Yassıya varmadan güveyi kuyarlar
Dengini dengine arar da bulurlar
Öksüzün nikahını yolda kıyarlar
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Yastadır ey deli gönül yastadır
Gelir diye kulaklarım sestedir
Yağmur yağar zülüflerin ıslatır
Var git duman şu yaylanın üstünden
Duman senin çürük işin bitmez mi
Poyraz vurup bir tarafa gitmez mi
Benim eski derdim bana yetmez mi
Var git duman şu yaylanın üstünden
Duman senin pare pare karın var
Şu benim gönlümde ah u zarım var
Benim o yaylada nazli yarim var
Var git duman şu yaylanın üstünden
Kaynak: Aşık Veysel

Yastığı Kuş Tüyünden
Yastığı kuş tüyünden
Bir kız sevdim köyünden
Gül yüzünü göreyim
Ölüyorum derdinden
Siirt etrafı tepe
Kar yağar sere serpe
Yenile bir yar sevdim
Hemi güzel hem körpe
Kaynak: Yöre Ekibi

Yaş Kiremitten Su Damlar
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Yaş kiremitten su damlar
Bir kız verin adamlar
Bir kız bize çok mudur
Komşumuzda yok mudur
Seni gidi oyunbaz
Cilvesine doyulmaz
Sızdırılmış bal gibi
Yemesine doyulmaz

Sayfa 2783

Ayrılan kavuşmaz mı aman
Sil gözünün yaşını
Odalara küçük hanım odalara vay
Şimdi de rağbet modalara vay
Kaynak: Avni Özbenli

Yaş Nane Kuru Nane

Arabaya taş koydum
Bir yastığa baş koydum
A kız senin yoluna
Adımı sarhoş koydum

Yaş nane kuru nane
Kül oldum yana yana
Ne ben öldüm kurtuldum
Ne sen geldin imana

Seni gidi oyunbaz
Cilvesine doyulmaz
Sızdırılmış bal gibi
Yemesine doyulmaz

Deniz tuzsuz olur mu
Balık pulsuz olur mu
Kasabanın kızları
Yavuklusuz olur mu

Evlerinin önü harman
Harmanda okurlar ferman
Şeftalisi derde derman
Seni gidi oyunbaz
Cilvesine doyulmaz
Sızdırılmış bal gibi
Yemesine doyulmaz
Kaynak: Selahattin İnal

Yaş Nane Kuru Nane
Yaş nane kuru nane aman
Kül oldum yane yane
Ne ben öldüm kurtuldum aman
Ne sen geldin imane
Odalara küçük hanım odalara vay
Şimdi de rağbet modalara vay
Çayır çıktı dizime aman
Dolaş da gel izime
Diz dize otururken aman
Hasret kaldık yüzüne
Odalara küçük hanım odalara vay
Şimdi de rağbet modalara vay
Eğme de güzel kaşını aman
Kim bağladı başını
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Kaynak: İlknur Halil

Yaş Pıynar Köklenir Mi
Yaş Pıynar Köklenir Mi
Dibinde Beklenir Mi
Doğru Söyleyin Dostlar
Üç Sene Beklenir Mi
Şama Doğru Şama Doğru Şama Doğru
O Yar Açmış Kollarını Bana Doğru
Dam Başında Duran Kız
Bayram Geldi Donan Kız
Alcam Diye Aldattın
Her Sözleri Yalan Kız
Şama Doğru Şama Doğru Şama Doğru
O Yar Açmış Kollarını Bana Doğru
Kaynak: Kazım Pulhan

Yaşam ve Varoluş
Ben nehirlerin çağlayıp duran suyuyum
Halay tutan sema dönen
Haykırırım dağlara taşlara
Yaşamım varoluşum hiç ağlama
Benim sabahın güzel yeli
Şubatın güzel karı benim
Kaynak: Cigerxwin
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Sayfa 2784

Yaşamadın Sen

Postu yere serdiğinde

Sensiz geçmiyor bu günler biliyor musun
Yüreğine beni beni soruyor musun
Öyle yalnız yalnız kaldım biliyor musun
Türküler söyledim sana duyuyor musun
Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun
Bağlanmış elin ayağın kaçamıyorsun

Can boğaza tıkılırmış
İnsan hayli sıkılırmış
Enkaz gibi yıkılırmış
Son nefesi verdiğinde

Bir kuş oldun gökyüzünde uçamadın sen
Nehir oldun ırmak oldun taşamadın sen
Çocuk oldun sokaklarda oynamadın sen
Doğdun da büyüdün ama yaşamadın sen
Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun
Bağlanmış elin ayağın kaçamıyorsun
Kaynak: Ahmet Kaya

Yaşamaya Geldim Ben De Dünyaya
Yaşamaya geldim ben de dünyaya
Elimden kolumdan bağlama beni
Komşular gidiyor yıldıza aya
Dağların başında eyleme beni
Körpecik aklını kandırma boşa
İnsanlar benzemez beyinsiz kuşa
Avareyim diye deme sen maşa
Bir dilim ekmeğe dağlama beni
Mahzuni nedendir geri kaldığın
Kulların sırtından çalın aldığın
Allah bilir kimin nasıl olduğun
Hastayım götürün sağlama beni
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Yaşlılık Hali
Ağustosta kar yağarmış
Yaş kemale erdiğinde
Sona kolay varılırmış
Göz menzili gördüğünde
Ayak geri yürür imiş
Gözler şeşbeş görür imiş
Sağlam ağaç çürür imiş
İçine kurt girdiğinde
Saç aklaşır diş dökülür
Takat biter bel bükülür
Yaşamın ipi sökülür
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Derviş Kemal eser yelim
Hazan erer solar gülüm
Birden herşey biter ölüm
Defterini dürdüğünde
Kaynak: Derviş Kemal

Yataktan Kalmış Bir Aslan
Yataktan kalkmış bir aslan
Gelir horlayı horlayı
Buluttan çıkmış ay gibi
Gelir parlayı parlayı
Döne seyreyle Ayvaz'ı
Sim bilikli o zorbazı
Cılbatmış kara kaptazı
Gelir gürleyi gürleyi
Şimdi görürsün kendini
Gülden kırmızı rengini
Görmedim bunun dengini
Gelir gürleyi gürleyi
Döne Ayvaz bunun adı
Geldi bu meydanın tadı
Köroğlu'nun bir evladı
Gelir zorlayı zorlayı
Kaynak: Köroğlu

Yatıvermiş Kargalı'nın Düzüne
(Aman)
Yatıvermiş (de) Kargalı'nın düzüne
Salıvermiş ellerini yüzüne
Zalım kurşun nerden değmiş dizine
Kalk birader usul usul gidelim
Kalk birader yavaş yavaş gidelim
(Aman)
Yatıvermiş (de) Kargalı'nın bayıra
Salıvermiş ellerini çayıra
Kadir Mevlam ikimizi kayıra
Kalk birader usul usul gidelim
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Kalk birader hanemize gidelim
Kaynak: Nida Tüfekçi

Yatma Yeşil Çimene
Yatma yeşil çimene uyur uyanamazsın
Yarim benim sevdama niçin inanamazsın
Yol verin dumanlı dağlar dağlar
Söyle canım ayrılık mı var

Sayfa 2785

Şahinidim sarp kayaya tünedim
Çırpınıp uçmaya yoktu kanadım
Ben talihimi her yerlerde denedim
Kime iyilik etsem kem beni bulur
Yüce dağ başına sam yeli esti
Dostlar yandaşım selamı kesti
Çok ahbabım varda iyi gün dostu
Dar günümde dost bulunmaz nedendir
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Çeşmelerin taşına çıkma öyle karşıma
Seni sevdim seveli neler geldi başıma

Yavrum (Asker Ağıdı)

Yol verin dumanlı dağlar dağlar
Söyle canım ayrılık mı var

Vatan için şehit oldu
Bu mezarda yatan yavrum
Taktir ilahi böyleymiş
Sağolsun bu vatan yavrum

Yeşil giyme yeşerir yeşil yere döşenir
Senin gibi güzeli sevmeye kim üşenir
Yol verin dumanlı dağlar dağlar
Söyle canım ayrılık mı var
Kaynak: Kemal Nizam Bigalı

Yavaş Yavaş (Gel Gönül Gel)
Gel gönül gel sana verem nasihat
Tarikat babanı bul yavaş yavaş
Ceht eyle ki yola varasın
İzini cennete sal yavaş yavaş
Merd olan namerde demez halını
Yiğid odur esirgemez malını
Zebaniler kesmiş iblis yolunu
Aldadırlar gönül gel yavaş yavaş
Der Zülali dad figanım artanda
Emanetdir durduğumuz vatanda
Vadem tekmil olup günüm bitende
Azrail canımı al yavaş yavaş
Kaynak: İsmet Çınar

Yavru Şahin Enginlerde Kışlamaz
Yavru şahin enginlerde kışlamaz
Galip geldi de düşman peşim boşlamaz
Gönül kalesine gülle işlemez
Vurur yıkar bir muhannet taşınan
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Yirmi yıl sana verdim emek
Alın yazın buymuş demek
Teskereni alıp gelmek
Sana oldu yalan yavrum
Şehidimin adı Yılmaz
Şehit kanı yerde kalmaz
Böyle zülüm asla olmaz
Ömrü yarım kalan yavrum
Görmüşüdüm rüyasını
Saramadım yarasını
Allah'tan bulsun belasını
Sana kurşun atan yavrum
Bingöl dağları duman
Pusuya düştüğün zaman
Ne haldaydın bilmem o an
Söyle bana uyan yavrum
Allah rahmet etsin sana
Yılmazım yat kana kana
Üzülme diyorlar bana
Sensiz gülmez baban yavrum
Şehitlik şeref ile şanın
Cenneti aladır makamın
Ozan Ergün öz tanışın
Bu destanı yazan yavrum
Kaynak: Ozan Ergün Yalçın
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Yavrum Senin Ne Belalı
Yavrum senin ne belalı başın var
Kudretten çekilmiş kara kaşın var
Ağa canım kaşın var kibar yarim kaşın var
On beşinde kızlarinen işin var
Yandım dostlar bir su verin bardakta
Kibar yarim bardakta ağa yarim bardakta
Sen doldur ver ben içeyim ırmaktan
Ağa yarim ırmaktan kibar yarim ırmaktan
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Yavrumdan Ayrıldım
Nasıl oldu da yavrum ayrıldım senden
Burnumda kokarsın karanfil gibi
Yavrumdan ayrıldım nereye gideyim
Hasretin yolu uzak nasıl döneyim
Resmıne bakarken ah ederım ben
İsmini andıkça vah ederim ben
Yavrumdan ayrıldım nereye gideyim
Hasretin yolu uzak nasıl döneyim
Bağrı yanık yavrum bir anayım ben
Çöllerde kalan şu kuşlar misali
Derdimi kimlere yanayım ben
Acıtır kalbimi dişler misali
Kaynak: Sıdıka Ahmedova

Yavuz Geliyor Yavuz
Yavuz geliyor Yavuz
Denizi yara yara
Kız ben seni alacam
Başına vura vura
Lay lili lay lili
Lay lili lay lili laylaylay aman
Yavuz geldi yaz geldi
Pazara kiraz geldi
Aldım beş okka kiraz
O da yare az geldi

Sayfa 2786

Bir evlendim olmadı
Evleneceğim baştan
Lay lili lay lili
Lay lili lay lili laylaylay aman
Yavuz'un direkleri
Altındandır altından
Bir yar sevdim gurbette
O da benim bahtımdan
Lay lili lay lili
Lay lili lay lili laylaylay aman
Kaynak: Hüseyin Ahmet

Yavuz Geliyor Yavuz
Yavuz geliyor Yavuz da
Denizi yara yara
Kız ben seni alacağım da
Başına vura vura
Gemim geliyor gemim de
Vona Burnundan beri
Kız Allah'ı seversen de
At başından çemberi
Hey gidi kara gemi de
Topladın redifleri
Döndün limandan beri de
Ağlattın fişekleri
Kaynak: Ferhat Özyakupoğlu

Yayığımı Kurdum Düze
Yayığımı kurdum düze
Ela gözler süze süze
Gaynanam geldi mi size
(Bağlantı)
İtem oldi sitem oldi
Ben bir yayık yaymayınan
Ben bir güzel sarmayınan

Lay lili lay lili
Lay lili lay lili laylaylay aman

Yayığımın ağzı demir
Ben yayarım gümür gümür
Şimdi gelirse kor temir

Yavuz geliyor baştan
Yelkeni var kumaştan

Bağlantı
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Sayfa 2787

Kaynak: Hulusi Seven

Yavrum ninna ninanay nini naynay

Yayık Yaydım Kolum Şişti

Kaynak: Hüseyin Arsal

Yayık yaydım kolum şişti
Kolumdan kol bağım düştü
Benim gönlüm sana düştü

Yayla Çimeni Budur

Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gül topla ben nergisi
Evlerinin önü nane
Ben kül oldum yane yane
Bulamadım derde çare
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gül topla ben nergisi

Yayla çimeni budur
Otur sevdiğim otur
Şu yaylanın düzüne
Son gelişimiz budur
Oy yaylalar yaylalar
Otunu yesin mallar
Kız ben senin yüzünden
Nedir çektiğim hallar
Yayla çiçeği açtı
Ayağıma dolaştı
Yarim senin babandan
Dünya aceli gaçtı

Kaynak: Bedri Ayseli

Yayla Çiçeği Misin Balam
Yayla çiçeği misin balam
Yuvarlanda gel bana
Gelin misin kız mısın da
Vurulacağım sana
Hop nina ninanay ninay da ninanay
Yarda nina ninanay ninananay
Hop nina ninanay nina nininay
Yavrum ninna ninanay nini naynay
Yaylanın yolundayım balam
Gürgenin dalındayım
Anam beni sorarsa da
Gızların yanındayım
Hop nina ninanay ninay da ninanay
Yarda nina ninanay ninananay
Hop nina ninanay nina nininay
Yavrum ninna ninanay nini naynay
Yaylaların yoğurdu balam
Seni kimler doğurdu
Seni doğuran ana da
Balınan mı yoğurdu
Hop nina ninanay ninay da ninanay
Yarda nina ninanay ninananay
Hop nina ninanay nina nininay
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Yaylaların yoğurdu
Seni kimler doğurdu
Seni doğuran ana
Balinan mı yoğurdu
Kaynak: Mustafa Tahmaz

Yayla Deye Geçmedin Mi Korudan
Yayla deye geçmedin mi korudan
Gelin sensin yüreğimi eriten
Selam alır selam verir geriden
Selamınan gönül eğlenmez gelin
Açılmış gülleri soldurma gelin
Faydasız suları doldurma gelin
Eğer gelin feyilin feyil değilse
Feyilini kötü kocana bildirme gelin
Arkasına giymiş kadife yelek
Giyinmiş kuşanmış olmuş bir melek
Ayrılmam dedim de ayırdı felek
Ayrılık defterini yazdı yolladı
Kaynak: İbrahim Şenbaba

Yayla Güzelini Gördüm Bezeli
Yayla güzelini gördüm bezeli
Bir melek misali döner yayladan
Siyah saçlar ak topuğa uzalı
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Sayfa 2788

Doğar güneş gibi yanar yayladan

Açma yaram kan gider

Şu yayla yanıklara su verirmiş
Şu yayla ah şu yayla

Dumanlı dağlar yaylalar hey
Yaylalısın hey sevdalısın hey
Edalısın hey sen benimsin hey

Güzel Leyla gibi dağları bekler
Aşıklara dert üstüne dert ekler
Yaz mevsimi geçer göçünü yükler
Bu dağlar maralı iner yayladan
Şu yayla yanıklara su verirmiş
Şu yayla ah şu yayla
Kaynak: Aşık Efkari

Yayla Kızı (Mümkün Değil)
Yayla kızı neden benden kaçarsın
Sensiz gitmek mümkün değil sevdiğim
Kuşlar gibi yükseklerden uçarsın
Elin tutmak mümkün değil sevdiğim
Benliğimi sevgin ile sardırdın
Şu Başımı taştan taşa vurdurdun
Bezirganım işlerimi durdurdun
Alıp satmak mümkün değil sevdiğim
Sen lale sümbülsün kırmızı gülsün
Biraz himmet eyle Şahballı gülsün
Menekşemi güzel senmi güzelsin
Ayırt etmek mümkün değil sevdiğim
Kaynak: Hilmi Şahballı

Yayla Suları Akar Gelir
Yayla suları akar gelir akar da gelir çimenden
Yar bana sarıl ben de kanarım senden
Yaylalar serin olur da suyu kuvvetli olur
Sevup alamayanlar yürekten dertli olur
Teh teh teh ey oh oh oy dağlar oy
Aldı duman yürüdü Akisar ovasına
Saydum beşibirliği de o zalım babasına
Ah kadırga kadırga da nedir senin halların
Göçler yollara endi gene şenlik yollara
Teh teh teh ey oh oh oy dağlar oy

Yayla suyu pek acı
Geliyor çifti bacı
Dumanlı dağlar yaylalar hey
Yaylalısın hey sevdalısın hey
Edalısın hey sen benimsin hey
Yayla suyu pek serin
Gelin mi oldun sürmelim
Dumanlı dağlar yaylalar hey
Yaylalısın hey sevdalısın hey
Edalısın hey sen benimsin hey
Kaynak: Hulusi Seven

Yayla Yaylaya Bakar
Yayla yaylaya bakar da
Yayla suları yan akar
Kıyma bana kayınçı
Bacım yoluma bakar
(Bağlantı)
Meşelikte yavrum meşelikte
Yaktın beni gençlikte
Allah da seni yaksın
Üç günlük gelinlikle
Dabancamı yağladım da
Sağ yanıma bağladım
Eniştemi ben vurdum
Hem vurdum hem ağladım
Bağlantı
Kaynak: Fethi Gençalioğlu

Yayla Yolları

Yayla Suyu Yan Gider

Salınıp da dost eline giderken
Ne acayip vardır yolu yaylanın
Selvi boylum gonca gülü verirken
Açılır yaprağı dalı yaylanın

Yayla suyu yan gider

Yayla sen gibi yayla nerde olur
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Seni arayanlar yurdunda bulur
Pare pare olmuş karların erir
Akar boz bulanık seli yaylanın
Nergisin menekşen karışık biter
Dalında dal vermiş reyhanın tüter
Senin kokuların aleme yeter
Burcu burcu kokar gülü yaylanın
Her sabah her sabah hava nemlenir
Yaz gelince aşıkların canlanır
Sen yaylasın eller sende dinlenir
Eser ılgın ılgın yeli yaylanın
Hüseyin'im pervaz vurup uçunca
Hasretli gözüm kanlı yaş dökünce
Koyunlar meleşir evler göçünce
Issız kalır n'olur hali yaylanın
Kaynak: Kul Hüseyin

Yayla Yollarında Göç Kater Kater

Sayfa 2789

Ben varmam oralıya orada duralıya
Allah nasip eylesin davullu zurnalıya
Yayla yollannda biter naneler oy gelin oy gelin
Sevdiğim o güzel dağlara kaçmış aman aman aman
Ünledim Ayşa diye odayı döşe diye
Ünledim Fatma diye kaşların çatma diye
Ünledim Gülsüm diye yanıma gelsin diye
Kaynak: Ahmet Yamacı

Yayla Zamanı (Yine Bahar Geldi)
Yine bahar geldi yayla zamanı
Yürüdü de bizim yurtlar yürüdü
Üçlerin başını kaplamış duman
Varıdı da lale sümbül varıdı
O yar bugün göçmüş farkedemedim
Bu sevdayı başta garkedemedim
Boş kalmış bahçemi herkedemedim
Kuru da bizim bahçe kurudu

Yayla yollarında göç kater kater
Eşinden ayrılmış bir palaz öter
Ötme palaz ötme seni tutarlar
Tutarlarda dar kafese koyarlar

Gurbetin yanına çektim göçümü
Dert ağarttı başımdaki saçımı
Yara sarmış ciğerimin içini
Eridi de benim ömrüm eridi

Aşıp aşıp gider yaylanın yolu
Sehile dayanmaz dağların gülü
Gayet güzel olsa yiğidin yari
O da gelir binbir iki naz ilen

Papur zalimlere eyledik kulluk
Dünya kime yok kimine bolluk
Ayrılık sevda yar bir de yoksulluk
Çürüttü de bizi nazlım çürüttü

Kaynak: Hüseyin Say

Kaynak: Abdullah Papur

Yayla Yollarında Kaldım Yalınız

Yaylacılar Göçtü M'ola

Yayla yollarında galdım yalınız aman aman
Eşe dosta malum olsun halimiz aman aman

Yaylacılar göçtü m'ola
Çamşıhı'nı aştı m'ola
Ben o yardan vazgeçmedim
O yar benden geçti m'ola

Yayla yollarına yokuş dediler
Ak kızın koluna yapış dediler
Ardıç arkasında gördüm boyunu
Yenide öğrendim yarin huyunu

Aman gelin bensiz gelin
Ben duramam sensiz gelin

Yayla Yollarında Yürüyüp Gelir

Yol üstünde durmuş ağlar
Al üstüne kara bağlar
Kaldır dumanını dağlar
Görünsün bizim yaylalar

Yayla yollarında yürüyüp gelir oy gelin oy gelin
Allı şalvarını sürüyüp gelir aman aman aman

Aman gelin bensiz gelin
Ben duramam sensiz gelin

Kaynak: Mustafa Coşkun
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Kaynak: Mehmet Seske

Yaylada Dağlarımız
Yaylada dağlarımız
Ovada bağlarımız
Topuklar yeri vursun
Eğlenmek çağlarımız
Le Zeko Zekiye amman amman Zekiye
Bir öpücük ver bana sana alam hediye
Kapımın önü harman
Derdime yoktur derman
Bir kere bak yüzüme
Bu canım sana kurban
Le Zeko Zekiye amman amman Zekiye
Bir öpücük ver bana sana alam hediye

Sayfa 2790

Gelin arkadaşlar ben de vuruldum
Alansa Dağına ben kurban oldum
Uğurlu'da martinleri çattılar
Arduşlukta kanlarımı kattılar
Ahbaplarım yanlarıma yattılar
Gelin arkadaşlar ben de vuruldum
Alansa Dağına ben kurban oldum
(<i>TRT'de yer alan kısım</i>)
Kelkit doktorları yaramı bağlar
Gelin arkadaşlar ben de vuruldum
Alansa sağına ben kurban oldum
Kaynak: Metin Pala

Yayladan Gelir Koyun

Yayladağı (Yoktur İlçemin)

Yayladan gelir koyun
Selviye benzer boyun
Ne güzel gözleru var
Hep boyle midir soyun

Samandağı'ndan örnek alsın böyükler
Ötmez gayrı yalan öten düdükler
Virajlı yollar yüksek gedikler
Neden düz bir yolu yoktur ilçemin

Çayırımın dibine
Soğan ekerim soğan
Hep böyle güzel midir
E kız annenden doğan

Ne fabrikası var ne bir üniversitesi
Bağırsa çağırsa duyulmaz sesi
İlçem ilçelerin sondan birisi
Elinden tutanı yoktur ilçemin

Geç çoban koyunları
Pere koyalım pere
Kız ben seni alamazsam
Canlı girerim yere

Kaynak: İlhan Erten

Var paşası var genel müdürü var valisi
Niye el uzatmaz bunun birisi
İlçem ilçelerin sondan birisi
Elinden tutan yoktur ilçemin
Ben de bu ilçenin bir neferiyim
Doğru söylerim ondan geriyim
Derdini bakana açan biriyim
En büyük derdi yoldur ilçemin

Kaynak: Ahmet Altıntaş

Yayladan Gelirim Yüküm Üzümdür
Yayladan gelirim yüküm üzümdür
Yaylanın kızları düzüm düzümdür
Bir komşu kızı var iki gözümdür
Vur elin dalıma ürgüle beni
Gel otur yanıma (de) gülüm nenni

Kaynak: Abdullah İnalöz

Yayladan Çıktım Da Kamalar Parlar
Yayladan çıktım da kamalar parlar
Çifte yavrularım ah çeker ağlar
Kelkit doktorları yaramı bağlar
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Yayladan gelirim yüküm eriktir
Yaylanın kızları bölük bölüktür
Bir komşu kızı var taze feriktir
Vur elin dalıma ürgüle beni
Gel otur yanıma (de) gülüm nenni
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Kaynak: Hasan Irmak

Yayladan Gelirken Yolun Sağında
Yayladan gelirken yolun sağında
Hoş geldin misafir in dedi bana
Çıkardı memesin verdi ağzıma
Yorgunsun sevdiğim em dedi bana
Gürleyen gök müdür esen yel midir
Arap atı tavlasında bellidir
Deste kakül al yanakta gamlıdır
İpek kakül değil tel dedi bana
Biçare Ruhsat hiç haram yemez
Birinin sırrını birine demez
Boynumuza farzdır beş vakit namaz
Ak göğsün üstünde kıl dedi bana
Kaynak: Aşık Ruhsati

Yaylalar

Sayfa 2791

Bahar gelir lale sümbül açınca
Boz bulanır eğri söker yaylalar
Bizim eller Binboğa'ya göçünce
Bostan bellerine çöker yaylalar
Bocer'in düzlüğü İncin ovası
Hani Berçenek'in yiğit babası
Başı melül melül tuzlu kayası
Yiğidin kahrını çeker yaylalar
Bizim yaylaların karı tükenmez
Aş'retin aş'rete şeri tükenmez
Koca Elbistan'ın eri tükenmez
Haziranda çelik büker yaylalar
Mahzuni Şerifim hey gibi lalem
Mevlam nasip eyle yaylada ölem
Cerit Dağlarından Maraş'a selam
Mahzuni gözyaşın döker yaylalar
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Sulu sulu yağar yayla yağmuru
Seni çok özledim gülüm yaylalar
Yumuşak toprağın yapar çamuru
Akar suyun gider gölün yaylalar

Yaylalar İçinde Erzurum Yayla

Uğurlu dağının tepenin başı
Tavşanı bol olur birden kalkışı
Sabah seherinde doğar güneşi
Dumanın tütüyor yelin yaylalar

Ana düştüm ben bir ormana yol belli değil
Beni vuran dostum düşmanım değil
Urfa mapushanesinde gün belli değil

Anneler bacılar ineği sağın
Bol olur sütün peynirin yağın
Hiç dumanın kalkmaz uğurlu dağın
Rusya'ya uzanır belin yaylalar
Üç köyün yaylası saç ayağında
Yerini sorarsan uğurlu dağında
Hayvanı yayılır bahçe bağında
Koyunun çok olur malın yaylalar
Aklımdan gitmiyor pusu dumanı
Sırrı Arpaç der ki özledim seni
Gezeceğim yine çayır çimeni
Peteğin bol olur balın yaylalar
Kaynak: Sırrı Arpaç

Yaylalar (Bahar Gelir)
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Yaylalar içinde Erzurum yayla
Şehirler içinde Konya'dır Konya
Nezif'i vurmuşlar şen olsun dünya

Nezif'in hurcunda bir çift alaca
Saraya getirdiler kanlı salaca
Ası'yı gönderin gitsin ilaca
Ana düştüm ben bir ormana yol belli değil
Beni vuran dostum düşmanım değil
Urfa mapushanesinde gün belli değil
Kaynak: Mustafa Savaş

Yaylalar İçinde Erzurum Yayla
Yaylalar içinde Erzurum yayla
Şehirler içinde Konya'dır Konya
Vurulmuş Aslanım şen olsun dünya
Döşeyin evleri Aslan geliyor
Giyinmiş kuşanmış Aslan geliyor
Aslan'ın bindiği Arap küheylan
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Gine mi geliyor karalı Bayram
Anası oturmuş oğluna hayran
Döşeyin evleri Aslan geliyor
Giyinmiş kuşanmış Aslan geliyor
Aslan'ın bindiği yıldızlı eyer
Her gelen kurşunlar Aslan'a değer
Anası oturmuş oğlunu över
Döşeyin evleri Aslan geliyor
Giyinmiş kuşanmış Aslan geliyor
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Yaylalar İçinde Erzurum Yayla 1
Yaylalar içinde Erzurum yayla
Şehirler içinde Konya’dır Konya
Osman efem ölmüş şen olsun dünya
Yandım mapusane yandım senin elinden
Nasıl etsem bir kurtulsam senin elinden
Çıkar çıkar parmaklıktan bakarım
Konya seni ateşlere yakarım
Bir gün olur ben buradan çıkarım
Yandım mapusane yandım senin elinden
Nasıl etsem bir kurtulsam senin elinden
Kaynak: Bayram Çalışkan

Sayfa 2792

Dola boynuma dola
Suya gider bacılar
Sitilleri gıcırdar
Oturmuş da ağlıyor
Serçe gibi cıvıldar
Yaylanın çimenine
Gel menine menine
Yar senin dedülerivi
Ölürsem unudurum
Suya gider oh gibi
Peşdembalı yoh gibi
Dönîb geriye bahmaz
Sevgülüsü yoh gibi
Bir gödük buğday verdim
İngiliz dabancıya
Yar ile gonuşurken
Çaldurdum yabancıya
Yaylanın yolundayım
Fındığın dalındayım
Ölenece .....
Gız ben senin golundayım
Yaylanın çimeninde
Perilerin badı var
Yarim senin goynunda
Dünyaların dadı var

Yaylalar Otlu Olur
Yaylalar otlu olur
Suyu guvvetli olur
Allah'ın hikmetinden
Güzeller dadlu olur
Yayla yolu bu mudur
Desdi dolu su mudur
Andır galsın suyu da
Gızın golu gurudu
Yaylanın çimeninde
İnek yayarım inek inek
İnek senin yüzünden
Yedim güzelli dayah
Yaylaya gideceğim
Yollara gona gona
O boncuhlu golları
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Yaylalarda (Türkmen Kızı)
Yaylalarda üç atım var binilir
Biri aldır biri dor'dur kır da var (Türkmen kızı)
Alı sana doru ona kır bana
Kır da size yar bana Türkmen kızı
Yaylalarda üç yemek var yeyilir
Biri etli biri sütlü bal da var (Türkmen kızı)
Etli sana sütlü ona bal bana
Bal da size yar bana Türkmen kızı
Şehirlerde üç kumaş var giyilir
Biri kutnu biri kumaş şal da var (Türkmen kızı)
Kutnu sana kumaş ona şal bana
Şal da size yar bana Türkmen kızı
Yaylalarda üç meyva var yeyilir
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Sayfa 2793

Biri elma biri ayva nar da var (Türkmen kızı)
Elma sana ayva ona nar bana
Nar da size yar bana Türkmen kızı

Çiçeği kendindendir
Şurutlu hasta olmuş
Yaylanın derdindendir

Kaynak: Aşık Cevlani

Mahkemeler kuruldu
Soru sual soruldu
Yaylanın tapıları
Eşmededen duyuldu

Yaylalarda Gezersin
Yaylalarda gezersin
Keklik gibi sekersin
Ak kayanın başında
Yanık yanık ötersin
(Bağlantı)
Çıktım yayla yoluna
Varem gidem yanına
Şu yörüğün oğlunun
Necap girsem koluna
Yaylalardan inersin
Al basmalar giyersin
Akşamlar da olunca
Nerelerde dünersin
Bağlantı
Yaylaların ayranı
Bugün Kurban bayramı
Gız annenden istesem
Acep gönlün olmamı
Bağlantı
Kaynak: Şinasi Uslu

Yaylaların Ayranı
Yaylaların ayranı (haydendi)
Bugün gurban bayramı
Benim bir sevdiğim var (haydendi)
Anasının baylanı
Kiremidin tozuyum (haydendi)
Ben gurbanlık guzuyum
Beni neden almazlar (haydendi)
Ben mıhtarın gızıyım
Kaynak: Şerafettin Civelek

Yaylam Otun Nedendir
Yaylam otun nedendir
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Yayladan gelir atlı
Eşmede saltanatlı
Şurutlunun kel apur
Yaylayı bize sattı
Kaynak: Metin Pala

Yaylamıza
Soğuktur yaylamın suyu içilmez
Güzelleri birbirinden seçilmez
Benimkisi bir tanedir geçilmez
Gel gidelim yaylamıza yaylaya
Serin eser yaylamızın yelleri
Savruluyor nazlı yarin telleri
Bir başkadır akşamüstü yolları
Gel gidelim yaylamıza yaylaya
Ben yaylanın her şeyine hasretim
Gurbet ilde erir vallahi etim
Gül gibi soluyor benizim-betim
Gel gidelim yaylamıza yaylaya
Hiç istemem ayrılmayı yayladan
Ondaki anılar beni ağladan
Birisi var yüreğimi bağladan
Gel gidelim yaylamıza yaylaya
Tatlı tatlı tartıştığım güzeller
Bana göre değil canım bu eller
Gözümden gitmiyor yabani güller
Gel gidelim yaylamıza yaylaya
Varın her gün çeşmemizden su için
Verin kardeş bahçemize bir biçim
Kendim burda olsam da ordadır içim
Selam söylen yaylamıza yaylaya
Nasıl düştüm bu gurbetin içine
Katılamıyorum yayla göçüne
Bir od düştü yüreğimin içine
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Gönlüm gider yaylamıza yaylaya
Çok düşünme Ozan Arif yorgunsun
Neşesizsin birine mi kırgınsın
Senin huyun yad ellere dargınsın
Gel gidelim yaylamıza yaylaya

Sayfa 2794

Sen paşa kızı mısın
Ayağında kundura
Ha burası ne bayır
Gülü dikenden ayır
Sevdalık çekenleri
Kayır Allahım kayır

Kaynak: Arif Gölge
Kaynak: Hüseyin Dilaver

Yaylanın Çimeninde
Yaylanun çimeninde
Gelur oturur gızlar
Bilmeyenler zanneder
Endi gökten yıldızlar
Yükledum katurumi
Gideceğum yaylaya
Bu gaybana sevdaluk
Goycak beni belaya
Atladım taştan taşa
Vurdum geçtim dereden
Aynali tüfeğumlan
Sığmadım pencereden
Tütün kesemin bağı
Yapağıdır yapağı
Horoz gözün kör olsun
Ne tez ettin sabahı
Allahaısmarladuk
Dedum da vurdum yola
Döndüm baktım geriye
Gözlerum dola dola
Kestum kızıl ağaci
Yapacağum terazi
E gız senun babanı
Tutsun sara marazi

Yaylanın Çimenine (Kol Havası)
Yaylanın çimenine
Kuzu yayılır kuzu
Gün de bu günkü gündür
Sallan yosmanın kızı
Aman kızı çaçan kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağların başına
Sen gül topla ben nergizi
Asmadan gel asmadan
Fistan giyer basmadan
Kalk gidelim sevdiğim
Devriyeler basmadan
Aman kızı çaçan kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağların başına
Sen gül topla ben nergizi
Oy Bulancak Bulancak
İşin sonu n'olacak
Verin benim yarimi
Vallahi kan olacak
Aman kızı çaçan kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağların başına
Sen gül topla ben nergizi

Kaynak: İhsan Eyüboğlu
Kaynak: Nejat Buhara

Yaylanın Çimeninde
Yaylanın çimeninde
Atı kovarım atı
Gir canıma utanma
Sen benim idin zati
Çayırımdan yukarı
Gelirsin dura dura
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Yaylanın Gülü Hoş Olur
Yaylanın gülü hoş olur
Yolları dik yokuş olur
Köyüne hasret çekenler
Havada uçan kuş olur
Kar yağar yayla beline
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Sayfa 2795

Gül almış kızlar eline
Yaşmaksız suya gidenler
Söz olur köyün diline

Orda engin burda zordur yelleri
Al yanakta al kırmızı gülleri
Deremedim gülyüzlü yar küstü mü

Ak dağın başı dumandır
Gözümün yaşı nedendir
Tez bulup gurbete giden
Güzelin hali yamandır

Aşık oldum Beytullah'ın nuruna
Amasya'da şehitlerin birine
Eli bağlı kolu bağlı darına
Duramadım gülyüzlü yar küstü mü

Kaynak: Cavit Özkanlı

Veli'm eyder firkatim var zar ile
Dünü günü intizarım yar ile
Danışacak müşkülüm var pir ile
Soramadım gülyüzlü yar küstü mü

Yaylanın Soğuk Suyu
Yaylanın soğuk suyu da deldi bağrımı deldi
Üç günlük gelin iken bana selamın geldi
(Bağlantı)
Seni domuzun kızı hayırsızın gelini
Alsam seni yanıma da sarsam ince belini
Ha buradan oyani nazaradır nazara
İkimizi koysunlar da senin ile mezara
Derenin kıyısında kurudu ya ocaklar
Sözüme danldılar alsam ne yapacaklar
Bağlantı
Ha buradan görünü Görele ışıkları
Adamı öldürü de yarin konuşukları
Bağlantı

Kaynak: Aşık Veli

Yaz Bahar Ayının Coşası Gibi
Yaz bahar ayının coşası gibi
Akar gözüm yaşı sellere döndüm
Gönlüm gam içinde duman bürüdü
Issız çölde kalmış körlere döndüm
Bir acayip haldır bu gün serimde
Hiç haber gelmiyor nazlı yarimden
Yoruldum ben artık ah u zarımdan
Yüzlerim gülmüyor yaslıya döndüm
Dedim Berati'yim yoruldum kaldım
O ikrarlı yara artık bağlandım
Bu çaresiz derde derman aradım
Derman bulamadım şaşkına döndüm

Oy dereler dereler neler bilirim neler
Aldı gitti yarimi de denizdeki gemiler

Kaynak: Aşık Berati

Bağlantı

Yaz Baharı Geldi Geçti Ömrümün

Kapının sövesine boya vururum boya
Everdi anan seni de ayırdı benden güya

Yaz baharı geldi geçti ömrümün
Hazan yeli talan etti gidiyom
Vahı kaldı ahi geçti ömrümün
Bu gün yarin o da bitti gidiyom

Bağlantı
Kaynak: Ömer Akpınar

Yaz Bahar Ayında Gideyim -OrjYaz bahar ayında gideyim dedim
Gidemedim gülyüzlü yar küstü mü
Hakipaye yüzler süreyim dedim
Süremedim gülyüzlü yar küstü mü

Önce emekledim sonra yürüdüm
Niceleri pesim şifa sürüdüm
Bunca yıldır ucun ucun eridim
Yok oldu bedenim bitti gidiyom
Eroglu'yum ummanlara dalarım
Bir dokunsan bin bir derdi sayarım
Zembereğin bozuk yoktur ayarım
Ayları yıllarca kattım gidiyom

Ziyarettir Beytullah'ın yolları
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Eroğlu'yum efkarımdan söyledim
Derman arar iken derdi boyladım
Bilmezler ki kaç hekime söyledim
Daldım ummanlara aktım gidiyom

Sayfa 2796

Gelin oldun yaktın beni
Sürmeli gözüne kurban
Dünyayı kalbura koysan elesen
Böyle bahtı karalıyı gördün mü

Kaynak: Kemal Eroğlu

Yaz Baharım Döndü Kışa
Yaz baharım döndü kışa
Eller merhametsiz oldu
Çaldı beni taştan taş
Seller merhametsiz oldu
Eyvah eyvah ömrüm eyvah
Gönül bi karar durmuyor
Elim başıma ermiyor
Yardan haber getirmiyor
Yeller merhametsiz oldu
Eyvah eyvah ömrüm eyvah
Gönül kaynayıp coşuyor
Sabrım bendini aşıyor
Varıp çıkmaza düşüyor
Yollar merhametsiz oldu
Eyvah eyvah ömrüm eyvah
Kul Maksudi yorulmuyor
Gönül çoştu durulmuyor
Yar boynuma sarılmıyor
Kollar merhametsiz oldu
Eyvah eyvah ömrüm eyvah

Ben bir bahtı karalıyam
Yar kaşı gözüne kurban
Kaynak: Aziz Çelik

Yaz Gelende Çıkam Yayla Başına
Yaz gelende çıkam yayla başına,
Kurban olam toprağına taşına oy
Zalim felek ağu kattı aşıma,
Ağam nerden aşar yolu yaylanın...Bingöl'ün
Hanım çıkmış soğuk pınar başına,
Güneş vurmuş kemrinin kaşına oy,
Henüz girmiş onüç,ondört yaşına,
Paşam nerden aşar yolu yaylanın...Bingöl'ün
Göç göç old,göçler yola dizildi
Sürmelenmiş ela gözler süzüldü oy
O zaman ki elim yardan üzüldü
Gülüm nerden aşar yolu yaylanın...Bingöl'ün

Kaynak: Kul Maksudi

Yaylanın kuzusu,koçtan seçilmez,
Suyu kardan soğuk olur içilmez oy,
Anadan geçilir,yardan geçilmez

Yaz Geldi Sevdiğim

Gülüm nerden aşar yolu yaylanın...Bingöl'ün

Yaz geldi sevdiğim yine yaz geldi
Aç göğsünün düğmesini yaz geldi

Kaynak: Faruk Kaleli

Aç göğsünün düğmesini
Sürmeli gözüne kurban
Ey sevdiğim ben canımı verirdim
Bir öpücük verdin bana az geldi
Bir öpücük verdin bana
Yar kaşı gözüne kurban
Dış kapının sürmesini sürdün mü
Gelin oldun olalı gün gördün mü
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Yaz Gelince (Analar Sunalar)
Yaz gelince irençberler hergeder
Güz gelince işi gücü terkeder
Analar sunalar gel gel aman
Yaz gelince coşkun ırmak yolalır
Kız oğlana nergis verir gül alır
Analar sunalar gel gel aman
Yaz gelince yazı yaban yurt olur
Ak sürüye kara koyun kurt olur
Analar sunalar gel gel aman
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Yaz gelince gemilerim yağlarım
Güz gelince tersaneye bağlarım
Analar sunalar gel gel aman

Sayfa 2797

Özünle sözünle kalbini pakla
Canının içinde cananı sakla
Vay gurbet yetmez mi vay vay
Korkarım ki sana elden söz gelir
Korkarım ki cahil elden söz gelir

Kaynak: Sırrı Sarısözen
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Yaz Gelince Her Tepeler Otlanır
Yaz gelince her tepeler otlanır
(Aman aman ey)
Yağız atlar pavend ile beslenir (Aman)
Hiç gözüm görmesin gönül katlanır
(Aman aman ey)
Pencerenin şavkı birdenbire ey gönül
(Amanın aman aman ey aman ey)
Ayrılık taşını söylem atarlar
(Aman aman ey)
Genç kızları ateşe yakarlar (Aman)
Kız ilen gelini bir mi tutarlar
(Aman aman ey)
Hangi yardan ayırayım gönlümü (Aman)
Pencerenin şavkı birdenbire ey gönül
(Amanın aman aman ey)
Kaynak: Yöre Ekibi

Yaz Gelir (Neye Gamlanırsın)
Neye gamlanırsın divane gönül
Elbet birgün bu kış gider yaz gelir
Ben dertliyim diye etme şikayet
Vay gurbet yetmez mi vay vay
Gerçeklere cahil taşı vız gelir
Aşıklara böyle cefa az gelir
Güven o mevlaya da kalmazsın naçar
Baki değil kara gün gelir de geçer
Seni bilenler birgün kıymetin biçer
Vay gurbet yetmez mi vay vay
İncitirler cahil elden söz gelir
Korkarım ki sana elden söz gelir
Bir garibim sana geldim niyaza
Aşık oldum bülbüldeki avaza
Dayanılmaz iftiraya gareze
Vay gurbet yetmez mi vay vay
Gerçeklere cahil taşı vız gelir
Aşık isen böyle cefa az gelir

Yaz Gelir De Her Dereler
Yaz gelir de her dereler yurdolur
Sivrisinek yeşil başlı gurdolur
Bir yiğit de sevdiğini sarmazsa
Ölür gider içersine derdolur aman derdolur
Verandır bahçenin gülleri veran
Ölür mü dünyada dengini saran
Ah evveli bırakıp sonunu sayan
Ölür gider içersine derdolur aman derdolur
Kaynak: Bilinmiyor

Yaz Gelirse (Sürmelim)
Yaz gelirse sarı çiğdem uyanır
Mor menevşe pembe güle dayanır
Aman aman sürmelim oy
Meyva bile dallarına güvenir
Meyva dalı kadar hükmüm yoğumuş
Aman aman sürmelim oy
Kaynak: Hasibe Dereli

Yaz Günleri Serin Olur
Yaz günleri serin olur salkım söğüt gölgesi
Sevdiğim kız ilk göz ağrım bizim köyün gözdesi
Gece gündüz hiç yanından ayırmıyor yengesi
Annem babm dünür gitti vermedi kız annesi
(Bağlantı)
Kızı gördüm sevdalandım canevimden vuruldum
Zengin kızı sevdim diye ben köyümden kovuldum
Bahçesinde sıralanmış kovan kovan arılar
Sabah sabah benzi solmuş yarim giymiş sarılar
Her geçen gün bu dert yüreğimi yaralar
Son çaremiz gel kaçalım bize nikah kıysınlar
Bağlantı

Şekip haşır neşir olursun hakla
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Kızı gördüm sevdalandım canevimden vuruldum
Bir bey kızı sevdim diye ben köyümden kovuldum

Sayfa 2798

Katip midir odamızda okuyan
Bülbül müdür gül dalinde şakıyan
Düşman mıdır beni senden ayıran

Kaynak: İbrahim Sever

Yaz Gününde Kar Tatlı
Yaz gününde kar tatlı
Kış gününde nar tatlı
Karla nar şöyle dursun
Hepsinden yar tatlı
Ayna koydum köşeye
Su doldurdum şişeye
Gel sarılıp yatalım
İkimiz bir döşeğe

Ko ben yanayım barem dostlar yanmasın
Divane gönlümü kimler eylesin
Kaynak: İbrahim Mısırlı

Yazarlar (Cihan Kahramanı)
Cihan kahramanı Rüstem'i olsam
İsm-i şehbazımı serçe yazarlar
Ya gayet nüktedan ademi olsam
Katlim fermanını serce yazarlar

Yaz Katip Yaz

Aramazlar şimdi haseb-ü nesib
Mi'yar-ı haddade geziyor zeheb
Göz göre hakkımı eylesem taleb
Hakk-ı sarihimi sırça yazarlar

Sana düştü yine yolum
Katip beni dinle biraz
Senden başka yok ki dostum
Al kalemin yaz katip yaz

Zemane halkına acap n'eylesem
Her birini bin kez taltif eylesem
Dür-ü meknun gibi sözler söylesem
Fasih lisanımı sırca yazarlar

Ele döndü sevdiklerim
Sele döndü döktüklerim
Hele bilsen çektiklerim
Sorma boşver yaz katip yaz

Sürüri bu cihan olunmaz tabir
Lisan taktir vermez kalemler tahrir
Müfessirler gelse edemez tefsir
Melekler aksine borca yazarlar

Kaynak: Yöre Ekibi

Yaz katip yaz derdim böyle
Ne ben soram ne sen söyle
Gör halimi insaf eyle
Al kalemin yaz katip yaz
Yaz katip yaz olmaz deme
Giden geri gelmez deme
Kader sana gülmez deme
Al kaderi en baştan yaz
Kaynak: Özhan Eren

Yazan Katip Kara Yazmış
Yazan katip kara yazmış yazımı
Mihnetile açamadım gözümü
Hak nasipeylese görsem yüzünü
Ko ben yanayım barem dostlar yanmasın
Divane gönlümü kimler eylesin
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Kaynak: Silleli Süruri

Yazarlar Beni (Ben Gerçeğim)
Ben gerçeğim yanlış fikir olamam
Onun çün kenara yazarlar beni
Ben beni kendimde arar bulamam
Bulursa soysuzlar ezerler beni
Ben kolu bağlıyam kolum çözmeyin
Ben hasta olursam ilaç ezmeyin
Beni kalbe yazın taşa yazmayın
Çünkü o bir taştır kazarlar beni
Ben bana çok dersem elbet yok benem
Ben beni yok gördümse çok benem
Ben beni bildimse enelhak benem
Nesimi demeyin yüzerler beni
Ben aşığım ağzı sözlü kalayım
Ben ozanım eli sazlı kalayım
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Sayfa 2799

Dokunmayın bana gizli kalayım
Reyhani'yim birgün çözerler beni

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kaynak: Aşık Reyhani

Yazık Ettin Gençliğine

Yazdığım Şiirler Dert İle Doldu

Şimdi sen de gelin oldun
Benim değil elin oldun
Aşk yerine elem buldun
Yazık ettin gençliğine

Yazdığım şiirler dert ile doldu
Yazıp söylemekle bitmez neyleyim
Dikenden ayıramadım o gülü
Aşk bülbülü susmuş ötmez neyleyim
Bilmem dert için mi geldim cihana
Yitirdim aklımı oldum divane
Ben bağlandım bir vefasız canana
Gönlünü gönlüme katmaz neyleyim
Derdim çoktur rakiplerden gizlerim
Gece gündüz ah çeker de sızlarım
Gün görmedi bu talihsiz gözlerim
Rahat olup birgün yatmaz neyleyim
Gam yükü tutmaktan döndüm tüccara
Taksimime böyle düşmüş ne çare
Ben mi razı oldum böyle kadere
Hiç benden ayrılıp gitmez neyleyim
Meluli'm bu yare ciğerde canda
Çaresi bulunmaz hiçbir Lokman'da
Meğer bu ruh çıka gide bedende
Başka derman tesir etmez neyleyim
Kaynak: Aşık Meluli

Yazık Dünyaya (Her Yanı Barut)
Her yanı barut kokuyor
Yazık oldu dünyamıza
Suları zehir akıyor
Yazık oldu dünyamıza
Yazık yazık yazık dünyaya
Şu dağları erittiler
Denizleri çürüttüler
Tüm yeşili kuruttular
Yazık oldu dünyamıza
Yazık yazık yazık dünyaya
Mahzuni söyle sözünden
Sınırsız dünya özünden
Ayrı ayrı ırk yüzünden
Yazık oldu dünyamıza
Yazık yazık yazık dünyaya
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Nikahına gelemedim
Bir demet gül veremedim
Seni gelin göremedim
Yazık ettin gençliğine
Uzaklarda kaldım şimdi
Hayallere daldım şimdi
Seni candan seven kimdi
Yazık ettin gençliğine
Gelin oldun güle güle
Dualarım hep seninle
Üzülsem de hep nafile
Yazık ettin gençliğine
Keşke böyle olmasaydı
Dertler bizi bulmasaydı
Kalbim sensiz kalmasaydı
Yazık ettin gençliğine
Beni yalnız koyan sensin
El sözüne uyan sensin
Söz verip de cayan sensin
Yazık ettin gençliğine
Rüya, hayal hepsi gitti
İmza attın herşey bitti
Bu hayatın tadı gitti
Yazık ettin gençliğine
Seni seven şu kalbime
Bir hançeri saplasaydın
Keşke seni benden alan
O imzayı atmasaydın
Yazık ettin bak herşeye
Yazık ettin gençliğime
Yazık ettin gençliğine
Yazık ettin yazık ettin
Kaynak: Oğuz Cevher
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Yazık Olsun (Bu Dünyada)
Bu dünyada yalan yola
Sapanlara yazık olsun
Bir insanın peşin sıra
Atanlara yazık olsun
Çalışanlar kalır mı aç
Namerde olmaz ki muhtaç
Helal yola haram kazanç
Katanlara yazık olsun
Düşme insanın şerrine
Sırrını verme serine
İnsanları birbirine
Salanlara yazık olsun
Kimler oldu baksan köşe
İçi zalim dışı neşe
Üçe aldığını beşe
Satanlara yazık olsun
Ocağında koymaz odu
Senden eder senin dostu
Ara yerde dedi kodu
Edenlere yazık olsun
Ergün sözüm burada kalmaz
Vicdansızdan vicdan olmaz
Yalan ile namaz niyaz
Kılanlara yazık olsun
Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Yazıklar Olsun
Yemin olsun bundan ben sana
Yar diyersem bana yazıklar olsun
Merhem olsan benim bu şirin cana
Sür diyersem bana yazıklar olsun

Sayfa 2800

Kara diken bitsin kesin yolunu
Açıp gelsen bana iki kolunu
Sar diyersem bana yazıklar olsun
Kaynak: Orhan Üstündağ

Yazımı Kışa Çevirdin (Leyla) 1
Yazımı kışa çevirdin
Karlar yağdı başa Leyla'm
Viran oldu evim yurdum
Ne söylesem boşa Leyla'm
Her an gözümde perdesin
Nere baksam sen ordasın
Mevlam ayrılık vermesin
Göğde uçan kuşa Leyla'm
Yardan ayrı kalmak ölüm
Söyle ne olacak halim
Böyle kader böyle zulüm
Gelir Garip başa Leyla'm
Kaynak: Neşet Ertaş

Yazımı Kışa Çevirdin (Leyla) 2
Yazımı kışa çevirdin
Bak gözümde yaşa Leylam
Mevlam ayrılık vermesin
Gökte uçan kuşa Leylam
Aşkınla yaktın sinemi
Aldın gittin benden beni
Viran eyledin hanemi
Vurdun taştan taşa Leylam
Kaynak: İzzet Altınmeşe

Yazın Çiçeği Güldür

Can sevmiştim seni şirin canıma
Yalan değil vicdanıma dineme
Son nefeste bari bir kez yanıma
Var diyersem bana yazıklar olsun

Yazın çiçeği güldür
Gülü seven bülbüldür
Kimseler güldürmedi
Sen olsun beni güldür

Yıllar yılı piştim her yanım yanık
Bu aşkın elinde oldum bir sanık
Ehli odam olsa bir gece konuk
Dur diyersem bana yazıklar olsun

Yazda lale açar mı
Kırlangıçlar göçer mi
Senin gibi yosmadan
Aklı olan geçer mi

Üstündağ der oldun elin gelini

Gönyeli yazı tatlı

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sevgili nazı tatlı
Çok sevmek neye yarar
Her şeyin azı tatlı

Sayfa 2801

Yanağında gül yetişir
Her gördükçe bağrım deşir
Belleri bükür başımıza işler açar
Ne öldürür ne güldürür vay

Kaynak: Ekrem Yeşilada

Yazın Yağar Kar Başıma
Felek ne derdin var ise
Ben varım ya sal başıma
Bıkmışım senin dünyandan
Zaten gelir dar başıma
Bırakmadın benim peşim
Kurutmadın gözüm yaşın
Neyinden korkayım kışın
Yazın yağar kar başıma
Yanar gönlüm yanar bitmez
Ocak içte duman tütmez
Zalim felek sanki yetmez
Bir de vurur yar başıma
Kaynak: Nurullah Akçayır

Yazmak (Kalemin Ucunda)
Kalemin ucunda bariz hedef yok
Kapsama alanı geniştir geniş
Dost arayanlara yanık yürek çok
Dünya alem bize tanıştır tanış
Yazmak ne güzel şey hata buldurur
Okuyanlar bize nota bildirir
Bazen mahcup eder saçı yoldurur
Şiir yazmak bize sunuştur sunuş

(Bağlantı)
Gayri düğünümüz olsun
Ömür bitmeden
Gayrı bu ayrılık bitsin
Ömür geçmeden
Söyle şu zalım babana
Gelin etsin seni bana
Mevlamda bu işten yana
Dostlarda bu işten yana
Eller bile bizden yana vay
Bağlantı
Kaynak: Bahattin Turan

Yazmayı Oyaladım
Guyu gazdım diz gibi
Suyu çıktı buz gibi
Yenile bir yar sevdim
Yetmişinde gız gibi
Bahçalarda gök hıyar
Boyun boyuma uyar
İkimiz de bir boydan
Ayırmaya kim gıyar
Kaynak: Hüseyin Dülgerhan

Yazsam Üstadımın Mezar Taşını

Ölçüsüz yazının hedefi azmak
Bazen de kendine kör kuyu kazmak
Gayemiz olmalı düğümü çözmek
Sarp kayalar bize iniştir iniş

Yazsam üstadımın mezar taşını
Tutamam gözümden akan yaşımı
Kayıp ettim baharımı kışımı
Unutulmaz eserlerin Güzelses

Yazan ve konuşan döker taşını
Eli dili ketum sallar başını
Şeffaflık oynayan saklar düşünü
Kelimeler bize yanıştır yanış

Tabutu kalkarken hıçkırık sesi
Tekbirler okundu yaktı herkesi
Kendi göçtü hatıra kaldı sesi
Unutulmaz eserlerin Güzelses

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Başına takmıştık bir demet gülü
Elimizden uçtu şarkın bülbülü
Tarih elli dokuz bir şubat günü
Bağrımızı yaktın Celal Güzelses

Yazması Başında Yeşil
Yazması başında yeşil
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Kaynak: Yusuf Tapan

Ye Yarenlerey Erenler
Ye yarenlerey erenler
Ecel gele ölem birgün
İşlerime pişman olup
Ah neyledim diyem birgün
Yanlarıma kona elim
Söz söylemez ola dilim
Karşıma gele amelim
Netdim ise görem birgün
Üç parca bezdir kefenim
Yılan çiyan yerler tenim
Yıllar geçer bilinmez yerim
Unutulup kalam birgün
Kaynak: Yöre Ekibi

Yedi Beni (Etim Gitti Kemik Kaldı)
Etim gitti kemik kaldı
Bir hayırsız yedi beni
Çekilmeyen çile doldu
Bir hayırsız yedi beni
Yandım dedim serin dedi
Hastalandım sürün dedi
Öleceksin yarın dedi
Bir hayırsız yedi beni
İçin için yanar idim
Kurumayan pınar idim
Çürümeyen çınar idim
Bir hayırsız yedi beni
Cenazeme su döktürmez
Açıp yüzüme baktırmaz
Mezarıma taş diktirmez
Bir hayırsız yedi beni
Gülhani'yi güldürmedi
Süründürdü öldürmedi
Yere düştüm kaldırmadı
Bir hayırsız yedi beni
Kaynak: Gürünlü Aşık Gülhani

Yedi İklim Dört Köşeyi Dolandım
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Yedi iklim dört köşeyi dolandım
Meğer düna her tarafta bir imiş
Ben dünyayı Al'Osman'ın sanırdım
Meğer dünya dört sultanlık yerimiş
İrili ufaklı insan piç oldu
Onlar doğdu geçinmesi güç oldu
Altı arap atlı bahbaz nic'oldu
Mamur sandım yalan dünya çürümüş
Okuttuğun tutmaz oldu alimler
Kalktı da kitaplar arttı zulümler
Terlemeden mal kazanan zalimler
Can verirken soluması zor imiş
Kulak verdim dört köşeyi dinledim
Meğer gıybetimi eden çok imiş
Çok yaşayıp mihnet ile ölmeden
Az yaşayıp dem sürmesi yeğ imiş
Dadaloğlu'm der ki sözüm vasiyet
Benim sözüm dinleyene nasihat
Besmelesiz kazanılmış piç evlat
O da dünyasına ziyankar imiş
Kaynak: Dadaloğlu

Yedi Kalemiyle Yazı Yazardım
Yedi kalemiyle yazı yazardım
Benim derdim gurbet gezerdi
Hasret gurbetlerde yavrularım var
Ben yavrularımı özledim
Hey felek felek seniniyle
Seniniyle davam var
Posta kapısında ayağım dondu
Mektubun gelmeden gözlerim doldu
Herkesin mektupları okundu
Benim yüreğime hançer sokuldu
Hey felek felek seniniyle
Seniniyle davam var

Yedikule Zindanları
Haber uçtu devlete de
Beş yıl yattım hapiste
Yedi düvel zindanından
Beterdir Yedikule
Nargilem duman duman
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Bayıldım aman aman
İstanbul güzel ama ah
Zabitleri pek yaman
Beş yıl bana yaraştı da
Nargilem buna şaştı
Hergün çizdim usturamla
Bağlamam doldu taştı
Sarma cigaram yanar ah
Çekerim ağır ağır
Tekkemiz güzel ama ah
Haber uçuranlar var
Nargilemin marpucu da
Gümüştendir gümüşten
Beş değil on beş yıl olsa
Ben vazgeçmem bu işten
Nargilem duman duman
Bayıldım aman aman
İstanbul güzel ama ah
Zabitleri pek yaman
Kaynak: Vangeliz Papazoğlu

Yediveren (Acı Türküler)
Acı türküler yakma daha ölmedim
O ses benim duyda gel yine
Uzak yollara bakma elin olmadım
Bayramlığını giyde gel yine
Yüreğimi yaksada hüzün
Ele karşı solmasın yüzün
Yediveren gül gibi doğdun içime
Şimdi bana değer her sözün
Sana bir avuç bulut saklayacağım
Mavisinde turna sesiyle
Kendi gönlümde yine seni beklerim
Aynı yağmur uğultusunda
Kaynak: İbrahim Karaca

Yeğ İmiş (Kulak Verdim)
Kulak verdim dört köşeyi dinledim
Ardım sıra gıybet eden çoğumuş
Çok yaşayıp kötü günü görmeden
Az yaşayıp bir dem sürmek yeğ imiş
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Çadır kurup sahralara konardım
Hünkar sofrasında elim sunardım
Kargı alıp tosun ata binerdim
Anın dahi bir faydası yoğumuş
Nazar kıldım her tarafa köşeye
İltimas çok ağa ile paşaya
Var mı bu dünyada ebed yaşayan
Yolu çıkmaz bir yücecik dağ imiş
Der aşık Said'im üfülür surler
Hallaç Mansur gibi atılır yerler
Yer yüzünde kalmaz bir tane erler
Diyen olmaz filan adam sağ imiş
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Yel Benim (Esti Acı Poyraz)
Esti acı poyraz kalem yıkıldı
Evrenime göz eyledi yel benim
Yuvam ilmik ilmik oldu söküldü
Emeklerim az eyledi yel benim
Kınamayın beni kavim kardaşlar
Didemden akıyor kan ile yaşlar
Ey günümde hatır soran yoldaşlar
Dostlarımı yüz eyledi yel benim
Gahi girip bir kazanda kavruldum
Gahi hamur gibi olup yoğruldum
Duman olup gökyüzüne savruldum
Küllerimi toz eyledi yel benim
Şahsenem der bitmez feryad-ı zarım
Yüklendi barhanem kesildi karım
Ne kışım bellidir ne de baharım
Yazlarımı güz eyledi yel benim
Kaynak: Aşık Şahsenem Bacı

Yel Eser Kum Savrulur
Yel eser kum savrulur
Dünya başıma çevrilir
Eğil eğil öpem gel
Yar yolum burdan ayrılır
Dad etsem Urum kızı
Sen beni derde salıpsın
Gel otur yamacıma
Belki halımdan bilipsin
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Muhabbet eder eğlenir ağaçlar
Yel eser gök bulanır
Göz yaşlı kirpik sulanır
Ben derdimi diyemem
Dilim dilime dolanır
Dad etsem Urum kızı
Sen beni derde salıpsın
Gel otur yamacıma
Belki halımdan bilipsin

Pir Sultan Abdal'ım Hatayi Şah'ım
Adam için ne haketmiş Allah'ım
Güz gelince salar yaprağın dalın
Vakti geldi mi sulanır ağaçlar
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Yel Gibi Uçarsın

Yel eser yol kavuşur
Akıl baştan savuşur
Yarim bir yavru kuştur
Nasıl elle yavuşur

Yel gibi uçarsın kanat mı taktın
Hey doruca donlu yaman Kıratım
Beni hasretinle nasıl da yaktın
Hey doruca donlu benki Kıratım

Dad etsem Urum kızı
Sen beni derde salıpsın
Gel otur yamacıma
Belki halımdan bilipsin

Keklik sekişlisin ceylan bakışlım
Su gibi kaynarsın ırmak akışlım
Ne tatlı kişnersin inciden dişlim
Hey doruca donlu benki Kıratım

Kaynak: Hafız Osman Öge

Yel Eser Kum Savrulur
Yel eser kum savrulur
Cihanda başım çevrilir
Eğil bir yol öpeyim
Yol buradan ayrılır
Kaynar kazan taşmaz mı
Yol buradan aşmaz mı
Ağlama da sevdiğim
Ayrılan kavuşmaz mı
Kaynak: Kazım Kaya

Yel Esti Mi Aşka Gelir Sallanır
Yel esti mi aşka gelir sallanır
Mart ayında yeşillenir ağaçlar
Kıpkırmızı donlar giyer allanır
Hu dost çağırır allanır ağaçlar
Çiçek açar domur domur dal verir
Kimi uzar birbirine el verir
Kimi meyve verir kimi gül verir
Kuşlar üstünde dillenir ağaçlar
Yaz baharda bahçe ile bağ ile
Kaba çamın gürlemesi dal ile
Koç yiğidin eğlencesi yar ile
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Kulağın kirişte beklersin yolum
Şaşırmam ben artık sağ ile solum
Bizi olsa olsa ayırır ölüm
Hey doruca donlu benki Kıratım
Binbir küheylana seni değişmem
Daha bundan geri yolumdan şaşmam
Köroğlu bir daha hileye düşmem
Hey doruca donlu benki Kıratım
Kaynak: Köroğlu

Yelkenler Biçilecek
Yelkenler biçilecek yelkenler dikilecek
Dağlardan çektirilen kalyonlar çektirilecek
Elde sensin dilde sen gönüldesin baştasın
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yastasın
Delikanlım işaret aldığın gün atandan
Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan

Yellice'den Çıktım
Bir şehire yeter gözümün yaşı
Ne çare ki tuzlu gelir içilmez
El yanında dertsiz kula benzerim
Tenhalarda fizanımdan geçilmez
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Vilayetim Sivas köyüm Yellice
Var hallerim yare söyle böylece
Mecnun oldum dağdan dağa gezince
Gözümün önünde döner Yellice
Yellice'den çıktım göründü harak
Kaşların karadır yüzlerin tabak
Bir yatak serdik de tar ile yatak
Öttü zalim horoz tek oldu sabah
Kaynak: Ali Baştuğ

Yeme Kara Kirazı
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Kaynak: A.Rahman Yörüktümen

Yemen Bizim Neyimize
Yemen bizim neyimize
Şivan düştü evimize
Bak yavrular yetim kaldı
Güvenmeyin beyinize
Basma fistan kirlenirse
Başta püskül fırlanırsa
Ya kimlere baba desin
Yetim yavrum dillenirse

Yeme kara kirazı
Kararacak ellerin
Bakar bana gülersin
Çıksın ah o gözlerin

Günden yanı soldu m 'ola
Yerden yana uldu m'ola
Memedimin ela gözün
Karıncalar oydu m 'ola

Sarılı saçlarını
Ellen mi tarayisun
Geliyisun peşimden
Bela mı arayisun

Gitme Yemen'e Yemen'e
Yemen sıcak kayfe pişer
Asker talime çıkışın
Aceminin aklı şaşar

Kaynak: Nilgün Genç

Kaynak: İsmail Özden

Yemeklerden Üç Yemek Var

Yemen Senin Çölün Kumdan

Yemeklerden üç yemek var sevilir
Biri sütlü biri börek bal da var
Sütlü de sene börekte sene bal sene
Ortada dönen suna boylu yar bene

Yemen senin çölün kumdan
Ne istedin yar yar yavrumdan
Ne yolun ne iz bilirim
Hemen yavrumu özlerim

(Bağlantı)
Oyna da yar oyna
Kollarını sal oyna
Biraz da bene gül oyna

Oy Yemen soyha Yemen
Bülbül ötmez yar yar gülüm çemen
Gelinim hasta yatıyor
Üç yetimle yar yar ben neydem
Yiğidim canın veriyor
Üç yetimle yar yar ben neydem

Meyvalardan üç meyva var sevgilin
Biri elma biri ayva nar da var
Elma da sene ayva da sene nar sene
Ortada dönen suna boylu yar bene
Bağlantı
İçkilerden üç içki var bilinir
Biri rakı biri konyak çay da var
Rakı da sene konyak da sene çay sene
Ortada gezen suna boylu yar bene
Bağlantı
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Şu Yemende zalim paşa
Kuzgun gibi yar yar döner başa
Param yok ki bedel verim
Hemen yavrumu özlerim
Kaynak: Ali Yavuz

Yemen Türküsü 1
Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölü yok bu ne figandır
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Şu Yemen elleri ne yamandır
Ah o yemendir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Huş’tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
Kışlanın önünde redif sesi var
Bakın çantasında acep nesi var
Bir çift kundurayla bir de fesi var
Ah o yemendir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Huş’tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
Kaynak: Düriye Keskin

Yemen Türküsü 2
Havada bulut yok bu ne dumandır
Mehlede ölüm yok bu ne şivandır
Şu Yemen elleri ne de yamandır
Anom Yemen'dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Şu dağın ardında redif sesi var
Varın bakın çantasında nesi var
Bir çift pabuç ile bir de fesi var
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
Kışlanın önünde çalınır sazlar
Ayağım yalnayak yüreğim sızlar
Yemen'e gidene ağlıyor kızlar
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
Kaynak: Düriye Keskin

Yemen Yemen Şanlı Yemen
Yemen Yemen şanlı Yemen
Toprakları kanlı Yemen
Ben Yemen'e dayanamam
Körolsun beni gönderen
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Çıktım Yemen'in düzüne
Çizmeyi çektim dizime
Sandım ki düşman geliyor
Mavzeri koydum dizime
Yeşil çadır yas mı tutar
Tüfek mavzer pas mı tutar
Gidin sorun anneciğime
Benim için yas mı tutar
Kaynak: İlkay Şirok

Yemeni Bağlamış Telli Başına
Yemeni bağlamış telli başına
Zülüfleri düşmüş hilal kaşına
Yeni girmiş onüç ondört yaşına
Edalı işveli köylü güzeli
Sabah olmuş öter bahçede bülbül
Durmayıp devşirir demet demet gül
Takınmış göğsüne kokulu sünbül
Gözleri sürmeli köylü güzeli
Gel seni köylü kız alıp kaçayım
Telli duvağına altın saçayım
Seni bu diyardan alıp kaçayım
Edalı işveli köylü güzeli
Kaynak: Ali Ulvi Baradan

Yemenim Turalıdır (Ağam Yar)
Yemenim turalıdır
Ağam yar paşam yar
Yar gülüm ey yar
Sevdiğim buralıdır
Ağam yar paşam yar
Yar gülüm ey yar
Geçme bizim kapıdan
Ağam yar paşam yar
Yar gülüm ey yar
Yüreğim yaralıdır
Ağam yar paşam yar
Yar gülüm ey yar
Yemenimi düreyim
Ağam yar paşam yar
Yar gülüm ey yar
Aç kolların geleyim
Ağam yar paşam yar
Yar gülüm ey yar
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Uyu uyan sev beni
Ağam yar paşam yar
Yar gülüm ey yar
Yar olduğun bileyim
Ağam yar paşam yar
Yar gülüm ey yar
Çırayı gıymıkladım
Ağam yar paşam yar
Yar gülüm ey yar
Tozluk bağım örmeye
Ağam yar paşam yar
Yar gülüm ey yar
Uzakta yar sevmişem
Ağam yar paşam yar
Yar gülüm ey yar
Gideceğim görmeye
Ağam yar paşam yar
Yar gülüm ey yar
Kaynak: Ağa Taştan

Yemenim Turalıdır (Gülizar)
Yemenim turalıdır
Vay sinem ölem
Sevdiğim buralıdır
Vay gül vay gül vay Gülizar
Derdim birken oldu sed hezar
Ben bu canımdan olmuşam bezar
Yarımı eller almış
Vay sinem ölem
Ciğerim yaralıdır
Vay gül vay gül vay Gülizar
Derdim birken oldu sed hezar
Ben bu canımdan olmuşam bezar
Yemenimin yeşili
Vay sinem ölem
Ben kaybettim eşimi
Vay gül vay gül vay Gülizar
Derdim birken oldu sed hezar
Ben bu canımdan olmuşam bezar
Yas tutaram ağlaram
Vay sinem ölem
Ağardaram ben başımı
Vay gül vay gül vay Gülizar
Derdim birken oldu sed hezar
Ben bu canımdan olmuşam bezar
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Kaynak: İzzet Altınmeşe

Yemenimi Al İsterim
Yemenimi al isterim
Ortasına eşim aman aman dal isterim
Sevilmedik yar isterim
(Bağlantı)
Ayaş üzüm asması
Urumeli yosması
Sarsam olmaz mı
Ellilik altını
Yüzlük liraları
Mecidiye paraları
O beyaz gerdana
Taksak olmaz mı
Yağmur yağar yer yaş olur
Bade içen eşim aman aman sarhoş olur
Yar sevmesi pek hoş olur
Bağlantı
Kaynak: Ahmet Altuner

Yemenimin Oyası

Yemenimin oyası amanın aman rengi de rengine
Ne yapalım annem vermedi beni dengi de dengime
Rovelver mi sıkayım amanın aman kendi de kendime

Ölüyorum dostlar yanıyorum dostlar bana bir hal old
Ben yarimden ayrılalı gül benzim soldu
Aksaray'dan inişim amanın aman mürver ağacı
Dökülür yaprağı kalır ağacı
Hanım sizde bulunur mu amanın aman sevda ilacı

Ölüyorum dostlar yanıyorum dostlar bana bir hal old
Ben yarimden ayrılalı gül benzim soldu
Kaynak: Yöre Ekibi

Yemenimin Uçları
Yemenimin uçları
Ben çıkamam yokuşları
Beni de baştan çıkaran
Ah şu Bolu'nun kızları
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Eşim aman aman
Gülüm aman aman
Karanfilsin bibersin
Sen hep(i)sinden dilbersin
Efendim benim olsun
Ah ko rakipler gücensin
Eşim aman aman
Gülüm aman aman
Kahve Yemen'den gelir
Bülbül çimenden gelir
Ak topuk beyaz gerdan
Ah her gün hamamdan (yabandan) gelir
Eşim aman aman
Gülüm aman aman
Kaynak: Ali Murat Karageyik

Yemenimin Uçları
Yemenimin uçları
Çıkamam yokuşları
Yarime selam edin
Yedi dağın kuşları
Ah allı yemeni pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Severler seni
Ben gülü deste bağladım
Desteye beste bağladım
Dün gece yar hanesinde
O söyledi ben ağladım
Ben söyledim yar ağladı
Ah allı yemeni pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Severler seni
Yemenimin yeşili
Ben kaybettim eşimi
Yemenim sende kalsın
Sil gözünün yaşını
Ah allı yemeni pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Severler seni
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Yemenimin Yeşili
Yemenimin yeşili
Ben kaybettim eşimi
Yemenim sende kalsın
Sil gözünün yaşını
Yemenim dalda kaldı
Gözlerim yolda kaldı
Yıkılası meyhane
Sarhoşum nerde kaldı
Gece gezerim gece
Yolları seze seze
Gidi zalimin kızı
Yaktın beni bu gece
Kaynak: Talip Özkan

Yemin Ettik
Yemin ettik ve and içtik
Biz bu yola çıkariken
Ta o zaman serden geçtik
Biz bu yola çıkariken
Seçtik bugün dünümüzü
Görüyorduk önümüzü
Biliyorduk sonumuzu
Biz bu yola çıkariken
Adım adım ilerledik
Hem yenildik hem de yendik
Sınıf savaşıdır dedik
Biz bu yola çıkariken
Söz: Aşık Ali Nurşani

Yemin Ettim
Dağlar taşlar şahit olsun
Sevmemeye yemin ettim
Evinize buğday dolsun
Gelmemeye yemin ettim
Çiçek açsın bağın bahçen
Altın askı dolsun bohçan
Bir padişah olsun kocan
Bilmemeye yemin ettim
Yalan yanlış hepsi sende
Gör gerçeği yere in de
Cenazen varsa camide
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Kılmamaya yemin ettim
Çiçek açsın bağın bahçen
Altın askı dolsun bohçan
Bir padişah olsun kocan
Bilmemeye yemin ettim
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Bize Neler Getirdi
Can Can Yengacan
Bu Yenga Ağır Yenga
Can Can Yengacan
Kulaktan Sağır Yenga
Can Can Yengacan

Kaynak: Mustafa Ceylan

Yendim Saman Almaya
Yendim saman almaya
Sarı da gelin sarmaya
Sarı da çıhma olur mu
Kırarsın kol bağımı
Kol bağıyan gaş olim
Bir gece yoldaş olim
Bir geceden ne çıkar
Her gece yoldaş olim
Ay doğar bedir Allah
Bu sevda nedir Allah
Ya benim muradım ver
Yar beni öldür Allah

Bahçede At Kişniyor
Can Can Yengacan
Eğersiz Yakışmıyor
Can Can Yengacan
Yengalar Uyuzludur
Can Can Yengacan
Keteleri Tuzludur
Can Can Yengacan

Yenge Kızın Bir Tane
Yenge kızın bir tane
Saçları tane tane
Yenge kızın ikidir
Küçüğü benimkidir

Kaynak: Yöre Ekibi

Yengacan
Yenga Galdi Hoş Galdi
Can Can Yengacan
Kil Hegbesi Boş Galdi
Can Can Yengacan
Yenga Yerin Dar Midur
Etrafi Duvar Midur
Biz Kete İstiyoruz
Hiç Haberin Var Midur
Kazan Kaynar Sac Oynar
Can Can Yengacan
Kızlar Kalkmış Ac Oynar
Can Can Yengacan
Yenga Adın Fadidur
Can Can Yengacan
Gaturduğun Cadidur
Can Can Yengacan
Yenga Galdi Oturdi
Can Can Yengacan
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Yenge kızın üç oldu
Biri bana güç oldu
Yenge kızın dört oldu
Beri bana dert oldu
Yenge kızın beş oldu
Biri bana eş oldu
Yenge kızın altıdır
Yanakları tatlıdır
Yenge kızın yedidir
Bir tanesi dertlidir
Yenge kızın sekizdir
Bir tanesi semizdir
Yenge kızın dokuzdur
Bir tanesi domuzdur
Yenge kızın on tamam
Bayıldım aman aman
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Kaynak: Hasan Sözeri

Yenge Yerin Dar Mıdır
Yenge yerin dar mıdır yenge can
Etrafın duvar mıdır yenge can
Babam seni beğenmiş yenge can
Hiç haberin var mıdır yenge can
Yenge burda kalsana yenge can
Kalkıp bize gelsene yenge can
Biz de seni beğendik yenge can
Babama karı olsana yenge can
Geline bak geline yenge can
Kına yakmış eline yenge can
Çağrın kardeşi gelsin yenge can
Kemer taksın beline yenge can
Yenge yüzün açsana yenge can
Dört yanına baksana yenge can
Seni biz alacağız yenge can
Eline kına yaksana yenge can

Sayfa 2810

Aklım büyük kendim küçük
Ben neler söyleyeyim
Karanlık yerlerde mevlam
Ben nasıl durayım
Mezarımı mezarımı
Kızlar kazsın dar olsun
Etrafımda lale sümbüller bol olsun
Kaynak: Şükriye Mehmet

Yeni Cami Önünde
Yeni de cam'önünde aman bir uzun selvi
Selvinin dalleri gudretten telli
Kimimiz nişanlı aman kimimiz evlü
Neyleyim dünyayı yar olmeyince
İstemem gaymağı bal olmeyince
Yeni de cam'önünde aman bir uzun mezer
Mezerin üstünde gumrular gezer
Oturmuş katipler aman künyemi yazar

Kaynak: Ferman Baba

Neyleyim dünyayı yar olmeyince
İstemem gaymağı bal olmeyince

Yeni Cami Avlusunda

Kaynak: Nazif Ertik

Yeni Cami avlusunda
Namazımı kılsınlar
Gelinlik elbiselerimi
Başucuma koysunlar

Yeni Camide Öğle Ezanı Okundu

Aklım büyük kendim küçük
Ben neler söyleyeyim
Karanlık yerlerde anneciğim
Ben nasıl yatayım
Karanlık yerlerde mevlam
Ben nasıl durayım

Ganlı da gama ince de yılan dilimi
Öldürüverdiler benim de kaptan Ali'mi

Yeni Cami çeşmeleri
Harıl harıl akıyor
Anneciğimin söylediği sözler
Ciğerimi yakıyor
Mezarımı mezarımı
Yol üstüne kazsınlar
Gelen geçen bir genç ölmüş
Eyvah yazık desinler
Gelen geçen bir kız ölmüş
Eyvah yazık desinler
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Yeni de camide öğle de ezanı okundu
Satıların Ali'si ganlı da gama sokundu

Kaptan da Ali'm uykulardan uyandı
Sol böğrüne ganlı da gama dayandı
Ganlı da gama ince de yılan dilimi
Öldürüverdiler benim de kaptan Ali'mi
Aman da aman tepecikte gum gaynar
Satıların Ali'sinin gamasından gan damlar
Ganlı da gama ince de yılan dilimi
Öldürüverdiler benim de kaptan Ali'mi
Kaynak: Rüştü Gür

Yeni Çıkayı Derelerin Ormanı
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Sayfa 2811

Yeni çıkayı yeni de derelerin ormanı
Sevdalıktan kesildi dizlerimin dermanı da
Dizlerimin dermanı
Derenin derincesi de akarsuyun incesi
Gel biraz konuşalım gönlümün eğlencesi de
Gönlümün eğlencesi

İncitmen yavrumu tor vardı dağlar

İpek peştemalların da yanına bak yanına
Annen ekmek batırdı ikimizin kanına da
İkimizin kanına

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Kaynak: Yöre Ekibi

Yeni Çıkma Basmalar Var
Yeni çıkma basmalar var ne boya
İster al giy ister gez boydan boya
Hep güzeller heves eder bu yola
(Bağlantı)
Buluşalım aynacılar içinde
Zefk edelim kalpakçılar içinde
Aynacılar içi parıl parlıyor
Al topukta canfes şalvar parlıyor
Benim yarım gizli selam yolluyor
Bağlantı
Bir incecik duman tüter bacadan
Benim yarım destur almış hocadan
Bir gececik izin al gel kocadan
Bağlantı
Kaynak: Aluş Nuş

Yeni Değmiş Onüç Ondört Yaşına

Der Said'im yoruldum da oturdum
Derdim elli iken yüze yetirdim
Bu gün akşam ben kuzumu yitirdim
İncitmen yavrumu tor vardı dağlar

Yeni Hamamdan Çıktım
Yeni hamamdan çıktım sağdır selamet
Evi böğün evi önünde koptu kıyamet
Yüzbaşıoğlu de ki bu ne alamet
Seherde açılan güllerin solsun
Bize tuzak kuran Allah’tan bulsun
Maduru dereleri dardır geçilmez
Merker suyu soğuk bir dem içilmez
Deli Mehmet gibi yiğittin geçilmez
Seherde açılan güllerin solsun
Bize allık eden Allah’tan bulsun

Yeni Hamamın Üstüyem
Yeni hamamın üstüyem
Ergen oğlanın dostuyam
Sinelerin eğende
Birbirine değende
Keşke orda olaydım
Anan seni dövende
Elin elime değeydi
Kolun boynuma dolaydı

Yeni değmiş onüç ondört yaşına
Bir acaip sevda gelmiş başına
Düşmüş yavrum eloğlunun peşine
İncitmen yavrumu tor vardı dağlar

Bu dağın karı menem
Gün vursa erimenem
Eller ne derse desin
Ben sana gücenmerem

Ateş attın ciğerimin bağına
Düşü vermiş el oğlunun ağına
Göçün çekmiş Ali Öllez dağına
İncitmen yavrumu tor vardı dağlar

Elin elime değeydi
Kolun boynuma dolaydı

Yaşım geçti kalkamıyom yerimden
Yatamıyom anasının zarından
Gitme yavrum eloğlunun öğründen
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Ateş koydu mal vala
Zülüf geldi çam dala
Sen orada ben burda
Nasıl bende can kalır
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Elin elime değeydi
Kolun boynuma dolaydı
Kaynak: Faik Erener

Yeni Hamamın Üstüyem

Sayfa 2812
Kaynak: Nizamettin Ariç

Yeni Mahalle Çeşmeleri
Yeni mahalle çeşmeleri boyalı
On gün oldu (ben) bu haberi duyalı

Yeni hamamın üstüyem (Yar yar)
Al giyenlerin dostuyam (Yar yar)
Çok gelme bize hastayam (Yar yar)

Yeni mahalleye varamadım ben köpekten
Tellice uçkuru çözemedim (ben) göbekten

Hamamın önü düz olur (Yar yar)
Düğünü olan kız olur (Yar yar)
Sen gelme bize söz olur (Yar yar)

Yeni Odanın Camları

Kaynak: Edibe Sulari

Yeni Hamamın Üstüyem
Yeni hamamın üstüyem balam
Ergen oğlanın dostuyam
Zülüflerin eğende
Birbirine değende
Keşke orda olaydım
Anan seni döğende
Yeni hamamın üstüyem balam
Ergen oğlanın dostuyam
Elin elime değeydi balam
Kolun boynuma dolaydı
Bu dağın karı menem
Yel vursa erimenem
Eller ne derse desin
Men sene yerinmenem
Elin elime değeydi balam
Kolun boynuma dolaydı
Yeni hamamın nalını balam
Gelir salını salını
Ateş koydum mangala
Külü değdi çangala
Sen orada ben burda
Nasıl bende can kala
Yeni hamamın nalını balam
Gelir salını salını
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Yeni odanın camları eşim aman aman
Yanıyor yanıyor tellice mumları hey hey
Ben senden ummazdım bunları eşim aman aman
Sen salcı ben yolcu germe de kolları
Kavak kavaktan uzundur
Dalından bir teli uzundur
Yar benim iki gözümdür
Sen salcı ben yolcu germe de kolları
Kavak kavaktan yaşlanır
Dalında bülbül beslenir
Yar küçücükken uslanır
Sen salcı ben yolcu germe de yolları
Kaynak: Ferruh Arsunar

Yeni Yaptım Evimi
Yeni yaptım evimi
Donatmadım odamı
Yedirip içirmiyor
Bu sevdalık adamı
Çıktım kara yemişe
Ne yedim de ne bişe
Çıksana kapılara
Kara gözlü Ayişe
Derenin kıyıları
Ata vurdum yuları
Aldı mı seni yavrum
Sevdalık uykuları
İn dereye bir su iç
Dereden karşıya geç
Olmaz böyle sevdalık
Ya al beni ya vazgeç
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Sayfa 2813

Kaynak: Havva Gürsoy

Yeni Yolun Bükmesini Dolaşamadım

Yeni Yılı Neydem

Yeni yolun bükmesini Gülizar dolaşamadım
Söz verdiğin yerlere de Gülizar ulaşamadım

Akşam olur göz dalınca
Saat on iki olunca
Garip gurbette kalınca
Neydem yeni yılı neydem
Kendi kendime ne diyem
Yeni yılda hasret kar mı
Koca dünya bana dar mı
Söyle posta mektup var mı
Neydem yeni yılı neydem
Kendi kendime ne diyem
Kemal Yıldız gelemedim
Yaşım yirmi gülemedim
Köyüm sende kalamadım
Neydem yeni yılı neydem
Kendi kendime ne diyem
Kaynak: Kemal Yıldız

Yeni Yolun Bükmeleri

(Bağlantı)
Amanında Gülizar ben yandımda Gülizar olur mu bö
Ne derdin varısa da Gülizar gel bana söyle
Evlerinin önüde Gülizar üzüm asması
Üzümünü yedilerde Gülizar kaldı tasması
Var mıydı da senin gibi Gülizar cihan yosması
Bağlantı
Kaynak: Ali Rıza Gündoğdu

Yenice Yolları Bükülür Gider
Yenice yolları bükülür gider
Zülüf ak gerdana dökülür gider
Yiğidin sevdiği güzel olursa
Ömrü arkasından sökülür gider
Yürüdüm yürüdüm yolda yoruldum
Giden yarin gülüşüne vuruldum
Dünya yalan imiş ben yeni bildim
İşin gücün dalga imiş yar senin

Yeni yolun bükmeleri
Haydi de sevdiğim dolaşamıyom
Söz verdiğin yerlere
Haydi de sevdiğim ulaşamıyom

Tomurcuk gül olsan har olamazsın
Azrail de olsan can alamazsın
Dünyayı kalbura koysan elesen
Sen de benim gibi yar bulamazsın

(Bağlantı)
Nerelerede a sevdüğüm nerelere
Tut elimden gidelim derelere

Tomurcuk gül olsan elime almam
Yüz bin yemin etsen billah inanmam
Yandım ateşine bir daha yanmam
İşin gücün dalga imiş yar senin

Alındın mı tombulda gelin alındın mı
Şaka ile söyliyom da darıldın mı
Senin için söylerim de bu türküleri
Param ile ver bana o örgüleri
Yeni yolun üstünde
Haydi de sevdiğim galemden direk
Senin gibi yosmaya
Haydi de sevdiğim yanmaz mı yürek
Bağlantı
Kaynak: Hamdi Tanses
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Kaynak: Aziz Şenses

Yeniden Yeniye
Ay'la güneş döne döne
Erer yeniden yeniye
Tazelenir günden güne
Sürer yeniden yeniye
Razı olmaz yoğa vara
Çekmez onu hiçbir dara
Kaygı umut vara vara
Varır yeniden yeniye
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Sayfa 2814

Arzu bizi rahat koymaz
Karın doyar gözler doymaz
Devirler devire uymaz
Girer yeniden yeniye

Sevilir gibi değil
Sayılır gibi değil
Mecnun aynı Mecnun kaldı
Leyla’sı Leyla değil

Hasmım getirir dize
Kulu harcar eze eze
Sorun açar ki taptaze
Serer yeniden yeniye

Kaynak: Servet Kocakaya

Hemi yaşat hemi yaşa
Emeğini verme boşa
Gönül derde düşe düşe
Sarar yeniden yeniye
Yara vurur izi gitmez
Sefil Selimi güç yetmez
Ömür biter eksik bitmez
Türer yeniden yeniye
Kaynak: Sefil Selimi

Yeniköv Evrülesen

Yer Değil (Eline Yakmıştır)
Eline yakmıştır al yeşil kına
Biçme bağrım biçilesi yer değil
Canlar kurban olsun senin yoluna
Kaçma güzel kaçılası yer değil
Parmağında vardır altmdan yüzük
Takma bileziğin koluna yazık
Salınıp çarşıdan gel nazik nazik
Geçme burdan geçilesi yer değil
Saçların benziyor sırma teline
Yanakların gonca bağın gülüne
Kısmet olur sarar eller beline
Açma yaram açılası yer değil

Yeniköv evrülesen
Oy çarh ola çevrülesen
Ben alim yarim çıhim
Vıy himinden devrülesen

Gördüm sinesini al yeşil yayla
Aht eyleyenlere sen de aht eyle
Beni ağlatıp da gözyaşım böyle
İçme kurban içilesi yer değil

Hışmana tanışmana
Vıy hışmana tanışmana
Yıhılacak Yeniköv
Vıy nasi galdın düşmana

Talan ettin güzel herbir yanımı
Noksani'yim şaşırttırdın günümü
Vurup da sineme dökme kanımı
Saçma zalim saçılası yer değil

Altın sahat boynumda
Vıy altın sahat boynumda
Meğer ben ölmüş miyem
Vıy yarim eller goynunda

Kaynak: Hodlu Noksani

Yenilir Gibi Değil (Sevilir Gibi)
Yenilir gibi değil
Yutulur gibi değil
Şu başıma gelenler
Bildiğim gibi değil
Bahtıma düşenler
Ömrümü çalanlar
Gönlüme girenler
Sevilir gibi değil
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Yerden Mi Ayrıldın Ötüp Gidersin
Yerden mi ayrıldın ötüp gidersin
Benim de yarimi görün turnalar
Bir arzuhal yazdım sılaya doğru
Götürün dostuma verin turnalar
Ötüp gider kılavuzlar seçilmiş
Siyah zülfü mah yüzüne saçılmış
Girin dost bağına neler açılmış
Tomurcuk gülünden derin turnalar
Bilirsiniz yurdumuzun yolunu
Gidin sorun aşiretin halini
Biz vatan eyledik o Rumeli'ni
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Siz bizim ellerde durun turnalar
Aşık Hacı'm der ki sorarsan sılam
Vilayet Halep kazamız Belan
İli irahatlı yaylamız olan
Obamız Ceylanlı sorun turnalar
Kaynak: Aşık Hacı

Yere Düştü Alamadım Fesimi
Yere düştü alamadım fesimi aman fesimi
Çok ünledim yar duymadı sesimi
Anam yok ki kimler tutsun yasımı aman yasımı
Amman amman avcı avın da olayım vur beni
Efendimsin terk edemem ben seni
Attım attım kıramadım camları aman camları
Sel gibi aktı aslanımın kanları
Ko inlesin Eskişehir damları aman damları
Amman amman avcı avın da olayım vur beni
Efendimsin terk edemem ben seni
Kaynak: Cemal Karaelmas

Yeri Yeri Durnam Gar Geldi
Yeri yeri durnam gar geldi
Dar sokaktan yar geldi
Sevdim murad almadım
O da bana zor geldi

Sayfa 2815

Kar yağmış dize deyin
(Mende gelim mende gelim)
Burdan Bitlis'e deyin
(Mende gelim mende hayranolim)
Gidin o yare deyin
(Mende gelim mende gelim)
Beklesin güze deyin
(Mende gelim mende hayranolim)
Yeri yeri han bağına
(Mende gelim mende gelim)
Gözeller yığnağına
(Mende gelim mende hayranolim)
Bizim bağın başını
(Mende gelim mende gelim)
Seçtim ifah taşını
(Mende gelim mende hayranolim)
Ele bi göynüm istir
(Mende gelim mende gelim)
Geynımın gardaşını
(Mende gelim mende hayranolim)
Kaynak: Hüsamettin Subaşı

Yeri Yeri Küsmüşem Sennen
Yeri yeri yeri küsmüşem sennen
Ayrılık badesin içmişem elden
Ayrılık badesin içmişem elden
Sen bir serv ağacı men bir göğerçin
Helbet konup konup uçmuşam sennen
Ayrılık badesin içmişem elden

Yeri yeri durnam döner mi
Döner yere iner mi
Ellerinden su içsem
Yangın yürek söner mi

Benim yarim incelerden incedi
Yaşı küçük taze şirin goncadı
Yaşı küçük taze şirin goncadı
Saçı uzun topuğundan yücedi

Yeri yeri durnam uçar mı
Ganadın güç açar mı
Dünya güzele dönse
Yarim benden geçer mi

Helbet konup konup uçmuşam sennen
Ayrılık badesin içmişem elden

Kaynak: Mustafa Dokumacı

Yeri Yeri Han Bağına
Yeri yeri han bağına
(Mende gelim mende gelim)
Gözeller yığnağına
(Mende gelim mende hayranolim)
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Deryah kenarında yaptırdım hamam
Okudum kitabı eyledim tamam
Okudum kitabı eyledim tamam
Senuv tekin insafsıza inamam
Helbet konup konup uçmuşam sennen
Ayrılık badesin içmişem elden
Kaynak: Abdurrahman Kızılay
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Sayfa 2816

Yerim Var (Düştü Aşkın Nikabına)

Yerinde Mi (Güdümen Köroğlu)

Düştü aşkın nikabına ağlarım
Erenlerin durağında yerim var
Hakikat babına gönlümü verdim
Erenlerin yatağında yerim var

(Köroğlu)
Karşıdan gelen piyade
Bizim iller yerinde mi
Etekleri çimen olmuş
Karlı dağlar yerinde mi

Dervişanlar kulak verir gazele
Yazıldı tarihim ezel ezele
Müştak oldum bin bir adlı güzele
O cananın kucağında yerim var
Zikrullah muradım örtündüm tacı
Cenab-ı bariden iste ilacı
Bana beyan etti ol yedi burcu
Yedi burcun budağında yerim var
Ah edüben düştüm ah u zarına
Okudum mürşitten daldım derine
Ağalar yanmışım firkat narına
Pervaneyim ocağında yerim var
Ağlarım giderim has mekan için
Yüz dört kitap beyan olur can için
Feda kıldım canı bir canan için
Başında hem ayağında yerim var
Pervani dünyada bulmadı lezzet
Cenab-ı mevladan geldi hidayet
Nebiler rehberi ulu Muhammet
Muhammet'in sancağında yerim var
Kaynak: Aşık Pervani

Yerinde (Ayrılık Dediğin)
Ayrılık dediğin bir kor yığını
Yakar gider iz bırakmaz yerinde
Bazı yağmur olur bazı kasırga
Yıkar gider iz bırakmaz yerinde
Savaşmak istersin savaşamazsın
Sevişmek istersin sevişemezsin
Kavuşmak istersin kavuşamazsın
Çeker gider iz bırakmaz yerinde
Emekçi'yim yersiz yurtsuz kuş oldu
Hayallere daldı sıla düş oldu
En sonunda iki damla yaş oldu
Döker gider iz bırakmaz yerinde
Kaynak: Aşık Emekçi
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(Güdümen)
Beyim ili ne sorarsın
Güzel ana soğuk soğuk
Karlı dağlar eteğinde
Çimenleri soluk soluk
(Köroğlu)
Çamlıbel'in koyağında
Sular akar ayağında
Şirin Döne yanağında
Ruşen benler yerinde mi
(Güdümen)
Çamlıbel'in koyağında
Su kesilmiş ayağında
Güzel Döne yanağında
Kibar benler soluk soluk
(Köroğlu)
Sağ elde kılıç ettiğim
Sol elde kalkan tuttuğum
Kol kola sarılıp yattığım
Şirin Döne yerinde mi
(Güdümen)
Kılıç deyi bağlandığın
Kalkan diye kullandığın
Seyreyleyip eğlendiğin
Şirin Döne saçın yoluk
(Köroğlu)
Küçücükten büyüttüğüm
Saz çalarak uyuttuğum
Mah yüzünü seyrettiğim
Han Ayvaz'ım yerinde mi
(Güdümen)
Küçücükten büyüttüğün
Üğrüleyip uyuttuğun
Gül yüzünü seyrettiğin
Han Ayvaz'ın boynu buruk
(Köroğlu)
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Köroğlu der övündüğüm
Taşlar alıp dövündüğüm
Arka verip sığındığım
Koca çamlar yerinde mi
(Güdümen)
Güdümen der karlı dağlar
Dağda çamlar kara bağlar
Döne söyler Ayvaz ağlar
Ağlaşırlar yoluk yoluk
Kaynak: Köroğlu

Yeşil Ayna Takındın Mı Beline
Yeşil ayna takındın mı beline
Gelin kurban olam tatlı diline
Sen düşürdün beni alem diline
Benim ile mercimeği taşlı yar
Sen sefa geldin
Çarşıdan aldırdım yeşil aynayı
Boşa çiğnemişim yalan dünyayı
Ne İstanbul koydun ne de Konya'yı
Kendime münasip yar bulamadım
Sen sefa geldin
Kaynak: Fahri Akbilek

Yeşil Başlı Gövel Ördek
Yeşil başlı gövel ördek
Uçar gider göle karşı
Eğricesin tel tel etmiş
Döker gider güle karşı

Sayfa 2817

Yeşil Başlı Telli Turnam
Yeşil başlı telli durnam
(Yine) Şimdi bizim gölden (elden) uçtu
Aklımı başımdan aldı (aman) hey
Gitti başka göle düştü vay vay
Bir yar sevdim içerimden
Kan damlıyor yüreğimden (gözlerimden)
Nazlı yar gitti elimden (aman) hey
O da gurbet ele düştü vay vay
Dünya kadar olsun malın
Mevlam artırsın kemalin
Güneş yüzün mah cemalin (aman) hey
Yazık dilden dile düştü vay vay
Kaynak: Bedirhan Kırmızı

Yeşil Bursa'nın Gülüsün
Yeşil Bursa'nın gülüsün
Gönlümün bülbülüsün
Seni candan severim
Sen benimsin, ömrümsün
(Bağlantı)
Aman canım Bursalı
Gel kaçalım bu Salı
Yeniyol'un güzeli
Kaçma benden gel beri
Aşkınla ben yanarım
Seni sevdim seveli
Bağlantı

Telli turnam sökün gelir
İnce mercan yükün gelir
Elvan elvan kokun gelir
Yar oturmuş yele karşı
Şahinim var bazlarım var
Tel alışkın sazlarım var
Yare gizli sözlerim var
Diyemiyom ele karşı
Hani Karac'oğlan hani
Veren alır tatlı canı
Yakışmazsa öldür beni
Yeşil bağla ala karşı
Kaynak: Karacaoğlan
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Gel üzme artık beni
Bekler gördüm hep seni
Güzelsin sen canımsın
Bursa'nın tek gülüsün
Bağlantı

Yeşil Dayler
Yeşil dayler yeşil dayler dayler
Al üstünde yeşil bayler bayler
Bu sevdayı çeken ağlar
Aman yarim yaktın beni
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Sayfa 2818

Ateşlere soktun beni

Çirkine tövbeliyim (yanayda yananay)

Kaynak: Sacide Varsak

Alalım kaçalım (yanayda yananayda)
Sarılalım uçalım (yanayda yananay)
Sarılmakla başolmaz (yanayda yananayda)
Gel beraber kaçalım (yanayda yananay)

Yeşil Erik Dalları
Yeşil erik dalları
Aşamadım yolları
Yârim seni sarmaya
Yetmez gençlik çağları

Kaynak: Rüştü Demirci

Yeşil Giy Yeşil Kuşan

Ay doğdu bedir oldu
Bir derdim bin bir oldu
Sen buradan gideli
Ömrüm sarardı soldu

Yeşil giy yeşil kuşan
Yeşil çemene döşen
Acep iflah olur mu
Senin aşkına düşen

Yarim (yeşil) erik almaya
Gel halimi sormaya
Bileydim ayrılık (yoksulluk) var
Gelmezdim bu dünyaya

Alalım kaçalım
Salınalım uçalım
Salınmakla başolmaz
Gel beraber kaçalım

Ay düşüyor göllere
Bulanır boz sellere
Günahım neydi bilmem
Verdim seni ellere

Kayısıdır kayısı
Yere düşdü yarısı
Beni yardan ayıran
Dayısıdır dayısı

Kaynak: Nurettin Rençber
Kaynak: Medine Baran

Yeşil Giy Yeşil Kuşan
Yeşil giy yeşil kuşan (yanayda yananayda)
Yeşil çimene döşen (yanayda yananay)
Acep iflah olur mu (yanayda yananayda)
Senin aşkına düşen (yanayda yananay)
Alalım kaçalım (yanayda yananayda)
Sarılalım uçalım (yanayda yananay)
Sarılmakla başolmaz (yanayda yananayda)
Gel beraber kaçalım (yanayda yananay)
Kayısıdır kayısı (yanayda yananayda)
Yere düştü yarısı (yanayda yananay)
Beni yardan ayıran (yanayda yananayda)
Dayısıdır dayısı (yanayda yananay)
Alalım kaçalım (yanayda yananayda)
Sarılalım uçalım (yanayda yananay)
Sarılmakla başolmaz (yanayda yananayda)
Gel beraber kaçalım (yanayda yananay)
Kabağın kökeniyim (yanayda yananayda)
Sapının bükeniyim (yanayda yananay)
Ben güzeli alacam (yanayda yananayda)
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Yeşil Hocantı'yı Görmek İstersen
Yeşil Hocantı’yı görmek istersen
Yapıntı’dan ayrılır yolu
Gel gör ki içerisi doğa güzellikleriyle dolu
Hele hele sovuk pıñarı ile gara gölü
Görmeye değer Hocantı
Eski adı Hocaenti
Yeni adı Derinçay
Biraz geç doğar erken aşar
Güneş ile ay
Aşşağısı yeşillik bahçelik
Yukarısı bir siyah say
Her düşen damlalar toplanır
Sel olur iner buraya
Hocantı Köyü Mağras Dağı’na yaslanır
Meyvesi zepsesi ile bütün ulusa seslenir
Çağlayan pınarı ile akan ırmağı doğadan beslenir
Görmeye değer Hocantı
Ulusca analım bu yılı
Kazamız Mut’dur İçel’dir ili
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Arı gibi çalışır Hocantı’nın eli
Çalışkan Hocantılılardan örnek alalım
Büyük bir vadinin içindedir köyü
Oğuz Türkleri’ndendir soyu
Çok derde şifadır ili suyu
Öğmeye değer Hocantı
Çiçekler açmış güzel olur baharı yazı
Şair olanın elinde sazı
Dilinde olur sözü
Gayet güzel olur bu yörenin gelini kızı
Bundan kimse alınmasın dostlarım
Her şair söyler bu sözü
Yapraklar açmış da güzel olmuş bahçeler bağlar
Duman da çökmüş görükmez olmuş dağlar
Oturmu bir garip de dert döküp ağlar
Onu gören şair bakalım ne söyler
Kimisi gonar kimisi göçer
Kimisi çok yüksekden uçar
Ağlama dostum gara gündür geçer
İnsanlar ne ekdiyse onu biçer
Kaynak: Elif Fatma

Yeşil İpek Bükene Sunam
Yeşil ipek bükene sunam of
Yare dizlik dikene
Mevlam da sabırlar versin sunam of
Gizli sevda çekene
Elinde şamdan
Bakıyor camdan
Geçiyor yoldan
Zarif de hanım
Gidiyom elinizden sunam of
Kurtulam dilinizden
Yeşil baş ördek olsam sunam of
Su içmem gölünüzden
Elinde şamdan
Bakıyor camdan
Geçiyor yoldan
Zarif de hanım
Kaynak: Sadi Yaver Ataman
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Sayfa 2819

Yeşil İpek Bükeyim
Yeşil ipek bükeyim
Derdim kime dökeyim
Sen orada ben burda
Ben kahrını çekeyim
Ağlattın beni
Yeşil ipek dokudum
Yaylanızda yokudum
Gönderdiğin mektubu
Gözyaşımla okudum
Ağlattm beni
Yeşil ipek olmadan
Aç kapıyı kırmadan
Usul usul bak da gel
Annen baban duymadan
Ağlattın beni
Kaynak: Mehmet İşbilen

Yeşil Kurbağalar Öter Göllerde
Yeşil kurbağalar öter göllerde
Kırıldı kanadım kaldım çöllerde
Anasız babasız gurbet ellerde
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Şu mahzun gönlümü kimler eğlesin
Eğin dağlarında güller bitmiyor
Viran bahçelerde bübül ötmüyor
Yarimin sevdası serden gitmiyor
Gel ağam gel de yine git
Akan gözüm yaşın sil de yine git
Eğin'in etrafı dağdır meşedir
İçerde oturan beydir paşadır
Yüzelli mahalle beşyüz köşedir
Gel ağam gel ağam olma yalancı
Benim ahım eder seni dilenci
Ağam İstanbullu Eğinli misin
Sılaya gitmeye yeminli misin
Yoksa bana da mı emin değilsin
Tez gel ağam tez gel eğlenmeyesin
Elde güzel çoktur evlenmeyesin
Eğin viran olmuş bülbül ötmüyor
Ağam ırak yolda elim yetmiyor
Sayı tutam dedim sayı yetmiyor
Gel ağam gel ağam tez gel sılaya
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Sen gelmezsen ağam gelem oraya
Güneş doğar iken allanır dağlar
Yeşil ipeklere boyanır bağlar
Yarin sevgileri ciğeri dağlar
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Yürek yarasını kimler bağlasın
Eğin'in altında susuz çaylara
Yalvarırım yıldızlara aylara
Yar ile sahrada geçen çağlara
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Bu garip gönlümü kimler eğlesin
Ağam sen gideli yedi yıl oldu
Diktiğin ağaçlar meyveye durdu
Seninle gidenler sılaya döndü
Tez gel ağam tez gel bayram geliyor
Eller sevdiğine allar alıyor
Ağamın bıyığı burmadır burma
Bir teli ibrişim bir teli sırma
Mevlayı seversen gurbette durma
Tez gel ağam tez gel olma yalancı
Benim ahım eder seni dilenci
Bayram geldi diye oynuyor kızlar
Yari düşününce yüreğim sızlar
Karalar geyinmiş gökte yıldızlar
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Şu mahzun gönlümü kimler eğlesin
Kaynak: Bilinmiyor

Yeşil Kurbağalar Öter Göllerde 1
Yeşil kurbağalar öter göllerde
Girildi ganadım galdım çöllerde
Anasız babasız gurbet ellerde
Ya ben ağlamayanı kimler ağlasın
Şu garip gönlümü kimler eylesin
Eğin'in altından akan Fırat'tır
Ağamın bindüği demür gıratdır
Silaya gelmesi hayli muratdır
Tez gel ağam tez gel eğlenmeyasın
Elde güzel çoktur evlenmeyasın
Eğin'in etrafı dağdır meşedir
İçinde oturan beydir paşadır
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Sayfa 2820

Yüz elli mahalle beş yüz köşedir
Gel ağam gel olma yabancı
Benim ahım eder seni dilenci
Eğin viran olmuş bülbül ötmüyor
Ağam ırak yerde elim yetmiyor
Sayı tutam dedim sayı yetmiyor
Gel ağam gel ağam tez gel sılaya
Sen gelmezsen ağam gelem oraya
Ağam sen gideli yedi yıl oldu
Diktiğin ağaçlar meyveye durdu
Seninle gidenler sılaya döndü
Tez gel ağam tez gel eğlenmiyesin
Elde güzel çoktur evlenmiyesin
Ağam atın terkisini bağlıyor
Bu ayrılık yüreğimi dağlıyor
Baktım ağam usul usul ağlıyor
Gel ağam gül ağam gel de gene git
Akan gözüm yaşın sil de gene git
Kaynak: Bilinmiyor

Yeşil Kurbağalar Öter Göllerde 3
Yeşil kurbağalar öter göllerde
Kırıldı kanadım kaldım çöllerde
Anasız babasız gurbet ellerde
Ya ben ağlamayanı kimler ağlasın
Şu garip gönlümü kimler eğlesin
Eğin'in altından akan Fırat'tır
Ağamın bindiği telli kırattır (nedem)
Sılaya gelmesi hayli murattır
İn gel ağam in gel olma muhannet
Benim ağım seni yakar nihayet
Kaynak: Hakkı Coşkun

Yeşil Memet
Ey katibim sana geldim saz ile
Elin öpebilsem bahar yaz ile
Değiştin bizi bir söğüt daline
Urganlara yar mı oldun
Yeşil Memet
Gel derdimizi yaz bizim katip olda
Seni unutmadık akşamla sabahta
Al kalemi yaz derdimize bir bakta
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 2821

Toprağa mı mal oldun sen
Yeşil Memet

Savaşta Mehmetçiği büyütür dağım
Yeşil olmalı dağları güzel Tavas’ımın

Yeşil Memet katiplikten vazmı geçtin
Şu feleğin sillesinden az mı geçtin
Yaşlanmadan urganlara gucak açtın
Cennet yerin olsun senin
Yeşil Memet

Kerim oğlu çok seviyor dağları
Kalem verdi ağaları beyleri
Okul oldu şehirleri köyleri
Yeşil olmalı dağları güzel Tavas’ımın
Kaynak: Mehmet Çöm

Kalıcı değildir bu dünya kimseye
Bu sözlerim kaldı torundan dedeye
Ozan Erdal çek bu acıyı sineye
Selam sana Çukurbağ'dan
Yeşil Memet
Kaynak: Ozan Erdal

Yeşil Olmalı Dağları Güzel
Saat onda çıktım bende kaleden
Çam kokusu gelir yedi tepeden
Bize miras kalmış bunlar dededen
Yeşil olmalı dağları güzel Tavas’ımın
Dağları süslenmiş yemyeşil çamlarla
Kovanlar dolmuş tatlı ballarla
Kıvrım kıvrım uzun ince yollarla
Yeşil olmalı dağları güzel Tavas’ımın
Ne güzel yakışmış ahşap evleri
Akar coşkun coşkun berrak suları
Mis gibi kokuyor Tavas dağları
Yeşil olmalı dağları güzel Tavas’ımın
Yeşilin içinde o güzelim yerler
İnsanlar gönlünü buralarda eğler
Size sözüm ağalarım paşalarım beylerim
Yeşil olmalı dağları güzel Tavas’ımın
Yaylalarda keçi koyun yayılır
İnsanlar kekik kokusuna bayılır
Ulu çamlar birer birer sayılır
Yeşil olmalı dağları güzel Tavas’ımın
Ormanlara bir bir fidan dikilir
Dikenlerin tüm günahları dökülür
Bir dal kessen ciğerlerim sökülür
Yeşil olmalı dağları güzel Tavas’ımın
Nice fidanları büyütür dağları
Koynunda her sevgiyi uyutur
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Yeşil Olur Sandıklı'nın Biberi
Yeşil olur Sandıklı'nın biberi
Genç gelinler getirirler haberi
Yel estikçe tere de toplar gabari
El ettikçe uzaklaşma gel beri
Ay oğlan tatar mısın
Şeftali satar mısın
Şeftali pazarında
Sen oruç tutar mısın
Aylede gel cepkenini
Köşelerde bağla da gel
Şeker olur Sandıklı'nın meyvesi
Hoşa gider sırma cepken giymesi
imanı üstüne mor fes eğmesi
Ay oğlan, oğlan sen deli misin
Güzel sevmeye tövbeli misin
Çorap işi maviştir
Tanrı m bizi kavuştur
Gece île gündüzde
Sevdiğimi ulaştır
Havuzun başına vurmasın eller
Bugün efkarlıyım açmasın güller
Yarimin methini etmesin eller
Ay oğlan oğlan sen deli misin
Sen güzel sevmeye tövbeli misin
Ay oğlan tatarlı mısın
Şeftali satar mısın
Şeftali pazarında
Sen oruç tutar mısın
Ayle de gel cepkenini
Köşelerde bağla da gel
Kaynak: Galip Coşkun
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Yeşil Olur Şu Dirmil'in Biberi
Yeşil olur şu Dirmil'in biberi
Genç güzeller kendisi gönderir haberi
Gelemem de gidemem
Dillere destan olamam
Ellerin yarine
Yarim diyemem
Yeşil olur şu Dirmil'in sazları
Beyaz da gerdan ince de belli kızları

Sayfa 2822

Bağlantı
Sabah erken kalktım bahçaya endim
O yarin güllerin koklayıp derdim
Habibin aşkından ben beni vurdum
Bağlantı
Kaynak: Bedirhan Kırmızı

Yeşil Özburun

Gelemem de gidemem
Dillere destan olamam
Ellerin yarine
Yarim diyemem

Yeşil Özburun'un suyu ne acı
Beni öldürüyor şu iki bacı
Sorun şu güzele neyimiş suçu
Al kana boyanmış gözünün yaşı

Kaynak: Emin Demirayak

Sabahınan indim pınar başına
Hafifçe el attım kızın döşüne
Sordum güzel sen kimlerin yarisin
Kaldırdı helkeyi vurdu başıma

Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere
Yeşil ördek gibi daldım göllere
Sen düşürdün beni dilden dillere
Başım alıp gidem gurbet ellere
Ne sen beni unut ne de ben seni

Kaynak: Ramazan Punar

Yeşil Üzüm Salkımda

Gel seninle ahd-ü peyman edelim
Bağlanalım bir ikrara varalım
Söylediğin sözde hemen duralım
Ne sen beni unut ne de ben seni

Yeşil üzüm salkımda
Yapracığın altında
O yarimin sevdası
Canevimin altında

Sevdiğim semanın güneşi mahı
Seni seven aşık çekmez mi ahı
Getir el basayım Kelamullahı
Ne sen beni unut ne de ben seni

Bahçelerde üzüm var
Oğlan sende gözüm var
Öyle yan kırıp geçme
Söyleyecek sözüm var

Kaynak: Sabahattin Alparslan

Vay bana vaylar bana
Yıl oldu aylar bana
Eğildim su içmeğe
Su vermez çaylar bana

Yeşil Ördek Olsam Yarin Gölünde
Yeşil ördek olsam yarin gölünde
Yeşil kemer olsam yarin belinde
Ben beni kaybettim Bağdat elinde
(Bağlantı)
Bana derler kimsin Kadiri'yem ben
Halil Rahman Rufai'nin kölesiyem ben
Bayraklar dikildi başlar açıldı
Sadık olan derviş bir bir seçildi
Habibin aşkından serden geçildi
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Kaynak: Fatme Cevcet

Yeşil Yaprak Arasında
Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncası
Nerelere gitti gelmez gönlümün eğlencesi
Geç güzel karşımda durma yakar ateşin beni
Er olan meydana çıksın kim sarar yosmam seni
Yüce yüce dağ başında aramaktan gelirim
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Yitirdim nazlı yarimi ağlamaktan gelirim
İflah olmam ben bu dertten çeke çeke ölürüm
Er olan meydana çıksın kim sarar yosmam seni
Kaynak: Ali Akbaş

Yeşillikte Otururken
Yeşillikte otururken
Yare bade doldururken
Sevdiğimi gezdirirken
İndim tabanın yoluna
Baktım sağıma soluma
Telli kurşun sol yanımda
Telikamdan kanlar akar
Cümle alem bize bakar
Telli kurşun yürek yakar
Kaynak: Osman Pehlivan

Yeter (Ey Benim Vefasız)
Ey benim vefasız hüsnü cemalim
Boş yere kendine kızdığın yeter
Böyle gelmiş böyle gider bu halim
Yanısıra beni ezdiğin yeter
Gazele dönmesin ol bağ-ı gülşen
Mestane gözlerin etme perişan
Metanete bürün sevgiyi kuşan
Nafile canından bezdiğin yeter
Veçhinde okunur aşkın nihanı
Eğil de farkeyle seni seveni
Gir gönül haneye yerini tanı
Varıp yaban elde gezdiğin yeter
Dost eğer sevgiden ilham alırsan
Sadakat hükmüne bağlı kalırsan
Eğer irşat olup hakkı bilirsen
Dertli Fedai'yi üzdüğün yeter
Kaynak: Dallıkavaklı Aşık Fedai

Yeter (Niçin Uslanmazsın)
Niçin uslanmazsın divane gönlüm
Bunca güzelleri öptüğün yeter
Uyma cehalete nefsin peşine
İlm-i alimlerden kaptığın yeter
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Sayfa 2823

Yaşın otuz dedi çağın yarısı
Nefsini hep öldür kalsın birisi
Başka değil budur yolun doğrusu
Yanlışa eğriye taptığın yeter
Çağın yarılandı gördün ne günü
Düşünsen bilirsin ancak üç günü
Hayr ile aydmlat yol kabirini
Artık hakikatten koptuğun yeter
Gidenler bu yoldan hiç geri gelmez
Bir kamil düşünce dünyada gülmez
Çok nasihat verdim öz başım almaz
Dünyada fenalık yaptığın yeter
Baktım öz şehrime Noksani vardır
Yolda yoldaş lazım tehlike vardır
Edeceğim amel ahrete kardır
Şimdi hak yoluna saptığın yeter
Kaynak: Hodlu Noksani

Yeter (Şu Havayı Gönül)
Şu havayı gönül payedarından
Yarana elveda edelim yeter
Yedi nar sunanlar yandı narından
Cehennemde çıkıp gidelim yeter
Ben dervişem hoşça kervan düzmüşem
Gönlüm bahar yeli gibi sezmişem
Dalgıcım aşk deryasında yüzmüşem
Naz etme ey bülbül sedalım yeter
Davut Sulari'yim mana-yı natık
Biz araf ehline uymuşuz artık
İlm-i cavidandan mücevher sattık
Gönül kervanını güdelim yeter
Kaynak: Davut Sulari

Yeter Bana
Hakk yolundan dönemem ben
Dostlar gelir çatar bana
Zalimlerden sinemem ben
Günde bin taş atar bana
Yobazların saf duruşu
Bozar dünyada barışı
Kalleşçe insan vuruşu
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Sayfa 2824

Azrail&#8217;den beter bana

Yeter Dikenini Batırma

Ben yiyemem insan eti
Kanından içmem şerbeti
Dost ile dost muhabbeti
Buram buram tüter bana

Doğruyu söylerim kimse aklamam
Ne olur sözümü yedirme bana
Temizlik imandan kalpte saklamam
Çürümüş sevgini getirme bana

Cennet için dövünemem
Hurim yoktur, övünemem
okla yanlış savunamam
Azla doğru yeter bana

Günül kuşum benim olsa da anka
Gönül dayanır mı top tüfek tanka
Senin sermayenle olsam da banka
Gönül sermayeni yatırma bana

Yüksel'im dökme cevheri
Bundan ne anlar serseri
Cahillikte yok benzeri
Gelmiş akıl satar bana

Sancak der sayende yaşarım ölü
Küstürdün dalında öten bülbülü
Bahçenede girmem koklamam gülü
Yeter dikenini batırma bana

Söz: Ozan Bindebir

Kaynak: Aşık Hasan Sancak

Yeter Bu Sitemler (Dayanır Mı)

Yeter Doktor Yeter

Yeter bu sitemler hayatım mahvı
Böyle nükte naza can dayanır mı
Kul olup şahımdan beklerim affı
Dokunaklı söze can dayanır mı

Gözlerime aletlerle baktılar
Behçet deyip yatağıma attılar
İğne vura vura canımı yaktılar
Yeter doktor yeter çok yaralandım

Arzıhal yolladım imzala diye
Gülüp al yanağın gamzele diye
Uyumadım gece yar gele diye
Uğramadın bize can dayanır mı

Gözlerimden iğneleri vurdular
Merhemleri çalıp geri durdular
Acıyor mu Duran diye sordular
Yeter tabip yeter çok yaralandım

Küsme dilber kadaların alayım
Layıksa ben sana kurban olayım
Belki seni bir tenhada bulayım
Konuşsak yüzyüze can dayanır mı

Doktor gelmiş baş ucumda oturuyor
Her kelime ciğerlerimi deliyor
İğne yiye yiye canım yanıyor
Yeter doktor yeter çok yaralandım

Malum ya arada ahd ü peyman var
Kanat açsam etrafımda duran var
Hasret kavuşmağa hayli zaman var
İfşa etsem size can dayanır mı

Birgün sağ yanıma birgün sol yanıma
Hergün serum takılıyor koluma
Pazar günü dostlar gelir yanıma
Yeter kardeş yeter çok yaralandım

Ben de yeni bildim aşka duçarsın
Harami kirpikle okiar saçarsın
Hasmını öldürüp kanlar içersin
Öyle katil göze can dayanır mı

Serum taktılar dönüyor başım
Başıma geldi çifte kardeşim
Evde bekliyor kızım ve eşim
Yeter tabip yeter çok yaralandım

Derdimend der yari elden aldılar
Tutup beni taştan taşa çaldılar
Ciğerimi bölük bölük böldüler
Doğradılar köze can dayanır mı

Kızım gelmiş babam diye öpüyor
Güller gibi göz önümde tütüyor
Benim derdim artık bana yetiyor
Yeter doktor yeter çok yaralandım

Kaynak: Aşık Derdimend
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Sayfa 2825

Geçmiyor günümüz canımız bıkar
Bu dert beni iflah etmeden yıkar
Yeter doktor yeter çok yaralandım

Ne idi garazın tayıma felek

Hemşire geldi serumu taktı
Bu son duran deyip yüzüme baktı
Serumu takarken kolumu kanattı
Yeter kardeş yeter çok yaralandım

Yeter Olsun Yeter Olsun

Doktora söyledim çare bilmiyor
Aşık duranın yüzü gülmüyor
Çok akrabam var biri gelmiyor
Yeter kardeş yeter çok yaralandım
Garip garip destanımı yazarım
Gizli gizli hastanede sızlarım
Yalan değil hakikidir sözlerim
Yeter doktor yeter çok yaralandım
Kaynak: Duran Yılmaz

Yeter Felek Yeter Çektiğim Mihnet
Yeter felek yeter çektiğim mihnet
Beni mi görüyon daima felek
Korkuyom beni de yere vurucun
Yanaşıp duruyon kıyıma felek
Bütün günüm cefa ile geçirdin
Hele bunda cip dadını taçırdın
Ele şeker şerbet ayran içirdin
Beni doyurmadın suyuma felek
Derdim yeğin görünüyor zahirden
Yatamıyom intizardan kahirden
Elin suyu gelir yerden bahirden
Kendir yetmez benim kuyuma felek
Hiç tükenmez senin lutfun keremin
İramaz başımdan derdin veremin
Yoksa beni söyletmek mi meremin
Bilmiyom hevesin neyime felek
Hemen garaz gibi nittin neyledin
Elde dert maraz yok beni toyladın
Bozulmuş bostana höyük eyledin
Dinel de bak kalan boyuma felek
Aşık Hacı'm der de yenmez bu turşu
Çıkardım yoluma bu dik yokuşu
Ne dedim öküze ineğe karşı
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Kaynak: Aşık Hacı

Yeter olsun yeter olsun
Çok ağlattın yeter olsun
Turalamış sırma saçın
Çözen benden beter olsun
Karadır kaşların kara
Kirpiklerin açtı yara
Beni işimden avara
Eden benden beter olsun
Yavru geçersen elime
Çekerim seni yemine
Benim şimdiki halime
Gülen benden beter olsun
Karac'oğlan genç yaşına
Cihan oldu dar başına
Bu ayrılık ateşine
Yakan benden beter olsun
Kaynak: Karacaoğlan

Yetim Derler (Ardahan Söğüdü)
Yetim derler Ardahan'ın söğüdü
Ben geçerken yaprakları göğidi
Sevdiğim kız dal dal oldu büyüdü
Büyüdü de el oğluna yar oldu
Koca dünya bu başıma dar oldu
Duman tüten Kızılgedik dağında
Ayrılık hasretlik gönül bağında
Gurbet kardaş bana gençlik çağında
Benim sılam bir gül idi har oldu
Yandı bağrım ataş oldu nar oldu
Göle'nin dağları çimen örgülü
Kapıları çifte çifte sürgülü
Sevdiğim kız anasından görgülü
Umut dedim gelir dedim gelmedi
Zalım benim sevdiğimi bilmedi
Göle'nin önünde bir sulu ırmak
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Ne zor imiş nazlı yardan ayrılmak
Nasip değil imiş yatıp sarılmak
Büyüdü de el oğluna yar oldu
Koca dünya bu başıma dar oldu
Kaynak: Ayhan Kızılateş

Yetirmekse Yetirmemek Pek Ala
Yolu çıkmaz bir menzile kervanın
Yetirmekse yetirmemek pek ala
Muhannet bağında güli reyhanın
Bitirmekse bitirmemek pek ala

Sayfa 2826

Ses verirse ey dost gelem sesine
Duyanlarım gelsin benim yasıma
Yerim darağacı Mansur'casına
Urganım boynuma geçmeden yetiş
Destur olur ise kalkam yerimden
Haşimi'yim ümmet aldım Pirimden
Yaramın acısı sızlar derinden
Ömür tarlasını biçmeden yetiş
Söz: Aşık Haşimi
Kaynak: Aşık Haşimi

Yetiş (Arzum Vardır)

Okudum ayeti yarin veçhinde
Gevher vardır aşıkların göçünde
Varıp nadan ile bir cem içinde
Oturmaksa oturmamak pek ala

Arzum vardır efendimi görmeğe
Azrail omzuma binmeden yetiş
Hak sahibi geldi hakkım almağa
Bedenim kabire inmeden yetiş

Nazar eyle Daimi'nin virdine
Merhem olmaz aşıkların derdine
Çekip de ağyarı Hakk'ın yurduna
Getirmekse getirmemek pek ala

Felek Bir ok attı kalem yıkıldı
Atmış altı azam birden söküldü
Kalktı musalladan göçüm çekildi
Ayaksız ata da binmeden yetiş

Kaynak: Aşık Daimi

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Yetiş

Yetiş (Devrildim Ansızın)

Gurbet elde bir hal geldi başıma
Muhannet eline düşmeden yetiş
Senden gayri giren yoktur düşüme
Yad eller sırrıma ermeden yetiş

Devrildim ansızın selvi dal gibi
Yerinden sökülmüş bir fidan gibi
Günün karşısında yağan kar gibi
Eriyip su olmadan bitmeden yetiş

Bitmez gecelerim sabah olmuyor
Kimseler gelip hatırım sormuyor
Doktorlar hekimler çare olmuyor
Bahçamda güllerim solmadan yetiş

Ses versin Nesimi versin sesime
Sevenlerim gelsin gelsin yasıma
Yerim darağacı Mansurcasına
Urganım boynuma geçmeden yetiş

Ozan Veysel yar olaydı tabibi
Hemi kıblegahım hemi kabiri
Vermem bu canımı sensin sahibi
Azrail canımı almanda yetiş

Issız ve karanlık sessiz geceler
Haşimi'yim neler çektim ben neler
Saatim ay oldu günüm seneler
Ecel şerbetini içmeden yetiş

Söz: Veysel Çakmak
Kaynak: Erdal Beyazgül

Kaynak: Aşık Haşimi

Yetiş

Yetiş Hacı Bektaş 1

Medet ey sevdiğim darına düştüm
Ecelin şerbetin içmeden yetiş
Aşkın küresinde kaynayıp piştim
Eriyip tükendim bitmeden yetiş

Bir niyazım vardır pirler pirine
Yetiş Hacı Bektaş sen imdat eyle
Gerçek erenlerin hüsn ü nuruna
Yetiş Hacı Bektaş sen imdat eyle
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Horasan elinden Uruma gelen
Cümle düşmüşlerin eynini alan
Cümle evliyaya hem rehber olan
Yetiş Hacı Bektaş sen imdat eyle
Şimdiki insanlar yoldan azarlar
Haktan korkmayıp da ahkam bozarlar
Adem düşürmeye kuyu kazarlar
Yetiş Hacı Bektaş sen imdat eyle
Geldi gaflet çöktü bu zaman kula
Hiç giren kalmadı erkana yola
İmanı satarlar akçeye pula
Yetiş Hacı Bektaş sen imdat eyle
Softalar ters anlar mana hecesiz
Nideyim dünyada varı yücesiz
Daimi bir güldür gezer goncasız
Yetiş Hacı Bektaş sen imdat eyle
Kaynak: Aşık Daimi

Yetiş Hacı Bektaş 2
Ruhumuz inandı içtiğim demde
Yetiş Hacı Bektaş gel imdat eyle
Kurtulmuyor başım efkarı gamda
Yetiş Hacı Bektaş gel imdat eyle
Bu zaman kulları yoldan azarlar
Haktan korkmayıp da erkan bozarlar
Adam düşürmeye kuyu kazarlar
Yetiş Hacı Bektaş gel imdat eyle
Geldi zulmet bastı bu zaman kula
Hiç giden kalmadı erkana yola
İmanı satarlar akçaya pula
Yetiş Hacı Bektaş gel imdat eyle
Akibet bu kula kopar bir afat
Evladı Ali'ye yoktur itikat
Şimdiki insana olmaz itimat
Yetiş Hacı Bektaş gel imdat eyle
Hocalar ters okur Kuran hecesiz
Dünyada nideyim varı yücesiz
Daimi bülbüldür gezer goncasız
Yetiş Hacı Bektaş gel imdat eyle
Kaynak: Aşık Daimi
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Sayfa 2827

Yetiş Hacı Bektaş Veli
Ayırma bizi katerden
Medet senden Pirim Ali
Mahrum eyleme didardan
Medet senden Pirim Ali
Yetiş Hacı Bektaş Veli
Münkürü nara yandıran
Aşıkları uyandıran
Ruhumuzu inandıran
Medet senden Pirim Ali
Yetiş Hacı Bektaş Veli
Miinkür olan kalır matta
Ayırma doğru sıfatta
Koyma bizi arasatta
Medet senden Pirim Ali
Yetiş Hacı Bektaş Veli
Müminlerin yolusun sen
Muhammed'in gülüsün sen
Rahmeti bol ulusun sen
Medet senden Pirim Ali
Yetiş Hacı Bektaş Veli
Daimi der günümüz var
Kötülere kinimiz var
Senden özge kimimiz var
Medet senden Pirim Ali
Yetiş Hacı Bektaş Veli
Kaynak: Aşık Daimi

Yetiş İmdadıma Yetiş
Yetiş imdadıma yetiş ya Muhammet Mustafa
Nedir şu alem içinde çektiğim cevrü cefa
Ben bu aşka cünun oldum sensin derdime şifa
Şafaati kesme Şahım umarım senden vefa
Yetiş imdadıma yetiş ya Muhammet Mustafa
Şahi Merdan sırri Huda Murtaza'nın aşkına
Ol İmamı Hasani Hulhi Rıza'nın aşkına
Serveri şehidan Şahi Kerbela'nın aşkına
Ziya-i din İmamı Zeynel Eba'nın aşkına
Yetiş imdadıma yetiş ya Muhammet Mustafa
Nedir şu alem içinde çektiğim cevrü cefa
Bakır Cafer Musa-i Kazım Ali Rıza hakkıyçün
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Hem Taki hem Naki Asker Mehti Liva hakkıyçün
İncil Zebur Tevrat Furkan öndört Esma hakkıyçün
Yetiş imdadıma yetiş ya Muhammet Mustafa
Nedir şu alem içinde çekıiğim cevrü cefa
Hem bu şam sensin şu dilimin virdi ezberi
Nazar etmezsen gönlümün gitmez gamı kederi
Hem yüz yirmi dört Nebi'nin - enbiyanın serveri
Ruzi Mahşerde cümle cihanın aziz rehberi
Yetiş imdadıma yetiş ya Muhammet Mustafa
Nedir şu alem içinde çektiğim cevrü cefa
Senin nurun şefaatin du cihana sed çeker
Şavkı hüsnün hem zeminü Asumana sed çeker
Cem olup cümle alem gelir divana sed çeker
Men Daimi'yim bu gam leşkeri cana sed çeker
Yetiş imdadıma yetiş ya Muhammet Mustafa
Nedir şu alem içinde çektiğim cevrü cefa
Kaynak: Aşık Daimi

Yetiş Muhammet Ali

Sayfa 2828
Kaynak: Aşık Daimi

Yetiş Nerdesin
Ne dağlar yıkılır ne de duvarlar
Of çeker ağlarım yetiş nerdesin
Kurumuş pınarlar gelmez baharlar eyvah eyvah
Ah eder ağlarım yetiş nerdesin
Canım nerdesin sen gülüm nerdesin sen
Bekle ben öyleyim ki o zaman gelesen
Beyaz mintanına bos yastığına
Yüs sürer ağlarım yetiş nerdesin
Yandım atasına kul oldum yana Allah Allah
Diz çöker ağlarım yetiş nerdesin
Kaynak: Yusuf Hayaloğlu

Yetiş Neredesin Car Ali Ali
Ovada bitişen sümbüller gibi
Sardı dört yanımı har Ali Ali
Yavrusun yitirmiş bülbüller gibi
Aldı şu gönlümü zar Ali Ali

Temenni eyledim güzel pirime
Car günündür yetiş Muhammet Ali
Yüzümü tutmuşam desti girine
Car günündür yetiş Muhammed Ali

Kaldı dertli gönlüm virane gibi
Kaybettim aklımı divane gibi
Ruzu şeb dönerim pervane gibi
Yaktı şu özümü nar Ali Ali

Aşığını ağlatuben güldüren
Düşkünlerin elin tutup kaldıran
Şol alemi rahmet ile dolduran
Car günündür yetiş Muhammet Ali

Şu devran çağında ömrüm bitirme
Şu garip başımı derde yetirme
Muhannetin kapusuna götürme
Yetiş neredesin car Ali Ali

Cümle naçar kullarının sahibi
Gönüller mihmanı dertler tabibi
Evliyalar şahı Hakkın habibi
Car günündür yetiş Muhammet Ali

Güz geldi dağları duman bürüdü
Çeşmin yaşı sel sel oldu yürüdü
Yazık gazel düştü dalım çürüdü
Kurudu bağımda har Ali Ali

Evvel dört kapıyı izhar eyleyen
Çıkıp arşullahta kendi söyleyen
Hakikatin ummanını boylayan
Car günündür yetiş Muhammet Ali

Dertli Daimi'yim söyler yazarım
Hak bilir ki şirin candan bezerim
Nazlı sevdiğimden ayrı gezerim
Beni aşka saldı yar Ali Ali

Daimi der gönüllerde nur olan
Hakikatin çevresine sur olan
Dört can ile bir noktada sır olan
Car günüdür yetiş Muhammet Ali
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Kaynak: Aşık Daimi

Yetiş Ya Muhammed Yetiş
Gözümün nuru Fahr-ı cihan
Yetiş ya Muhammed yetiş
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Âleme gün gibi doğan
Yetiş ya Muhammed yetiş
Yeşil sancaklar yalabır
Onu gören can talabır
Acap guluv etti kafir
Yetiş ya Muhammed yetiş
Bizim ahvalimiz budur
Ali’yi sen bize göndür
Kanber’i Düldül’e bindür
Yetiş ya Muhammed yetiş
Gaziler kana boyandı
Yandı şol yüreğim yandı
Son demidir bize şimdi
Yetiş ya Muhammed yetiş
Hakk’a ermiş erenlerle
Ak sakallı pirler ile
Cümle peygamberler ile
Yetiş ya Muhammed yetiş
Sana derim iki gözüm
Ayağına sürem yüzüm
Yardımcımız olver bizim
Yetiş ya Muhammed yetiş
Ey Kuloğlu canlar canı
İki cihanın sultanı
Derdimizin hem dermanı
Yetiş ya Muhammed yetiş
Kaynak: Kuloğlu

Yetişemedim Yara
Yetişemedim yara
Can katar canına
Şimdicek başlıyorum
Kedinin destanına
Sofrada ekmeklere
Kuyruğunu sürtüyu
Havalar söğüdü mu
Yataklara gidiyu
Gelin gider ahıra
Alır dolaptan tası

Sayfa 2829

Yetişmiyor Sana Sesim
Yetişmiyor sana sesim
Bekliyorum gelmiyorsun
Yıllar geçti mevsim mevsim
Bekliyorum gelmiyorsun
Dağlar yüce beller uzun
Günler aylar yıllar uzun
Bu kadar mı yollar uzun
Bekliyorum gelmiyorsun
Kaynak: Gündüz Göktürk

Yetişti (Sed Hezaran)
Sed hezaran şükrü minnet hüdaya
Kereminden lütf ü ihsan yetişti
Taksim-i ezelde elest bezminde
Beli dedik bize iman yetişti
İman-ı devletle hoş oldu amin
Hem eshabi yemin muvahhid mümin
Yok iken bu eşya felekler zemin
Murad-ı ilahi ferman yetişti
Ferman kün emriyle yarattı gevher
Bir kez nazar kıldı su oldu her yer
Kemal sıfatından ecel ü ekber
Halketti bir bahr-i umman yetişti
Ol umman çalkandı küf oldu peyda
Bir duman halketti ol hudavende
Köpükten yerleri yarattı hüda
Ol dumanda seb asuman yetişti
Asuman üstünde şems ile kamer
Hangi şahte vardır böyle bir hüner
Mağripten maşrığa çekmiştir kemer
Bir bütün muallak bu an yetişti
Bu anda her anda şükretti dedem
Getirdi Azrail turab-ı Adem
Andan beri yerler ağlar dem be dem
Gözyaşıdır sular veran yetişti
Su çar anasırdan Adem yarattı
Havva'yı cisminden ana yar etti
İblis hasedinden iğva yarattı
Cennetten atıldı şeytan yetişti
Şeytan şerre sebep çıktı cihana
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Taktir böyle imiş oldu bahane
Üç yüz yıl yalvardı gani süphana
Nihayet hitabı süphan yetişti
Süphanın affıyla oldu muteber
Geliptir neslinden nice peygamber
Kıssa dıraz olur yazsam serteser
Ol nebi-i ahir zaman yetişti

Sayfa 2830

Mekke Medine'ye vapur hayratı
Bu şerefe ol Alişan yetişti
Lütfi yezdan ola ahirdir zaman
Hak cümleye versin kamil ül iman
Mahcubi dilinden düşünmez heman
Yarene yadigar destan yetişti
Kaynak: Aşık Mahcubi

Ahir zaman peygamberin zuhuru
Anda karar kıldı nübüvvet nuru
Ref edip mahvetti ehl-i fücuru
Şeriat-ı garra Kuran yetişti
Kuran muciziyle cihan pak oldu
Nice hükümdarın bağrı çok oldu
Hamdolsun din İslam ferahnak oldu
Nam-ı Haydar Ali Aslan yetişti
Huda aslanıdır mübariz gezer
Şereflendi İslam diyar be diyar
Muhammet vefatı emri gerdigar
Biraz müddet ibn-i Mervan yetişti
Mervan oğlu Yezit canına lanet
Yetmiş yıl zulm ile kıldı hükümet
Çar yar ismin hutbelerde kıraat
Ettirmedi zalim düşman yetişti
Ol sahip kıranın hoştur haberi
Kudretten düzüldü anın teberi
Aldı Haçlılardan nice diyarı
Ol Abbas nesline devran yetişti
Devr etti bir zaman ol nesli Abbas
Müçtehit azaldı çoğaldı hannas
Az kaldı tarikten çıka cümle nas
İmam azam Hoca Numan yetişti
Numan İbni Sait mezhebe sahip
Fütühatta şöhret yap çoğaldı talip
Neşroldu her yerde din İslam galip
Çok cihangir nice sultan yetişti
Sultanlarda Abdülhamit şaz olsun
Devletler içinde serfinaz olsun
Dostları çok düşmanları az olsun
İlme rağip ol Gazihan yetişti
Ol Gazihan vardır çok ıslahatı
Sayesinde İslam buldu şöhreti
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Yetmez Mi (Aşk Seni)
Aşk seni harab etmez mi
Takatını tüketmez mi
Sendeki ateş bitmez mi
Yetmez mi gönül yetmez mi
Aşkına yoktur enzade
Aklını aldı o taze
Aleme oldun kepaze
Yetmez mi gönül yetmez mi
Yar yoluna baktırdığın
Uykusuz bıraktırdığın
Aşk yüzünden çektirdiğin
Yetmez mi gönül yetmez mi
Hangi derdimi sayayım
Aşka nasıl dayanayım
Yandım daha mı yanayım
Yetmez mi gönül yetmez mi
Göğsümde tıkanır sesim
Yok yaşamaya hevesim
Ben bir dermansız bikesim
Yetmez mi gönül yetmez mi
Kaynak: Sabahattin Ali

Yetmez Mi (Küçük Yaştan Beri)
Küçük yaştan beri çile çekerim
Bunca yıldır çektiklerim yetmez mi
Günden güne her gün artar kederim
Senelerdir çektiklerim yetmez mi
Bir gelin ki allı-pullu süslenir
Bir söz olur hemen kendi üslenir
Deli gönül şu zalime seslenir
Bir kötüye bir tokat yetmez mi
Bir ağaç ki yaprakları dökülmüş
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Bir fidan ki ta kökünden sökülmüş
Bir tohum ki ham toprağa ekilmiş
Bir sabana bir çift öküz yetmez mi
Bir bahçe ki çiçeklerden geçilmez
Vakti gelmeyince bülbüller ötmez
Sağlamı dururken çürük seçilmez
Bir toprağa bir yudum su yetmez mi
Bir sürü ki yaylalarda otlanır
Bir tiken ki ayağına saplanır
Bir koyun ki her cefaya katlanır
Bir sürüye bir tek çoban yetmez mi

Sayfa 2831

Ölüm haktır çıkmah olmaz emirden
İpek tara halga salma demirden
Aydı gündü gelip geçir ömürden
Telesirik görek yaza ne galdı
Havaya bakıram hava ne cuşdu
Gezdiğim oylağlar yadıma düştü
Bir güneşti dersin Ali'de köçtü
Sındı telli saza tezane galdı
Kaynak: Aşık Ali

Yığdın Bu Dünyanın Malın -Orj-

Bir yuva ki dağ başına kurulmuş
Etrafına tikenli del sarılmış
Bir toprak ki çiçeğine darılmış
Bir kuş için bir tek yuva yetmez mi

Ceşt eyledin bu dünyanı dolandın
Ellini aşırdın yüze ne galdı
Ayag getti el getirdi diş yedi
Bahmagdan savayı göze ne galdı

Bir ateş ki yanmayınca tüter mi
Çile çeken garip bülbül öter mi
Kasım der ki bu hasretlik biter mi
Senelerdir çektiklerim yetmez mi

Ne galdı ne galdı
Bahmagdan savayı göze ne galdı
Ölüm hagdı çıhmag olmaz emirden
İpek tora halga salma demirden
Aydı ildi gelip keçir ömürden
Telesirik görek yaza ne galdı

Kaynak: Kasım Karşı

Yetmişbirin İniltisi
Kredi-miredi kalkınma fonu
Yağmaya gidiyor bu işin sonu
Yoksulun kıçında kaldı bir donu
Hele gardaş gel de şu işlere bak
Komprador etekler burjuva iti
Memleketi sardı USA şirketi
Zibidi soyunun kanlandı biti
Hele gardaş gel de şu işlere bak
Atatürk düşmanı oldu yobazlar
Dağa kaldırıldı öğretmen kızlar
Mihneti kahrolur yüreği sızlar
Hele gardaş gel de şu işlere bak
Kaynak: Aşık Mihneti

Yığdın Bu Dünyanın Malın
Yığdın bu dünyanın malın dövletin
Ellini aşırdın yüze ne galdı
Ayak getti el getirdi diş yedi
Bahmahtan savayı göze ne galdı

Ne galdı ne galdı
Telesirik görek yaza ne galdı
Havaya bahıram hava mehşuşdu
Gezdiyim oylaglar yadıma düşdü
Bir gün deyerler ki Alı'da köçdü
Sındı telli saza tezene galdı
Ne galdı ne galdı
Sındı telli saza tezene galdı
Kaynak: Aşık Ali

Yıkıl Demem Atlas Dağı
Yıkıl demem Atlas Dağı
Yanında yemliham kaldı
Şen olasın Afşin eli
Afşin`de (yanında) yemliham kaldı
Aklımı başımdan aldın dost
Ömür ona acı acı
Yemliham başımın tacı
Felek vurmuş arzu falcı
Afşin`de (yanında) yemliham kaldı
Aklımı başımdan aldın dost
Yemlihanın özü Hakk`tır
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Sayfa 2832

Özü Hakk`tır, sözü Hakk`tır
Namazının yazı Hakk`tır
Afşin`de (yanında) yemliham kaldı
Aklımı başımdan aldın dost

Ben bir Köroğlu'yum nerde Ayvaz'ım

Der Mahzuni selam salsın
Sabah yellerini bulsun
Felek gözlerin kör olsun
Afşin`de (yanında) yemliham kaldı
Aklımı başımdan aldın dost

Çıkar avluda volta vururum
Bu sefil hayatı böyle sürürüm
İflah etmez ben bu yerde çürürüm

Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Yıkılası Hapishane Damları
Yıkılası hapishane damları anam
Yandım Allah yandım daha mı yanam
İçtiğimiz gözyaşı ekmeğimiz gam
Yıkılası hapishane damları anam
Yandım Allah yandım daha mı yanam
Her yeri kaplamış bir kara duman
Geçmiyor geçmiyor şu kahpe zaman
Bir af çıkmazsa da halimiz yaman
Yıkılası hapishane damları anam
Yandım Allah yandım daha mı yanam
Feryadıma ses vermez duvarlar dilsiz
Geçiyor baharlar çemensiz gülsüz
Kötürüm gibiyim ayaksız elsiz
Yıkılası hapishane damları anam
Yandım Allah yandım daha mı yanam
Hep de bize imiş feleğin cevri
Döndü gayrı dünya değişti seyri
Bu devir alçaklar korkaklar devri
Yıkılası hapishane damları anam
Yandım Allah yandım daha mı yanam
Herkesin derdi de başından aşkın
Her kimi gördümse serseri şaşkın
Yemeksiz gömleksiz perişan düşkün
Yıkılası hapishane damları anam
Yandım Allah yandım daha mı yanam
Bozulmuş düzeni çalmıyor sazım
Geçmiyor geçmiyor kimseye nazım
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Yıkılası hapishane damları anam
Yandım Allah yandım daha mı yanam

Yıkılası hapishane damları anam
Yandım Allah yandım daha mı yanam
Düşmüşüm yatağa hastayım hasta
Gözlerim kapıda kulağım seste
Yastayım kardaşlar yastayım yasta
Yıkılası hapishane damları anam
Yandım Allah yandım daha mı yanam
Geceler iner de doğar yıldızlar
Köyümü andıkça yüreğim sızlar
Aklıma geliyor gelinler kızlar
Yıkılası hapishane damları anam
Yandım Allah yandım daha mı yanam
Akşam olur kapılar kitlenir
Kimi kumar oynar kimi bitlenir
Buraya düşen her derde katlanır
Yıkılası hapishane damları anam
Yandım Allah yandım daha mı yanam
Kimi esrar çeker düşer dalgaya
Kimi bıçak çeker girer kavgaya
Yıkılası hapishane damları anam
Yandım Allah yandım daha mı yanam
Kaynak: Osman Serdengeçti

Yıkılası İstanbul
Yıkılası İstanbul
Kaç yiğidin kanı aktı döşünde
Muharrem Hüseyin Cemil az mıydı
Zeki'yi de yedin hemen peşinden İstanbul
Faşist köpeklere emir verirmiş
Altı yolda dört yanından sarılmış
Duyun be gardaşlar duyun yoldaşlar
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Mehmet Zeki vuruşarak vurulmuş
Yoldaş oy

Sayfa 2833

Sallanan ipler var dikenler değdi
Kaynak: Hüseyin Karakuş

Kaynak: Aşık Emekçi

Yıkılaydı Malatya'nın Yolları
Yıkılaydı Malatya' nın yolları
Kırılaydı Hikmet Bey' in kolları
Hastalıktan sararmış da elleri
Benim ağam muratsızdır neyleyim
Yazıhan' a yardım makinam kaldı
Makinamın yüzüne sepkenler yağdı
Anamınan beni içine aldı
Benim ağam muratsızdır neyleyim
Kırata vurdum da gümüş belleme
Aman doktor sol böğrüme elleme
Mümkünü yok ise zahmet eyleme
Benim ağam muratsızdır neyleyim
Anam gitsin yaylasını yaylasın
Küleğinin sütü kaymak bağlasın
Anamın oğlu var beni neylesin
Benim ağam muratsızdır neyleyim
Hekimhan'la Malatya'nın arası
Yok mu arkadaşlar derdin çaresi
Çaresiz dertlere düştüm böylesi
Benim ağam muratsızdır neyleyim
Ali'yi saldım ki doktor getire
Şarap içti ben gelmedim hatıra
Babam yok ki bedelimi yatıra
Anam yok ki başucumda otura
Benim ağam muratsızdır neyleyim
Kaynak: Mehmet Soyer

Yıkılmaz Duvarlar İçinde
Yıkılmaz duvarlar içinde kaldık
Binbir dertten birçok kez yaralandık
Sallanan ipleri hak sana saldım
Bugün ben ben idim dün ben nerdeydim
Sallanan ipler var kem sana saldım
Yüzyıllardan beri sürüp de gelen
Zulme baş kaldırıp direnen ölen
Şu koca dağları delip delip gelen
Bu gün ben ben idim dün ben nerdeydim
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Yıkılmıştır Gönül
Yıkılmıştır gönül, hanem virane
Tamire muhtacı kalmadı artık
Kişiler yalan olmuş bahane
Dost bulmaya lüzüm kalmadı artık
Kuşlar öteriken neslini bilir
Onalar bile kendi dostunu tanır
Arılar çiçekten balını alır
Balın da kıymeti kalmadı artık
Emrah'a kötünün sözü kar etmez
Kötü alışmıştır huyundan geçmez
İnsan değerine paha biçilmez
Onun da kıymeti kalmadı artık

Yıkılsın Sebebim
Şu dağları aşıp yar sana gelem
Akan Gözyaşını yar silip içem
Gurbette bu derdi ben nasıl çekem
Kör olasın sebep elin yıkılsın
Yıkılsın sebebim elin yıkılsın
Ohoy sevdalım
Ohoy belalım
Ohoy yoldaşım
Yıkılsın sebebim
Gezdiğin yollara çimen olaydım
Koynunda uyuyan yar ben olaydım
Ölüm ferman yazmış nasip olaydım
Kör olası sebep elin yıkılsın
Yıkılsın sebebim elin yıkılsın
Yanarım ben nazlı yar hasretinden
Dayanmaz ölürüm gönül derdinden
Bir tas su ver tutam içem elinden
Kör olası sebep elin yıkılsın
Yıkılsın sebebim elin yıkılsın
Kaynak: Emre Saltık

Yıkırgan'ın Armudu
Yıkırgan'ın armudu da
Sararmışı var mudu
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Yıkırgan'ın içinde de
Emine'm gibi var mudu
Penceresi cam cama da
Selam söylen amcama
Amcam kızını vermezse de
Turşu da kursun fincana
Ben sana gel mi dedim de
Ah duvarı del mi dedim
Açık kapı dururken de
Bahçadan in mi dedim
Damdan dama toz gider de
İnce belli kız gider
O gız yolun şaşırmış da
İnşallah bize gider
Kaynak: Kani Coşkun

Yıl Olunceyedek Gafil Gezilmez
Yıl olunceyedek gafil gezilmez
Bari devlet mataın pazara harca
Bu ömür bir daha geri düzülmez
Malın varsa okur yazara harca
Dünyayı boş yere boyla mı dedi
Dört kat bina kurup yayla mı dedi
Seni halkeyleyen böyle mi dedi
Camiye köprüye punara harca

Sayfa 2834

İnci Bağdat'ta biter
Çok sallanma sevdiğim
Cahilem aklım gider
Yüzük yaptırdım taşlı
Sevdiğim kalem kaşlı
Ben kaşında değilem
Niye gözlerin yaşlı
Kaynak: Sırma Günaydın

Yılan Aktı Gazele
Yılan aktı gazele
Sevim düştü güzele
Vallah billah kan ederim
Yariminen gezene
Yılan aktı kamışa
Su verin susamışa
Allah sabırlar versin
Yarinden ayrılmışa
Yılan taşta büzülür
Koyun yolda süzülür
Fadime'nin uçkuru
Saat üçte çözülür
Kaynak: İbrahim Şenbaba

Yılan Aktı Kamışa

Post bağlayup gezen bütün deli mi
Eğer yalan isem kesin dilimi
Bir defa fikrine getir ölümü
İnadet tokluya davara harca

Yılan aktı kamışa
Su verin susamışa
Soğuk sular kar etmez
Yarinden ayrılmışa

Bu dünyayı sevüp temel ettiler
Ölüm yoktur deye amel ettiler
Hey Ruhsati Ahir ne haml ettiler
Götürmezsin yükü semere harca

Hadi gidelim dağlara dağlar yolumuz olsun
Gürgen yaprakları örtü döşeğimiz olsun

Kaynak: Aşık Ruhsati

Yılan Akar Kamışa
Yılan akar kamışa
Su neylesin yanmışa
Mevlam sabırlar versin
Yarinden ayrılmışa
Yılan inceden öter
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Dağların pembesine
Yandım yar sevdasına
El etse çağırsaydı
Giderdim arkasına
Hadi gidelim dağlara dağlar yolumuz olsun
Gürgen yaprakları örtü döşeğimiz olsun
Kaynak: Bilinmiyor

Yılan İnceden Öter
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Yılan inceden öter
İncir Bağdat'ta biter
Çok sallanma sevdiğim
Cahilim aklım yiter
Yılan aktı kamışa
Bir su verin yanmışa
Mevlam sabırlar versin
Yarinden ayrılmışa
Yılanın incesine
Mailem cilvesine
Gelin güvey kavuştu
Darısı cümlesine
Kaynak: Remzi Cavıldak

Yılan İnceden Öter
Yılan inceden öter
Sudan naziksen gelin
İncir Bağdat'ta biter
İçerem yazıksen gelin
Nazlı yarin bağında
Sudan naziksen gelin
Elvan çiçekler biter
İçerem yazıksen gelin
Bu dağda geven olsa
Sudan naziksen gelin
Geven de benim olsa
İçerem yazıksen gelin
Padişah ferman yazsa
Sudan naziksen gelin
Seven sevenin olsa
İçerem yazıksen gelin
Kaynak: Süleyman Karabağ

Yıldız (Erzurum Yıldızı)
Gine bugün yaralandım
İndim etrafı dolandım
Dertli canımdan usandım
Sana derler kervan kıran
Beller büken evler yıkan yıldız
Yıldızlardan uruşansın
Benim gibi perişansın
Yardan bana bir nişansın
Gine doğdu sarı yıldız
Mavi yıldız yıldız
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Sayfa 2835

Yine doğdu sarı yıldız
Yine doğdu mavi yıldız
Sana derler kervan kıran
Beller büken evler yıkan yıldız
Kaynak: Faruk Kaleli

Yıldız Akşamdan Doğarsın
Yıldız akşamdan doğarsın
Dağlara boyun eğersin
Ben gibi yar mı seversin
Doğmayaydın mavi yıldız
Yıldızlardan ürüşansın
Benim gibi perişansın
Yardan bana bir nişansın
Doğmayaydın mavi yıldız
Kaynak: Nida Tüfekçi

Yıldız Dağı İşte De Geldim Yanına 1
Yıldız Dağı işte de geldim yanına
Bir teselli versene garip canıma
Salıver gideyim de nazlı yarıme
Ülker Yıldız niçin kalkmaz dumanın
Dertli yıldız niçin gitmez ateşin merakın
Namlı da namlı yükseklerde karın var
Alçağında mor sümbüllü bağın var
Şimdi duydum benden başka yarin var
Ülker Yıldız niçin kalkmaz dumanın
Dertli yıldız niçin gitmez ateşin merakın
Kaynak: Ali Pedük Coşkun

Yıldız Dağı İşte De Geldim Yanına 2
Yükseğinde yavru şahin beslenir
Yıldız dağı niçin kalkmaz dumanın
Alçağında dudu kumru beslenir
Yıldız dağı niçin kalkmaz dumanın
Yükseğinde büyük namlı karın var
Alçağında mor sümbüllü bağın var
Yardan mı ayrıldın ahuzarın var
Yıldız dağı niçin kalkmaz dumanın
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Gelen geçen seyran eder meşesin
Beline kondurmuş beyin paşasın
Haramiler bekler herbir köşesin
Yıldız dağı niçin kalkmaz dumanın
Yine çevrilip eğrilmiştir beli
Rumeli Acem'de söylenir yeli
Kadı mısın serdar mısın kümbeli
Yıldız dağı niçin kalkmaz dumanın
Her taşlardan çok boyalı taşın var
Şahin yuva yapmış öter kuşun var
Kerem gibi ne belalı başın var
Yıldız dağı niçin kalkmaz dumanın
Kaynak: Aşık Kerem

Yıldız Mısın Sevdiğim
Yıldız mısın a sevdiğim her şafakta doğarsın
Melek misin a sevdiğim yeşil donlar giyersin
Garip olanların a sevdiğim duruşundan bell'olur
Garip olanlar gibi a sevdiğim neden boynun bükersin
Sabah ezanları a sevdiğim erken okunur
Ezanın sesleri de a sevdiğim yüreğime dokunur
Benim sevdiğim ak göğsüne gonca güller takınır
Takındığın güllerin goncası a sevdiğim ben olayım

Sayfa 2836

Ben çocukken yerleşmişler toprağa
Sıra gelmiş çadırları satmaya
İki odalı dam yapmışlar yatmaya
Yılım varda ayım günüm yok benim
Dertli Şimşek konduk, göçtük yerleştik
Kederler de sevinçlerde birleştik
Sazlar çaldık dertli dertli söyleştik
Yılım varda ayım günüm yok benim
Kaynak: Hasan Şimşek

Yıllar (Ayıbın Takvime)
Gün yirmi dört saat ay otuz gündür
Üç yüz altmış beş gün çileni doldur
Mamur semerini sırtımdan indir
Ayıbın takvime sığar mı yıllar
Gözümü açtım ki babam fukara
Seksen yıl bitmemiş açtığın yara
Kim medet eyleye yaramı sara
Ayıbın takvime sığar mı yıllar
Hep arayıp durdum ekmek aş öğün
Fakirin çilesi zengine düğün
Bize telkinlerin hep şükür deyin
Ayıbın takvime sığar mı yıllar

Kaynak: Şinasi Uslu

Yılım Var Da Ayım Günüm Yok
1934’te doğmuşum
Yılım varda ayım günüm yok benim
İki çocuk üçüncüsü olmuşum
Yılım varda ayım günüm yok benim
Babam Mehmet anam Fatma adları
Aç kalmışlar pişirmişler otları
Hastalıktan ölmüş bir çok fertleri
Yılım varda ayım günüm yok benim
Antalya ilinin Manavgat Dağı
Kurbanlar kesilmiş yapmışlar payı
Toplanıp yemişler emmiyle dayı
Yılım varda ayım günüm yok benim
Babam çok yıpranmış yokluk içinde
Zorluk çekmiş yaşamında geçimde
Yazın yayla kışın sahil göçünde
Yılım varda ayım günüm yok benim
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Dedemi kırkında kabire koydun
Onun babasının gözünü oydun
Mutlu musun şimdi gözlerin aydın
Ayıbın takvime sığar mı yıllar
Günler acı meşakkatle yoğurdu
Garip anam samanlıkta doğurdu
Yokluk bizi gurbet ele savurdu
Ayıbın takvime sığar mı yıllar
İlhami der işte avaller haller
Birer parmak ağıza çaldığın ballar
Affetmez ömrünü çaldığın kullar
Ayıbın takvime sığar mı yıllar
Gökten sana altın yağa mı yıllar
Kaynak: İlhami Arslantaş

Yıllarca (Akılsız Baş Yordu)
Akılsız baş yordu ayaklarımı
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Ben kendime zulüm ettim yıllarca
Dost gönlü hoş olsun diye düşündüm
Hatır için hasta yattım yıllarca
Saygı duydum dışı parlak olana
Kucağımı açtım kapım çalana
Bel bağladım her yüzüme gülene
Bataktan batağa battım yıllarca
Yemekte soframa kurulanlara
Dostluktan dem vurup gerilenlere
İnsanlık kürküne bürünenlere
Kapı açıp palto tuttum yıllarca
Seçmişim dikenin en berbadını
Feryadi'yim gül koymuşum adını
İnan önce farketmedim tadını
Bal sanarak zehir yuttum yıllarca
Kaynak: Aşık Feryadi

Yıllardır Sırtımda Gezdi
Yıllardır sırtımda gezdi saza göre hava hoş
Ömür boyu kış yaşadım yaza göre hava hoş
Bu aşıklık kolay değil ömrüm çileyle geçti
Zorluğunu ben yaşadım size göre hava hoş
Fırsatları kaçırdıysan boşu boşa inleme
Saçını başını yolup eğri yola yönelme
Doğruları anlatırım ister dinle dinleme
Ben gerçekleri söylerim bize göre hava hoş
Kul Kevseri ozan oldum çıkmışım Göle'de ben
Herkes zevki sefasında derdimle çilede ben
Her aşığın bir ahı var içinde ille de ben
Kerem Aslı için yandı köze göre hava hoş

Sayfa 2837

Biz insanlık kisvesine büründük
Özümüz ne ise öyle göründük
Yoksulluktan naçar kalıp süründük
Çıkar için kula köle olmadık
Derviş Kemal bize pençe taktılar
Asıp kesip seyrimize baktılar
Kimimizi diri diri yaktılar
Ezildik üzüldük fakat yılmadık
Kaynak: Derviş Kemal

Yiğidi Doğuran Ana Bin Yaşa
Yiğit olan gümbür gümbür gürlesin
Yiğidi doğuran ana bin yaşa
Ak gövdede kızın kanlar şorlasın
Yiğidi doğuran ana bin yaşa
Davlumbazlar yeğde yeğde vuranda
Çarkacılar sağlı sollu dönende
Eğri kılıç ak gövdeyi bölende
Yiğidi doğuran ana bin yaşa
Gele beyler cenge harbi çalınsın
Çamlıbel askeri ayrı bölünsün
Gece gündüz darb-ı meydan kurulsun
Yiğidi doğuran ana bin yaşa
Asıl koç yiğitler pusuda saklı
Belleri kılıçlı eli mızraklı
Hep şahin bakışlı aslan sıfatlı
Yürü kan içenler hep binler yaşa
Köroğlu der bugün burda duralım
Sabah olsun darb-ı meydan kuralım
Akan kandan dolu şarap vuralım
Yürü Deli Hoylu'm sen binler yaşa

Kaynak: Aşık Kevseri
Kaynak: Köroğlu

Yılmadık (Yalandan Riyadan)
Yalandan riyadan hep kaçtık ama
İnsanlıktan bir an uzak kalmadık
Her zaman gerçeğe yaklaştık ama
Tutar dile göle maya çalmadık
Acaba felek mi yaptı bir hile
Hep bizlere reva görüldü çile
Nefs atım tahrik ettik dem ile
Buna rağmen dizginleri salmadık
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Yiğidim Aslanım
Şu sılanın ufak tefek yolları
Ağrıdan sızıdan tutmaz elleri
Tepeden tırnağa şiir gülleri
Yiğidim aslanım burda yatıyor
Bugün efkarlıyım açmasın güller
Yiğidimden kara haber verirler
Demirden döşeği taştan sedirler
Yiğidim aslanım burda yatıyor
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Sayfa 2838

Yiğit el çekmeyip viran olmalı
Ne bir haram yedin ne cana kıydın
Ekmek kadar temiz su gibi aydın
Hiç kimse duymadan hükümler giydin
Yiğidim aslanım burda yatıyor

Karac'oğlan der ki çile çekilmez
Hozan tarlalara sümbül ekilmez
Sak yabancı ile başa çıkılmaz
İçinden sıdk ile yanan olmalı

Kaynak: Bedri Rahmi Eyüboğlu
Kaynak: Karacaoğlan

Yiğidin Bindiği Arap Atıdır
(Aman) Yiğidin bindiği arap atıdır
Şahinin yediği durna etidir
Yoksa Sultan nişanlın mı kötüdür
Bir derdin var bilemedim sevdiğim
Ayrıldım Sultanım gidiyom senden
Gönül vazgeçer mi sevdiği yarden
Ankara başıma oluyo zindan
Gençliğime sebep oldun sevdiğim
Sultana yaptırdım şimşirden tarak
Tara zülüfünü gerdana bırak
Sultan mahkede yan yana durak
Hakim merhamete gelene kadar
Bir bulut kaynıyo çorum elinden
Ucu pullu mektup geldi yarimden
Doğan aylar ben doğayım yerinden
Sultanın üstüne doğup gideyim

Yiğit Olmak Suç Mu Bize
Düşünmüşüm niceleri
Şu uykusuz geceleri
İçimdeki acıları
Paylaşacak var mı dostlar
Acı düştü içten içe
Derdim çıktı birden üçe
Kapılmışım ben bir hiçe
Zalim acep yar mı dostlar
Gelen geçen bana güldü
Yapraklarim dalda soldu
Olan şimdi bana oldu
Yüreğiniz har mı dostlar
Lanet olsun kara yüze
Tüküreyim çürük öze
Yigit olmak suç mu bize
Yaşamamız zor mu dostlar

Kaynak: Kamil Abalıoğlu
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Yiğidin Eyisini Nerden Bileyim
Yiğidin eyisini nerden bileyim
Yüzü güleç kendi yaman olmalı
Kasavet serine çöktüğü zaman
Gönlünün gâmını alan olmalı
Benim sözüm yiğit olan yiğide
Yiğit olan muntazırdır öğüde
Ben yiğit isterim fırka dağında
Yiğidin başında duman olmalı
Yiğit olan yiğit kurt gibi bakar
Düşmanı görünce ayağa kalkar
Kapar mızrağını meydana çıkar
Yiğidin ardında duran olmalı
Sâfi güzel olan şol bazı kötü
Yiğidin densizi ey'olmaz zati
Gayet durgun ister silahı atı
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Yiğitler (Doğudan Batıya)
Doğudan batıya bir ses yükselir
Yiğitler yiğitler bizim yiğitler
Gavur dağlarından Dadallar gelir
Yiğitler yiğitler bizim yiğitler
Yiğitler yiğitler bizim yiğitler
O'nu bilir Binboğalar ceritler
Alnı çizgi çizgi zafer oyuklu
Anası ağlamış öfke yayıklı
Elinde dirgeni kara bıyıklı
Yiğitler yiğitler bizim yiğitler
Bizim yiğitleri bilmiyor itoğlu itler
O'nu bilmeyen şu uğursuz bit'ler
Yiğitler yiğitler bizim yiğitler
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Sayfa 2839

Karşıdan geliyor elinde dirgen
Sırtı yırtık omuzunda yorgan
Yaktı anamızı zalim kemirgen
Yiğitler yiğitler bizim yiğitler

Kıratım meydan yerinde
Gezer horlayı horlayı
Bir kötü az bir kavgadan
Kaçar zorlayı zorlayı

Yiğitler yiğitler bizim yiğitler
O'nu bilir Binboğalar ceritler

Kırata yakışır bunlar
Yiğit giyer demir donlar
Ağ gövdeden kızıl kanlar
Akar şorlayı şorlayı

Mahzuni Şerif'im yiğit yavrusu
Anadolu'sundan yoktur kaygısı
Sizin değil beyler işin doğrusu
Yiğitler yiğitler bizim yiğitler
O'nu bilmeyen şu ugursuz bit'ler
Yiğitler yiğitler bizim yiğitler

Köroğlu der al kanları
Yere serer çok canları
Eğri kılıç düşmanları
Kırar parlayı parlayı
Kaynak: Aşık Veysel

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Yiğitler Silkinip Ata Binende
Yiğitler silkinip ata binende
Derelerde bozkurtlara ün olur
Yiğit olan döne döne döğüşür
Kötüler kavgadan kaçar hun olur
(<i>Ağırlama</i>)
Çamlıbel'e süreyidim yolumu
Altınlardan nallatayım nalını
Üç güzele dokutayım çulunu
Alma gözlü kız perçemli kıratım

Yiğitler Silkinip Ata Binende -OrjYiğitler silkinip ata binende
Derelere aç kurtlara ün olur
Yiğit olan döne döne dövüşür
Kötüler kavgadan kaçar hun olur
Bir yiğit cidasın almış eline
Başın koymuş yiğitliğin yoluna
Kalkan paralana zırhlar deline
Kanlı gömlek koçyiğide don olur

Kırat kırat kırat kırat
Kırata binen alır murat

Bir yiğit cidasın almış atıyor
Ağ elleri kızıl ana batıyor
Kötü yoldaşını koymuş kaçıyor
Kaçma kötü kaçma şimdi dön olur

Yokuşa yukarı tavşan büküşlüm
İnişe aşağı ceylan gelişlim
Taze gelin gibi uğru nakışlım
Alma gözlü kız perçemli kıratım

Hasım da çağırır figan ağıtlar
İman ehli birbirini öğütler
Boydan boya demir donlu yiğitler
Çalar cıdasını kahraman olur

Kırat kırat kırat kırat
Kırata binen alır murat

Köroğlu da der ki kalmayın naçar
Serçenin gönlünden şahinlik geçer
Şahini görünce ormana kaçar
Gider tenhalarda kahraman olur

Başını başımdan yukarı tutar
Haykırır köpüğü başından atar
Kaçarsa kurtulur kovarsa tutar
Alma gözlü kız perçemli kıratım
Kırat kırat kırat kırat
Kırata binen alır murat
(<i>Yeldirme</i>)
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Kaynak: Köroğlu

Yine (Söyle Canım Söyle)
Söyle canım söyle hele derdini
Bana el olup da küstün mü yine
Rüzgar olup yüce dağdan aşağı
Savrula savrula estin mi yine
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Sayfa 2840
Kaynak: Osman Pehlivan

Daim gönlümdeki köşkte yatardın
İçimden tasayı gamı atardın
Gül bahçemde bülbül gibi öterdin
Ne oldu diline sustun mu yine
Gönlünün karası dışa mı vurdu
Söyle canım seni eller mi kırdı
Yüklenmişsin yine olanca derdi
Gülüm gül yüzünü astın mı yine
Şimdi sensiz kaldı canım yuvası
Çekilmiyor artık gurbet havası
Lanet olsun böyle acı parası
Benden bir selamı kestin mi yine
Sönüyor içimin sana ziyası
Maviyi yitirmiş ulvi seması
Yiğit’in içinde büyür humması
Karanlık geceler dostun mu yine
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Yine Akşam Oldu Bastı Karalar
Yine akşam oldu bastı karalar
Oturmuş sevdiğim zülfün taralar
Herkes almış sevdiğini niceler
(Bağlantı)
Sevdiğim aklıma gelir
Yanarım dost yanarım
Şaştım yolun hangisine varayım
Hem varayım türlü hallar sorayım
Üç dilberin hangisini sarayım
Bağlantı
Duman çökmüş kar yoluna, seçilmez
Nazlı yarın edasından geçilmez
Bile bile hasret zehri içilmez
Bağlantı
Yine akşam oldu bastı karalar
Yarım aşkı ciğerimi paralar
Yok mu dostlar buna hiçbir çareler
Bağlantı

Yine Akşam Oldu Ezen Sesi Var

Ah yine akşam oldu ezen sesi var (yar yar aman hey)
Hebellerin yareni yar eşi var (aman eşi var)
Ben garibin şu cihanda nesi var (yar yar aman hey)

Ben saramam ay efendim kim sarsın aman yar sarsın
Vaz geçemem ayrılık var yar senden aman yar sende

Ah ak gülünen kırmızı gül gavuşur (yar yar aman hey
Gavuşur da bir arada buluşur (aman buluşur)
Dudu gibi gumru gibi ötüşür (yar yar aman hey)

Ben saramam ay efendim kim sarsın aman yar sarsın
Vaz geçemem ayrılık var yar senden aman yar sende
Kaynak: Ahmet Altuner

Yine Arapgir'in Kışı Geliyor
Kara bulutlarla doldu dağlar
Yine Arapgir'in kışı geliyor
Sarı atlas giydi bahçeler bağlar
Yine Arapgir'in kışı geliyor
Göldağı baş tutar sanki havaya
Dumanlı başıyla bakar ovaya
Kuşlar süzülerek döner yuvaya
Yine Arapgir'in kışı geliyor
Temmuz, Ağustos, Eylül gelip geçti
Katar katar olup turnalar uçtu
Ağaç dallarından gazeller düştü
Yine Arapgir'in kışı geliyor
Haşim kendini bağlar söz ile
Sevgili aşığa bakar naz ile
Ozan türkü söyler elde saz ile
Yine Arapgir'in kışı geliyor
Kaynak: Haşim Koç

Yine Arapgir'in Yazı Geliyor
Beyaz donlarını soyundu dağlar
Yine Arapgir'in yazı geliyor
Yeşil atlas giydi bahçeler bağlar
Yine Arapgir'in yazı geliyor
Göldağı baş tutar sanki havaya
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Sayfa 2841

Dumanlı başıyla bakar ovaya
Kuşlar süzülerek döner ovaya
Yine Arapgir'in yazı geliyor

Sorarsan kendini güzeller başı
Yüzü mahitaban hilaldir kaşı
Sıkıştırmış kemere ince belleri

Ocak, Şubat derken mart gelip geçti
Katar katar olup turnalar uçtu
Erik dallarından çiçekler açtı
Yine Arapgir'in yazı geliyor

Delirdim aşkından ben yane yane
Etmedim muhabbet ben kane kane
Her bakışta oklar çakar bu cane
Söyledikçe dürler saçar dilleri

Nisan yağmurları yağdı sel oldu
Aktı enginlerde mavi göl oldu
Mendiller sallandı dosttan gel oldu
Yine Arapgir'in yazı geliyor

Boy serv-i hiraman gözler sürmeli
Bahçesinde gonca gülün dermeli
İzzet bu güzele varın vermeli
Yeşilin üstüne giymiş alları

Mor sümbüller açar göl dağından
Kuzular meleşir körpe çağından
Menekşe kokusu, yayık yağından
Yine Arapgir'in yazı geliyor

Kaynak: Aşık İzzeti

Haşim kendini bağlar söz ile
Seviyeli aşığa bakar naz ile
Ozan türkü söyler elde saz ile
Yine Arapgir'in yazı geliyor
Kaynak: Haşim Koç

Yine Arzuladım Bizim Elleri

Yine Bahar Geldi Yaradan
Yine bahar geldi yaradan
Bilmem niye yaprak açmaz güller oy
Karlı daglar kalkmadıkça aradan
Korkarım ki dosta ermez yollar oy
Ne dağı var ne ormanı çınarı
Ne bağı var ne bostanı pınarı
Kimse bilmez gizli gizli yananı
Ah derdini dökemeyen kullar oy

Yine Arzuladım Bizim Elleri
Eski Günler Hayalimde Bak Şimdi
Yeni Açtı Muhabbetin Gülleri
Dertlerimi Tazeledin Bak Şimdi

Kimi murat almış gezer salınır
Kimi yaralanmış bağrı delinir
Bir gün dünyadan adım silinir
Hani bizim Mahzuni' miz derler oy

Bahar Gelir Yaylalara Giderdim
Eşinen Dostunan Sohbet Ederdim
Yar Koyun Yayardı Ben Süt Sağardım
Ala Gözlü Mor Kuzumuz Yok Şimdi

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Bir Zamanlar Emmim Dayım Sağ idi
O Zamanlar Hiçbir Derdim Yok idi
Ayrı Düştüm Sevenlerim Soğudu
Dön Haşimi Etrafına Bak Şimdi
Kaynak: Aşık Haşimi

Yine Bahar Geldi
Yine bahar geldi coştu gönlümüz
Açıldı mı acep yarin gülleri
Salındı karşımda çifte benlimiz
Kınalanmış gelir beyaz elleri

Yine Bir Çift Kelam Geldi
Yine bir çift kelam geldi dilime
Eğer arif isen dinle sözümü
Can kuşunu konduragör koluna
Fehm edegör çevresini bazını
Can tohumun öz tarlana ekegör
Muhabbet bendini kaim yapagör
Mestane suyundan keşik kapagör
İçip içip kandırasın hazını
Sabır harmanında savur tırpanı
Yabası küreği dertler dermanı
Mürşit der ki şevkle savur harmanı
Eyce savur dışa verme tozunu

Giyinmiş eğnine Hindin kumaşı
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Sayfa 2842

Sır ölçeği ile malın ölçegör
Eleyip esirip taşın seçegör
Bir gerçeğin dükkanını açagör
Hal değirmeninde üğüt ununu

Korkarım eğlenüp va'deye yetmez
Ömer bu derd ile ölse gerekdir

Unun elemeye yed'elek gerek
Ona su getirmez hem delik külek
İradet kabında yuğuran melek
Muhabbet tuzundan kattır tuzunu

Yine Bir Hal Oldu

O lokmayı suyu rızaya tapşur
Yumak ile ilet mürşide tebşir
Gönül fırınında lokmanı pişir
Aşk ateşinden mi aldm közünü
İlet pir önüne yiyebilirse
Lokmanın narhını koyabilirse
Bin bir nişanını diyebilirse
O mürşide teslim eyle özünü

Kaynak: Aşık Ömer

Yine bir hal oldu garip gönlüme
Bu dünya başıma dar oldu gitti
Attı kısmet bizi gurbet ellere
Her günüm her anım zar oldu gitti
Yüreğime ateş düştü yanarım
Mecnun gibi Leyla diye ağlarım
İlkbaharda viran oldu bağlarım
Goncanın etrafı har oldu gitti
Kaynak: Neşet Ertaş

Yine Bir Zulumat Çöktü

Orda o lokmayı her can yutamaz
Kırk batmandır elin'alıp tutamaz
Kervan gitmiş arkasından yetemez
Varıp bir gerçekten sormaz izini

Yine bir zulumat çöktü serime
Hünkar Hacı Bektaş Veli gel yetiş
Elim ermez yaranıma eşime
Balım Sultan Kızıl Deli gel yetiş

Bir lokmayı bin kan etmişleri gör
Yedirirse günah yedirmezse zor
İnanmazsan bunu Şeyh Safi'ye sor
Duyarsın Veli'nin bir gün sözünü

Efendimsin sana döndüm yüzümü
Dermana gönderem yavru bazımı
Balım Sultan ayırma körpe kuzumu
Şah Kalender Balım Sultan gel yetiş

Kaynak: Aşık Veli

Bilemedim nere gider yolumuz
Kusur bizim bağladılar kolumuz
..... feta kan ağlıyor dilimiz
Şah Hanım Kadıncık Dolu gel yetiş

Yine Bir Haber Geldi
Yine bir haber geldi çeşm-i mestimden
Bana rahm eylemiş gelse gerekdir
Çok zamandır cüda düştüm dostumdan
Ağlayan dideler gülse gerekdir
Bir zaman demezdim feleğe beli
Kim ahır elinden ruhleri ali
Hasretinden iki çeşmimin seli
Derd ile kan olmuş silse gerektir
Aşkın ile hasbıhalin söylerim
İnüp aşkın deryasını boylarım
Gamzesine sînem nişan eylerim
Hışm ile bağrımı delse gerekdir
Dostumun hayali gözümden gitmez
Çoktur yarelerim onulmaz bitmez
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İnkar olan inkar Hakk’a kul olmaz
İnsafı yok merhameti var olmaz
Seyf-i sadık Ehl-i Beyt’ten yad olmaz
Kerbela'da yatan şehit gel yetiş
Budala İsmail umudum Balım
Boğazım zincirde nic'olur halim
Mürvet hey erenler gayrete gelin
Yedi iklim bekçisi Ali gel yetiş
Kaynak: Aşık Budala

Yine Bugün Umut Ettim
Yine bugün umut ettim
Gelmedin yar gelmedin
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Hep bekledim yıllar boyu
Sevmedin yar sevmedin
Hiç bekleme deme bana
Boşu boşuna
Ne olur yarim atma beni
Bu eşkin ataşına
Gözleirem yar gözleirem yar
Hala yollarını
Turnalara açtım gizlice
Bu naçar hallarımı
Yine bugün akşam oldu
Ay vuruldu geceye
Hallarımız neye yarar
Döndü bir bilmeceye
Kaynak: Mürşit Has

Yine Çıktım Kurşunlu'nun Başına
Yine çıktım Kurşunlu'nun başına
Gözüme Malya'nın çölü görünür
Hırka Dağı geldi a'nam [?] döşüne
Çilehane Seyfe gölü görünür
Yanar Kırkbudak'ta şem'alar yanar
Ab-ı zemzeminden içenler kanar
Balım Sultan abdalların çerh döner
Hünkar Hacı Bektaş Veli görünür
Nere gitsem gönül geçmez güzelden
ikrarım kadimdir ezel ezelden
Yine gönül dostu buldu tez elden
Irganır zülfünün teli görünür
Muhammet Mustafa yazılı arşta
Yılanı alt etmiş eti var deştte
Yazda güzde on'ki ayda hem kışta
Gitmez Hasbahçe'nin gülü görünür
Veli'm eyder budur Allah'ım dostun
Yanıyor çerağlar serili postun
Yüz yiğirmi dört bin nebiden üstün
Cümle velilerden ulu görünür
Kaynak: Aşık Veli

Yine De Geldi Yaz Başları

Sayfa 2843

Garip dağlar oy oy dağlar oy
Açti gomar yapracukları yaylalara dağlara ey ey
He he oh oh güzelum ey dağlar ey
(Ah) Yine de geldi sevduceğum akluma
Garip dağlar oy oy dağlar oy
Geçmeyi de yine sensuz bu yaylanun yolları ey ey
He he oh oh güzelum ey dağlar ey
Kaynak: İbrahim Can

Yine Dosttan Haber Geldi
Yine dosttan haber geldi
Dalgalandı taştı gönül
Yar elinden kevser geldi
Derya gibi çoştu gönül
Kılavuzum Şah-ı Merdan
Çevresi dopdolu nurdan
Şunda bir hercayi dosttan
Neylersin, vazgeçti gönül
Sır Ali'deki sır idi
Seyr edeni sever idi
Ben kulu da kemter idi
Pir aşkına düştü gönül
Açıldı bahçenin gülü
Öter içinde bülbülü
Dost elinden dolu dolu
Sarhoş oldu içti gönül
Pir Sultan'ım bir gün göçer
Er olan ikrarın güder
Ceset bunda seyran eder
Çün Hakk'a ulaştı gönül
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Yine Efkar Bastı Dertli Gönlümü
Yine efkar bastı dertli gönlümü
Neredesin dudu dillim gel ha gel
Felek bir ok vurdu deldi sinemi
Neredesin dudu dillim gel ha gel
Düştüm karanlığa kaldım ışıksız
Billahi sevdiğim olamam sensiz
Ne gündüzüm gece ne günüm gündüz
Neredesin tatlı dillim gel ha gel

(Ah) Yine de geldi yaz başları
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Dost İpek'in sensiz geçmiyor günü
Yoluna koymuşum bu tatlı canı
Sürdüğümüz devran nerede hani
Neredesin tatlı dillim gel ha gel

Sayfa 2844

Yine farz içinde farzdır musahıp
Dört kapıdan kırk makamdan ararsan
Yine farz içinde farzdır musahıp

Yine Efkarlandım Aldım Kalemi

Musahipsiz kişi ceme gelir mi
Ettiği niyazlar kabul olur mu
Muhammet Ali'den derman bulur mu
Yine farz içinde farzdır musahıp

Yine efkarlandım aldım kalemi
Destanı yazarken el kederlendi
Bizi Mecnun etti gurbet alemi
Konuşmaz ağzımda dil kederlendi

Musahipsiz ise ceme götürmen
Tecellisi bozuk Hakk'a yetirmen
Müsahipsiz ile durup oturman
Yine farz içinde farzdır musahıp

Çok zaman sizinle olmak istedim
Mecliste konuşup gülmek istedim
Arzedip vatana gelmek istedim
Kader engel oldu yol kederlendi

Farz Allah'tan kaldı ya sünnet kimden
Müsahibin işi daima sırdan
Musahipli kişi ol Şah-ı Merdan
Yine farz içinde farzdır musahıp

Koyun kuzu yamaçları sardı mı
Bu kader size de çorap ördü mü
Mızrabı vurarak döktüm derdimi
Sazım iniledi tel kederlendi

Pir Sultan Abdal'ım hey kerem-kanı
Yine sensin dü cihanın sultanı
Aşnanı buldun müsahibin hani
Yine farz içinde farzdır musahıp

Kaynak: İsmail İpek

Civani düşüyor al ile zara
Mevlam yardım etsin düşünce dara
Kefeni giyindim koyun mezara
Beyazlar yas tuttu al kederlendi

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Yine Gam Yükünün Kervanı Geldi

Yine Efkarlandım Yari Özlerim

Yine gam yükünün kervanı geldi
Çekemem bu derdi de yavrum bölek seninle
Eremem Lokman'a çaresiz kaldım
Çekemem bu derdi de yavrum bölek seninle

Yine efkarlandım yari özlerim
Gönül kalk gidelim o yara doğru
Göremezsem kışa döner yazlarım
Gönül kalk gidelim o yara doğru

Bağımıza gazel düştü güz oldu
Geçti bu vakitler anam hemen tez oldu
Derdim binbir iken bin beşyüz oldu
Çekemem bu derdi de yavrum bölek seninle

Kaynak: Aşık Civani

Yarin cemalini görmek isterim
Eşiğine yüzüm sürmek isterim
Varıp divanına durmak isterim
Gönül kalk gidelim o yara doğru
Dertli İpek hayalimde yaşarım
Sevdan ile dolup dolup taşarım
Aşkın ile yüce dağlar aşarım
Gönül kalk gidelim o yara doğru
Kaynak: İsmail İpek

Yine Farz İçinde Farzdır Musahip
Eğer farz içinde farzı sorarsan
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Kaynak: Nuri Üstünses

Yine Geldi Yaz Başı
Yine geldi yaz başı
Açtı yeşil yaprakları
Ben doyamadım sana
Doysun kara topraklar
Hey ettum koyunumu
Yaylanun çimenune
Uyan sevduğum uyan
Kemençemin sesine
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Otur güzelim otur
Dizim dizine vursun
Öyle bir konuşalum
Akan dereler dursun
Hayde gidelum hayde
Biz bile duracağuk
Nenen ilan bobani
Nasıl kandıracağuk
Karadağ yaylasunda
Otlar yöşali koyun
Selvi dalına benzer
Sevduğum senin boyun
Kaynak: Halim Kum

Sayfa 2845

Kaynak: Muhlis Akarsu

Yine Gördüm Gerdanında Bir Nişan
Yine gördüm gerdanında bir nişan
Nişane gördükçe oldum perişan
Dua eylen ben yarımla kavuşam
Keten gömlek giyer teninden nazik
Kolunu sıktırmış elmas bilezik
Yerine düşmeyen gönüle yazık
Evlerimin önü ebem gümeci
Tırmana tırmana çıktım yamacı
Sizde mi bulunur gönül ilacı

Yine Geldim Merhaba

Kaynak: Aluş Nuş

Kaynağı hiç eksilmeyen pınarım
Gazel düküp hem yeşeren çınarım
Gönüllerde ateş olup yanarım
Ey erenler yine geldim merhaba

Yine Haber Gelmiş

Balık ile okyanusa dalarım
Rüzgar ile toprakları yalarım
Deli gönlüm yücelere salarım
Ey erenler yine geldim merhaba
Türlü nebat oldum geçmiş çağlarda
Kurda kuşa yoldaş oldum dağlarda
Dolaşa dolaşa viran bağlarda
Ey erenler yine geldim merhaba
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Yine Gönlüm Hoş Değil
Bugün dost yaralanmış
Yine gönlüm hoş değil
Her yanı parelenmiş
Yine gönlüm hoş değil
Dost hasreti zor imiş
Her dem ahu zar imiş
Dert adamı yer imiş
Yine gönlüm hoş değil
Akarsu'yum yansam da
Kül olup savrulsam da
Bazı bazı gülsem de
Yine gönlüm hoş değil
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Yine haber gelmiş dostun elinden
Sevdiğim durmayıp gelesin demiş
Belki zar göndermiş zülfün telinden
Saldığım bu haberden bilesin demiş
Böyle haber salmış kaşları karam
Yarden haber gelmiş ben nasıl duram
Yine tazelendi yürekten yarem
Tez günler içinde gelesin demiş
Kaynak: Neşet Ertaş

Yine Havalandı Gönlümün Kuşu
Yine havalandı gönlümün kuşu
Uçmayınca gönül gönül senden ayrılmaz
Suyumu ısıtsalar, tenim yusalar
Yumayınca gönül gönül senden ayrılmaz
Pir Sultan Abdal`ım canım cezada
Bir yiğit atım yok, yolum gözede
Ecel şerbetinden verin bize de
İçmeyince gönül gönül senden ayrılmaz

Yine Hayalime Düştü Sevdiğim
Yine hayalime düştü sevdiğim
Di gel yollarına kurban olduğum
Esirim elimden tutanım yoktur
Sen tut ellerine kurban olduğum

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Kaş kirpik hüsnüne vermiş ürüşan
Mah yüzünde biri şöhret biri şan
Olmuşam zülfünden beter perişan
Etme tellerine kurban olduğum
Her daim pervane başımda belana
Oldu hikayetim tutiya kelam
Esen rüzgarlarla yine bir selam
Söyle dillerine kurban olduğum
Korktum har danesi konmuş gülşene
Hökme geldi can kafesten boşana
Kudret kaleminden nokta nişane
Hayal hallerine kurban olduğum
Kanlı göz yaşımı kattım terime
Aklım agah olmaz hayır serime
Dokundu sevdası garip serime
Esen yellerine kurban olduğum

Sayfa 2846

Yine Karlar Yağdı
Yine karlar yağdı gönül dağıma
Kime ne söyleyim kime ne deyim
Yaz ayında gazel gazel düştü bağıma
Kime ne söyleyim kime ne deyim
Gürledi bulutlar yağmadı yağmur
Gözlerim yaşlıdır yollarım çamur
Yare gidem dedim yetmiyor ömür
Kime ne söyleyim kime ne deyim
İpek Mehmet yandı aşkına narına
Gözgöze gelmedik nazlı yarınan
Bunca ömrüm geçti ahu zarınan
Kime ne söyleyim kime ne deyim
Kaynak: Mehmet İpek

Yine Katarlanmış (Tahtacı Semahı)

Dört harften dizilmiş o güzel ismin
Değer bu alemi kıymette kısmın
Yakışır ziynete o nazik cismin
Giyin şallarına kurban olduğum

Yine katarlanmış aşkın kervanı
Çekip de gidiyor dost ellerine
Erenler cem olmuş piri civanım
Kemer best bağlamış hep bellerine

Yaram can içinde çetin çareler
Göremez tabipler merhem saralar
Sel oldu hicranım ağlar yaralar
Vurma kollarına kurban olduğum

Şah-ı Merdan çırakları uyandır
Erenler badesini içenler vardır
Cemiyet bahçası açtı dolandır
Gel bir nazar eyle baka güllerine

Hıfzı'yım aşkından yanmışım külüm
Soldur yanağında ben bir sümbülüm
Korkma har değilim şeyda bülbülüm
Açıl güllerine kurban olduğum

Hak Muhammet Ali bir bina kurmuş
Muhabbet nurunu kalbe doldurmuş
Erenler sırrını bize bildirmiş
Yol içinde gizli sır yollarını

Dost bağından elma gibi al beni
Yahut kes elinle dal be dal beni
Saçın gibi ak gerdana sal beni
Uyan gözlerine kurban olduğum

Gerçek talip olan menzile yeter
Birlik divanında muhabbet tutar
Cümlesi bir dilden birlikten öter
Aşık oldum onların hoş dillerine

Kirpiğinle ok atarsın zalim yar
Sen derdime dert katarsın zalim yar
Ben yanarım sen yatarsın zalim yar
Uyan gözlerine kurban olduğum

Genç Abdal'ıom şaha dergaha geldim
Bir niyaz eyledin darına durdum
Hidayet kapısın açılmış gördüm
Neler ihsan etmiş hak kullarına

Şaşkın Hıfzı kendisini bilmez mi
Ağlar ağlar göz yaşını silmez mi
Sevdamı serimden alsan olmaz mı
Uyan gözlerine kurban olduğum

Kaynak: Musa Eroğlu

Kaynak: Recep Hıfzı
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Yine Kısmetimiz Kaldırdı Bizi
Yine kısmetimiz kaldırdı bizi
Ne yaman uzağa düştü yolumuz
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İneyim gideyim Şam'dan aşağı
Nerde kaldı ana ata ilimiz
Kan olur garibin gözü yaşından
Haber almaz yareninden eşinden
Ağular da sızar canım aşından
Belki pire malum ola halimiz
Urum'un dağları İşçil ovası
Issız kalmaz yavru şahin yuvası
Urum'dan da Şam'a erler duası
Erler olsun kanadımız kolumuz
Pir Sultan Abdal'ım uzak yollardan
Helal olduk yücelerden bellerden
Bir zamanlar biz de gurbet illerden
Ne yaman gurbeti söyler dilimiz
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Yine Ne Oldu Da Yüzün Eğersin
Yine ne oldu da yüzün eğersin
Yoksa başka birini mi seversin
Dilerim Tanrı'dan sana da versin
Sevgiyle çırpınan kalbimiz vardır
Paylaştıkça büyür bütün duygular
Sevgiyle birlikte doğar saygılar
Neden çekinirsin nedir kaygılar
Paylaşmaya hazır gönlümüz vardır

Sayfa 2847

Tanrısaldır bozamazsın yazgıyı
Yürek söyler eller yapar dizgiyi
Çok zorladın aşamam ki çizgiyi
Bizim de belli bir çizgimiz vardır
Arif'i anlamaz sanma sevdiğim
Her halinden biliniyor sevdiğin
Aşkımızı yapamazsın kördüğüm
Çaresiz değiliz sezgimiz vardır
Kaynak: Arif Gölge

Yine Neler Geldi Garip Başıma
Yine neler geldi garip başıma
Kan karıştı gözlerimin yaşına
Garip yazın mezarımın taşına
Bu dünyada muradını almamış deyin
Le le le le le le le le le le le le
Ben öldüm aman yanasın tamam
Karşıki dağlar boran olmuş erimez
Zalim olan da yar kıymeti bilemez
Çok söyledim o yar beni dinlemez
Bu dünyada bir murada ermemiş deyin
Le le le le le le le le le le le le
Ben öldüm aman yanasın tamam
Kaynak: Halit Arapoğlu

Hakkın değil belki bu kadar sevgi
Fazlaca şımarttı yaptığım övgü
Bizim parolamız insana saygı
Bütün insanlara saygımız vardır
Sevmeyi öğrendim doğduğum anda
Kimseye kin yoktur bendeki kanda
Cimriliğe yer yok benim dünyamda
Vermekle bitmeyen sevgimiz vardır
Daha anlamazsın yaşın çok küçük
Duygularım gizli tavırlar açık
Belki de bakınca sanırsın kaçık
Sevenler böyledir yazgımız vardır
Bir gün olup göreceksin gerçeği
Seni değil incitmezdim serçeyi
Sen bestele ben yazarım güfteyi
Ozanız bitmeyen ezgimiz vardır
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Yine Özler Oldum
Yine özler oldum ana vatanı
Çorum ili bana gül gibi kokar
Çünkü Gökköyünde dünyaya geldim
Pekmez ile turşu bal gibi kokar
Köyüm Gökköy evliyalar yatıyor
Sepet bacaları tütün tütüyor
Tozlu yolu Çirçir Pınarı yetiyor
Sıcak vurdukça Çöl gibi kokuyor
Girişinde Ahmed-i Şıh yatıyor
Ağca Baba Kara Baba yetiyor
Kurucözünde kurban vardır tütün tütüyor
Meşe yaprakları Çağ gibi kokar
Güneyi kuzeyi üzüm bağları
Meşe ardıç kokar köyün dağları
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Sayfa 2848

Çanşa ırmak çoşar bahar zamanı
Boz bulanık sular sel gibi kokar

Bir güzelin kaldı ahd u amanı
Şimdi geldi sarılmanın zamanı

Üzümünden rakı şarap yapılır
Ehli Beyit için Arşa çıkılır
Evliya üstüne yeşil Emir kaparlar
Öpersin Emiri gül gibi kokar

(Bağlantı)
Ağla kuzum ağla
Ben yandım ağla
Aşk oduna yandım
Ciğerim dağla
Aman eşim aman
Sırma görmüşüm
Ak gerdan altında
Kaldı bir dişim

Özleniyor amcalarla eciler
Özleniyor ana baba bacılar
Öküz kağnıları bir hoş gıcılar
Öküz koyun keçi köm gibi kokar
Kul Mehmedim çalar söyler ah çeker
Bazen yudum yudum ağlar yaş döker
Hasretlik gurbetlik boynumu büker
Gurbet şeytan gibi cin gibi kokar

Behey çamlar çamlar sakızı damlar
Bir güzele gönül verdim adamlar
Görmeyeli yari gözüm kan ağlar
Bağlantı

Kaynak: Aşık Kul Mehmet

Yine Tamam Oldu Senenin Başı
Yine tamam oldu senenin başı
Aktıkça akıyor gözümün yaşı
Mümin olanlara veriyor cüşu
Münkir Yezit kıymetini bilmedi
İnşallah Yezid'in nesli kırılır
Mümin olan Hak cemine derilir
Bir orucun bin bir hacca yazılır
Oruç tutan ebed mahrum olmadı
Peygamberin vasisini kodular
Adına da Mervan adın dediler
On iki imamı bir bir yediler
Mazlumların ahı yerde kalmadı
Hasan'la Hüseyin Ali'nin oğlu
Yezid'in elinden ciğeri dağlı
Mümin olan Şah'a ikrarla bağlı
İkrarı bend olan yoldan dönmedi

Alır kar kefini çıkar saraya
Dibalar biçeyim o selvi boya
Sırma uçkur işler canfes şalvara
Bağlantı
Kaynak: Kemal Altınkaya

Yine Yağmur Yağdı Kasvetlidir
Yine yağmur yağdı kasvetlidir geceler
Baş yastıkta gönül yari heceler
Hasretlikten beli büktü niceler
Tez gel ağam tez gel eğlenmiyesin
Elde güzel çoktur beğenmiyesin
Yaz gelsin dedikçe kış oldu dağlar
Hastanın halinden ne anlar sağlar
Yine gazel döktü bahçeler bağlar
Tez gel ağam tez gel eğlenmiyesin
Elde güzel çoktur beğenmiyesin

Ne dilersen Hak'tan dile dileği
Muhammet Ali'nin yanar çırağı
Pir Sultan'ın Mevla ile durağı
Pire ikrar veren geri dönmedi

O yıl bu yıl dedim yolunu bekledim
Hasret acısına verem ekledim
Ahrete doğru ben yükümü yükledim
Tez gel ağam tez gel eğlenmiyesin
Elde güzel çoktur beğenmiyesin

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Kaynak: Haşim Koç

Yine Toparlandı Dağın Dumanı

Yine Yeşerdi Fındık Dalları

Yine toparlandı dağın dumanı

Yine yeşerdi fındık dalları
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Sayfa 2849

Acep ne olacak yarin halleri
Dalgalanıyor pembe şalvarı

Böbür aslan huylum kaplan sıfatlım
Köse Kenan Emmim yanımda gerek

Kız allan pullan gel
Gel yanıma
O beyaz kolların
Dola boynuma

Kimsenin halinden sorup da bilmez
Padişahtan ferman gelse dinlemez
Yüz bin ordu olsa gaygısı olmaz
Şimdi Koca Arap yanımda gerek

Tabya başında üç kız yan yana
İçlerinde biri göz etti bana
Nur olsun seni doğuran ana

Derya atı biner demir donludur
Meydana girende aslan canlıdır
Özü bir Han oğlu İsfehanlıdır
Şimdi Kocabey'im yanımda gerek

Kız allan pullan gel
Gel yanıma
O beyaz kolların
Dola boynuma

Ahedüben bu zevkimi artıran
Öz özüne bir Halep'i batıran
Beş dünya güzelin seçip getiren
Şimdi Celali Bey yanımda gerek

Kaynak: Muhsin Tercan

Yine Yeşillendi Dağlar
Yine yeşillendi dağlar
Kararıp kocamaz bağlar
Her nereye varsam ağlar
Felek, senden gülen kimdir
Ateşim yanıp pişmeden
Ruh girip bu ten koşmadan
Ana rahmine düşmeden
Bu dünyaya gelen kimdir
Yiğit ister yaranlığa
Baykuş konar viranlığa
On sekiz yıl karanlığa
Hızır ile duran kimdir
Pir Sultan'ım der varalım
Anda günahlar görelim
Azrail'den bir soralım
Kendi canın alan kimdir

Gürcistan ilinden amana kaldı
Şam ile Halep'ten bir şikar aldı
Aslı Polatoğlu Mısır'dan geldi
Bıyıklı Yusuf'um yanımda gerek
Kılıç çekip ordulara saldıran
İran Şah'ın bayrağını indiren
Şeşper atıp bedenleri böldüren
Kizir Mustafa Bey yanımda gerek
Köroğlu'm zindanda sıkıldı canı
Ayvaz'ı görmezsem olurum deli
Çiğni hezaranlı desti cıdalı
Güzel İsa Balı'm yanımda gerek
Kaynak: Köroğlu

Yine Yüreğime Bir Ataş Düştü
Yine yüreğime bir ataş düştü
Yanar için için korlanır gider
Acılarım artar, azalmaz derdim
Kanar için için yıllanır gider

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Yine Yiğitlerim Düştü Yadıma
Yine yiğitlerim düştü yadıma
Ağalar ağası yanımda gerek
Bir büküşte yedi geyim nal kıran
Koç Demircioğlu'm yanımda gerek
Padişah suratlım kolu beratlım
Çentiyan kılıçlım dest-i kuvvetlim
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Kimseye derdimi anlatamam ki
Yüreğim sesin dinletemem ki
Sevdamı kalbimden ben silemem ki
Ölünce toprağa karışır gider
Ozan İsmail'im senin derdinden
Acılar bırakmaz, gelir ardımdan
Çiğdem, nevruz kokar güzel yurdumdan
Hasretim sel olmuş, hep artar gider
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Sayfa 2850

Söz: Ozan İsmail Kaya

Yitirdim Anam (Sılaya Dön Diye)
Sılaya dön diye mektubum geldi
Sılayı sılamda yitirdim anam
Biten dar günlere sattım gençliğim
Uyukuyu rüyamda yitirdim anam
Öteyi ötede burayı burda
Güneşin nurunu bir başka nurda
İsa’yı çarmıhta Musa’yı turda
Adem’i havamda yitirdim anam
Kapadım kapamı o bile aha
Açtım penceremi sonsuz sabaha
Adımı sızımı sorma bir daha
Onları orada yitirdim anam
Sözü bulma için indim derine
Uzandı ellerim dost ellerine
Çalınca gönünlümün mahşer yerine
Dünyayı dünyamda yitirdim anam

Pir Sultan'ım der Şah'ımız
Hakk'a ulaşır rahımız
On'ki imam katarımız
Uyamazsın demedim mi
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Yobazı Yok Et
Kerbela, Çaldıran, Maraş ve Çorum
Sivas'ın üstüne yapamam yorum
İstanbul-Gazi de aynıydı durum
Ben yezit tanımam yobazı yok et
Beyinleri kara örümcek ağı
Abbasi, Emevi, Osmanlı bağı
Kana buladılar bu güzel çağı
Ben yezit tanımam yobazı yok et
Enel hak deyince Mansur vuruldu
Bedreddin'e darağacı kuruldu
Pirim Pir Sultan zincire sarıldı
Ben yezit tanımam yobazı yok et

Kaynak: Vahit Köroğlu

Yiyemezsin Demedim Mi
Güzel aşk cevrimizi
Çekemezsin demedim mi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi
Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi
Bak şu aşkın haline
Ne gelse söyler diline
Can ü başı Hak yoluna
Koyamazsın demedim mi
Aşıklar harabat olur
Hak yanında hürmet bulur
Muhabbet baldan tatl'olur
Doyamazsın demedim mi
Girelim Ali serine
Çıkalım meydan yerine
Küfrümüz iman yerine
Sayamazsın demedim mi
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Nesimi'yi diri, diri yüzdüler
İkilik yaratıp düzen bozdular
Salyaları aka, aka azdılar
Ben yezit tanımam yobazı yok et
2 Temmuzlara gelindi ordan
Yavuz Selimlerden, Çaldıranlardan
Aydınlar korkar mı ateşten kordan
Ben yezit tanımam yobazı yok et
Kul Sefili sözü fazla uzatma
Elinden geldikçe içine katma
Yere düştü ise elinden tutma
Ben yezit tanımam yobazı yok et.
Söz: Kul Sefili

Yoğurdum
Yoğurdum var yeşil meşil çanakta
Benleri var ak gerdanda yanakta
Benim yarim şu karşıki konakta
Beri gel a yarim gel beri ben adam yemem
Ellerin yarine ben yarim demem
Yoğurdun üstünde bal eylenir mi
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Çirkinin yanında can eylenir mi
Güzeli görünce sabr'eylenir mi
Beri gel a yarim gel beri ben adam yemem
Ellerin yarine ben yarim demem
Kaynak: Yöre Ekibi

Yoğurt Koydum Dolaba
Yoğurt koydum dolaba ellere vay
Bugün başım kalaba ellere vay
Yarım küsmüş gidiyor
Yıkılası Haleb'e
Ellere cicom cicom ellere vay
Geyin pembe şalvarı
Sürünsün saçakları yerlere vay
Kalaylı tas yoğurdu
Seni kimler doğurdu
Seni doğuran ana
Bal ile mi yoğurdu
Ellere cicom cicom ellere vay
Geyin pembe şalvarı
Sürünsün saçakları yerlere vay
Kaynak: Nail Aslanpay

Yoha Çıhıbdı
Bezmişem dünyanın kalmakalından
Doğmalık şirinlik yaddan çıhıbdı
Ağbirçek analar nurlu analar
Yerleri terk edib yoha çıhıbdı
Daha beşik üste layla deyen yoh
Balalar bal dadan neğmeye hesret
Nağıllı geceler tilsime düşüb
Evlerden yığışıb o söz o söhbet
Leylinin sevgisi Mecnun soraklı
Allah cavanlarım «ay lav yu» deyir
Heç kimin kimseden heberi yohdu
Bu da ingilisce bir oyun deyir

Sayfa 2851
Kaynak: Feride Hacıyeva

Yohdur Menim Tagatim
Yohdur menim tagatim
Bir bele de gam çekim
Senin teki gülüzden
Besne çemen el çekim
Beri beri can ay beri
Gözleri mercan ay beri
Men sene gurban ay beri
Baktım şirin dillere
Düştüm gara çöllere
Yarim bivefa çıktı
Hasret kaldım ellere
Beri beri can ay beri
Gözleri mercan ay beri
Men sene gurban ay beri
Kaynak: Yöre Ekibi

Yok Benim (Başım Alıp Çıktım)
Başım alıp çıktım gurbet ellere
Ağlarım sızların kimsem yok benim
Garip oldum düştüm dilden dillere
Ağlarım sızların kimsem yok benim
Genç yaşımda terk eyledim vatanı
Arayan soran yok çölde yatanı
Arıyorum anam bacım atamı
Ağlarım sızların kimsem yok benim
Yeddi yıldır oldum Halep şaşkını
Atamadım Şah Sanem’in aşkını
Yarenler bu gönül vatan düşkünü
Ağlarım sızların kimsem yok benim
Aşık Garip yanık yanık söylersin
İner aşkın deryasını boylarsın
Hakk seni devletle daim eylesin
Ağlarım sızların kimsem yok benim
Kaynak: Aşık Garip

Bezmişem dünyanın kalmakalından
Doğmalık şirinlik yaddan çıhıbdı
Ağbirçek analar nurlu analar
Yerleri terk edib yoha çıhıbdı
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Yok İmiş (Şu Ömrümü Elek Elek)
Şu ömrümü elek elek eledim
Boş boşuna giden yıllar çok imiş
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Bir mürşide gidip himmet diledim
Her kişiye bunda nasip yok imiş
Bu alemde murat maksut olmazmış
Dünya malı hiç bir vefa kılmazmış
Nefs evine neyi koysan dolmazmış
İnananın gözü gönlü tok imiş
Gel Bahtiyar ömrün kalanı kardır
Gafletten arınmak sanma ki zordur
Ecel dediğimiz bir zaman vardır
Yayında bekleyip duran ok imiş

Sayfa 2852

Ateş yakar külü yok
Bahçesi var gülü yok
Noksanlık başa bela
Fincan tutar falı yok
Kilim sermiş halı yok
Çuvalı çok malı yok
Noksanlık başa bela
Şalvar giyer şalı yok
Koyun besler yalı yok
Lodos eser yeli yok
Noksanlık başa bela

Kaynak: Bahtiyar Aksoy

Yok Yok (Dedim Dedi)
Yine mahmur gözlüm uykudan kalkmış
Dedim buluşalım dedi ki yok yok
Taramış kakülü gerdana salmış
Dedim bölüşelim dedi ki yok yok
Dedim selvi nedir dedi boyumdur
Dedim bu güzellik dedi soyumdur
Dedim bu cilveler dedi huyumdur
Dedim gülüşelim dedi ki yok yok
Dedim ağ libaslar dedi eğnimde
Dedim altın gerdan dedi boynumda
Dedim ağ memeler dedi koynumda
Dedim bölüşelim dedi ki yok yok
Dedim Erzurum nen dedi yolumdur
Dedim Diyarbekir dedi ilimdir
Dedim Aşık Ömer dedi kulumdur
Dedim dolaşalım dedi ki yok yok

Siyah giyer alı yok
Yumak örer mili yok
Görüntü net pili yok
Noksanlık başa bela
Senaryo tam rolü yok
Ancak koşar golü yok
Ayran içer çulu yok
Noksanlık başa bela
Yoklar hep bizi yoklar
Anlamayanı oklar
Ali derdini çoklar
Noksanlık başa balâ
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Yokluk Yolu (Gideriz)
Yaylamızın yolu cılgadır bizim
Yürürüz yürürüz uzar gideriz
Tek durak yerimiz gölgedir bizim
Yürürüz yürürüz tezer gideriz

Kaynak: Aşık Ömer

Yoklar Bizi Yoklar
Ağacı var dalı yok
At besliyor nalı yok
Gömlek giyer kolu yok
Noksanlık başa bela
Can çekişir salı yok
Petek kurmuş balı yok
Teker döner yolu yok
Noksanlık başa bela
Bülbül olmuş dili yok
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Toprak dam tabanda yok bile hasır
Odundan gelenin elleri nasır
Böyle mi geçecek bu koca asır
Yürürüz yürürüz bezer gideriz
Erkenden uyun da erken uyanın
Azığı çok koyun yolda dayanın
İz geçer altından büyük kayanın
Yürürüz yürürüz ezer gideriz
Öğlende avratlar sağın davarı
Malların önüne dökün zavarı
Sütüme dökülen toprak duvarı
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Yürürüz yürürüz süzer gideriz
Yayığa doldurup çıkarın yağı
Yerlere sağılır sütlerin çoğu
Tuluğun içinde yirminci çağı
Yürürüz yürürüz gezer gideriz
Dağlarım perişan dağlarım fakir
Kimimiz çobandır kimimiz okur
Bir ayak düzlükde öteki çukur
Yürürüz yürürüz kızar gideriz
Ceylanim dertlerim saymakla bitmez
Yaylanın yolları aklımdan gitmez
Toprak dam altında her adam yatmaz
Yürürüz yürürüz tozar gideriz

Sayfa 2853

Fakirhaneden ayırır
Del' ettirir bu yoksulluk
Sabah olur yola revan
İş bulamaz gezer avan
Aç kalır ekmeği yavan
Bal ettirir bu yoksulluk
Kahve köşesinde yatar
Bunalır yorganı satar
Hanesi burnunda tüter
Gel ettirir bu yoksulluk
Aslından bellidir beylik
Vicdan olan eder eylik
O da sen de dokuz aylık
Kul ettirir bu yoksulluk

Kaynak: Aşık Ceylani

Yoksulluk (Anamdan Doğalı)
Anamdan doğalı yüzüm gülmedi
Sanki bana miras kaldı yoksulluk
Yalvardım yakardım ırad olmadı
Kaçtıkça peşimden geldi yoksulluk
Kendime baktıkça ele yerindem
Gizledim yokluğu zengin göründüm
Yavan yedim yırtık giydim büründüm
Benim ile kardaş oldu yoksulluk
Kim yardım ettiyse başıma kaktı
Kimi namusuma gözünü dikti
Kime dert yandımsa dudağın büktü
Beni muhannete saldı yoksulluk
Yeter Ana der ki gün böyle geçti
Perişan insanlar yaramı açtı
Doğurduğum evlat bırakıp kaçtı
Yarimi de benden aldı yoksulluk

Talibi hakka güvenci
Bu zaman da çok düzenci
Altın olsa da kazancı
Pul ettirir bu yoksulluk
Kaynak: Aşık Talibi

Yoksulluk (Yakışır Mı)
Yakışır mı kula kulluk
Ne zalimsin sen yoksulluk
Ne açlık belli ne tokluk
Ne zalimsin sen yoksulluk
Sen oldun adıma kimlik
Araya saldın ikilik
Yorgun vücut halim bitik
Ne zalimsin sen yoksulluk
Yaşamak dediğin bu mu
Her günüm ızdırap dolu
Ben olmuşum kulun kulu
Ne zalimsin sen yoksulluk

Kaynak: Yeter Ana

Yoksulluk (Gezdirir Gurbet İleri)
Gezdirir gurbet ileri
Yol ettirir bu yoksulluk
Ayırır kavim kardaştan
El ettirir bu yoksulluk
Fukarayı kim kayırır
Her gelen yumuş buyurur
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Ozan Ergün'üme yazık
Sinem olmuş sızık sızık
Emeğim boş dizim sıyrık
Ne zalimsin sen yoksulluk
Kaynak: Ozan Ergün Yalçın

Yoksulluktan Başka
Nesi tatlı hey dost hey dost yalan dünyanın
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Sayfa 2854

Çile ile geçti geçti şu benim ömrüm
Yoksulluktan başka başka nesini gördüm
Çile ile geçti geçti şu benim ömrüm

Esti deli poyraz ayırdı bizi
De yeri yeri de muhannet gelin
Ok vurdun sineme oldukça derin

Tadı tuzu yoktur hey dost ekmeğin aşın
Daha ne görecek bu garip başım
Ne dostum soruyor beni ne de sırdaşım
Çile ile geçti geçti şu benim ömrüm

Kırmızılar giymiş alınan oynar
Deste zülüfleri telinen oynar
De yeri yeri de zalimin kızı
Yar beni bırakmış elinen oynar
El inen oynayan yari neyleyem
De yeri yeri de zalimin kızı

Metini der garip garip bülbül figanda
İşte geldim gidiyorum cihandan
Ben gülmedim hey dost hey dost sen gül dünyada
Çile ile geçti geçti şu benim ömrüm
Söz: Aşık Metini
Kaynak: Gönül Erdoğan

Yoksulun (Dünyaya Gelmeden)
Dünyaya gelmeden felek peşinde
Asla hiç güler mi yüzü yoksulun
Bir lezzet görmedi tatlı aşında
Kurumuş temelden tuzu yoksulun
Durmadan baktırır hergün falına
Saat bulmaz kayış bağlar koluna
Beş kuruş getirip versen eline
Tutmaz eli görmek gözü yoksulun
Yastığı şapkadır ceket yorganı
Yavan ekmeğidir kuru soğanı
Bir çuvalı vardır bur urganı
Kaldırmaya tutmaz dizi yoksulun
Alyansoğlu bu ahvale erilmez
Dolu vurdu çiçekleri derilmez
Her ne söylenirse kulak verilmez
Yalan olur doğru sözü yoksulun
Kaynak: Rüstem Alyansoğlu

Yokuş Seni Çıkar Mıyım
Yokuş seni çıkar mıyım tersine
Kız ben sana küser miyim hersine
De yeri yeri de zalimin kızı
Sarıl fistanına sarı fesine
Geyin geyin yad ellere at beni
De yeri yeri de zalimin kızı
(Bağlantı)
De yeri yeri de zalimin kızı
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Bağlantı
Yokuş seni çıka çıka usandım
Ayağıma diken battı gül sandım
De yeri yeri de zalimin kızı
Bende seni bir vefalı yar sandım
De git elin kızı senden yar olmaz
De yeri yeri de zalimin kızı
Bağlantı
Kaynak: Hasan Durak

Yol Aşağı Düz Gider
(Can gönüloy) Yol aşağı düz gider
(Can gönüloy) Bir kınalı kız gider
(Can gönüloy) O kız yolun şaşırmış
(Can gönüloy) İnşallah bize gider
(Can gönüloy) İndim derede durdum
(Can gönüloy) Bir çift güvercin vurdum
(Can gönüloy) Söyle kimin yarisin
(Can gönüloy) Beni kalbimden vurdun
Kaynak: Suzan Kırmızı

Yol Ayrı Düştü
Kalenin ardında mal yayılır
Bir kez öpme inen yar mı sevilir
Gecesi gündüzü bir olmayınca
Ağla gözüm ağla yol ayrı düştü
Yol ayrı düşmedi yar düştü
Giderim giderim yola giderim
Ayvadan usandım nara giderim
Yolları nedeyim yar olmayınca
Ağla gözüm ağla yol ayrı düştü
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Yol ayrı düşmedi yar ayrı düştü
Yaylalar yaylalar otlu yaylara
Südü kaymakları tatlı yaylalar
Sütler kaymak tutmaz kar olmayınca
Ağla gözüm ağla yol ayrı düştü
Yol ayrı düşmedi yar düştü

Sayfa 2855

Senelerdir ateşine yanarım
Sensiz derya olsam bile donarım
Senin için akar bendim pınarım
Ben sende yaşıyom el etmeden gel
Bazen gök kubbede bazen toprakta
Bilmeyen çözemez gizli bir nokta
Sen dalımda meyva Şekip yaprakta
Beni yol bilmeze yol etmeden gel

Kaynak: Aşık Zeynel Çınar
Kaynak: Şekip Şahadoğru

Yol Ehlinin (Dil İle Dervişlik)
Dil ile dervişlik olmaz
Hali gerek yol ehlinin
Arılayın her çiçekten
Balı gerek yol ehlinin
Geçmek gerek dört kapıdan
Kurtulasın mürebbiden
Mürebbiden muhasipten
Eli gerek yol ehlinin
Ben gezerim dertli dertli
Öter firkatli firkatli
Bülbül gibi ünü tatlı
Dili gerek yol ehlinin
Ben gezerim ayık ayık
Deryalarda olur kayık
Bülbülleri şaha kayık
Gülü gerek yol ehlinin
Hatayi'm der kuşak kuşan
Toz olur turaba düşen
Budur dervişliğe nişan
Yolu gerek yol ehlinin
Kaynak: Şah Hatayi

Yol Etmeden Gel
Gözlerim yağmurla dolu bir bulut
Boşanıp dünyayı sel etmeden gel
Dilerim bir çeşme dol kesme umut
Taşıp ovaları göl etmeden gel
Bağlandım sevdana sır vermem yada
Cemalin görenler düşer feryada
Acımadık insan kalmaz dünyada
Keder dağım yakıp kül etmeden gel
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Yol Nerde Kaldı
Gayrı harap oldu bozuldu cihan
Eski gidişatla yol nerde kaldı
Bozuldu bağ bahçe gitti bahçıvan
Bülbülün konduğu gül nerde kaldı
Eski günlerimiz bahar yaz idi
Bahçemize konan şahin baz idi
Her günümüz muhabbetle saz idi
Hoş avazla öten tel nerde kaldı
Şimdi bir huyumuz gitmiyor hoşa
Kimi ağa oldu kimisi paşa
Atlas libas giyen geçiyor başa
Hani aba hırka şal nerde kaldı
Kime ne diyem de ben kime küsem
Yağmur gibi yağam yel gibi esem
Büryani hasbihal olayım desem
Müşkül danışacak kul nerde kaldı
Kaynak: Büryani Baba

Yol Üstünde Bağlama
Yol üstünde bağlama
Of kömür gözlüm ağlama
Ben gidersem a yarim amanda
Sen karalar bağlama
(Bağlantı)
Of dominam haydindi
Kaba yere düşmüş dominam aman
Salı günü gel hanım
Salı günü gel
Çarşambayı unutma
Perşembeyi şaşırma aman
Cuma günü gel hanım
Cuma günü gel
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Yol üstünde incim var
Of sol yanımda sancım var
İlişmeyin a dostlar amanda
Yanımda bir gencim var

Sayfa 2856

Dost yarim
Perişan halım
Yıkılası gurbet el
Sağ gelen hasta gider

Bağlantı
Kaynak: Sıdıka Çamlıdağ

Dost yarim
Perişan halım

Yol Üstünde Dikili Taş

Kaynak: Mediha Yılmaz

Yol üstünde dikili taş (ah aman aman aman)
Bir evde iki kardaş (sevdiğim aman)
Biri kaynım olursa (ah aman aman aman)
Biri bana arkadaş (sevdiğim aman)

Yol Üstüne Koydum Kara Kazanı
Yol üstüne koydum kara kazanı
Ben isterim okuyanı yazanı vay vay
Ben istemem meyhanede gezeni

Gökten zenbil iniyor (ah aman aman aman)
Fırıl fırıl dönüyor (sevdiğim amman)
Ateş misin sevdiğim (ah aman aman aman)
Seni gören yanıyor (sevdiğim aman)

Var git oğlan var git ben almam seni
Anamdan babamdan intizar almam

Kaynak: Necip Önalp

Evlerinin önü tahta daraba
Ana beni niye verdin araba
Arap beni satar verir şaraba

Yol Üstünde Karakol
Yol üstünde karakol belalım aman aman
Nerden gider yare yol
Dost yarim
Perişan halım
Şu karşıki tepeden
Belki gider yare yol
Dost yarim
Perişan halım
Evinin önü pınar belalım aman aman
Hep kuşlar ona konar
Dost yarim
Perişan halım
Bugün yari göremedim
Yüreğim ona yanar

Var git oğlan var git ben almam seni
Anamdan babamdan intizar almam
Kaynak: Emin Gündüz

Yol Üstüne Kura Koymuş
Yol üstüne kura koymuş çıkrığine
Canım canım çıkrığine vay vay
Görünce hiç dayanamam hıçkırığine
Canım canım hıçkıriğine
Güdayda Şerif hanım güdayda vay vay
Beş yüz altın yedirdim bir ayda vay vay
Yol üstüne kura da koymuş kazanı
Ben severim okuyanı yazanı
Güdayda Şerif hanım güdayda vay vay
Beş yüz altın yedirdim bir ayda vay vay
Kaynak: Mehmet Akça

Dost yarim
Perişan halım

Yol Üstüne Kuruverdim Kazanı

Bu yollar meste gider aman aman
Dolanır dosta gider

Yol üstüne kuruverdim kazanı
Ben isterim okuyanı yazanı
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Sayfa 2857

Yol ver dağlar yol ver bana
Oğlan yekte yekte kızlar oynamakta
Ne olursa olsun delikanlılıkta
Yol üstüne kuruverdim dermeni
Ben isterim çavuş ile teğmeni
Oğlan yekte yekte kızlar oynamakta
Ne olursa olsun delikanlılıkta
Yol üstüne kuruverdim pazarı
Ben istemem şaşkın şaşkın gezeri
Oğlan yekte yekte kızlar oynamakta
Ne olursa olsun delikanlılıkta

Karlı başından esmedim
Ben o yare hiç küsmedim
Daha umudum kesmedim
Yol ver dağlar yol ver bana
Flliz yarim yaprak olur
Gazel olur toprak olur
Sırma saçı ak ak olur
Yol ver dağlar yol ver bana
Yar bir rakip bulur sonra
Gidip elin olur sonra
Aşık Yener ölür sonra
Yol ver dağlar yol ver bana

Kaynak: Mustafa Hoşsu
Kaynak: Aşık Yener

Yol Ver Bana Ey Yüce Dağlar
Yol ver bana yol ver ey yüce dağlar
Yol ver artık ben sılama gideyim
Şimdi çiçek açtı bizim yaylalar
Yol ver artık ben sılama gideyim
Etme dağlar şu hasretliği kaldır
Bunca gurbet bir ömüre zarardır
O yar ile aramızda söz vardır
Yol ver artık ben sılama gideyim
Akarsu'yum kaldım zalim gurbette
Vefasız yari olan gülmez elbette
Gözüm yoktur benim malda servette
Yol ver artık ben sılama gideyim

Yol Ver Dağlar (Sılama Gideyim)
Bugün çay bulandı yarın durulmaz
Gurbette ölenin gözü yumulmaz
Muhabbetli dosttan gönül ayrılmaz
Yol ver dağlar ben sılama gideyim
Eğlen turnam sana haber sorayım
Kanadın altına mektup sarayım
Yelken açıp gitme ben de varayım
Yol ver dağlar ben sılama gideyim
Bülbül ne yatarsın bahar erişti
Eski derdim yensine karıştı
Sıla da bir bir hatırıma düştü
Yol ver dağlar ben sılama gideyim

Kaynak: Muhlis Akarsu

Yol Ver Dağlar (Başı Duman)
Başı duman pare pare
Yol ver dağlar yol ver bana
Gönlüm gitmek ister yare
Yol ver dağlar yol ver bana
Kayseri'nin uzun yolu
Çekip gitsin yare doğru
Gözlerim yaş dolu dolu
Yol ver dağlar yol ver bana
Aşıklıktır benim karım
Çok özledim nazlı yarim
Dudu dillim sitemkarım
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Bülbülün mekanı daldan daladır
Felek yüzümüze güler aldatır
Şimdi sevdiğimin gözü yoldadır
Yol ver dağlar ben sılama gideyim
Yükseğinde nemli nemli karım var
Engininde ala gözlü yarim var
Çok zamandan beri intizarım var
Yol ver dağlar ben sılama gideyim
Hezeli de Karac'oğlan hezeli
Döküldü dalların gülü gazeli
Gurbet elde ben neylerim güzeli
Yol ver dağlar ben sılama gideyim
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Sayfa 2858

Kaynak: Karacaoğlan

Yol Ver Ulu Dağlar
Yol ver ulu dağlar aşam belinden
Şimdi bekler kömür gözlü yar beni
Ne çekerim ayrılığın derdinden
Korkarım öldürür ah u zar beni
Dünyada bulmadım gönüle mekan
Nerde bir gül bitse etrafı diken
Yar o baht bende bu ah var iken
Hasret mahpus eder kara yer beni
Vay desinler ateşim yok közüm yok
Dahi yare yalvaracak yüzüm yok
Yokladım kendimi bir kem sözüm yok
Yara şekva etmiş ruz-i gar beni
Sümmani'yim kendi kendim ohladım
Şadırvan suyunda yattım yuhladım
Yarin küçük defterini yokladım
Yazmış defterine ihtiyar beni

Şerafettin beni dertler bürüdü
Geçti gençlik Almanya da çürüdü
Gönül kalktı bizim ele yürüdü
Tutmuyor dizlerim hal verin dağlar
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

Yola Çevirdiler Beni
Sevenlere gönül verdim
Yola çevirdiler beni
Damla bile değil idim
Göle çevirdiler beni
Tohumu döl eylediler
Dikeni gül eylediler
Yari bülbül eylediler
Güle çevirdiler beni
Serimi sevdaya saldım
Gah boşaldım gahi doldum
Muhabbet arısı oldum
Bala çevirdiler beni

Kaynak: Aşık Sümmani

Yol Verin Dağlar
Hayli zaman gitmek nasip olmadı
Özledim sılamı yol verin dağlar
Artık dayanacak gücüm kalmadı
Eğin sırtınızı bel verin dağlar
Hasretin saçını her gün tararım
Ben bu derdi kim den nasıl sorarım
Azdı yarelerim derman ararım
Türlü çiçeklerden bal verin dağlar
Sabır otağında sabrım taşmadan
Yürek yanıp ciğerlerim pişmeden
Takatim tükenip halden düşmeden
Tutunup geçeyim dal verin dağlar
Hasret kaldım ehbabıma dostuma
Gurbet elde kimse konmaz postuma
İnsaf edin bakın şöyle üstüme
Karadan usandım al verin dağlar
Sılamdan estirin gelsin kokusu
Döşüme bağrıma dolsun kokusu
Beni kucaklasın bilsin kokusu
Bunaldım gurbette yel verin dağlar
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Mıskini'yi eğittiler
Dane dane öğüttüler
Dil bilmezdim öğrettiler
Dile çevirdiler beni
Kaynak: Sadık Mıskini

Yola Çıkmış Bir Güzel
Yola çıkmış bir güzel
Yolun üstünü gezer(Öldürür sevdan beni)
Elinde bir deste gül
Kendi gülünden güzel(Öldürür sevdan beni)
Yola çıkmış el eder
Gözleri gel gel cder(Öldürür sevdan beni)
Köprü başı güzeli
Herkese cilve eder(Öldürür sevdan beni)
Kaynak: Seyfettin Sucu

Yola Çıktım Mardin'e
Yola çıktım Mardin'e
Düştüm senin derdine
Mevlam sabırlar versin
Yarini yitirene
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Estel Midyat arası
Sevdan başım belası
Senin baygın gözlerin
Merhem yürek yarası
Estel yolun yarısı
Yandı başım arası
Bana gurbet gezdirir
Kırk bin başlık parası

Sayfa 2859

Vade Tekmil Olup Ömrün Dolmadan
Emanetçi Emanetini Almadan
Ömrüyün Baginin Gülü Solmadan
Varip Bir Canana Ihrar Verdinmi
Garip Bülbül Gibi Feryad Ederiz
Cehalet Elinde Küsmü Kederiz
Hep Yolcuyuz Böyle Gelir Gideriz
Dünya Senin Vataninmi Yurdunmu
Kaynak: Neşet Ertaş

Kaynak: Ömer Önderoğlu

Yola Gel Sevdiğim
Yola gel sevdiğim yola gel yola
O pamuk ellerin boynuma dola
Dileğim Allahtan gül benzin sola

Yolçatı'dır Köyümüz
Yolçatı’dır köyümüz
Zemzem akar suyumuz
Sevip sevip de ayrılmak
Yoktur böyle huyumuz

(Bağlantı)
Uy beni beni
Kar yağdı başıma
Uy beni beni
Doğurmaz olaydın
Anam sen beni

Samanlıkta saman yok
Saman yandı duman yok
Şu Yolçatı Köyü’nde
Yarim gibi olan yok

Yanarım yanarım tütünüm tütmez
Virane bahçede bülbüller ötmez
Yaram yürektedir melhem kar etmez

Yolda Gördüm Bir Zaza

Bağlantı
Kaynak: Zaralı Halil

Yolcu (Bir Anadan)
Bir Anadan Dünyaya Gelen Yolcu
Görünce Dünyaya Gönül Verdinmi
Kimi Böyü Kimi Böcek Kimi Kul
Merak Edip Hiç Birini Sordunmu
Bunlar Neden Neden Inim Sordunmu
Insan Ölür Ama Ruhu Ölmez
Bunca Mahlukat Var Hiç Biri Gülmez
Cehennem Azabi Zordur Cekilmez
Azab Ceken Hayvanlari Gördünmü
Insandan Daganlar Insan Olurlar
Hayvandan Doganlar Hayvan Olurlar
Hepside Bu Dünyaya Gelirler
Ana Haktir Sen Bu Sirra Erdinmi
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Kaynak: Üzeyir Akgün

Yolda gördüm bir zaza
Sarılmış piyonza
Dedim zaza derdin ne
Dedi aşığım Fatma’ya
Elbisesi mor imiş
Yar sevmesi zor imiş
Ben bir tane yar sevdim
Seveni ne çok imiş

Yoldan Geçen Yolcu Kardeş
Yoldan geçen yolcu kardeş
Eylen bir sual sorem sana
Sorem de muradım alem
Men mi güzelem gız mı güzeldir
(Yar güzeller)
Yoldan geçen yolcu menem
Razı olsem söylemenem
Nabalnize giremenem
Sen de güzelsen gız da güzeldir
(Yar güzeller)
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Al almenin iyisini yüke tutarlar
Çürük olanları yole atarlar
Kız ile gelini bir mi tutarler
Kız dururken kimse bağmez geline
(Yar güzeller)
Kaynak: Necla Eker

Yollar Seni Gide Gide Usandım
Yollar seni gide gide usandım
Ayağıma diken battı gül sandım
Di yörü yörü de muhannet gelin
Ben de seni bir vefalı yar sandım
De gidinin kızı senden yar olmaz
Di yörü yörü de zalımın kızı
Esti acı poyraz ayırdı bizi
Di yörü yörü de muhannet gelin
Ok vurdun sineme yaram çok derin
Kırmızılar giymiş alınan oynar
Deste zülüflerin celinen oynar
Yar beni bırakmış el ilen oynar
Eliynen oynayan yari neyleyim
Di yörü yörü de zalımın kızı
Esti acı poyraz ayırdı bizi
Di yörü yörü de muhannet gelin
Ok vurdun sineme yaram çok derin

Sayfa 2860

Taslar ile sularını getirem
İsterisen sana aklım yitirem
Birkere’de sen sor bu hallerimi
Yeter ey sevdiğim cananım yeter
Viran olmuş bağım baykuşler öter
Yeter ey sevdiğim cananım yeter
Viran olmuş bağım baykuşler öter
Bir yiğidi bir güzele kul eyler
Hançer bile kesmez bu dillerimi
Bir yiğidi bir güzele kul eyler
Hançer bile kesmez bu dillerimi
Yollarına güller dökem oturam
Taslar ile sularını getirem
İsterisen sana aklım yitirem
Birkere’de sen sor bu hallerimi
Kaynak: Fethi Perilioğlu

Yolum Düşer Meyhaneler Üstüne
Yolum düşer meyhaneler üstüne
İçtikçe aklıma sevgilim gelir
Silsem gözlerimi kurusun diye
Bahar seli gibi boşalır gelir
Nerde sevdiklerim hani sevenler
Ağlatıyor seni acı gerçekler

Yollarına Güller Dökem

Bitmiyor isyanlar bitmiyor suçlar
İnliyor başımı vurduğum taşlar
İhtiyar olmadan ağardı saçlar
Kar beyaz saçımı yolasım gelir

Yine başım tutu karı boranı
Hançer vurup araladın yaramı
Yine başım tutu karı boranı
Hançer vurup araladın yaramı

Görüp de bilmeyen deli sanıyor
Bilmezler dermansız yaram kanıyor
Ben mazimi mazim beni arıyor
Ölmeden mezara giresim gelir

Kaynak: Mehmet Seske

İki yandan kırdın kolum kanadım
Hiç sormadın benim bu hallerim
İki yandan kırdın kolum kanadım
Hiç sormadın benim bu hallerim
Yollarına güller dökem oturam
Taslar ile sularını getirem
İsterisen sana aklım yitirem
Birkere’de sen sor bu hallerimi
Yollarına güller dökem oturam
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Kaynak: Mustafa Sayan

Yolum Düştü Sivrialan Köyüne
Yolum düştü Sivrialan köyüne
Ziyaret etmiştim Veysel Baba&#65533;yı
Selam verip eğilmiştim eline
Yüzünden öpmüştüm Veysel Baba&#65533;yı
Bir gece evinde misafir etti
Saz çalıp söyletti nabzımı tuttu
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Bana Yüzbaş&#65533;oğlu mahlasın taktı
Ben üstat seçmiştim Veysel Baba&#65533;yı
Yolcu etti beni Hüyük&#65533;e geldim
Aziyet&#65533;i bostan sularken buldum
Popoç soğan yedim tıstımbıl oldum
Sigaramda tüttüm Veysel Baba&#65533;yı
Al&#65533;İzzet ekinden gelmiş yorulmuş
Ağçulun üstüne yatmış serilmiş
Pilav yemiş ayran içmiş gerilmiş
Gölgesinde yattım Veysel Baba&#65533;yı
Devranî duymuş ki oraya geldi
Sarıldı boynuma gözleri doldu
Masa kurduk turşu mezemiz oldu
Her kadehte yuttum Veysel Baba&#65533;yı
Yedik içtik akşam nefsimiz doydu
Geç vakit olmuştu ışığmız aydı
Al&#65533;İzzet adımı Mihmanî koydu
Günle doğup battım Veysel Baba&#65533;yı
Emlek yöresinde ozanlar çoktur
Agahi Kemter&#65533;i Veli&#65533;si köktür
Hüseyin Gürsoy&#65533;un emsali yoktur
O kervana kattım Veysel Baba&#65533;yı
Adım Yüzbaş&#65533;oğlu, Mihmani kaldı
Ortaköylü Aziz şahidim oldu
Mekânım Saraç&#65533;tır bir haber geldi
Adım adım gittim Veysel Baba&#65533;yı

Sayfa 2861

Tebessümün güzel aydan
Toysun yeni doğan taydan
Tutmam hesap hafta aydan
Baharımda yazımda sen
Harabeyim hayır dersen
Fayda etmez dünya versen
Sensiz ne haldeyim görsen
Toprağında tozumda sen
Kaynak: Aşık Efe

Yolumuz Gurbete Düştü
Yolumuz gurbete düştü
Hazin hazin ağlar gönül
Araya hasretlik girdi
Hazin hazin ağlar gönül
Bu mudur senin eserin
Sinemi yaktı kederin
Ölürsem olmaz haberin
Hazin hazin ağlar gönül
Beyhani'yem budur halim
Senden ayrı düştü yolum
Bu hasretlik bana zulüm
Hazin hazin ağlar gönül
Kaynak: Aşık Beyhani

Yolumuz Uğradı Mah-i Güzele

Yüzbaşoğlu der ki yollara düştüm
Aziz Üstün&#65533;ün de köyünden geçtim
Kaplan&#65533;dan Topaç&#65533;tan
Sarac&#65533;a aştım
Herkese anlattım Veysel Baba&#65533;yı

Yolumuz uğradı mah-i güzele
Güzel için güzel güzeldir
Güzelin buyruğu emri üzere
Güzel ilen yola gltmek güzeldir

Kaynak: Mihmani

(Bağlantı)
Hal böyle böyle
Hal olmaz böyle
Var yare söyle
Beni Mecnun ettin
Sen oldun Leyla
Sen oldun Leyla
Mecnun Leylasını
Bulmaz mı dostum

Yolumda Sen Falımda Sen
Yolumda sen falımda sen
Petekteki balımda sen
Sensiz bahar görmez gözüm
Çiçek açan dalımda sen
Gözlerin var ceylan gibi
Koynun kokar seylan gibi
Sevdan sokar yılan gibi
Sinemdeki sızımda sen
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Güzel ağlar güzel güler nazınan
Güzel çalar güzel söyler sazınan
Güzel doğar güzel bahar yazınan
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Sayfa 2862

Baharda açılan güller güzeldir

Yolun sonu görünüyor

Bağlantı

Bu dünyanın direği yok
Merhameti yüreği yok
Kılavuzun gereği yok
Yolun sonu görünüyor

Güzel giyer güzel şah abayı
Güzel gezer güzel eli obayı
Güzel doğar güzel Muharrem ayı
Güzel için matem tutmak güzeldir
Bağlantı

Geçtim dünya üzerinden
Ömür bir nefes derinden
Bak feleğin çemberinden
Yolun sonu görünüyor

Kaynak: Aşık Hasan Hüseyin

Yolumuz ve Ölçümüz
Aldansan da sen aldatma
İyiliği başa kakma
Komşun aç iken sen yatma
Türkümüz vefa üstüne
Şu kainat soframızdır
Yüreğimiz aynamızdır
Asr-ı saadet sevdamızdır
Sözümüz sevda üstüne
Kusurları dillendirme
Sirkeyi hiç ballandırma
Fesadı da dallandırma
Özümüz haya üstüne
Malkoç Ali puslu zaman
Sahipsiz yürür mü kervan
Binbir çile bu ne buhran
Sevgimiz insan üstüne
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Yolun Sonu Görünüyor
Bana ne yazdan bahardan
Bana ne borandan kardan
Aşağıdan yukarıdan
Yolun sonu görünüyor
Geçtim dünya üzerinden
Ömür bir nefes derinden
Bak feleğin çemberinden
Yolun sonu görünüyor
Azrailin gelir kendi
Ne ağa der ne efendi
Sayılı günler tükendi
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Azrailin gelir kendi
Ne ağa der ne efendi
Sayılı günler tükendi
Yolun sonu görünüyor
Kaynak: Dursun Ali Akınet

Yoncalar (Giderem Bu Düzünen)
Giderem bu düzünen
(Yoncalar yoncalar malım yoncalar)
(Sallansın boyu inceler)
Çırasız yıldızınan
(Yoncalar yoncalar malım yoncalar)
(Sallansın boyu inceler)
Ayda bir selam yolla
(Yoncalar yoncalar malım yoncalar)
(Sallansın boyu inceler)
Gecikmeden tezinen
(Yoncalar yoncalar malım yoncalar)
(Sallansın boyu inceler)
Gidersen yolda durma
(Yoncalar yoncalar malım yoncalar)
(Sallansın boyu inceler)
Şahin ol kolda durma
(Yoncalar yoncalar malım yoncalar)
(Sallansın boyu inceler)
Keserem kirpik seni
(Yoncalar yoncalar malım yoncalar)
(Sallansın boyu inceler)
Yarime dalda durma
(Yoncalar yoncalar malım yoncalar)
(Sallansın boyu inceler)
Gidersen yolun olam
(Yoncalar yoncalar malım yoncalar)
(Sallansın boyu inceler)
Yolda yoldaşın olam
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(Yoncalar yoncalar malım yoncalar)
(Sallansın boyu inceler)
Arife yarın bayram
(Yoncalar yoncalar malım yoncalar)
(Sallansın boyu inceler)
Söyle kurbanın olam
(Yoncalar yoncalar malım yoncalar)
(Sallansın boyu inceler)

Sayfa 2863

Yarimden ayrıldım yüreğim sızlar
Yanıma gelmiyor gelinler kızlar
Gaz gaz naz naz naz etme gel yanıma
Gaz gaz naz naz gıyarım ben canıma
Gazım gider ben ardına bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Hem derdini hem de nazın çekerim

Kaynak: Davulcu Bektaş Şirin

Yoncalar Hanım Yoncalar
Yoncalar hanım yoncalar
Sallansın beli inceler
Yavaş yürü gelirem
Yoncalar hanım yoncalar
Potinim düğmelirem
Sallansın beli inceler
Az koynunu yer eyle
Yoncalar hanım yoncalar
Soğuk vurur ölürem
Sallansın beli inceler
Yoncalar hanım yoncalar
Sallansın beli inceler
Gidersen yolun olum
Yoncalar hanım yoncalar
Uzanım kolun olum
Sarmaya beli inceler
Nerde konak olursan
Yoncalar hanım yoncalar
Orda yorganın olum
Sarmaya beli inceler
Yoncalar hanım yoncalar
Sallansın beli inceler
Kaynak: Niyazi Ateşli

Yoncalıdan Gazlar Çıkar Çayıra
Yoncalıdan gazlar çıkar çayıra
Kır çiçeği gibi kıra yayıla
Çok nazlıdır çıkamazlar bayıra
Gaz gaz naz naz naz etme gel yanıma
Gaz gaz naz naz gıyarım ben canıma
Murat kenarında oynaşır gazlar
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Gaz gaz naz naz naz etme gel yanıma
Gaz gaz naz naz gıyarım ben canıma
Kaynak: İsmet Koçkar

Yoncalığın Cılğa Yolu
Yoncalığın cılğa yolu
Gide gide kavuşuyor
Ömer’i vuran jandarma
İlvanınan savuşuyor bacın öle
Öle gardaş bacın öle
Ölmeyede ne gün göre
Öle gardaşın bacısı
Çıkmaz yürekten acısı
Yoncalığa dikmiş söğüt
Almamış Ata’dan öğüt
Ankara’da Kemal Paşa
Var mı Ömer gibi yiğit bacın öle
Öle gardaş bacın öle
Ölmeyede ne gün göre
Öle gardaşın bacısı
Çıkmaz yürekten acısı
Ergen emmim oğlu ergen
Yoncalığa olmuş sergen
Bunun hiç kimsesi yok mu
Üzerine örte yorgan bacın öle
Öle gardaş bacın öle
Ölmeyede ne gün göre
Öle gardaşın bacısı
Çıkmaz yürekten acısı
Kaynak: Kemal Keskin

Yoncayı Bellediler
Yoncayı bellediler yar yar
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Sayfa 2864

Suyunu göllediler yar yar
Bu ne zalim köyümüş yar yar
Sevmeden dinlediler yar yar

Sen getirdin güzel bu sevdayı a canım başıma

Kahveyi kavurdular yar yar
Tozunu savurdular yar yar
Bu ne zalım köyümüş yar yar
Sevmeden ayırdılar yar yar

Yorgun (Bıktım Artık Taşımaktan)

Kaynak: Zafer Acar

Yonuk Olur Merdivanın Taşları
Yonuk olur merdivanın taşları
Bir omuzdan bir omuza saçları
Keman olmuş sevdiğimin kaşları
Bu yandan gel kömür gözlüm bu yandan
Anam babam sarı kız
Malım mülküm sarı kız
Gelirim dedim sarı kız
Paraları yedin sarı kız
Yordu beni evlerinin yokuşu
Yaktı beni sarı kızın bakışı
Beni görüp sarı kızın kaçışı
Ne kaçarsın a sevdiğim benim
Anam babam sarı kız
Malım mülküm sarı kız
Gelirim dedim sarı kız
Paraları yedin sarı kız
Evinizin önü büyük bir dere
Güzelim sorarım eviniz nere
Dünür gönderdim kız baban vere
Bu yandan gel kömür gözlüm bu yandan
Anam babam sarı kız
Malım mülküm sarı kız
Gelirim dedim sarı kız
Paraları yedin sarı kız

Yordu Beni
Yordu da beni a güzel de evinizin yokuşu
Yaktı da beni o gelinin a canım da bakışı
Yaktı da beni o gelinin a canım da bakışı
Çıkma da dedim a güzel de merdivenin başına
Sen getirdin güzel bu sevdayı a canım başıma
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Kaynak: Aşık Mustafa Çobanoğlu

Bıktım artık taşımaktan ben beni
Gönül yorgun beden yorgun can yorgun
Çok uğraştım tanımaya kendimi
Gönül yorgun beden yorgun can yorgun
Anam babam giydirmişler bu donu
Doğduğumdan beri taşırım canı
Ayırdılar grup grup al kanı
Gönül yorgun beden yorgun can yorgun
Yana yana bir sevdaya dolandım
Her sevene parça parça bölündüm
Eleklerde süzülerek elendim
Gönül yorgun beden yorgun can yorgun
Kıymet olup elden ele dolaştım
Ekmeğimi açlar ile bölüştüm
En sonunda insan ile dalaştım
Gönül yorgun beden yorgun can yorgun
Yiğit idim Kamili'ye dönüştüm
Yıllar sonra kendim ile barıştım
Aka aka bir ummana karıştım
Gönül yorgun beden yorgun can yorgun
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Yorgun (Gene Bugünlerde)
Gene bugünlerde bir hal var bende
Ne kadar gülsem de yüzlerim yorgun
Dosta gidem dedim can yok bedende
Nasılsa tutmuyor dizlerim yorgun
Ben beni kendimden saklar dururum
Deli miyim diye yoklar dururum
Bilmiyorum neyi bekler dururum
Bakarım yollara gözlerim yorgun
Bahtiyar başımdan duman gitmiyor
Bir çile ki eksilmiyor bitmiyor
Nasıl anlatayım gücüm yetmiyor
Dilim dargın bana sözlerim yorgun
Kaynak: Bahtiyar Aksoy
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Yorgun Deli Gönül
Yorgun deli gönül yorgun
Gönlüm ol soysuza vurgun
Böyl'olduğun bileydim
Sever miydin orgun orgun
Sohulumun altı başlı
Akşam oldu gölge bastı
Nazlı yar suda gelidi
Kasaveti beni bastı

Yorgun Demokrat
Karanlık yollardan geçtik
Zehir gibi sular içtik
Bir yanımızda ölüm
Bir yanımızda yar sevdik
Bir değil bin bir kere
Sırat köprüsünden geçtik
Cehennem de ne milletin
Ta göğsünü deldik geçtik
Bu yolda dönemler oldu
Mum gibi sönenler oldu
Yar göğsüne baş koymadan
Vurulup düşenler oldu
Bir sen kaldın geride
Ah akıp gidiyor hayat
Yüreğim anlıyor seni
Artık susma Yorgun Demokrat
Şarkılar küsmüş dudağa
Ömründe gecikmiş hasad
Karışmış çoluk çocuğa
Geçim derdinde demokrat
İçlenir hatırladıkça
İzlerini o günlerin
Düşe kalka bata çıka
Yaşadığı o depremin

Sayfa 2865

Dargınım bugün
Dargınım bugün
Geçer günüm aylar gibi
Eğilmişim yaylar gibi
Coşup giden çaylar gibi
Durgunum bugün
Durgunum bugün
Bu yol gider vara vara
Etrafını yara yara
Eski sevdigim dostlara
Kırgınım bugün
Kırgınım bugün
Der Mahzuni bile bile
Ok'a tutu beni hile
Aşık oldum azraile
Vurgunum bugün
Vurgunum bugün
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Yorgunum Da Yokuşları Çıkamam
Yorgunum da yokuşları çıkamam
Yaslıyım ben başıma çiçekleri sokamam
Göz gezdirdim de benim yarim bu elde yoktur
Dağlara dağlara dağlara
Aman her seherde gelme bizim bağlara
Hele bağlara şirin bağlara
Evlerinin önü yoldur
Bir tarafı karakoldur
Nazlı gelin güççük gelin
Gel testini bizden doldur
Kaynak: Ahmet Döner

Yorgunum Dost (El Kapısı)
El kapısı batsın yere
Çok uğraştım yorgunum dost
Elim kolum yara bere
Çok uğraştım yorgunum dost

Kaynak: Ahmet Kaya

Yorgunum Bugün (Ey Doktor)
Ey doktor çekil başımdan
Gönlümden yorgunum bugün
O yar bana inanmıyor
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Yorulmuyor ki makine
Ceryan iner gelir cana
Gücüm yetmiyor ki ona
Çok uğraştım yorgunum dost
Et kemikten döner çarkım
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Ne bağ benim ne de salkım
Robotlardan yoktur farkım
Çok uğraştım yorgunum dost
Kemteri'yim boyun eğdi
Bu ellerde işin neydi
Şu ömrüme bir yel değdi
Çok savurdu yorgunum dost
Kaynak: Ozan Kemteri

Yorma Kader Beni
Yorma kader beni yorduğun yeter
Gayri bu çileyi çekemiyorum
Bir günüm geliyor birinden beter
Bu işin içinden çıkamıyorum
Ben de şaştım kader böyle amele
İpin ucu kaçtı geçmiyor ele
Sen oldun bir kral ben de bir köle
Didindim direndim yıkamıyorum

Sayfa 2866

Yoruldum (Otuz Yıldan Beri)
Otuz yıldan beri çile çekerim
Gurbet elde geze geze yoruldum
Kurudu dallarım yaprak dökerim
Dertlerimi yaza yaza yoruldum
Dost elinden içtim bir dolu zehri
Haraba yüz tuttu gönlümün şehri
Dostların sitemi gurbetin kahrı
Kara bağrım eze eze yoruldum
Gayrı felek ile ben çıkmam ava
Geçirdim ömrümü boşa bedava
Gurbet köşesinde her yıl bir yuva
Kura kura boza boza yoruldum
Özeri’ye yine yaman gün oldu
Derdim bindi budaklandı bin oldu
Büküldü de elif kaddim nun oldu
Tatlı canım üze üze yoruldum
Kaynak: Aşık Özeri

Rezuba babayım yanıyor özüm
Buluda saplandı parlak yıldızım
Dizlerim tutmuyor çöktü omuzum
Bu yükün altından kalkamıyorum

Yorula Yorula
Şu gurbetin illerine
Vardım yorula yorula
Hasretimde vatanımı
Sordum yorula yorula
Sazımda inleyen teli
Gözümde yaş bahar seli
Adım adım gurbet eli
Gördüm yorula yorula
Yanan ciğer paresini
Kim görmüştür çaresini
Aşkın azgın yarasını
Sardım yorula yorula

Yoruldum (Senden Mi Benden Mi)
Senden mi benden mi
Bu hallere düşmemiz
Kader mi talih mi
Karlı dağlar aşmamız
Yoruldum yoruldum
(Bağlantı)
Tutacak bir dalım yok
Yolcuyum ya yolum yok
Ha gayret dersin ama
Direnmeye halım yok
Sen garip ben yoksul
Gel bana usul usul
Altın yere düşse de
Değişmez derler asıl
Yoruldum yoruldum
Bağlantı

Kul Kevseri bu zarına
Dayandım el azarına
Aşıklığın pazarına
Girdim yorula yorula
Kaynak: Aşık Kevseri

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Şahballı uykuda
Görürüm tatlı rüya
Uyanınca koşarım
Gurbet atlı ben yaya
Yoruldum yoruldum
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Bağlantı

Sayfa 2867

Eğer alırsan sözümden
Teberiğin indi bize

Kaynak: Hilmi Şahballı

Yoruldum Güzelim Fazla Gidemem
Yoruldum güzelim fazla gidemem
Artık çilem bitti ise ona dön
Söylemiştim ben bu yükü çekemem
Çektiklerim yetti ise ona dön
Bu sevda denizin bitmez sanırdım
Sana ne dil döksem yetmez sanırdım
Gölgen üzerimden gitmez sanırdım
Şimdi güneş battı ise ona dön
Akarsu gönlümün sendin gelini
Hep doğru sanırdım her dediğini
Ben tutmaya kıyamazken elini
Başka bir el tuttu ise ona dön

Gene yandım ha örd gibi
Gözüm dönüyor dört gibi
Sızlattın teberiği
Eniği kalmış kurt gibi
Kaynak: Yaşar Kemal

Yoruldum Yorgunum
Yoruldum yorgunum fazla gidemem
Neler etti kahır beni zul'm beni
Kolay değil ben bu derdi çekemem
Zalimin eline koydu hal beni
Arsız değil idim arsız ettiler
Saldılar gurbete yurtsuz ettiler
Yardan ayırdılar yarsız ettiler
Şimdi gizli gizli kınar el beni

Kaynak: Muhlis Akarsu

Yoruldum Yollar Uzak
Yoruldum da yollar uzak
Yüzünde sakalı tozak
Emmileri çadır kurmuş
Böğrü pınar altı sazak
Hele deliye deliye
Kahve yok vurur tülüye
Musa emmim Maraş'tan gelir
Salta kestirir Ali'ye
Celil emmim iyi iyisi
Musa emmim gölge kuyusu
Ahmet'i sebep diyorlar
Ölenler bunun dayısı
Almalı gelin almalı
Osman ağasına vermeli
Bizim oğlanın gelini
Yüce baş altın çalmalı
Veli'nin yağlığı ağlı
Söyle gelin dili bağlı
Kara çadır büyük evli
Kıvlamış babam uşağı
Gene yandım özümden
Kanlı yaş döktüm gözümden
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Akarsu'yu aşka yaktı yaradan
Ömür birgün gibi geçti aradan
İşte geldim gidiyorum dünyadan
Oturmuş bekliyor kuru sal beni
Kaynak: Muhlis Akarsu

Yorulur Bir Gün
Şu yalan dünyaya meyil bağladım
En son eyvah çeker yorulur bir gün
Kızılırmak gibi coşup çağlayan
Akar boz bulanık durulur bir gün
Ciğerimde vardır aşkın budağı
Eyvah ile geçti ömrümün çağı
Yaz bahar aymın yeşil yaprağı
Eser bir acı yel dürülür bir gün
Bu dünyaya gelen bir gün ölecek
Herkes ettiğini bir gün bulacak
Hak kadı peygamber naip olacak
Görülmez davalar görülür bir gün
Yoktan var eyledi cenabı Bari
Asi kullar için halketti narı
Emreder İsrafil üfürür suri
Nas mahşer yerinde dirilir bir gün
Aldanıp şeytana işleme hata
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Erem mahşer günü hak nedamete
Kimi cehenneme kimi cennete
Herkes menziline sürülür bir gün
Şu yalan dünyada sanma bey idim
Bülbül feryat eder gülsen bağ idim
Havayı heveste gezme Said'im
Ergeç kıyamete varılır bir gün

Sayfa 2868

Kalbur alır toprağını elerim
Yoklarım postayı cevap çıkmazsa
Koyun olur ardın sıra melerim
Vay vay vay sürmelim vay

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Benden selam söylen gamlı dostlara
Gam zamanı geldi gam bölüşelim
Eksik fazla diye cevap ederse
Okka okka var tam bölüşelim
Vay vay vay sürmelim vay

Yozgadın Mehlesinde

Kaynak: Feyyaz Akgüler

Yozgadın mehlesinde göremedim gelini
Kız seni sevmedim mi niçin söylen yalanı

Yozgat'ın Asmasıyım

Olmadı gelin olmadı söz yerini bulmadı
Ah bana olan gadirlik kimselere olmadı

Yozgat'ın asmasıyım
Bezirgan basmasıyım
Bana da doktor getirmen (aman aman)
Ben sevda hastasıyım

Yozgadın mehlesinde bize kimler acıya
Acep kızlar dermola bizde varsak kocaya
Olmadı gelin olmadı söz yerini bulmadı
Ah bana olan gadirlik kimselere olmadı
Pancar bezik değil mi ciğer ezik değil mi
Ben sevdim eller aldı bana yazık değil mi
Olmadı gelin olmadı söz yerini bulmadı
Ah bana olan gadirlik kimselere olmadı
(<i>Bayram Manileri Kısmı</i>)
Bayram geldi hoş oldu
Ela gözler yaş oldu
Gönül bir ayna idi
Kırıldı külhaş oldu
Bayram ayı üç gündür
Elim yardan üzgündür
Yar buradan geleli
Bu gün tam dokuz gündür
Aldım sazı elime
Vurdum sarı teline
Bayramlık kumaş aldım
Bizim nazlı geline

Sallandı da geçti imanım
Dağlara düştü dumanım
Seni gidan boylu civanım ah
Seni fidan boylu civanım
Minarede bir kuş var
Kandadında gümüş var
Eniştemin cebinde
Türlü türlü yemiş var
Sallandı da geçti imanım
Dağlara düştü dumanım
Seni gidan boylu civanım ah
Seni fidan boylu civanım
Üzüm koydum sepete
Yar oturur tepede
Öyle bir yar sevmişim
Şan olsun memlekete
Sallandı da geçti imanım
Dağlara düştü dumanım
Seni gidan boylu civanım ah
Seni fidan boylu civanım
Kaynak: Zahide Özkan

Kaynak: Bilinmiyor

Yöremiz Kemaliye Arapgir Ağın

Yozgat Seni (Sürmeli)

Yöremiz Kemaliye Arapgir Ağın
Çocuklarıyız biz aynı toprağın
Terk ettik sılayı hep darmadağın

Yozgat seni delik delik delerim
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Sayfa 2869

Senede bir olsun bayramlaşalım
El ele tutuşup biz dolaşalım

Ben ağlarım yana yana
Gözlerim yaş ile doldu

Biz biliriz bizim ananemizi
Gezerdik bayramda hep dizi dizi
Öpmeden geçmezdik ellerinizi
Senede bir olsun bayramlaşalım
El ele tutuşup biz dolaşalım

Dudu kumru bülbül sesli
Yardan ayrılmışam yaslı
On'iki imamların nesli
Bir sahip zamanım geldi

Kaynak: Haşim Koç

Yöremizin Karasuyu
Yöremizin Karasuyu
Pırıl pırıl çakıllı
Öyle bir yar isterim
Hem güzel hem akıllı

Pir Sultan'ım ne hal oldu
Dünya haldan hala kaldı
Tez seviştik tez ayrıldık
Ahir pişmanlığım kaldı
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Yörü Bire Yalan Dünya

(Bağlantı)
Mal alırsan yörükten
Gız alırsan Söğüt'ten

Yörü bire yalan dünya
Hiç vefanı göremedim
Geçti ömrüm Murad'ıma
Eremedim eremedim

Çıktım yaylanın başına
Seyran ettim ovayı
Gız gönlümle doldurdun
Elindeki govayı

Yıllar geçti ömür doldu
Umutlarım hayal oldu
Sevdiğimi eller aldı
Ben yanına varamadım

Bağlantı

Eksilmez başımın karı
Gitmez ömrümün efkarı
Geçti ömrümün baharı
Bir gonca gül deremedim

Domaniç'e varalım
Obamızı kuralım
Söğüd'e döndüğmüzde
Düğün dernek yapalım
Bağlantı

Garibim irengim soldu
Gözlerime yaşlar doldu
Gönlüm bana bir dert oldu
Alan bulup veremedim

Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Kaynak: Neşet Ertaş

Yörü Bire Çiçek Dağı

Yörü Bre Yalan Dünya

Yörü bire Çiçek dağı
Sende suna boylum kaldı
Hep kuşların dönüm çağı
Bülbülüm goncası soldu

Yörü bre yalan dünya
Hiç kimseye mülk değilsin
Safi sırma telden olsan
Giyinecek kürk değilsin

Bakarım ki yar gelecek
Yareme merhem olacak
Mısır'a sultan olacak
Yusuf'u Kenan'ım geldi

Amber ile miskin olsa
Dağlar kadar aşkın olsa
Cevahirden köşkün olsa
Oturacak yurt değilsin

Göllerde ötüşür turna
Sesi hayat verir cana

Hali vakti mal olana
Oğlu kızı döl olana
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Mülkiyeti mal olana
Çok mülayim mert değilsin
Aşık Meryem neler çektin
Tuz gibi eridin aktın
Felek bana azgın baktın
Başka kula sert değilsin
Kaynak: Aşık Meryem

Yörü Çoban Yörü Var Git
Yörü çoban yörü var git anam dağ başında neler var
Yüzüm güler oynar emma içerimde neler var
Ben bu derdi çekmem emma aman çekilecek çilem var
Çilem ise çekerim anam bana ağlama
Çıkarıp allarını karaları bağlama
Yörü çoban yörü var git anam dertli çoban işine
Felek ağu gattı benim datlı aşıma
Şu gençlikte neler geldi neler geçti başıma
Çilem ise çekerim anam bana ağlama
Çıkarıp allarını karaları bağlama
Yörü çoban yörü var git anam derdim artar gün be gün
Geceler mapusta bayram gündüzleri var düğün
Kimselere baki kalmaz gelir geçer kara gün
Çilem ise çekerim anam bana ağlama
Çıkarıp allarını karaları bağlama
Şu elin sitem sözleri sıyırıyor içimi
Günah benim değil amma ben bilirim suçumu
Yaradanım alıversin düşmanımdan suçumu
Çilem ise çekerim anam bana ağlama
Çıkarıp allarını karaları bağlama
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Sayfa 2870

Aydın dağını oydular
İçine çete koydular
Yörük de Ali'nin ismini
Hazret-i Ali koydular
Ördek gitti kız geldi
Yörük Ali'ye gavur İzmir az geldi
Tencerem dolu ayran
Gezerim seyran seyran
Yörük Ali'nin arkadaşı
Ödemişli Kör Bayram
Bayram aman değil mi
Ali Efe'm seyran değil mi
Ödemiş'i bastılar
Çalıya da martin astılar
Yörük Ali'nin kurbanına
Bin Yunanlı kestiler
Ördek gitti kız geldi
Yörük Ali'ye gavur İzmir az geldi
Dağları da oydular
İçine çete koydular
Yörük de Ali'nin adını
Hazret-i Ali koydular
Değil aman değil mi
Yörük Ali'm aslan değil mi
Yörük Ali'm aslan değil mi
Malgaç çayında durdum
Otuz düşman ben vurdum
İki çete ile ben
Aydın'ı Yunan 'dan aldım
Bu dağların efesi
Yörük Ali'm Aydın'dan gelir sesi

Yörük Ali

Yörük Hasan'ın Çardağı

Kahvenin önü şimşir
Kahveci kahve pişir
Yörük de Ali geliyor
Aklını başına devşir

Yörük Hasan'ın çardağı sultan gezdikçe gümler
Ali!m alamadı seni sultan gücünden inler

Kale yaptım hanoldu
Yörük Ali Avrupa'ya şan oldu
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Hayde sultan hayde mari haganın çaydan geçelim
Pazar bozulmadan mari sultan kıvrak seçelim
Yörük Hasan'ım avlı da sultan üzüm asması
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Ali'mi sorarsan mari sultan Ali'm sevda hastası
Hayde sultan hayde mari haganın çaydan geçelim
Pazar bozulmadan mari sultan kıvrak seçelim
Kaynak: Zekiye Çınar

Yörük Yaylası
Yörük de yaylasında (aman) yaylayamadım (imanım)
Divane gönlümü eyleyemedim
Yaylamam yaylanda kar olmayınca (vay)
Eylemem gönlümü yar olmayınca (vay)
Yörük yaylasında (aman) süt bakır bakır (imanım)
Sevdiğin yosmanın gözleri çakır
Güle de bülbül konmuş (aman) ne güzel şakır (imanım)
Yaylamam yaylanda kar olmayınca (vay)
Eylemem gönlümü yar olmayınca (vay)
Kaynak: Osman Pehlivan

Yudum Tenekeleri
Yudum tenekeleri Emine'm yar yar
Serdim terek başına Emine'm yar yar
Gel evlenek seninle Emine'm yar yar
Gadan düşman başına Emine'm yar yar
Pahar başında durur Emine'm yar yar
Saçı yeri süpürür Emine'm yar yar
Bu sene de bekarım Emine'm yar yar
Beni de Allah görür Emine'm yar yar
Kaynak: Eftal Dodo

Yuh Yuh (Uzaktan Yakından)
Uzaktan yakından yuh çekme bana
Sana senin gibi baktım ise yuh
Efendi görünüp bütün insana
Hak'kın kullarını yıktım ise yuh
Ben hoca değilim muska yazmadım
Ben hacı değilim Arap gezmedim
Kuvvetliyi sevip zayıf ezmedim
Namussuza boyun büktüm ise yuh
Ne demek efendim bey ve amele
Fakir soymak yakışır mı kemale
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Sayfa 2871

Rüşveti hak bilip her dakka hile
Yapıp yapıp kafa çektim ise yuh
Bu kadar milletin hakkın alanlar
Onları kandırıp zevke dalanlar
Diplomayla olmaz hakim olanlar
Suçsuzun başına çöktüm ise yuh
Mahzuni'yim benden başlar asalet
Asiliğe paydos bey'e nihayet
Şu insanlık derde girerse şayet
O'na yar olmaktan bıktım ise yuh
Yuh yuh soyanlara soyup kaçıp doyanlara
İnsana kıyanlara yazık şu uyuyanlara
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Yumak Yumak
Yumak yumak olmuş saçının teli
Yari görmeyeli de deliyim deli
Gücük ayı zemherinin samyeli
Yaktı yüreğimi de kul (kül) etti beni
Yürü güzel yürü Leylalarına
Selam mı verilir böylelerine
Aşağıdan gelen üzüm kağnısı
Geldi geçti güzellerin benlisi
Şimdiki zamanın delikanlısı
Sarmayınca koyvermiyor yarini
Yürü güzel yürü Leylalarına
Selam mı verilir böylelerine
Aşağıdan gelen de eğer o ise
İkrar verip ikrarında durursa
Kadir mevlam seni bana verirse
Koymam aşırırım yüce dağları
Yürü güzel yürü Leylalarına
Selam mı verilir böylelerine
Kaynak: Mihrican Bahar

Yumma Gözün
Kambur felek sanki beni kayırdı
Eşten dosttan nazlı yardan ayırdı
Gizli sırrım memlekete duyurdu
Sanki benim bir ettiğim var gibi
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Sayfa 2872

Aşıkların yaridir o Yunus Emre
Kimine at vermiş eştirir gezer
Kimine aşk vermiş coşturur gezer
Kimine mal vermez koşturur gezer
Sanki bunu zengin etmek zor gibi
Bir kısmına yayla vermiş köy vermiş
Bir kısmına büyük büyük pay vermiş
Sevdiğine güzellikle boy vermiş
Al yanaklar şule verir nur gibi
Birinin aklı yok deli divane
Bir kısmı muhtaçtır acı soğana
Bir kısmını zengin etmiş yan yana
Şimdi kendi saklanıyor sır gibi
Kimine saz vermiş çalar eğlenir
Kimi zevk içinde güler eğlenir
Veysel gözyaşların siler eğlenir
Yeter gayrı yumma gözün kör gibi
Kaynak: Aşık Veysel

Yummayın Kirpiklerini
Bir sonsuz rüyaya açılmış gözler
Yummayın yummayın kirpiklerini
Kim ondan daha çok hayatı özler
Çağırır çağırır sevdiklerini
Gelmiyor gelmiyor o yüzler niçin
Kaybolmuş koynunda kollarda niçin
Bilmiyor boyunun ölçüsün niçin
Başının ucuna geldiklerini
Bilmem ki adını onun kim saklar
Şimdiden uyutmuş onu kucaklar
Besbelli üşütür soğuk topraklar
Soymayın soymayın giydiklerini

Yunus bizim ilde Karaman'da kalmış
Nice aşıkları var elinden kanmış
Sevgi metaı hoşgörü miras kalmış
Gönüllerin eridir o Yunus Emre
Mevlevi der sadıklar ölmez hep diri
Yunus Emre onca sadıklardan biri
Aşıkların dövünür divane deli
Yarenlerin gülüdür o Yunus Emre
Kaynak: Aşık Mevlevi

Yunusca Bakmak
Mevlana ile döndüm
Yunus Emre'yle yandım
Ben bu sevdaya kandım
Aradım buldum seni
Nur çeşmesi paklıyor
Kamil sözü yokluyor
İrfan yüzü saklıyor
Yıkadım süzdüm teni
Uzaklar yanın oldu
Yarenler tekin oldu
Gönüller sükun oldu
Yoluna serdim canı
Kucakladım canları
Terk eyledim zanları
Vakfeyledim hanları
Belki ömrümün sonu
Kapımı çalan kimdir
Tez gel acımı dindir
Düşmanlarımız kindir
Hakk' çevirdik yönü

Kaynak: Ahmet Kutsi Tecer
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Yunus Emre
Aramayın Yunus'u yadda yabanda
Yunus Emre Larende'de Karaman'da
Gönüllerde zikierlerde dualarda
Dervişlerin piridir o Yunus Emre
Yunus Emredir dervişlerin er başı
Çok kaynatmıştır tekkelerde nur aşı
Balım Sultan’ın dost Tabtuk’un yoldaşı
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Yurdumun Mavi Dağları
Ver elini mavi dağları yurdumun
Sizler Toroslarım Palandökenlerim
Ağalarım efelerim
Bir çoban kavalında
En garip türkülerim
Ateşler yanar akşam üstlerine doğru
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Sayfa 2873

Karanlık mağaralar önünde aydınlık
Dağlarımda ses
Dağlarımda hava
Dağlarımda yalnızlık

Bir yanda bak sana sefil yatana
Bir yanda bak sana yutan yutana
Kerküğü Türkmeni satan satana
Haydı kalk hazır ol Kerkük’lüm haydı

Salkım salkım bulutlar
Mavisinden pembesine
Yüce kırlarımda
Üveyikler keklikler
Cevap verir sesine

Haydı haydı vur Allah aşkına
Şu zalım diktatör dönsün şaşkına

Ver elini mavi dağları yurdumun
Sizler Palandökenlerim Toroslarım
Sizler Türkiyem
Vatanım

Kerküğün inliyor gel beni kurtar
Bu kantar bu yükü ne kadar tartar
Sabırsa bu kadar yeter de artar
Haydı kalk hazır ol Kerkük’lüm haydı
Haydı haydı vur Allah aşkına
Şu zalım diktatör dönsün şaşkına

Kaynak: Dilan Kaya

Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Yurdumun Nuru Urfa'm

Yurt Yuva Kıldığın (Ağıt)

Yurdumun nuru Urfa'm
Türk'ün gururu Urfa'm
Gözleri yaşlı yaşlı
Dudağı kuru Urfa'm

Yurt yuva kıldığın tenli mereği
Düzüp koşmak idin tepir eleği
Şu kavdan yaptığın tecir tereği
Divan-ı Bari'ye yadigar götür

Fırat dağı deliyor
Urfa'ma su geliyor
Ane kalk bir zılgıt çal
Harran'a su geliyor

Elinde ördüğün çöpür ağını
Kâhan eylediğin kelem bağını
Şu kabal biçtiğin sap orağını
Al ulu Tanrı'ya bergüzar götür

Hasret kaldım suya ben
Daldım bir uykuya ben
Rüyada bir su gördüm
İçtim doya doya ben

Yetim gömleğini diken iğneyi
Her gün yal verdiğin topal ineği
Ayran topladığın şu ak küleği
Mahşer yığnağına sakla sar götür

Fırat dağı deliyor
Urfa'ma su geliyor
Ane kalk bir zılgıt çal
Harran'a su geliyor

Üç kot arpa beş kot çavdar ekerdik
Kesmik ekmeğine hasret çekerdik
Namertlere ağı merde şekerdik
Sözünü tekrar et iftihar götür

Kaynak: Halil Binbaşıoğlu

İle kısmet balsa bize pay taştı
Yokluktan derdimiz deryalar aştı
Açlıkla uğraşmak hayli savaştı
Çektiğin mihnetten ah ü zar götür

Yurdun Sahibi Var Demekte Lazım
Yurdun sahibi var demekte lazım
Haydı kalk hazır ol Kerkük’lüm haydı
Bu kötü gidişe dur demek lazım
Haydı kalk hazır ol Kerkük’lüm haydı
Haydı haydı vur Allah aşkına
Şu zalım diktatör dönsün şaşkına
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Yetim kalmış idin emzik tavında
Gamınla kardeştin gençlik çağında
Bir gül yeşertmedi vuslat bağında
Gönül yaraların hep berat götür
De ki Kadir Mevlam bize ilişme
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Dünyada sızıyan çıbanı deşme
Celâli Baba'dan sorma söyleşme
Bu dertli çobandan bir selam götür
Kaynak: Celali Baba

Yusuf Destanı
Ağlar Yakub ağlar Yüsüfim diyer
Getti de gelmedi ağ ciger yanar
Ey cemaat size bir bahsedeyim
Yakubın ahvalın ben arzedeyim
Yakub bir şahıydı Kenan elinde
Allahın kelamı her dem dilinde
Medhi söylenürdi âlem dilinde
Getti de gelmedi ah yavrum diyer
Yakubın on iki oğlı varıydı
Birisi cümleden sevgüli idi
İsm-i mübareki Yüsüf güliydi
Ağlar Yakub ağlar Yüsüfim diyer
Allahın takdiri gör de neyledi
Şeytan-i melun de ağu eyledi
Kardaşlar da buna hesed eyledi
Ağlar Yakub ağlar Yüsüfim diyer
Yüsfi apardılar ölüm kastine
Saldılar kuyyıya kelle üstine
Yüsüfim yetişti Hakkın destine
Ağlar Yakub ağlar Yüsüfim diyer
Ben bir Yakubıydım kendi başında
Gündüz hıyalımda gece dişimde
İtirdim Yüsüfim on dört yaşında
Getti de gelmedi ah oğlım diyer
Ben bir Yakubıydım kendi halimde
Allahın kelamı her dem dilimde
İtirdim Yüsüfim Kenan elinde
Ağlar Yakub ağlar Yüsüfim diyer
Yakub ağlar diyer çöle varaydım
Kurtlardan kuşlardan haber soraydım
Yüsüfin cemalın bir de göreydim
Getti de gelmedi ağ ciger yanar
Yüsüfi kardaşlar kuyya attılar
Kurtlara kuşlara buhtan ettiler
Yüsüfin köynegin al kan ettiler
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Sayfa 2874

Ağlar Yakub ağlar Yüsüfim diyer
Hiç kardaş kardaşa böyle mi kıyar
Şeytanın sözüne böyle mi uyar
Yüsüfin köynegin al kana boyar
Getti de gelmedi ah oğlım diyer
Yüsüfi kardaşlar kuyyıya saldı
Anası yohıydı babası duydı
Ağlaya ağlaya gözlerden oldı
Ağlar Yakub ağlar Yüsüfim diyer
Yüsüfim hocaydı ohumaz oldı
O bülbül dilleri şakımaz oldı
Berk urub allında nur doğmaz oldı
Getti de gelmedi ah oğlım diyer
Çıkub Şamın yaylasını yaylasam
İnüb aşkın deryasını boylasam
Hep Areb elinden sual eylesem
Ağlar Yakub ağlar Yüsüfim diyer
Bir bezirgan altı aylığ yoldan
Yüsüfi çıharttı kırk arşun kuydan
Yüsüfi ettiler Mısırda sultan
Getti de gelmedi vah ciger yanar
Yüsüfin köynegi Mısırdan geldi
Babası yüzine gözine sürdi
Allahın emriyle gözler açıldı
Yakub Mevlasına çok hamdeyledi
Kaynak: Kerkük Kızılay Kurumu

Yusuf Paşam Geliyor
Aşağıdan Yusuf Paşam geliyor
Düşmanına göğüs geremn mert olur
Şahin kocasa da vermez avını
Aslı kurt yavrusu yine kurt olur
Arap atlar yağma oldu arada
Fitiller işliyor azgın yarada
Bana derler ne gezersin burada
Ölene dek yüreğime dert olur
Küheylanım yedim yedim yedeler
Olanca malımı talan ederler
Heves güneş yaptırdığım odalar
Korkarım ki düşman konar yurt olur
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Dadaloğlu'm der ki göründü dağlar
Aşiret kavgasın görenler ağlar
Öldüğüme acımıyom oy beyler
Zalım düşman üstümüze mert olur

Sayfa 2875

Yeşil Kıbrıs'ta da şehitler yatar
Anneler babalar her gün yas tutar
Türkün askerleri cepheyi bekler
Yuvası dağılmış anneler ağlar

Kaynak: Dadaloğlu

Yusufçuk
Beyoğlu eşiğinde kara hançer dolaşır
Saçlarındaki bitler sağa sola zıplaşır
Giğdi yine şaşarsın görmeden inanmazsın
Kir içinde bir gömlek kırk yaşında bi gocuk
Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk
Efkarı dem tutunca söylenir acı acı
Tarla başında bin konser her derdinin ilacı
Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk
Oturup bir köşeye etrafına bir bakar
Kırık bir bağlamayla türküleri mırıldar
Yüreğindeki kavga gözlerinde oynaşır
Bakışlarındaki mana bin yıllar dolaşır
Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk
Sözünü esirgemez kimseye boyun eğmez
Kralını iplemez derdin belası çocuk
Dert dağ olsa yıkılmaz allahtan gayri korkmaz
Çöplerden ekmek yese kimseye avuç açmaz
Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk

Pis Makaryos papaz zulümün yeter
Türkün aslanları vur emri bekler
Yine havalandı geliyor jetler
Yuvası dağılmış anneler ağlar
Aşık Derdi Derya papaza lanet
Ta ezelden beri boz eşek inat
Yeter Lefkoşa'da sürdün sefalet
Yuvası dağılmış anneler ağlar
Kaynak: Aşık Derdi Derya

Yüce Dağ Başına Kar Yağmış Gibi
Yüce dağbaşına kar yağmış gibi
Ağarıp duruyor kar belli belli
Endim enginlere seyran eyledim
Al yeşil giyinmiş yar belli belli
Yalan sözü gerçek gibi söyleyen
Hendeği görmeden umman boylayan
Kar ederim diye zarar eyleyen
Zarardan ötesi kar belli belli

Yuvarlan Dolan Ebe Kümeci

Eğilir de selvi boylum eğilir
Yel vurdukça mor zülüfler dağılır
Kamil olan nerde olsa sevilir **
Sevilir mi cahil hor belli belli **

Yuvarlan dolan ebe kümeci
Dertlere derman ebe kümeci
Hastalara şifa ebe kümeci

(<i>Musa Eroğlu - Turan Engin</i>)
Güzel olan nerde olsa sevilir
Çirkin sevilir mi hor belli belli

Kaynak: Ufuk Turan

Kaynak: Mehmet Gençkol

Yuvası Dağılmış Anneler Ağlar
Çekilmez bir derttir nasıl yazayım
Yuvası dağılmış anneler ağlar
Kıbrıs soydaşlarım gamlı gezeyim
Yuvası dağılmış anneler ağlar
Kıbrıs yetimleri perişan olmuş
Anne hasretiyle bağrını delmiş
Yeşil Lefkoşe'nin gülleri solmuş
Yuvası dağılmış anneler ağlar
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Aşık ister maşukuna sarılmak
Bahar seli gibi akıp durulmak
Mücrimi ister mi dosttan ayrılmak
Ayrılık çetindir zor belli belli
Kaynak: Aşık Mücrimi

Yüce Dağ Başında Ay Kandil Olur
Yüce dağ başında ay kandil olur ay kandil olur
Bir gün görmezsem de aklım zay olur zay olur
Sevda dedikleri de uy anam üç beş gün olur
Oy bizimki de seneleri dolaşır oy oy oy oy oy oy
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Sevda dedikleri de uy anam üç beş gün olur
Oy bizimki de seneleri dolaşır oy oy oy oy oy oy

Sayfa 2876

Yüce Dağ Başında Bir Sürü Kuzu

Yüce dağ başında bir sürü kuzu
Hey ulu dağlar
Felek senin bir gününü görmedim görmedim
Çevreli bağlar
Çalıştım çırpındım da bir murada ermedim ermedim
Ben garip öldüm (Anam)
Gençlik elde iken uy anam devran sürmedim
Oy ihtiyarlıkta da devran sürmek nic'olur oy oy oy oy oy Garibe kim ağlar
Gençlik elde iken devran sürmedim
Oy ihtiyarlıkta da devran sürmek nic'olur oy oy oy oy oy Kuzuyu otlatır bir köylü kızı
Hey ulu dağlar
Çevreli bağlar
Kaynak: Hakkı Coşkun
Ben garip öldüm (Anam)
Garibe kim ağlar

Yüce Dağ Başında Beklerim Seni
Yüce dağ başında beklerim seni
Satarım bu canı beslerim seni
Kız sen kimin kızı kaşları kara
Yar sen kimin oğlu gözleri ela
Kaynak: Cafer Aksünger

Yüce Dağ Başında Bir Ciz
Yüce dağ başında bir ciz garidim
Yel vurdu da ufak ufak eridim
Evel muhabbetli yarin ben idim
Şimdi yad ellerden bakan ben oldum
Yüce dağ başında ben de Leyla’yım
Otur yanıma da derdim söyleyim
Halimden bilmedük yari neyleyim
Getme güzelim dön geri gel

Yüce Dağ Başında Bir Kuru Dikme
Yüce dağ başında bir kuru dikme
Dikme'nin dibine karanfil ekme
Beni koyup gurbet ellere gitme
Gurbetin ekmeği kanl'olur yenmez
Gurbet ellerinde gönül eğlenmez
Yeşil bağlarında gümüş eriği
Hanay evlerin de çıra direği
Doktur neyler ciğerdeki yareyi
Dokturun bakacağı yarelerim yok benim
Merhem sarılacak yarelerim yok benim
Kaynak: Havana Ayhan
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Yüce dağ başından aştım da geldim
Hey ulu dağlar
Çevreli bağlar
Ben garip öldüm (Anam)
Garibe kim ağlar
Boyunu boyuma ölçtüm de geldim
Hey ulu dağlar
Çevreli bağlar
Ben garip öldüm (Anam)
Garibe kim ağlar
Kaynak: Cevdet Aslan

Yüce Dağ Başında Bir Tanem
Yüce dağ başında bir tanem kervanım ucu
Ayrılmak şerbetini içmişim zehirden acı
Ölüm acımazsa bir tanem sen bari acı
Gül dikenden ayrılır mı ben de yarımdan
Ağlaya ağlaya bir tanem çıktım evimden
Ayırdılar beni güzel gülümden
Ecelim gelmeden bir tanem korkmam ölümden
Gül dikenden ayrılır mı ben de yarımdan
Kaynak: Mustafa Ramiz

Yüce Dağ Başında Bir Top Kar
Yüce dağ başında bir top kar idim
Yağmur yağdı güneş vurdu eridim
Evvel yarin sevgilisi ben idim
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum
Evimizin önü iğde değil mi
İğdenin dalları yerde değil mi
Ben o yari arar iken yitirdim
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Sayfa 2877

Aman arkadaşlar burda değil mi
Aşağıdan gelir gelinin göçü
Gelin mi etmişler canımın içi
Beş sene sakladım verdiğin saçı
Belki şu güzelin gönlü olur diye
Yüce dağ başında nane de böğrülce
Hamamdan geliyor gelin görümce
Satma portakalı kar olmayınca
Duman buralarda yar olmayınca
Yüce dağ başında kar kucak kucak
Yarimin belinde zavallı bıçak
Ellerin yarinden benimki koçak
Satma portakalı kar olmayınca
Duman buralarda yar olmayınca
Kaynak: Bilinmiyor

Yüce Dağ Başında Bir Ulu Çınar
Yüce dağ başında bir ulu çınar
Çınarın dallarında kanaryam bülbüller konar
Herkez sevdiğine böyle mi yanar
Ben kendime eş bulamadım canım sağ olsun
Senden gayrı yar sever isem gözlerim kör olsun
Yüce dağ başında bir kuş palası
Açmış kanadını bre kanaryam çeker feryadı
Nasıl da geçireyim sensiz bu yazı
Ben kendime eş bulamadım canım sağ olsun
Senden gayrı yar sever isem gözlerim kör olsun
Kaynak: Süleyman Krüemal

Yüce Dağ Başında Bir Ulu Pınar
Yüce dağ başında bir ulu pınar
Ellerimi yusam kollarım donar
Hadi leylide leyli kollarım donar
Herkes sevdiğine böyle mi yanar
Hadi leylide leyli sallan gidelim
Yörü güzel yörü allan gidelim

Hadi leylide leyli sallan gidelim
Yörü güzel yörü allan gidelim
Kaynak: Mihrican Bahar

Yüce Dağ Başında Biter Ot Olur
Yüce dağ başında biter ot olur
Sevdaya yelenin aklı kıt olur
Bir güzel de sevdiğinden ayrılsa
Ölene dek yüreğine dert olur
Var git hakikatsiz bende nen kaldı
Devşirttin çiçeği dalda nen kaldı
Yar sevmesen kesmez idim umudu
Evlenmişsin daha bende nen kaldı
Karşıdan geçiyor ceylanın ucu
Melek mi kesildin canımın içi
Koynumda saklarım verdiğin saçı
Belki cenazemde ilazım olur
Kaynak: Feyyaz Akgüler

Yüce Dağ Başında Ceylan Balalar
Yüce dağ başında ceylan balalar
Ceylanın balsını okcu yaralar
Ağaç olaydım, yolda duraydım
Yar gelip geçende gölge salaydım
Yürü yürü men de gelem dalınca
Resmayıla haber verin yanımca
Bu yüce dağ başında nar şirin ola
Anadan atadan yar şirin ola
Yol üstte durma, boynunu vurma
O yadigßrdır, ona el vurma
Bağlantı
Hoştur menim vatanım, bağdır meşedir
Yardan ayrı yaşamak çetin bir seydir
Ağaç olaydım, yolda duraydım
Sen gelip geçende gölge salaydım
Bağlantı

Yüce dağ başında koyun taşladım
Ayvanın dalına güller aşladım
Hadi leylide leyli güller aşladım
Ben bu işi ne dedim de işledim
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Yüce Dağ Başında Fener Mi Yanar
Yüce dağ başında fener mi yanar
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Her kulun başına devlet mi gonar
Geyinmiş kuşanmış gül gibi yanar
Yayla sana yedi benlim vardı mı

Sayfa 2878

Bir mektup yazdıydım da sizlere mahsus
Okuyan bulunmaz da dert olur bana

Yayla sana yedi benlim vardı mı
Arşın elim gulaç gollum gondu mu

Yağmur yağmayınca da güller nidecek
Ben seni seviyom da eller nidecek
Bir canım var da koydum senin yoluna
Mezardan öteye de yol mu gidecek

Yüce dağ başına harman geç olur
Sürülür savrulur saman çec olur
Sevip sevip ayrılması güç olur
Yayla sana yedi benlim vardı mı

Bir canım var da koydum senin yoluna
Ölümden öteye de yol mu gidecek
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Yayla sana yedi benlim vardı mı
Arşın elim gulaç gollum gondu mu

Yüce Dağ Başında Kamber

Yüce dağ başında kar kater kater
Eşinden ayrılmış bir keklik öter
Nediyim arının verdiği balı
Yar ile yaylasam kar bana yeter

Yüce Dağ Başında Kamber Tay Olur
Korkarım Ki Emeklerim Zay'olur
Sevda Sevda Derler Üç Beş Ay Olur
Bizim Sevda Senesini Doldurur

Yayla sana yedi benlim vardı mı
Arşın elim gulaç gollum gondu mu

Arkını Yaptım Da Suyu Akmıyor
Kahpe Felek Hiç Yüzüme Bakmıyor
Çok Yuva Bekledim Cücük Çıkmıyor
Boş Yuva Bekleyen Yoz Kuşa Döndüm

Yüce dağ başından indiremedim
İndirip dalına konduramadım
Nediyim yarimin güzel olduğunu
Boyuna boyuna uyduramadım
Kaynak: Köy Kadınları

Yüce Dağ Başında Gara Gış Olur
Yüce dağ başında gara gış olur
Bastığın yerler donar daş olur
Gurbet elde derdim bana eş olur

Şu Felekle Bir Oyuncak Oynadım
Oynadım Da Oyunumda Yenildim
Farzını Kıldım Sünnetinde Yanıldım
Beş Vakit Namazı Kılmışa Döndüm
Der Dadaloğlum Da Nedip N'etmeli
Sözlerimi Birem Birem Tutmalı
Mirasçıya Kalacak Malı N'etmeli
Üç Beş Oğlan Olmadıktan Geru
Kaynak: Dadaloğlu

Aldan aldım mordan aldım
Dal yazmayı yardan aldım
Gide gide ben sılamdan ıradım (uzaklaştım)
Iradım da nazlı yarim aradım
Gavuşmaktır gısmet ise muradım
Aldan aldım mordan aldım
Dal yazmayı yardan aldım
Kaynak: Yöre Ekibi

Yüce Dağ Başında Kamer
Yüce dağ başında kamer tay olur
Görmezsem yarimi aklım zay olur
Ellerin sevdası üç beş ay olur
Bizim sevda vardı yıla dayandı
Yüce dağ başından aşırdın beni
Tükenmez dertlere düşürdün beni
Meğer gönlün bende yoğudu dilber
Niye doğru yoldan şaşırdın beni

Yüce Dağ Başında Goncalar Köksüz
Yüce dağ başında goncalar köksüz
Babadan yetimim de anadan öksüz
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Yüce Dağ Başında Kervanın Ucu
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Yüce dağ başında da hey aman aman kervanın ucu
Gelenden geçenden de hey aman aman alırlar bacı
Gurbet elde kalmışam hey aman yok kardaş bacı
Ak gül konçesini de hey aman aman yarime takın
Yüce dağ başında da hey aman aman kandiller yanar
Kandilin şavkına da hey aman aman gelinler oynar
Herkes sevdiğine de hey aman aman böyle mi yanar
Ak gül konçesini de hey aman aman yarime takın
Kaynak: Aşık Ali Tamburacı

Yüce Dağ Başında Turna Teleği
Yüce dağ başında turna teleği
Yel vurdukça açılıyor yeleği
Benim yarim yüce dağlar meleği
Gördünüz mü yarim burdan geçti mi
Dolanaydım şu dağların ucunu
Seveyidim güzellerin tacını
Çok güverme mor beliğin ucunu
Güverip de sallanacak gün değil
Aşağıdan acı poyraz acılar
Yukarıda çamlı beller gıcılar
Suya giden mor belikli bacılar
İçinizden benim yarim geçti mi
Kaynak: Nurşen Sarıca

Yüce Dağ Başında Yağan Kar
Yüce dağ başında yağan kar olsun
Yar bana darılmış ömrü varolsun
Bana yar olmayan kime yar olsun
Sanki kunduramın bir mıhı düştü
Varamıyom sana iğdeli gelin
Eli deste deste buğdalı gelin
Her zaman bağlanır mavili yazma
Yar gelip geçtikçe yüreğim ezme
Vebalim boynuna yadınan gezme
Merhametsiz elinden de yaram var
Varamıyom sana iğdeli gelin
Eli deste deste buğdalı gelin
Kaynak: Aşık Musa Aslan

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık
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Sayfa 2879

Yüce dağ başında yanar bir ışık
Uy nazlım nazlım elleri sazlım bülbül avazlım
Boyuna hayranım kendine aşık
Varamam sevdiğim yollar dolaşık
Uy nazlım nazlım elleri sazlım bülbül avazlım
Yüce dağ başında kar kater kater
Arının erdiği bal bana yeter bal bana yeter
Arının verdiği balı neyleyim
Yar ile kaldığım kar bana yeter
Uy nazlım nazlım elleri sazlım bülbül avazlım
Yüce dağ başında laleler susuz
Ana ben cahilem edemem yarsız edemem yarsız
Başım alıp gitsem gurbet ellere
Nereye gideyim yurtsuz yuvasız
Uy nazlım nazlım elleri sazlım bülbül avazlım
Kaynak: Fahri Yalçın

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık
Yüce dağ başında yanar bir ışık
Düşmüşem derdine olmuşam aşık
Ağ buğday benizli zülfü dolaşık
Dividim kalemim yazarım
Böyle bir yavrunun derdi var bende
Yar bende oy bende
Ana ben gidiyom sen hemen ağla
Yan ağla dön ağla
Yüce dağ başından indiremedim
Yönünü yönüme döndüremedim
Bir güzelin aklın kandıramadım
Dividim kalemim yazarım
Böyle bir yavrunun derdi var bende
Yar bende oy bende
Ana ben gidiyom sen hemen ağla
Yan ağla dön ağla
Kaynak: Nurettin Güler

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık
Yüce dağ başında yanar bir ışık
Yar yar yar yar yar yar
Yanar bir ışık vay vay yar yar
Işığın altında döner bir aşık
Yar yar yar yar yar yar
Döner bir aşık vay vay yar yar
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Yüce dağ başında kar mı yemeli
Yar yar yar yar yar yar
Kar mı yemeli vay vay yar yar
Olura olmaza yar mı demeli
Yar yar yar yar yar yar
Yar mı demeli vay vay yar yar
Yüce dağ başında kandil mi yanar
Yar yar yar yar yar yar
Kandil mi yanar vay vay yar yar
Her kulun başına devlet mi konar
Yar yar yar yar yar yar
Devlet mi konar vay vay yar yar
Kaynak: Hilmi Orbay

Yüce dağ Daşında Duran Düzele
Yüce dağ başında duran güzele
Ne parlaşırsınız kar gibi gibi
Sizin sevdanıza düştüm düşeli
Yanıyor yüreğim kor gibi gibi
Her gelip geçeni aşık sanarsın
Aşık olsan ateşlere yanarsın
Her ne desem yüzün öte dönersin
Bir başka sevdiğin var gibi gibi
Karac`oğlan derde ya ben ne derim
İkrar verdim, ikrarımı güderim
Bir gün olur şu dünyadan göçerim
Dur gitme sevdiğim, der gibi gibi
Söz: Karacaoğlan

Yüce Dağbaşına Kurdum Arılık
Yüce dağbaşına kurdum arılık
Yar yoluna ben olmuşum sarılık
Evvel sevip sevip sonra ayrılık
Yalan mı deyim de zor gelir bana

Sayfa 2880

Yağdı yağmur güneş vurdu eridim
Evvel yarin sevdiği de ben idim
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum
Yüce dağbaşına yatmış uyumuş
Ela gözlerini uyku bürümüş
Evvel küçücüktü şimdi büyümüş
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum
Kaynak: Keskinli Hacı Taşan

Yüce Dağbaşında (Hubyar Semahı)
Yüce dağbaşında bir kuş uçurdum
Ana nenni nenni bir kuş uçurdum
Ben meylimi bir güzele düşürdüm
Dilber nenni nenni düşürdüm
Duydum nazlı yarim yad eller almış
Nenni nenni nenni yad eller almış
Sağlam idim ben aklımı şaşırdım
Nenni nenni nenni vallah şaşırdım
Ceylan bakışına kurban olduğum
Nenni nenni nenni kurban olduğum
Sallanma karşımda öldürme beni
Ah gülüm gülüm yürüsene yavrum
Mecnun edip beni de düşürdün çöle
Ah gülüm gülüm düşürdün çöle
Kerem gibi burda da yandırma beni
Ah gülüm gülüm yürüsene yavrum
Yürü güzel yürü yolundan kalma
Ana nenni nenni yolundan kalma
Her yüze güleni dost olur sanma
Dilber nenni nenni dost olur sanma
Ölümden korkup da sen geri dönme
Ana nenni nenni sen geri dönme
Yiğidin alnına yazılan gelir
Dilber nenni nenni yazılan gelir

Kaynak: Aşık Haydar Öztürk

Bu kadar sallanma öldürdün beni
Ana nenni nenni öldürdün beni
Ölürüm de unutmam sevdiğim seni
Ah gülüm gülüm yürüsene yavrum
Bırakın sallansın da nazlı gelini
Ah gülüm gülüm nazlı gelini
Güzelin döndüğü de meydan öğünsün
Ah gülüm gülüm gülsene canım

Yüce Dağbaşına Yağan Kar İdim

Kaynak: Ali Sultan

Yüce dağbaşında oğlak güderim
Ağlama sevdiğim buymuş kaderim
Anandan babandan fayda yoğise
Kömür gözlüm tut elimden gidelim

Yüce dağbaşına yağan kar idim
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Yüce Dağbaşında Bir Koyun Meler
Yüce dağbaşında bir koyun meler
Koyunun sesleri bağrımı deler
Ne melersin koyunum vazgeç kuzundan
Koyunu güdersin kuzu gütmezsin
Güttüceğin yerlerde otlar bitmesin
Elmanın irisini yüke tutarlar
Çürük yarığını yabana atarlar
Kız ilen gelini dibine tutarlar
Eskiden sevdiğim sen değil misin
Yenile sevdiğim sen değil misin
Kız bana geleydin ölürdün acından
Öğütler mi aldın anandan bacından
Kız ben ölüyorum senin öcünden
Eskiden sevdiğim sen değil misin
Yeniden sevdiğim sen değil misin
Yorma gelin yorma oğlanı sen bil
Hünkarım beyim aman
Sultanım beyim aman
Dönüver usul boylum meydana gel
Kaynak: Ahmet Günday

Yüce Dağbaşında Koyun Güderim
Yüce dağbaşında koyun güderim
Koyunu satar da altın ederim
Kız seni alır da hatun ederim
Gülüm reyhanım bir de fidanım
Gülüm reyhanım bir de fidanım
Yüce dağbaşında ekerler darı
Ekerler biçerler ederler karı
Dost için saklarlar ayvayla narı
Gülüm reyhanım bir de fidanım
Gülüm reyhanım bir de fidanım

Sayfa 2881

Bir soysuza düşen yiğit
Geçer ömrü farilenir
Sabahın seher vaktinde
Sultan oturur tahtında
Şu benim kara bahtımda
Bitmiş işim gerilenir
Okuyalım ferman gibi
Her dertlere derman gibi
Gönül bir değirmen gibi
Ufak döker irilenir
Minhaci'yim sözüm ezel
Gül benzime düştü gazel
Sevdiğine varan güzel
Çiçek açar korulanır
Kaynak: Deliktaşlı Minhaci

Yüce Dağdan Bir Yol İner
Yüce dağdan bir yol iner
Gelir dolanı dolanı
Bizim elin coşkun çayı
Akar bulanı bulanı
Gelin oy gelin oy gelin oy
Yandı yürek derin oy
Yüce dağdan aşan bilir
Aşam da ulaşan bilir
Gurbet elin acısını
Yardan ayrı düşen bilir
Gelin oy gelin oy gelin oy
Yandı yürek derin oy
Kaynak: Kadir Akbaş

Yüce Dağım Yağır Bana Kar
Yüce dağım yağır bana kar
O yandan kar bu yandan
Al hançeri sinem üste vur
O yandan vur bu yandan

Kaynak: Hasan Tekin

Yüce Dağda Şaşan Kervan
Yüce dağda şaşan kervan
Sızılanır zarilenir
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Hem o yandan hem bu yandan
Vallah usandım bu candan
Billah usandım bu candan
Eve barka şivan düştü gör
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Sayfa 2882

O yandan gör bu yandan
Gözüm gördü göynüm düştü
Sor o yandan sor bu yandan

Ayvazım bir danem seni al-giderim

Hem o yandan hem bu yandan
Vallah usandım bu candan
Billah usandım bu candan

Yüce Dağların Başında

Kaynak: Hüsamettin Subaşı

Yüce Dağlar Yüce Yüce Olur
Yüce dağlar yüce yüce olur
Gündüz gider hele gece olur
Yar yatışın nice nice olur
Aman şimdi yandım aman şimdi
Aman şimdi yandım aman şimdi
Ördek çalkalır göllerde
İsmin söylenir dillerde
Kalmışam gurbet ellerde
Aman şimdi yandım aman şimdi
Aman şimdi yandım aman şimdi
Dağlar başı duman olur şimdi
Ben burada çok eğlendim
Kara kaşlı bekler bekler şimdi
Aman şimdi yandım aman şimdi
Aman şimdi yandım aman şimdi

Kaynak: Köroğlu

Yüce dağların başında
Birim birim duman şimdi
Sevişmesi hoştur amma
Ayrılması yaman şimdi
Neler ettin behey felek
Behey yeşil donlu melek
Hasretinden oldum helek
Dardır başa cihan şimdi
Gülün çevresi har m'ola
İşim de ah-u zar m'ola
Acap bizi anar m'ola
O kaşları keman şimdi
Ben yavruyu tanır idim
Yoluna can verir idim
Bir görmesem ölür idim
Gör nişledi zaman şimdi
Karac'oğlan yare vardım
Açılan güllerin derdim
Gelmekliğe ıkrar verdim
Sözüm oldu yalan şimdi

Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Söz: Karacaoğlan

Yüce Dağlardan Aştım Da Geldim

Yüce Dağların Başında

Yüce dağlardan aştım da geldim
Hayaline tutuştum da geldim
Serimi sevdana saldım da geldim
Ayvazım bir danem seni al-giderim

Yüce dağların başında
Kar bir yana kış bir yana
Depreşir ağzım içinde
Dil bir yana diş bir yana

Yüce dağlarda da koyun güderim
Billah kar etmeden zarar m'ederim
Ayvaz'ım bir danem nurum
Ayvazım bir danem seni al-giderim

Bahar olur sular coşar
Yüce dağlardan yol aşar
Bir gün olur ayrı düşer
Leş bir yana baş bir yana

Ayvaz'ım dükkanda gezer
Ala gözlerini süzer
Gelip geçenin bağrın ezer
Ayvazım bir danem seni al-giderim

Nidelim beyler nidelim
Baş kesip kanlar dökelim
Ayvaz'a imdat gidelim
Üç bir yana beş bir yana

Bohçalarım yoktur sana açayım
Kemhalarım türlü cabım
Gücüm yetmez alayım kaçayım

Bire beyler bire paşa
Karlı karlı dağlar aşa
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Bir gün ola ayrı düşe
Kol bir yana baş bir yana
Kocadım belim büküldü
Tütünüm arşa dikildi
Gözümden dolu döküldü
Kan bir yana yaş bir yana
N'oldu koç Köroğlu n'oldu
Dereler kan ile doldu
Gördün düşman yeğin geldi
Vur bir yana düş bir yana
Kaynak: Köroğlu

Yücelerden Döndüreyim
Yücelerden döndüreyim
Alçaklara gönül seni
Alçaklardan alçaklara
İndireyim gönül seni
Başımın terki urayım
Canımı yolda koyayım
Ne kim olursam olayım
Koymayayım gönül seni
Yürüyeyim yana yana
Aşk odun vurayım cana
Bakmayayım masivaya
Geçireyim gönül seni

Sayfa 2883

Ahım tutar yerde kalmaz
Zaman geçer kimse dermez
Gonca gülünü gülünü
Atıcı'm dermez gülleri
Yıkar gider hayalleri
Eser eser sam yelleri
Kırar dalını dalını
Kaynak: Ali Atıcı

Yücesi Dumanlı Boranlı Dağlar
Yücesi dumanlı boranlı dağlar
İncitmen sunamı yol verin gitsin
Eyyamı şitada bahara erişsin
Eline bir deste gül verin gitsin
Uğratman sunamı kışa, borana
Kader kısmet durulmadı çare ne
Eşinden ayrılıp giden ceylana
Düzelin a dağlar yol verin gitsin
Mustafa'm der cemaline doyulmaz
Seni görmeyince takatım gelmez
Dostum gurbet elde yolun bulunmaz
Bir takım kılavuz kul verin gitsin
Kaynak: Kayıkçı Kul Mustafa

Yüğrük Olur Gönül Kuşu

Dost gamın alayım başa
Yürüyeyim kalka düşe
Vasfı dile gelmez işe
Uğradayım gönül seni

Yüğrük olur gönül kuşu
Evliya söyletir taşı
İrfanını bilen kişi
İrfanda niyaz eylesin

Sığınayım ol Mevla'ya
Yüz vurayım ol a'laya
Abdürrahimi Tirsi'ye
Uydurayım gönül seni

Ali yoludur yolumuz
Hakk’a malumdur halimiz
Daim irfanda dilimiz
İrfanda niyaz eylesin

Kaynak: Abdurrahim Tirsi

Yücelerden Seyreyledim
Yücelerden seyreyledim
Dostun elini elini
Sabreyledim kesemedim
Elin dilini dilini

Âlâ gözlü arap atlar
Ahdi bütün koç yiğitler
Yeryüzünde biten otlar
İrfanda niyaz eylesin
Hacc’a giden can hacılar
Görmesin ağrı acılar
Yol oğlu müslim bacılar
İrfanda niyaz eylesin

Ah çektim sinem sağolmaz
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Der Budala’m dünya fani
Veren alır birgün canı
Kusura kalmasın Ali
İrfanda niyaz eylesin
Der Budala’m oldu tamam
İşte geldi sahip zaman
Şeyh safiyan Oniki İmam
İrfanda niyaz eylesin
Kaynak: Aşık Budala

Yük Altında Kaldı Para Kesesi
Yük altında kaldı para kesesi
Aldı beni şu çocuğun tasası
Öpmek bilmez koçmak bilmez basası
Gel gidelim şu yokuştan aşağı
Beş yüzedir belindeki kuşağı
Ninni ninni deyeyim şu çocuğa
Gider oynar, gelir yüke dayanır
Akşam yatar sabah olur uyanır
Hey ağalar buna can mı dayanır
Akşam olur yemeğini yiyemez
Sabah olur şalvarını giyemez
El yanında yarım vardır diyemez
Gel gidelim şu karşı ki bahçeye
Kırmızı gül devşirelim bohçaya
Anam babam tama etmiş akçeye
Kaynak: Aluş Nuş

Yük Üstünde Puşular
Yük üstünde puşular
Işıl ışıl ışılar
Sevdisem ben sevdim ünal yarim yürü
Size noldu komşular seviyom seni
Urfaniye yollarında beklerim yari
Düz ovayı danedim
Hiç kimse savuşmuyor
Zerezek gavur olmuş ünal yarim yürü
Sevenler kavuşmuyor seviyom seni

Sayfa 2884
Kaynak: Köy Kadınları

Yükledim Göçemedim
Yükledim göçemedim
Bu elden kaçamadım
Geçti gızlar sürüsü
Ben yari seçemedim
Oy hanım nanay ey nanay
Gız hanım nanay ey nanay
Gel çıkalım eyvana
Gel gidelim seyrana
Yarin saçları uzun
Yetişip öremedim
El atıp öremedim
Yanakları gonca gül
Yetişip deremedim
El atıp deremedim
Oy hanım nanay ey nanay
Gız hanım nanay ey nanay
Gel çıkalım eyvana
Gel gidelim seyrana
Yüklendim gidemedim
Bu elde duramadım
Burada duramadım
Geçti gızlar sürüsü
Men yari göremedim
Oy hanım nanay ey nanay
Gız hanım nanay ey nanay
Gel çıkalım eyvana
Gel gidelim seyrana
Kaynak: Bekir Hıdıroğlu

Yükledim Göçümü Gurbet Ellere
Yükledim Göçümü Gurbet Ellere
O Dumanlı Dağlar Yar Senin Olsun
Ben Gidince Bilmem Yüzün Güldü Mü
O Yeşil Yaylalar Yar Senin Olsun
Ben Yari Bilirdim Sözüne Sadık
Söyle Canım Söyle Düşman Mı Olduk
Muradın Olduysa Şimdi Ayrıldık
Kurduğun Hayaller Yar Senin Olsun

Urfaniye yollarında beklerim yari
Böyle Vefasıza Yar Diyemem
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Bir Gönlümü Kırk Parçaya Bölemem
Akarsu'yum Artık Sana Gelemem
Bıraktım Köyümü Yar Senin Olsun
Söz: Muhlis Akarsu

Yükledim Kır Atıma
Yükledim kır atıma
Torul hartamasını
Nerden öğrendim yarim
Adam aldatmasını
Yükledim kır atıma
Hep de tütün tayları
Sayar misun sevduğum
Benim gibi aylari
Ah vaylari vaylari
Geldi kiraz aylari
On beş yaşında kızın
Sallanıyi her yani
Karadeniz'in kumi
Edeyırım yukumi
Cilveli kollarında
Aldırayım uykumi
Ufaktır benim yarim
O güğümi tutamaz
Neyleyim böyle yari
Dar günümde yaramaz
Yari yolladım işe
Dayanamaz güneşe
Yürü buludum yürü
Gölge eyle güneşe
Bir sen söyle bir de ben
Alalım ahımızı
E kız ananla baban
Çeksin günahımızı
Sevdalık nice maraz
Yürek yakar can almaz
Sevda halinden bilen
Kızından para almaz
Sevdalık ede ede
Çıkacak canlarımız
Vursunlar ikimizi
Karışsın kanlarımız
E kız gel bi horona
Titresin omuzların
Benim sevdam eşidur
Gökteki yıldızların
Burda horon olmayı
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Sayfa 2885

Düze çıkalım düze
Bu gaybana sevdalık
Hiç gelişmeyi bize
Sevdalık ede ede
Galdım ha bu hallara
Artık ben akıllandım
Basmam çürük dallara
Kaynak: Osman Yazıcı

Yüklendi Barhanam (Necip)
İhtiyat mı etti de geri bakmaya
Ne hak geldi kefenini biçmeye
Sıva kollarını suyum dökmeye
Necip sana kurban derim söylemez
Hasta dediler de geldim yanına
Şifa geldi desem kıyma canına
Böyle işler düşer miydi şanına
Onun için küstüm Necip söylemem
Yüklendi barhanam çekildi göçüm
Bağışla günahım affeyle suçum
Necip'i görmeye gelmedin niçin
Necip sana kurban derim söylemez
Kaynak: Aşık Veysel

Yükletirsin (Bütün Suçları)
Bütün suçları hep bana
Yükletirsin yükletirsin
Her geçen gün biraz daha
Ekletirsin ekletirsin
Bilmezdim senin fendini
Geç anladım nedenini
Savurursun hep kendini
Aklatırsın aklatırsın
Kul Kevseri'yi bu yönden
Artık sevmem seni senden
Yüzü kara kendin benden
Saklatırsın saklatırsın
Kaynak: Aşık Kevseri

Yüksek Ayvanlarda Bülbüller Öter
Yüksek ayvanlarda bülbüller öter
Bülbülün figanı aleme yeter
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Benim çektiklerim ölümden beter
Gel anam gel bacım gelin olasın
Çarşamba gecesi bize gelesin
Elinin kınasın al eylemişler
Gözünün sürmesin bol eylemişler
Seni bir yiğide mal eylemişler

Sayfa 2886

Yüksek kahvelerde lambalar yanar
Her kulun başına da ölet mi konar
Kişi sevdiğine böyle mi yanar
(Bağlantı)
Kör olsun sürünsün Hacı Mustafa
Dün gece koynunda sürdüğüm sefa

Gel anam gel bacım gelin olasın
Çarşamba gecesi bize gelesin

Yüksek kahvelerde kahve pişirir
O pamuk ellerle fincan devşirir
Kişi sevdiğine yanak şişirir

Kaynak: Hakkı Coşkun

Bağlantı

Yüksek Haneylerde Badılcan Oyar

Yüksek kahvelerde portakal soyar
Portakal rengine şalvarı boyar
Kişi sevdiğine böyle mi yanar

Yüksek haneylerde badılcan oyar
Oyma badılcanı ellerin boyar
Elin oğlu değil mi aklına uyar
Geçiver ağalar beyler sarhoşumuz var
Bizim Hacı Ayşe'yinen cümbüşümüz var
Yüksek haneylerde kahve pişirir
Kahvenin köpüğünü yerlere taşırır
Elin oğlu değil mi aklın şaşırır
Geçiver ağalar beyler sarhoşumuz var
Bizim Hacı Ayşe'yinen cümbüşümüz var
Kaynak: Atıf Abi

Yüksek Kahvelerde (Ahmet)
Yüksek kahvelerde Ahmet kahve pişirir
Pişirir deşirir Ahmet hanımları üşüşür
O nazik elleri Ahmet fincan düşürür
Sen o yanda ben bu yanda beş yıldan beru
Bu sevdadan vazgeç Ahmet ko şimden geru
Yüksek kahvelerde Ahmet kahve kaynatır
Ben bu sazı çalar iken hanımları da oynatır
Bu sevdayı çeke çeke sabrım kalmadı
Sen o yanda ben bu yanda beş yıldan beru
Bu sevdadan vazgeç Ahmet ko şimden geru
Kaynak: Hasan Rodoplu

Yüksek Kahvelerde Lambalar Yanar
© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

Bağlantı
Karınca karınca kara karınca
Anam da geliyor gelin görümce
Nasıl sabr edem engel ölünce
Bağlantı
Kaynak: Aluş Nuş

Yüksek Kayadır Gönül
Yüksek kayadır gönül aney
Derttir beladır gönül ah ağam
Nerde bir güzel görse ah kurban
Takılır kalır gönül
Ağamın elinden elinden
Yavrumun dilinden dilinden
Nere gidem derdinden

Yüksek Kunduralarım
Yüksek kunduralarım
Üstünü fırçalarım
Kız sene yar diyeni
Ben onu parçalarım
Attım sandaliyeyi
Otur validem otur
Her nereye gidersen oy
Götür validem götür
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Sandık sandık üstüne
Koy sandığı üstüne
Ergen kızın yatağı
Karyolanın üstüne
(Sarı hesir üstüne)
Attım sandaliyeyi
Otur validem otur
Her nereye gidersen oy
Götür validem götür
Giderim öylesine
Karagöz mehlesine
Karagöz evde yohsa
Giderim öğlesine
Attım sandaliyeyi
Otur validem otur
Her nereye gidersen oy
Götür validem götür
Kaynak: Yöre Ekibi

Yüksek Minarede Kandiller Yanar
Yüksek minarede kandiller yanar
Kandilin şavkına bülbüller konar
Yüksek minareden attım iki taş
Ne anam var ne babam var bir kardaş

Sayfa 2887
Kaynak: Enver Demirbağ

Yüksek Minareden Attım Fesimi
Yüksek minareden attım fesimi
Türlü de çiçeklerden aldım rengimi aman
Çok aradım aman da bulamadım dengimi
Çakır ela gözlüm mail oldum ben sana
Puluya da tarlasında aşık oldum ben sana
Yüksek minareden attım ben bir taş
Ne anam var ne babam var ne kardaş
Keskin bıçak olur bana arkadaş
Çakır ela gözlüm mail oldum ben sana
Puluya da tarlasında aşık oldum ben sana
Kaynak: Kemal Altınkaya

Yüksek Minareden Attım Kendimi
Yüksek minareden attım kendimi
Çok aradım bulamadım dengimi
(Bağlantı)
Gelme ecel gelme üç gün ara ver
Al benim selamım götür yara ver
Yüksek minareden attım ben bir taş
Ne ana var ne baba var ne gardaş

Yüksek minarede ezan okunur
Okunur da sesi bana dokunur

Bağlantı

Kaynak: Faruk Demir

Yüksek minarede ezan okunur
Okunur da tatlı cana dokunur

Yüksek Minarede Kandiller Yanar
Yüksek minarede kandiller yanar
Kandilin şevkine bülbüller konar
İnsan sevdiğine böyle mi yanar
Bülbülün gül ile har davası var
Ellerin benimle ne davası var
Yüksek eyvanlarda yatmış uyumuş
O ela gözleri uyku bürümüş
Evvel küçücüktü şimdi büyümüş
Bülbülün gül ile har davası var
Ellerin benimle ne davası var
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Bağlantı
Kaynak: Ali Güler

Yüksek Tepede Harman Tozu
Yüksek tepede harman tozu savrulur
Üvey annem üveyliğini ayırır
Üvey babam ciğerimi kavurur
(Bağlantı)
Kullar ölüp öksüz çocuk kalmasın
Bu dünyada yetim çocuk kalmasın
Şimdi benim öksüzlüğüm bilinsin
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Ciğerlerim delik delik delinsin
Gömleciğim delik delik delinsin
Bağlantı
Bizim köyün develeri geç gelir
Akşam olur kardeşlerim aç gelir
Şimdi bana bu ayrılık güç gelir
Bağlantı
Kaynak: Sıdıka Ahmetkızı

Yüksek Yaylalarda Kaldım Halilim
Yüksek yaylalarda kaldım Halilim aman
Ateşe hücranlara yandım Halilim aman
Ellere düşmanlara kandım Halilim aman
(Bağlantı)
Çok cefalar çektim o yarin elinden aman
Kurtulamam o ellerin dilinden aman
Yüksek yaylalarda koyun kuzular aman
Yel vurdukça yarelerim sızılar aman
Alnıma yazılmış kara yazılar aman
Bağlantı
Kaynak: Kont Mustafa

Yüksek Yüksek Tepelere
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
Annesinin bir tanesini hor görmesinler
Uçan da kuşlara malum olsun
Ben annemi özlerim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özlerim

Sayfa 2888

Yükseklerde Şahin Gibi Süzülür
Yükseklerde şahin gibi süzülür
Enginlerde turna gibi düzülür
Haçan dostu ansam gönlüm üzülür
Şimdi döndüm düzen tutmaz tele ben
Adama bakışta bir hoşça bakar
O dostun hasreti sinemi yakar
Ak göğüs arası misk gibi kokar
Bülbül gibi kona idim dala ben
Dadaloğlu der ki zatı zatınan
Bir güzel sevdim ben pek firkatinen
Önü sinebentli bir al atınan
Düşeyidim o dost ile yola ben
Kaynak: Dadaloğlu

Yüksekten Uçupta Çok Ötme
Yüksekten uçupta çok ötme turnam
Mevla şahit olsun ben seni vurmam
Ateşim yok tüfeğim yok tuzum yok
Mevla şahit olsun ben seni vurmam
Ben avcı değilim kıyamam sana
Ben vuramam seni sen inan bana
Eğlen biraz nasihatim var sana
Mevla şahit olsun ben seni vurmam
Ne acı ötersin acı var bende
Sen gurbet gezersin çok iş var sende
Fırsatını verme gördüğün yerde
Mevla şahit olsun ben seni vurmam
Zalim olur şu dünyanın insanı
Kayıp etmiş içindeki vicdanı
Avcı olmuş şu dünyanın sultanı
Mevla şahit olsun ben seni vurmam

Annemin yelkeni olsa açsa da gelse
Babamın bir atı olsa binse de gelse
Kardeşlerim yolları bilse de gelse

Bulutlara karış kimse görmesin
Gizli geç yüksekte avcı sezmesin
Yoldaşına söyle sakın ötmesin
Mevla şahit olsun ben seni vurmam

Uçan da kuşlara malum olsun
Ben annemi özlerim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özlerim

Uzak yoldan geldin turnam yoruldun
Hangi avcı yolun kesti darıldın
Dertli kuşlar varken sen de var idin
Mevla şahit olsun ben seni vurmam

Kaynak: Ümit Kaftancıoğlu

Berati der turnam beni bilirsin
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Neden böyle acı acı ötersin
Ben yerdeyim sen yedi kat göktesin
Geri dön n'olursun ben seni vurmam

Sayfa 2889

Ne istersin bu canımdan bıktırdın
Gece gündüz aşk oduna yaktırdın
Çağırıp düşmanım bana baktırdın
Gündoğdu&#8217;ya düşman mısın ezeli

Kaynak: Aşık Berati

Yükü Yükledim Kediye
Yükü yükledim kediye,di le le le
Yara yolladım hediye
Ahbabımız Üftadiye,di le le le
(Bağlantı)
Yar gadan olayım Vanlı
Ben kölen olayım Vanlı
Vardım gittim odasına,di le le le
Mayil oldum edasına
Çok yalvardım anasına,di le le le
Bağlantı
Bahçede ayakta durmuş,di le le le
Müşevreyi dünden kurmuş
Sevdiğimi babam duymuş,di le le le
Bağlantı
Kaynak: Hulusi Seven

Yüreğimin Başı Yangın Yeridir
İstemem ki taçlı dünya güzeli
Sensin bu gönlümün elbet ezeli
Sana sevdam şimdi değil ezeli
Ben ölmüşüm senden ayrı gezeli
Yüreğimin başı yangın yeridir
Beni yakan yar zalımın biridir
Geziyorum sanma bu can diridir
Bu dert beni erim erim eritir
Sabıra mecalim yok ki direnem
Var mı ayrılığa derman eyleyen
Ecel fermanıma bıçak bileyen
Nazlı yarmış cellat deyin vah beni
Yüreğimin başı yangın yeridir
Beni yakan yar zalımın biridir
Geziyorum sanma bu can diridir
Bu dert beni erim erim eritir
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Yüreğimin başı yangın yeridir
Beni yakan yar zalımın biridir
Geziyorum sanma bu can diridir
Bu dert beni erim erim eritir
Söz: Vedat Gündoğdu

Yürek Yarası (Ondurmaz Yakar)
Ondurmaz yakar yandırır bahtın karası
Yıldırımı utandırır hasret narası
Yürek yarası
(Bağlantı)
Bu dert dertlerin hası
Vuslattır tek devası
İlaç neylesin yara
Yürek yarası
Can bedene sitem eder yoktur arası
Kafesinden uçar gider gelse sırası
Yürek yarası
Bağlantı
Her nefese yazı denir olmaz turası
Ancak can ile ödenir aşkın kirası
Yürek yarası
Bağlantı
Kaynak: Abdullah Işılak

Yürekte Yareler Türlü Türlüdür
Gönül niçin ahvalimi bilmezsin
Yürekte yareler türlü türlüdür
Öğüt versem öğüdümü almazsın
Yürekte yareler türlü türlüdür
Eser zülüflerin yellere karşı
Ötüşür bülbüller güllere karşı
(Bülbül figan eder güllere karşı)
Nasıl ağlayayım ellere karşı
(Gel beni ağlatma illere karşı)
Yürekte yareler türlü türlüdür

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 2890

Ah neyleyim karşımızda ölüm var
Ölüm dedikleri kanlı zalim var
Ne ağlayıp ne gülecek halim var
Yürekte yareler türlü türlüdür

Kıraç toprakların anasıyım ben
Sevdalı gelinin kınasıyım ben
Nice Haydar´ların sevdasıyım ben
Sönmez yüreğimin közü be Haydar

Pir Sultan Abdal'ım ben de böyleyim
Emir haktan geldi kime ne eyleyim
Derdim çoktur hangisini söyleyeyim
Yürekte yareler türlü türlüdür

Yaralı yüreğim özlem anası
Bu töreler yıkılası, yanası
Hozalı gelinin son kınası
Umut verir bize bize be Haydar

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Sarp kayalar sevdamıza yol olur
Dağlar çiçek açar, sümbül gül olur
Türkü olur bağlamamda tel olur
Öykümüzü eller yaza be Haydar

Yürekten Yangınım Yandırmadım
Yürekten yangınım yandırmadım ben
Var git aşık var git o ben değilem
Görmedim dünyada hali mi bilen
Uçan kuş değilsin kondurmadım ben
Bir ince yokuşta yolum var benim
Halimi söylemez dilim var benim
Ateşim görünmez külüm var benim
Kimseye sözüm yok kandırmadım ben

Yürü Allı Gelin Yürü
Yürü allı gelin yürü imdat sendedir
Ne söyleseler kabahat bendedir
Evleniyom diye küstün mü bana
Yüzbin gelin alsam gönlüm sendedir
Keklik çıkmış kayaların başına
Oda garip garip öter eşine
Yedi sene düştüm gelin peşine
Şimdi gerilerden bakanlardanım
Kız annende yaylanızı yaylasın
Zalim baban da gurbet eli boylasın
Görenlerde doğrusunu söylesin
Sarılıp boynuma da ağlamadın mı
Beni de yolumdan eğlemedin mi
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Yürü Be Haydar
Sıra dağlar korkutmasın gözünü
Yürü sevdamıza yürü be Haydar
Yüreğime yasla yasla yüzünü
Sesin ekmeğimin tuzu be Haydar
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Söz: Musa Eroğlu

Yürü Bebek Yürü
Yürü bebek yürü yürü rüzgara karşı
Rüzgar dediğin eser geçer
Eken fırtına biçer
Sor kendine nerden geldin
Yolun nerden geçer
Yürü bebem yürü dersim dört dağlısın
Aslını sorarlarsa pirsultanlısın
Dedem çarıklar giyerdi
Demirden bağlı
Yüreği kenger dalında asılı kaldı
Gülücüğün dost selamı
Mihrastır dedemden inadım
Bir sevdadır emdiğim sütünden
Yürü bebem deryalara ceddin aşkına
Sür atını sevdalara dersim dağlarına
Kaynak: H.Hüseyin Demirel

Yürü Bire Fani Dünya
Yürü bire fani dünya
Bu güzellik sana da kalmaz
Dökülür bağların gülü
Çok uzun zamana kalmaz
Geçer gider ömür atı
Duman çöker katı katı
Bu dünyanın saltanatı
Derviş Süleyman`a kalmaz
Tuttuğun dala güvenme

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Gittiğin yola güvenme
Dünya malına güvenme
Çünkü sana bana kalmaz
Fani yolcu fani yürür
Uzağını duman bürür
Can ayrılır beden çürür
Çünkü beden cana kalmaz
Bağdan ayrılır bağbancı
Her cana düşer bu sancı
Buraya gelen yabancı
Hancı gider, hana kalmaz
Ayrılık hayli zül olur
Gül çırpınır, bülbül olur
Mahzuni tozar kül olur
Böyle yana yana kalmaz
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Yürü Bire Yalan Dünya
Yürü bire yalan dünya
Sana konan göçer bir gün
İnsan bir ekin misâli
Seni eken biçer bir gün
Ağalar içmesi hoştur
O da züğürtlere güçtür
Can kafeste duran kuştur
Elbet uçar gider bir gün
Aşıklar der ki nolacak
Bu dünya mamur olacak
Haleb'i Osmanlı alacak
Dağı taşı katar bir gün
Yerimi serin bucağa
Suyumu koyam ocağa
Kafamı alın kucağa
Garip anam ağlar bir gün
Yer üstünde yeşil yaprak
Yer altında kefen yırtmak
Yastığımız kara toprak
O da bizi atar bir gün
Bindirirler cansız ata
İndirirler tuta tuta
Var dünyadan yol ahrete
Coşkun gider salın bir gün
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Sayfa 2891

Karacaoğlan der naşıma
Çok işler gelir başıma
Mezarımın baş taşına
Baykuş konar öter bir gün
Kaynak: Karacaoğlan

Yürü Bre Bol Mezarlık
Yürü bre bol mezarlık
Her yıl da varan varana
Kahrolası koca dünya
Birbirin kıran kırana
Gayri çekemem bu nazı
Kış temsil edemez yazı
Kör olmuş insanın gözü
Gerçeği soran sorana
Mahzuni nedir bu zulüm
Kalmadı takatım halim
En sonunda vardır ölüm
Kendini yoran yorana
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Yürü Bre Hıdır Paşa
Yürü bre Hıdır Paşa
Senin de çarkın kırılır
Güvendiğin padişahın
Onlar da bir gün devrilir
Nemrut gibi anka n'oldu
Bir sinek havale oldu
Davamız mahşere kaldı
Yarın bu senden sorulur
Şah'ı sevmek suç mu bana
Kem bildirdin beni Han'a
Can için yalvarmam sana
Şehinşah bana darılır
Hafid-i Peygamber'im has
Gel Yezid Hüsyin'im kes
Mansur'um beni dara as
Ben ölünce il durulur
Ben Musa'yım sen Firavun
İkrarsız şeytan-ı lain
Üçüncü ölmem bu hain
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Pir Sultan ölür dirilir
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Yürü Bre Kahpe Felek
Yürü bre kahpe felek
Gafil gafil gelme bari
Biz de doğduk ölmek için
Yüzümüze gülme bari
Gafil gelirsin yanıma
Kıyarsın tatlı canıma
Toprak atarsın sineme
Sorucuyu salma bari
Bildim feleksin cihandan
Çıkmaz parmakların kandan
Kurtuluş yok imiş senden
Yiğitlikte gelme bari
Sen bir feleksin sözün yok
Yola gidersin izin yok
Kimi görmeğe gözün yok
Kimisini görme bari
Pir Sultan'ım der hanedir
Bilirm kastın canedir
Her işlerin tersinedir
Bildiğinden kalma bari
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Yürü Bre Osmanlının Ovası
Yürü bre Osmanlının ovası
Dağlarına çadır kurulur bir gün
Kolay mı dağıtmak yiğit yuvası
Bunların hesabı sorulur bir gün
Kapısı uşaklı beyler nicoldu
Yeyip de içtiğin köyler nicoldu
Omuzunda oklar yayalay nicoldu
Korkarım ki yaylar gerilir bir gün
Ağlama Mahzuni yiğit ol nolur
Her akşamın sonu sabahla gelir
Sanma ettiklerin yanına kalır
Sana da bir çorap örülür bir gün

Sayfa 2892

Yürü Bre Yalan Dünya
Yürü bre yalan dünya
Yalan dünya değil misin
Hasan ile Hüseyin'i
Alan dünya değil misin
Ali bindi Düldül ata
Can dayanmaz bu firkata
Bozkurt ile kıyamete
Kalan dünya değil misin
Tanrı'nın aslanın alan
Düldül'ü dağlara salan
Yedi kere ıssız kalıp
Dolan dünya değil misin
Bak şu kaşa bak şu göze
Ciğer kebap oldu köze
Muhammed'i bir top beze
Saran dünya değil misin
Pir Sultan'ım ne yatarsın
Kurmuş çarhını dönersin
Ne konarsın ne göçersin
Duran dünya değil misin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Yürü Bre Yalan Dünya
Yürü bre yalan dünya
Senin ömrün biter birgün
Şu ömür dediğin rüya
Gör beni de yutar birgün
Yüce yüce dağlar aştım
Gah yürüdüm gahi koştum
Turnalara yoldaş düştüm
Garip gönlüm öter birgün
Yar boyamış kaşlarını
Gelir süsler düşlerimi
Kimse bilmez işlerimi
Yar yanıma yatar birgün
Aşık maşukun bulacak
Bu dünya mamur olacak
Hallac-ı Mansur gelecek
Dağı taşı atar birgün

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kime diyem adlarını
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Sen bilirsin yadlarını
O yar aşkın odlarını
Gelir bana satar birgün
Karacaoğlan haylama
Dünyayı boşa paylama
Güzelsiz yayla yaylama
Kızlar halay tutar birgün

Sayfa 2893

Yürü Deniz yürü, bizde geliriz
Kim yiğit, kim korkak bir gün biliriz
Mahir sana kurban, olsun Mahzuni
Sen olmuşsun, yiğitliğin ilk dini
Felekler kudursa, yutamaz seni
Yürü Mahir yürü, dalgan baş olsun
Ardında halkın var, gönlün hoş olsun
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

Kaynak: Karacaoğlan

Yürü Bre Yürü Mervanın Dölü
Yürü bire yürü Mervanın dölü
Alemi ardından güldür de kurtul
Bir gün sorar sana Muhammet-Ali
Adamsan kendini bildir de kurtul
Başıma belalar getirmedin mi
Gizli gizli ömrüm bitirmedin mi
Köşkünü ben yaptım oturmadın mı
Bari sarayımda çıldır da kurtul
Ben ayrı kalamam gül yüzlü dosttan
Haraç aldın ağzımdaki nefesten
Üzülerek yaptım bağ ile bostan
Senin gibilere yoldur da kurtul
Bir kara kargasın gezme bu bağda
Rezil ettin beni senden ziyade
Eğer hıncın inmediyse dünyada
Mahzuni Şerif 'i öldür de kurtul
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Yürü Deniz
Bileğin tunç olsun, nazlı aslanım
Yürü Deniz yürü, bizde geliriz
Zincire sığmayan, tatlı kaplanım
Yürü Deniz yürü, bizde geliriz
Kim yiğit, kim korkak birgün biliriz
Ne güzel yakışmış, tomson dalına
Bu el senin gez, salına salına
Millet satılır mı, katil falına
Yürü Deniz yürü, bizde geliriz
Kim yiğit, kim korkak bir gün biliriz
Aslan'ım, Yusuf'um, canım Sinan'ım
Korum koçalağım, büyük İnan'ım
Sanma üçten beşten, korkup dönenim
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Yürü Dilber Yürü
Yürü dilber yürü saçın saz gibi
Yürüyüşün gelin değil kız gibi vay
Suna boylarına kurban olduğum
Sevdiğim de edalı canan gibi vay
Armut dalda gül bahçede sallanır vay
Şeker olur yer düşer ballanır vay
Sevdiğim de fidan gibi sallanır
Sallanan boyuna kurban olayım vay
Yandan bakışın kaş göz atışın
Dünya malı değer yavrum çalım satışın
Yürü dilber yürü tutum elinden
Tenhalarda saram ince belinden vay
Eğer seni alırlarsa elimden
Dövem gidem kara bağrım taş ilen vay
Armut dalda gül bahçede sallanır vay
Şeker olur yer düşer ballanır vay
Sevdiğim de fidan gibi sallanır
Sallanan boyuna kurban olayım vay
Yandan bakışın kaş göz atışın
Dünya malı değer yavrum çalım satışın
Kaynak: Ahmet Yamacı

Yürü Dilber Yürü
Hey hey yürü dilber yürü ömrümün varı
Eridi kalmadı dağların karı vay vay
Günde onbeş kere gördüğüm yari
Aylar yıllar geçti göremez oldum vay vay
Asmalarda üzüm yosmalarda gözüm
Biraz daha büyüsem çapkınlıkta gözüm
Hey hey yürü Dilber yürü saçın sürünsün
Aç beyaz göğsünü sinen görünsün vay vay
Evvel benim idin şimdi kiminsin
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Sayfa 2894

Şimdi uzaklardan bakan ben oldum vay vay

Dönem gidem kara bağrım taş ile

Asmalarda üzüm yosmalarda gözüm
Biraz daha büyüsem çapkınlıkta gözüm

Bağlantı
Kaynak: Ahmet Yamacı

Emme iş biliyon emme ustasın
Ben biliyom yar için hastasın
Ne şirinsin ne de güzel yosmasın
Asmalarda üzüm yosmalarda gözüm
Biraz daha büyüsem çapkınlıkta gözüm
Aman Arap oğlu
Fırlan bize doğru
Dabancalar dolu
Git gavurun oğlu
Ela gözlerini sevdiğim dilber
Yanağın bağlardan lale getirir
Bu kaş bu göz sen de oldukça
Akıbet başına bela getirir

Yürü Güzel Yürü Saçın Sürünsün 1
Yürü güzel yürü de saçın sürünsün
Eşim aman aman sebeb aman aman gel gel aman
Aç beyaz gerdanı da sinen görünsün aman aman
Aman olsun badeler de dolsun
Bize düşman olan Allah'dan bulsun
Yürü güzel yürü de yolundan kalma
Eşim aman aman sebeb aman aman gel gel aman
Her yüze güleni de dost olur sanma aman aman
Aman olsun badeler de dolsun
Bize düşman olan Allah'dan bulsun

Asmalarda üzüm yosmalarda gözüm
Biraz daha büyüsem çapkınlıkta gözüm

Kaynak: Şemsi Yastıman

Asmalarda üzüm oğlan sendedir gözüm
Biraz daha büyürsem vardır sana sözüm

Yürü güzel yürü saçın sürünsün
Sürünsün de belerine bürünsün
Evvel benim idin şimdi kiminsin
Şimdi karşılardan bakan ben oldum

Kaynak: Ünal Türkmen

Yürü Güzel Yürü Saçın Saz Gibi
Yürü güzel yürü saçın saz gibi
Yürüyüşün gelin değil kız gibi
Suna boylarına kurban olduğum
Aldadışın eda ile naz gibi
(Bağlantı)
Armut dalda kız bahçede sallanır
Şeker olur yere düşer ballanır
Sevdiğim de fidan gibi sallanır
Sallanan boyuna kurban olayım
Camdan bakışın
Kaş göz atışın
Dünya malı değer
Çalım satışın
Yürü dilber yürü tutam elinden
Tenhalarda saram ince belinden
Eğer seni alırlarsa elimden
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Yürü Güzel Yürü Saçın Sürünsün 2

Yürü güzel yürü ömrümün varı
Ağustosta erir dağların karı
Günde on beş kere gördüğüm yari
Şimdi karşılardan bakan ben oldum
Dağbaşında bir topacık kar idim
Gün vurdu da ılgıt ılgıt eridim
Evvel en kıymetli yarin ben idim
Şimdi karşılardan bakan ben oldum
Kaynak: Şükrü Hanlı

Yürü Güzel Yürü Yolundan Galma
Yürü güzel yürü de yolundan galma
Her yüze güleni de dost olur sanma
Ölümden gorkup da geriye durma
Güzelin alnına da yazılan gelir
Garadır gaşların da gözlerin elmas
Gider bu güzellik sende de galmaz
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Sayfa 2895

Fırsat elindeyken de sevdir kendini
Sonradan yüzüne bakanlar olmaz

Ölüm var dönülmez geri
Yürü yavuz atım yürü

Benim yarim gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
Yiğit olan sevdiğinden bellidir
Melil mahzun gezer de eller içinde

Yarim bu gece yoruldu
Kaçırdığıma darıldı
Battı hasır, sarıldı
Yürü yavuz atım yürü

Kaynak: Bilinmiyor

Dağlar geçilmiyor kardan
Aman yok ki candarmadan
Ayrılamam ben bu yardan
Yürü yavuz atım yürü

Yürü Yalan Dünya
Yürü yalan dünya senden usandım
Goncaydım dalında harettin beni
Onulmaz derdime dermandır sandım
Kadir bilmeyene yarettin beni
Firkatin derdine alışamadım
Kavim kardaşımla buluşamadım
Yalan dünya sana çıkışamadım
Bağladın kollarım torettin beni
Uyku yok gözümde yatamaz oldum
Kutnu kumaşımı satamaz oldum
Cüda bülbül gibi ötemez oldum
Ah ile bülbüle zar ettin beni
Kaynak: İhsan Öztürk

Yürü Yalan Dünya
Yürü yalan dünya bunca gamın ne
Yaşamdan umudu keser olmuşum
Güzel idim çirkin gözle görüldüm
Aynada yüzüme küser olmuşum
Aşılmaz engelden aşırdın beni
Diyardan diyara koşturdun beni
En son sevdalattın coşturdun beni
Deli poyraz gibi eser olmuşum
Nurşani'yem bir kenara attılar
Pahalıyken ucuz gibi sattılar
Sonunda hışmedip taşa tuttular
Kalmadı mecalim susar olmuşum
Kaynak: Aşık Nurşani

Yürü Yavuy Atım Yürü
Dağlar yüce, çeşmeler kuru
Yarimin benzi çok sarı
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Peşime düştü takipler
Boynumu bekliyor ipler
Zeybekler seni ayıplar
Yürü yavuz atım yürü
Söz: Sabahattin Ali

Yürüdü (Gittim Mahkemeye)
Gittim mahkemeye arzuhal için
Bey dedi boynunu büktü yürüdü
Bir küfür yedi ki oldu o biçim
Şey dedi boynunu büktü yürüdü
Çekti topukları kahveye vardı
Çürük tabakadan bir tütün sardı
Niceden sonraya garson çağırdı
Çay dedi boynunu büktü yürüdü
Babası yaslandı durdu duvara
Çoban gidiyordu ulu davara
Şöyle döndü baktı apartmanlara
Vay dedi boynunu büktü yürüdü
Gidemedi kaldı kendi yolunda
Kimse yoktu baktı kendi halına
Velhasıl birkaç beyin dölüne
Bey dedi boynunu büktü yürüdü
Mahzuni gerçegi bulmalı insan
Savaşlar olmasın dökülmesin kan
Eğitim kültürle uyansın her can
Aydınlık başını dikti yürüdü
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Yürüdün Mü (Kim İdi)
Yürüdün mü bu işlerin yolunda
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Zikroldu mu erenlerin dilinde
Kim yüzdü erzan dağı gölünde
Salman'a nergizi sunan kim idi
Peygamber kaç sene dünyada durdu
Tacınan hırkayı ya kime verdi
Kim idi Halil'in koyunun sürdrü
Kudret lokmasını yiyen kim idi
Eyleyip Buğz ile söyleme sözü
Kim verdi kim idi kurbanlık kuzu
Ya nere akıyor deryalar gözü
İblisi dergahtan süren kim idi
Ne dedi dünyanın kündünü kurdu
Şeytanın gözüne kim idi vurdu
Sultan Süleyman der ya nerde kaldı
Yemen ellerinde kalan kim idi
Hulusi'yem bu yollara gelin mi
Tarikin kimdir onu bilin mi
On İki İmamlara ikrar verdin mi
Hangi yol doğrudur göre bildin mi

Sayfa 2896

Yürün beyler korkman günümüz doğdu
Alın kaleleri burçları şimdi
Bir savaş edelim Çin Maçin ile
Basın derelere leşleri şimdi
Yürün beyler yürün bade içelim
Girelim meydana candan geçelim
Çalalım kılıcı kanlar saçalım
Taş taş üstü koyman burçları şimdi
Yürün beyler yürün şetler kuşanın
Kılıç çekin düşmanlara döşenin
Başın kesin beyler ile paşanın
Durman hemen çekin göçleri şimdi
Yürün beyler n'ettim kestiler başı
Yedi bin pehlivan bir de binbaşı
Diri tutun gelin yedi kardaşo
Ben elimle kesem başları şimdi
Yürün beyler bahar geldi yaz oldu
Bülbül diye beslediğim kaz oldu
Köroğlu der bu kumanda az oldu
Ayırın bedenden başları şimdi

Kaynak: Aşık Hulusi
Kaynak: Köroğlu

Yürün Aslanlarım Savaş Edelim
Yürün aslanlarım savaş edelim
Buna kavga derler bey ne paşa ne
Haykırıp haykırıp kelle keselim
Seyreyleyin el'ayağı şaşana
Yürüyün beyler cenge harbi çalınır
Eyi kötü bu meydanda bilinir
Kılıç değer adam iki bölünür
Nusret bizim beyler neci paşa ne
Gürzün kösteğini kola takmalı
Arap atı sağa sola yıkmalı
Kargılar mızraklar birden kalkmalı
Fırsat vermen Arap atlar kaçana
Köroğlu der durman edek cengimiz
Bunda belli olsun yiğit hangimiz
Üç saat sürmeli bundan hengimiz
Tarih yazın şu dağlara nişane
Kaynak: Köroğlu

Yürün Beyler Korkman
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Yürüsem Aşkın Bahrinde
Yürüsem aşkın bahrinde
Balı tatsam yar zehrinde
Bir ev alsam pir şehrinde
Oturup kalsam mı bilmem
Aşkın beni derde koydu
Kavlimiz acep bu muydu
İnce bulanık su muydu
Akıp durulsam mı bilmem
Kaynak: Sabit İnce

Yürüyorum (Karlı Dağların Ardında)
Karlı dağların ardında
Yare doğru yürüyorum
Yunus'un feyiz aldığı
Yere doğru yürüyorum
Yürüyorum yürüyorum yürüyorum
Kah atlıyım kah yayayım
Hangi derdimi sayayım
Ben bu alemde rüyayım
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Sayfa 2897

Sırra doğru yürüyorum
Yürüyorum yürüyorum yürüyorum

Yok umudum
Olursa da yüzde bir

Şahballı konmaz göçecek
Dünya fani ölüm gerçek
Kula şefaat edecek
Er'e doğru yürüyorum
Yürüyorum yürüyorum yürüyorum

Kaynak: Abdurrahman Kızılay

Kaynak: Hilmi Şahballı

Yürüyorum Dikenlerin Üstünde
Karanlık bir gece yol görünmüyor
Yürüyorum dikenlerin üstünde
Kara çalı bana aman vermiyor
Yürüyorum dikenlerin üstünde
Güneş erken doğup şafak sökmüyor
Gökteki bulutu söküp atmıyor
Ay karanlık güneş ışık tutmuyor
Yürüyorum dikenlerin üstünde
Sonlanmadı menzil ile durağım
Belki çok yakınım belki ırağım
Yaralandı parça parça ayağım
Yürüyorum dikenlerin üstünde
Yavaş yavaş ilerlerken Kaplani
Benim ile yola çıkanlar hani
Geri dönsem taşa tutar el beni
Yürüyorum dikenlerin üstünde

Yüz Aydı (Mazan Hoyratı)
Dede gene
Yüzde bir
Khal severem yüzde bir (a yar)
Valla(h) her yar vefalı olmaz (ey) umudum gözel
Olursa da yüzde bir (a yar)
Dede gene
Daşlıkta ekin olmaz
Mahzun kayp sakin olmaz (a yar)
Valla(h) dünyanı dört dolandım (ey) umudum gözel
Hiç Kerkük tekin olmaz (a yar)
Baba bugün
Yardı ğam
Deldi bağrım yardı ğam (a yar)
Valla(h) Vefalı yar ararsan (ey) umudum gözel
En vefalı yardı ğam (a yar)
Baba bugün
Ğam yarıdı
Ciğerim ğam yarıdı (a yar)
Valla(h) menim kimin bi kese (ey) umudum gözel
Gece gündüz ğam yarıdı (a yar)
Kaynak: Abdurrahman Kızılay

Kaynak: Hasan Kaplani

Yüz Bin Mihnet İle Bir Bağ Becerdim

Yüz Ay Var

Yüz bin mihnet ile bir bağ becerdim
Yemedim meyvesin el aldı gitti
Ağlar gözyaşımı Ceyhun eyledim
Çalkandı dünyayı sel aldı gitti

Dede gene yüz ay var
Yüz yıldız var yüz ay var
Hergün gördüğüm yarı
Yok umudum
Görmemişem yüz ay var
Dede gene yüz aydır
Kaşlar keman yüz aydır
Öyle bir güne kalmışam
Yok umudum
Her dakkası yüz aydır
Dede gene yüzde bir
Hasa verem yüzde bir
Her yar vefalı olmaz
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Yüz bin dert çekmişim bin dahi gerek
Çok ömür ister ki bir dahi görek
Yarim elden aldı o zalim felek
Hoyrat dost bağından gül aldı gitti
Nazlı yarin kem haberi gelüptür
Dostlar ağlar düşmanlarım gülüptür
Dediler ki dertli Emrah ölüptür
Kimi kazma kürek bel aldı gitti
Kaynak: Ercişli Emrah
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Yüz Dirhemdir
Yüz dirhemdir kuşağımın şeridi
Yüreğimde yağ kalmadı eridi
Telli tavşan seker gelir ovadan
Nerden gelir sevdiğim kömeden
Kaynak: Yöre Ekibi

Yüz Sürüp Secdeye İner Hu Deyi
Mürşit huzurunda ayini Cem'de
Sakiler badeyi sunar hu deyi
Şakıyan bülbüller bağı gülşende
Gülün çevresine konar hu deyi
Muhabbet ehlidir başların tacı
Gerçeğin özüdür hakkın miracı
İnsanlar kıbledir varanlar hacı
Yüz sürüp secdeye iner hu eyi
Gerçek aşık olan gider yolunca
Damla damla bir kaseye dolunca
Bir Mevlana gibi Şemsi bulunca
Pervaneler gibi döner hu deyi
Arayıp da kendi kendin bulanlar
Marifet suyuyla yunmuş olanlar
Bir Ulu Dergah'ta Yunus olanlar
İçer dolusunu konar hu deyi
Daimi'yim gönüllerin nakkaşı
İnkar ehli ile verdi savaşı
Pirlerin pirini Hacı Bektaş'ı
Uyanır seherde anar hu deyi
Kaynak: Aşık Daimi

Yüzbaşıoğlu'na Mektup
Hasret mektubunu sana yazıyom
Oku satırlarım gör benim babam
Ağlamakla gözlerimi süzüyom
Yavruların eder zar benim babam
Ötüyor baykuşlar ıssızdır obam
Yanıyor yüreğim tutuştu sobam
Ne anne ne kardeş haniya babam
Eğlenmek gurbette zor benim babam
Kara toprak seni de mi saracak
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Sayfa 2898

Dost ağlayıp düşmanlarım gülecek
Sefil yavruların öksüz kalacak
Saçtın yüreğime kor benim babam
Bükülmüş kametin dizlerin hani
Eline su veren kızların hani
Kıyamet gömleği bezlerin hani
Emir Allah’tandır sar benim babam
Gülhanım’ın attın Yıldızeli’ne
Bülbül figan eder gonca gülüne
Atam ben ölüyom senin yerine
Kimler cenazeni yur benim babam
Kaynak: Gülhanım Yıldırım

Yüzlerine Baktım Ne Kadar Güzel
Yüzlerine baktım ne kadar güzel
Eğdirmiş kaşların gözlerin süzer
Elinde kalemi ismini yazar
Beni de yanına yaz deyi geldim
Her belikler guluncunda duruşur
Top zülüfler ak gerdanına garışır
Bayrak gelir ganlı kenni barışır
Gedek bizim ele gez deyi geldim
Has bahçanda gonca güller açılmış
Manzarası her tarafa saçılmış
Çok gözelsin sana kıymet biçilmiş
Beni iyi tanı kız deyi geldim
Ne kadar güzelsin güzeller hası
Bülbül güle konmuş geliyor sesi
Aslın neslin bilmem sen kimin nesi
Bir kelime konuş söz deyi geldim
Böyle tahmin ettim onbeşte yaşın
Dudaklar kirazdır inciden dişin
Arasam bulunmaz dünyada eşin
Her ne kadar öğsem az deyi geldim
Toklucuoğlum der de söyler sözünü
Benden başka kimse çekmez nazını
Beni sever isen dönder yüzünü
Döşünde düğmeler çöz deyi geldim
Kaynak: Halit Toklucuoğlu

Yüzüğüm Var Altaşlı
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Yüzüğüm var altaşlı
Al değil mavi taşlı
Gitti yarim gelmedi
Gözlerim ondan yaşlı

Sayfa 2899

Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Yüzüğümün Allı Da Pullu

Haydiri ninna ninna ninna
Gızım ninna ninna ninna

Yüzüğümün allı da pullu kaşı var
Ben garibin şu cihanda nesi var
Hep ellerin yari var eşi var

Fistanım yeşil olsun
Parası peşin olsun
İstemiyom zengine
İlle sevdiğim olsun

Yandım Allah hasretine kavuştur
Ya kavuştur ya sevdamı savuştur

Haydiri ninna ninna ninna
Gızım ninna ninna ninna
Yeşil gey yeşil guşan
Yeşil çimene döşen
Acep iflah olur mu
Senin peşine düşen
Haydiri ninna ninna ninna
Gızım ninna ninna ninna
Cevizim govuk govuk
Ağlarım goyuk goyuk
Yardan selamlar gelmiş
Kar ile buzdan soğuk
Haydiri ninna ninna ninna
Gızım ninna ninna ninna
Kaynak: Mansur Kaymak

Saçım uzun ben saçımı tararım
Yar yitirdim uğrun uğrun ararım
Var mı benim bir kimseye zararım
Yandım Allah hasretine kavuştur
Ya kavuştur ya sevdamı savuştur
Kaynak: Ahmet Altuner

Yüzüğümün Elmas Taşı
Yüzüğümün elmas taşı
Ah durmaz akar gözüm yaşı
Ayrılıktır yar bunun başı
Ah atılır Varna topları
Çekilir Şumnu üstüne
Bir gemim var deryaya kardı
Ah etrafını düşman sardı
Kavuşmamız mahşere kaldı

Yüzüğüm Var Turalı

Ah atılır Varna topları
Çekilir Şumnu üstüne

Yüzüğüm var turalı
Bir yar sevdim buralı
O sürmeli gözlerin
Kıskandırır maralı

Bir gemim var dört direkli
Ah bir annem var taş yürekli
Kavuşmamız pek meraklı

(Bağlantı)
Geliver geliver geli geliver
Arayı da açma geli geliver
Saraycığın çamları
Dumanlıdır dağları
Yar seni sevenlerin
Erir yürek yağları
Bağlantı
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Ah atılır Varna topları
Çekilir Şumnu üstüne
Kaynak: Pembe Şahinel

Yüzüğümün Kaşı Cevahir Taşından
Yüzüğümün kaşı da cevahir taşından
Bu genç yaşta neler neler geçti başımdan
Bir vefasız yar yüzünden oldum işimden
Kesildim günlerdir ekmeğimden aşımdan
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Sayfa 2900

Akarsu bizlere yokluk görünür
Ocağında düştüm de gelmedin imana
Gönlümün yarasını bıraktım zamana
Dilerim sende yanarsın aşkın narına
Derdine deva olsam da varmam yanına
Kaynak: Zekai Aşçıkoca

Yüzüm Süre Süre Dergaha Geldim
Yüzüm süre süre dergaha geldim
Erenler meydanı uludur deyü
Günahımı aldım darına durdum
Kusura bakmayan Ali'dir deyü
Şehzadem var deyü inandım geldim
Arayı arayı dostumu buldum
Gönül kuşunu da avına saldım
Gevher avladığım gülüdür deyü
Cevahir madeni dostun elleri
Seherde açılır bülbül dilleri
Kılavuzla aştım geldim belleri
Menzilim erenler yoludur deyü

Kaynak: Muhlis Akarsu

Yüzünü Sevdiğim Seyrana Çıkmış
Yüzünü sevdiğim seyrana çıkmış
Salınıp gezdiğin yerler ah çeker
Çiçekler selamda boynunu eğmiş
Sallanır selviler güller ah çeker
Salınır seviler ömrüm güller ah çeker
Gözlerin kapatmış Kars'ı Sivas'ı
Edirne İstanbul zilfin pahası
Giyinmiş kuşanmış hasların hası
Giyinmiş yeşili allar ah çeker
Geyinmiş yeşili ömrüm allar ah çeker
Menendin bulunmaz gürcü revanda
Şam'ı Diyarbekir Haleb'i Van'da
Ağalar el pençe beyler divanda
Geda gibi nice canlar ah çeker
Geda gibi nice ömrüm canlar ah çeker
Kaynak: Kemal Kırmızı

Hakisar olmuşum pîrin yoluna
Hiç mi bakman bu garibin haline
Bir baz ile düştüm derya salına
Cevher avladığım gölüdür deyü
Veli'm pire geldin er meydanında
Alış-veriş için kar meydanında
Her ne ister isen var meydanında
Metahım bezirgan malıdır deyü
Kaynak: Aşık Veli

Yüzümüze Gülen Maskeli Dostlar
Yüzümüze gülen maskeli dostlar
Dışı nurdan içi çöplük görünür
Yüküm atlas libas ipek diyenler
Götürdük pazara iplik görünür

Zabah Oldu Gayınnam Geldi
Zabah oldu gayınnam da geldi
Nedür halin gelin hanım dedi
Ah goca ciğeri kediler yedi
Gözün körolsun gelin hanım dedi
Ağşam oldu efendim de geldi
Nedür halin bire hanım dedi
Ah goca ciğeri kediler yedi
Gözün körolsun seni karı dedi
Çağırın imamı muhtarı dedi
Boş kahadımı elime de ve'di
Kaynak: İhsan Ozanoğlu

Zafer Barışın Olacak

Yalan söylenir mi Hakk'ın önünde
Melek barınır mı şeytan bağrında
Gidip yargılansa hak divanında
Bütün işlerinde terslik görünür

Daha bebektir kundakta
Evde okulda sokakta
Güneş doğdukça şafakta
Benim kavgam yaşayacak

Herkes sevdiğini almış yanına
Kuvvetli zayıfın okur canına
Bir telaştır düşmüş dünya malına

Sömürenler var oldukça
Yüreklerde nar oldukça
Halkımda bu zar oldukça
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Benim kavgam yaşayacak
Fabrikalar posta posta
Tarlalarda ağustosta
Madendeyse Ahmet usta
Benim kavgam yaşayacak
Sahtekarlar bitmedikçe
İktidardan gitmedikçe
Bilincim de yitmedikçe
Benim kavgam yaşayacak
Her gün zehir soluyorsak
Binlerce genç ölüyorsak
Bu gerçeği görüyorsak
Benim kavgam yaşayacak
Can kurbandır cananlara
Yürek harmanlayanlara
İlhami der halkta sıra
Benim kavgam yaşayacak
Zafer barışın olacak
Kaynak: İlhami Arslantaş

Zahide'den Arapoğlu'na
Arapoğlu derler gayetten atik
Gözleri kapkara kaşları çatık
Gitte Mustafa'dan bir haber getir
Bastığın yerlere kurbanım Fatik
Ağlayarak yayığımı yayarım
Yarim gitti günlerimi sayarım
Çıksa Büyüköz'e mendil sallasa
Islık çalsa ıslığını duyarım
Coşkunada deli gönül coşkuna
Zahide aşkından döndü şaşkına
Sensiz yapamıyom Arabınoğlu
Görün hele gel de Allah aşkına

Sayfa 2901

Çiçek Dağı döktü m'ola gazeli
Dolaştım alemi gurbet gezeli
Bulamadım Zahide'den güzeli
Gurbet ellerinde esirim esir
Zahide kurbanım hep bende kusur
Eğer anan seni bana verirse
Nemize yetmiyor el kadar hasır
Kaynak: Aşık Arap Mustafa

Zahidem -OrjZiyaretten çıktım Cender'in özü
Kum gibi kaynıyor Zahidem gözü
Aslını sorarsan asalet yerden
Hacı Büro'lardan Memed'in gızı
Hezeli de deli gönlüm hezeli
Çiçekdağı döktüm'ola gazeli
Nice memleketler gezdim dolaştım
Bulamadım Zahide'den güzeli
Ayınan doğarda gününen aşar
Zahidem görenin tedbiri şaşar
Diken arasında kalmış gül gibi
İyinin kaderi kötüye düşer
Çeşmenin başında yunak daşısın
Gökte dönen tek turnanın eşisin
Ceren avcın ben olayım Zahidem
Elli kızın yüz gelinin başısın
Zahidem gurbanım n'olacak halim
Gene bir laf duydum kırıldı belim
Gelenden gidenden haber sorarım
Dediler bu hafta oluyor gelin
Kömür gözlüm al eline kalemi
Ben söyleyim yaz başıma geleni
Fukara deyip de seni vermezler
Hani göster açlığından öleni

Kaynak: Aşık Arap Mustafa

Zahidem
Zahide kurbanım n'olacak halim
Yine bir laf duydum kırıldı belim
Gelenden gidenden haber sorarım
Zahidem bu hafta oluyor gelin
Hezeli de deli gönül hezeli
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Kurban olam Alişen'e Hacı'ya
Çeşmenin başına gelen sucuya
Çıktım Büyüköz'e seyran eyledim
Düşemedin eyice bir gocaya
Zahidem kurbanım dardayım dağdan
El eder Zahidem karşıki bağdan
Derdin beni del'ediyor Zahidem
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Kâhkülüne sürmüş kokulu yağdan
Kay'altında olur bağın iyisi
Bağda biter kirazınan gayısı
Birde dayısına söyleyim dedim
Yoğumuş ki Zahidemin dayısı
Gurbet ellerinde esirim esir
Affeyle sevdiğim bendedir kusur
Kadir Mevlam seni bana verirse
Nemize yetmiyor el kadar hasır

Sayfa 2902

Bundan sonra bu perişan halime
Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Ağular katıldı yediğim aşa
Mendiller yetmedi akan gözyaşa
Bağrımı deldirdim ben kara taşa
Kader böyleyimiş kime ne deyim
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

Zalım Felek Onu Çok Görme Bana

Anası kürt kızı nemner bacısı
Çıkarmı yürekten yarin acısı
Çıktım Büyüköz'e seyran eyledim
Kırıldımı köyünüzün sucusu

Zalım felek onu çok görme bana
Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan
Sıtk ile bağlıdır canım canana
Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan

Şu yalan Dünya'da sürmedim sefa
Anamdan doğalı çekerim cefa
Benide bir soran olursa deyin
Hacı Ahmetli'den Garip Mustafa

Engindir duyulmaz figanım sesim
Açıktır o yare gönül kafesi
Yaşarken aldığım havam nefesin
Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan

Aslımı sorarlar Çiçekdağ'lıyım
Felek kırdı kollarımı bağlıyım
Bir soran olursa söyleyin adım
Hacı Ahmetli'den Arapoğlu'yum

Akarsu ateşim yanar tüterse
Aşkın gülü yüreğimde biterse
Ayırsın feleğin gücü yeterse
Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan

Kaynak: Aşık Arap Mustafa

Kaynak: Muhlis Akarsu

Zahit Bizi Taneyleme

Zalım Poyraz (Gazi'nin Ağıdı)

Zahit bizi taneyleme
Hak ismin okur dilimiz
Sakın efsane söyleme
Hazrete varır yolumuz

Gıcılar da kahpe poyraz gıcılar
Gazi'nin içine çökmüş acılar
Su yolunda suya giden bacılar
Varın Gazi'nin hanıma söyleyin

Sayılmayız parmak ile
Tükenmeyiz kırmak ile
Başkasından sormak ile
Kimse bilmez ahvalimiz

Özburun dereleri de bir derin dere
Ellemen Gazi'me her yanı bere
Elin ki araba benim ki heybe
Körpe guzularım galıyo evde

Erenlerin çoktur yolu
Cümlesine dedik beli
Gören bizi sanır deli
Usludan yeğdir delimiz

Özburun'la şu Afyon'un arası
Bu derenin ardı selvi sırası
Muradını alamadan dünyadan
Onulmaz bu yüreğimin yarası

Kaynak: Muhyi

Kaynak: Ramazan Punar

Zalım Felek Balta Vurdun Belime

Zalım Poyraz Gıcım Gıcım Gıcılar

Zalım felek balta vurdun belime
Sam mı değdi bağda biten gülüme

Zalım poyraz gıcım gıcım gıcılar
Yüreğime düştü goygun acılar
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Sayfa 2903

Su yolunda suya giden sucular
Sucular içinde yarim var benim

Bugünün de elbet sabahı vardır
Hele gün ışığı ağarsın zalım

Adaçal üstünde bir ulu yatır
Tatilden tatile balkona otur
Gurbanın olayım topacık gelin
Bir gecelik olsun goynunda yatır

Aşımızda döner üleşe kuzgun
Bastığın şu topraklar sana kızgın
Koskoca dünyaya sığmayan azgın
Ama bir mezara sığarsın zalım

Balkona çıkmış da bir gelin gezer
Almış kalemini hep güzel yazar
Çeşmenin başında iki cazı var
Allah'ın yazdığı yazıyı bozar

Özdil'im dünyayı topa tutanlar
Balinalar gibi balık yutanlar
Silahlar üretip bomba atanlar
Bütün insanlığa zararsın zalım

Saçını yumuş da zülfünü tarar
Gel bi sarılalım boyumuz garar
Beni kor da bir kötüye varırsan
Vallahi sevdiğim kendine zarar

Söz: Dursun Özdil

Zalim (Girdabı Dert Oldum)

Zalifim (Asker Oldun Vatana)

Girdabı dert oldum ben bu aşk ile
Beni hicran ile doldurdun zalım
Sen halım bilmezsen yadlar ne bile
Gonca güllerim soldurdun zalım

Asker oldun vatana (Zalifim)
Gidiyon mu kıtana (Zalifim)
Kışla boyu yol boyu (Zalifim)
Adam ederler toyu (Zalifim)

Akar gözyaşlarım benzer sellere
Kimseler düşmesin böyle hallere
Derdimi söylerim dertli kullara
Delip şu sinemi deldirdin zalım

(Bağlantı)
Kazak ördüm ağladım (Zalifim)
İlmek ilmek bağladım (Zalifim)
Seni gelecek diye (Zalifim)
Tandır sacı yağladım (Zalifim)

Ne olur merhamet eyle halıma
Geçti devran gazel düştü dalıma
Seni terkeylemek düşmez yoluma
Aklımı fikrimi aldırdın zalım

Kaynak: Halit Rifat Aydemir

Sizin köyün arası (Zalifim)
Bende gönül yarası (Zalifim)
Babam beni verecek (Zalifim)
Yüzbin başlık parası (Zalifim)
Bağlantı
Çorak dere sazaklı (Zalifim)
Gelir yeşil kazaklı (Zalifim)
Ben sana yarim demem (Zalifim)
Sizin köyler tuzaklı (Zalifim)
Bağlantı
Kaynak: Burhan Gökalp

Zalim
Her günün bir hükmü vardır unutma
Zamana da boyun eğersin zalım
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Hüsnün nakşolunmuş benzer mushafa
Bir niyazım bedel yüz bin tavafa
Çok yalvardım yar gelmedin insafa
Beni bu dert ile öldürdün zalım
Daimi'yim eyvah beni ah beni
Nazlı canan sor kerem et gah beni
Eriştirsin maksuduma Şah beni
Gah ağlattın gahi güldürdün zalım
Kaynak: Aşık Daimi

Zalim Avcı Vurdu Beni
Zalim avcı vurdu beni
Kırdı kanadımı kolumu
Yavrularımla bu dağda çevirdiler yolumu
Böyle midir avcıların serkarı serkarı
Koltuğundan yaralanmış ağlıyor zarı zarı
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Sayfa 2904

Bu dağda bir ceylan gezer yavrum diye

Sineme de bir velvele salmadan

Kaynak: Cemil Cankat

Çekmediğim bir meşakkat var mıdır
Ah eylemek deyin bana ar mıdır
Soran yoktur dert çekmesi zor mudur
Sinem dertli bir tutarım kalmadan

Zalim Dünya Sana Yok Minnetim
Zalim dünya sana yoktur minnetim
Sen ki güldürmedin dert oldun bana
Bilmem kimleredir süsün ziynetin
İnan yok gözümde terk oldun bana
Göster dünya bana dertsiz bir insan
Var mıdır ki sende her daim kalan
Yüce mevlam bile diyor ki yalan
Gerçek bile olsan sirk oldun bana
Sana mı kızayım yoksa şansıma
Yoksa hep ağlatan kara bahtıma
İsyan mı edeyim alın yazıma
Seni taşıyamam yük oldun bana
Ellerin var en azından vatanı
Gonca gülün bile üç günlük bağı
Bana vatan oldu almanın eli
Her nedense dünya kıt oldun bana

Tam yıl oldu sıraladım dertleri
Girdi vücuduma ecel kurtları
Terkedeyim memleketi yurtları
Kışım geldi yapraklarım solmadan
Saltanat süren var saray katında
Dertli gönlüm gam kederle yatanda
Sayan var mı günü bilmem yatakta
Kurtar mevla ecel beni bulmadan
Dert kalmadı sinem üzre toplandı
Gönül kuşu kafesine saplandı
Çok kıymetsiz yerde kaldı yıprandı
Dertli Noksan bu dünyada gülmeden
Kaynak: Hodlu Noksani

Zalim Felek Vurdu

Boşuna mı ağlar sana her gelen
Aldığın bir ömür verdiğin elem
Senden bana kalan üç arşın kefen
Bir de bir kabristan yurt oldun bana

Yalim felek yanlız bir beni gördü
Vurdu ciğerimden dost gel al beni
Senden başka kimim kimim vardır efendim
Esen yellerinen yar gel al beni can gel al beni

Kaynak: Ünal Akbaba

Böktüm mervanların işkencesinden
Hem iki yüzlü iki dillisinden
Ancak Hüseyin çeker yar yar dert sinesinden
Göndersen lokmanı yar gel al beni can gel al beni
Ancak Hüseyin çeker gam sinesinden
Göndersen lokmanı Pir gel al beni can gel al beni

Zalim Felek Değirmenin Döndü Mü
Zalim felek değirmenin döndü mü
Bağın bahçen sular ile doldu mu
Ben yaparım sen yıkarsın bendimi
Döne döne nöbet bize geldi mi beyler
Yüce dağdan indirdiler al ile
Kollarımı bağladılar şal ile
Elin gönlü dünya dolu mal ile
Benim gönlüm suna boylu yar ile
Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan

Zalim Felek Nasıl Durdun Kahrıma
Zalim felek nasıl durdun kahrıma
Bilmem bana neler verdin almadan
Tezden zehir kattın gönül bahrime
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Kime bacı kardeş dedik olmadı
Dar gününde elin elin tutuk olmadık
Gönül dost aradı yar yar sadık bulmadı
Meğer dostum sensin dost gel al beni can gel al beni
Dost Fezayi yandım yandım cenanım
Ben senin aşkına oy oy kandım cenanım
Yaşamaya ümüt ümüt yoktur cenanım
Sazım bana taput yar gel al beni can gel al beni
Yaşamaya ümüt ümüt yoktur cenanım
Sazım bana taput Pir gel al beni can gel al beni
Söz: Aşık Fezayi
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Zalim Gurbet (Gidek)
Şu zalim gurbetten bıktım usandım
Sevdiğim bu elden göçek de gidek
Sıla hasretinden kül olup yandım
Kuşlar gibi gökte uçak da gidek
Ortaköy Çorum'a yakın mı yakın
Hattat ovasından öteye bakın
Vardım ki tarlada kurumuş ekin
Dökülmüş taneler biçek de gidek
Aşar mı yolumuz borandan kardan
Haşimi bir haber gelmedi yardan
Gidelim sevdiğim geçtim bu kardan
Yayla sularından içek de gidek

Sayfa 2905

Su yolunda suya giden bacılar
Bacılar içinde yarim var benim de
Emirdağ'la şu Urfa'nın (Afyon'un) arası
Emirdağ'ı ardın selvi sırası da
Muradımı alamadım dünyada
Onulmaz bu yüreğimin yarası da
(Anam yarası)
Kaynak: Tayfun Eryılmaz

Zalimden Öte (Yerden Göğe)
Yerden göğe kadar haklısın kat kat
Dene bir cevrini zulümden öte
Duysun edebiyat tanısın lügat
Yazsın unvanını zalimden öte

Kaynak: Aşık Haşimi

Zalim Kader (Beni Bu Hallere)
Beni bu hallere koyan
Kötü kader zalim kader
Gel de bu hayata dayan
Kötü kader zalim kader
Hayat denen er meydanı
Damarda kurudur kanı
Bulgurunda pişmiş sonu
Kötü kader zalim kader
Bileziği nerden takam
Elin elinemi bakam
Kurtulmaz ki borçtan yakam
Kötü kader zalim kader
Çoluk çocuk rezil olduk
Sebze meyve hava aldık
Bu sene kurbansız kaldık
Kötü kader zalim kader
Gül Ahmet'im vur sazına
Can dayanmaz avazına
Mahcup eder el kızına
Kötü kader zalim kader
Kaynak: Gül Ahmet

Zalim Poyraz 1
Zalim poyraz gıcım gıcım gıcılar
Yüreğime düştü goygun acılar da
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Sabit hayalini çek gözlerimden
Çıkar şu resmini sök gözlerimden
Vefasız aşkını dök gözlerimden
Araf görülmesin selimden öte
Ara köhneleri meyhaneleri
Dolaş izbeleri viraneleri
Tanı aşk uğruna divaneleri
Derbeder var mıdır halimden öte
Nazarın kadrimi çok ucuz biçti
Varlı yok arası belki de hiçti
Ömrüm sokağında gelgitle geçti
Lütfuna ermedim talimden öte
Söyle ki ötmesin çekmesin kaygı
Deryada damladır ondaki duygu
Yok mudur bülbülde aşığa saygı
Ah u zar etmesin dilimden öte
Gün gelir Safi de niyazdan bıkar
Öfkesi sabrının bendini yıkar
İsyankar sedası ayyuka çıkar
Öte dur köyümden ilimden öte
Kaynak: Cemal Safi

Zaman (Pir Sultan Abdal Hicivi)
Hey ağalar Türk’e cevap bulunmaz
Darılıp ağzını açtığı zaman
Değme şeyle karşısında durulmaz
Darılıp köpüğün saçtığı zaman
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Türk değil mi şu alemin eşeği
Eşek değil belki itten aşağı
Hararlara sığmaz olur taşağı
Minnet üzerine düştüğü zaman

Sayfa 2906

Türk’ün aklından gitmez hiç güman
Hak ona nasip etmez din ile iman
İmansız ahrete gittiği zaman
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Horoz gibi çöplüklerde eşinir
Salyanacı gelmiş deyü düşünür
Uyuz olmuş tilki gibi kaşınır
Sakalına sirke düştüğü zaman
Nice bilür öküz ile ineği
Fark eylemez karpuz ile keleği
Pek söylersen hiç işitmez kulağı
Sırmalı çarığı taktığı zaman
Hayırını ihsanını kestirir
Hırsa gelse kaba yeli estirir
Korkmaz Haktan pirin astırır
Yalanla şahadet ettiği zaman
Zebun iken gürün Türk’ün yüzünü
Yüz verip de alıştırman yüzünü
Evliyalar gibi söyler sözünü
Bağrı yanıp zebun düştüğü zaman
İnada musırdır asla yorulmaz
Söze başlayınca ağzı yorulmaz
Hak korkusu yoktur karşı durulmaz
Öküze gaddare vurduğu zaman
Benim sözüm nasihattir tutana
Hem de gevher olur alıp satana
Türk kısmında edep yoktur utana
Yüzünün hicap perdesi kalktığı zaman
Türk’ün Türk nişanı gitmez özünden
Hicap perdesi de kalkmış yüzünden
Alem bir yan olsa dönmez sözünden
Ayağına çarık taktığı zaman
Ayağına çeker ........ çarığı
Hiç gitmiyor ökçesinin yarığı
Osmanlı dan yiyicisi sırığı
Tabanı dibine değer kaçtığı zaman
Gene akranını bulur görüşür
Mahallinde inad ile yarışır
Burçak öküz gibi gidişir
Tarhana çorbasın içtiği zaman
Pir Sultan Abdal’ım bu sözüm tamam
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Zaman Bela (Bir Gün Olsun)
Bir gün olsun sözlerinden
Haysiyetin eksilmesin
Bir gün olsun yüreğinden
Merhametin eksilmesin
Zaman bela başımıza
Kim inanır yaşımıza
Ölüm belli ki kapımıza
Azrail’den önce gelir
Tek bir şeyin önemi var
O da zaman başa bela
Sevdiğine son bir kez bak
Belki zaman sana bela
Kaynak: Servet Kocakaya

Zamana Uymasını Bil
Zaman sana uymaz boşa çalışma
Gel gardaş zamana uymasını bil
El aklıynan gezip boşa dolaşma
Gel gardaş zamana uymasını bil
Dost dost dost dost dost
Biraz da kendine gelmesini bil
Dost dost dost dost dost
Gel gardaş zamana uymasını bil
Dost dost dost dost dost
Her yörüyen il eline gidiyo
Bilmem okudun mu ilim ne diyo
Dedesini torunları ye diyo
Gel gardaş zamana uymasını bil
Dost dost dost dost dost
Çocuğun yüzüne gülmesini bil
Dost dost dost dost dost
Gel gardaş zamana uymasını bil
Dost dost dost dost dost
Datli gonuş dinlesinler sözünü
Gül ki gören seyresin yüzünü
Zaten hak biliyo senin özünü
Gel gardaş zamana uymasını bil
Dost dost dost dost dost
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 2907

Aynı hakkın eşit olmasını bil
Dost dost dost dost dost
Gel gardaş zamana uymasını bil
Dost dost dost dost dost

Evveli kulluktur ahiri sultan
Doğup dolunandır nurun makbulu

Cehalet şu bana neler eylidi
Boş yere bağladı boşa eyledi
Garip bu sözleri sana söyledi
Gel gardaş zamana uymasını bil
Dost dost dost dost dost
Sana söylenenin duymasını bil
Dost dost dost dost dost
Gel gardaş zamana uymasını bil
Dost dost dost dost dost
Biraz gulak verip duymasını bil
Dost dost dost dost dost

Zamane Tekerlemeleri

Kaynak: Neşet Ertaş

Zamandır (Bak Efendim)
Bak efendim hoş ilkbahar erişti
Buz eriyip sulandığı zamandır
Lale sünbül gül menekşe yetişti
Bülbüllerin dillendiği zamandır
Çayır çimen mis kekikler yüzünde
Safa bulur gönül bahar yazında
Acep n'aller olur komşu kızında
Kirazların allandığı zamandır
Altın başak nazlı nazlı sallanır
Gün vurdukça çiçekler hep allanır
Ondördünde bilder dudak ballanır
Süt gaymağın ballandığı zamandır

Kaynak: Kul Fakir

Elde darbeli matkap
Hazine dolu kap kap
Yetiş sen de bir şey kap
Tap tap tap
Darbelidir demokrat
Yorgun düşmüş bürokrat
Hukuk mu lazım yırt at
Sat sat sat
Çorba taştı kaşık yok
Çocuk doğdu beşik yok
Güneş battı ışık yok
Tok tok tok
Uzaklaştık hizadan
Baş kurtulmaz kazadan
Şef beklenir fezadan
San san san
Hak mı istersin benden
Biri benden beş senden
Bozdur da ye kesenden
Sen sen sen
Benim seçtiğimi seç
Su bulanık dağdan geç
Sana yakışmıyor taç
Kaç kaç kaç

Kaynak: Aşık Emiri

Zamane Cahili
Zamane cahilin yanına varma
Cahil-i nadana sırrını verme
O seni görmezse sen onu görme
Budur bu alemde halın makbulu
Hal içinde haller vardır görürsen
Eğer bu sözümden ibret alırsan
Hak kelamı fark eyleyip bilirsen
Al-i imran okur dilin makbulu
Kul Fakir'im bizde geldik o şardan
Getirip götüren ol şah-ı merdan
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Dersine iyi çalış
Yapın derine dalış
Milli hasıla bölüş
Çüş çüş çüş
Mirası kalmış kaftan
İçindekiyse koftan
Sözleri kokar küften
Ten ten ten
Dini konuda üstat
Magazin ona fırsat
Ziynet üstünde kat kat
Tat tat tat
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Dilinde var soykırım
Acep kaçıncı sürüm
Sanki zekada yarım
Kim kim kim
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Zamanede Bir Hal Gelmesin Başa
Zamanede Bir Hal Gelmesin Başa
Ahdı Bütün Sadık Bir Yar Kalmamış
Efendim, Tabibim, Cananım
Kalleş Yar Olana Dost Demem Haşa
N'olacak Muhannet Meydan Görmemiş
Ben Bir Yar İsterem Derun-U Dilden
Sarfede Varını Geldikçe Elden
Efendim, Tabibim, Cananım
Beni Setreyleye Abudan Elden
Her Yüze Gülen Yar Olmuş Olmamış
Hüseyin Beyhude Ah Etme Naçar
Bir Kapı Örterse Birini Açar
Efendim, Tabibim, Cananım
Buna Dünya Derler Hepisi Geçer
Hangi Günü Gördün Akşam Olmamış
Kaynak: Kul Hüseyin

Zamanedir Dostlar Zamane
Zontadır eşe dosta selam vermiyor
Düğünde bayramda hatır sormuyor
Dostluk bir nimettir bunu bilmiyor
Zamanedir dostlar zamane gücenmeyelim
Bazen metal takılır bazen pop
Ortama uymaz oturur kalkar hop hop
Atalarımız derdi ki zırzop
Zamanedir dostlar zamane gücenmeyelim

Sayfa 2908

Toz oldu dönmenin zamanı geçti
Seni seven yorgun yaralı gönlüm
Yoz oldu dönmenin zamanı geçti
Sevdiğim ben artık bana gereğim
Sen değilsin benim bir tek ereğim
Gayrı hasretinden yanan yüreğim
Köz oldu dönmenin zamanı geçti
Yiğit'i aradım kendi dağımda
Güldürmedin beni gençlik çağımda
Güller kopardığın gönül bağımda
Güz oldu dönmenin zamanı geçti
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

Zamanı Geldi (Bahar Geldi)
Bahar geldi çayır çimen yürüdü
Yaylaya göçmenin zamanı geldi
Dağlar yeşil giydi karı eridi
Suyundan içmenin zamanı geldi
Çok şükür bu yıl da erdik bahara
Gülü gördü bülbül başladı zara
Açıldı sinemde bin türlü yara
Yine dert açmanın zamanı geldi
Pınarı var ormanı var gölü var
Çiğdemi var çiçeği var gülü var
Arısı var peteği var balı var
Bunları seçmenin zamanı geldi
Hüdai zamanın geçer boşuna
Kuşlar bile hep kavuştu eşine
Şimdi bu mevsimde dağlar başına
Yar ile kaçmanın zamanı geldi
Kaynak: Aşık Hüdai

Zamanı Geldi (Bülbül Ne Yatarsın)

İlkel sanıp yemez lahmacunu kebabı
Hiç tanımaz bilmez sevabı
Lazım değilken verir cevabı
Zamanedir dostlar zamane gücenmeyelim

Bülbül ne yatarsın yaz bahar oldu
Çağrışıp ötmenin zamanı geldi
Serviler yeşerdi çiçekler doldu
Cana can katmanın zamanı geldi

Kaynak: Haşim Koç

Benim yarim yanakları allıdır
Ak elleri deste deste güllüdür
Dertli olan bakışından bellidir
Her derdi atmanın zamanı geldi

Zamanı Geçti
Ey sevdiğim bana geldiğin yollar
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Firkatle ağlayıp şevkle gülünce
Gözümden dökülen yaşı silince
Bir dilberin elin ele alınca
Yaylaya çıkmanın zamanı geldi
Aşık Gevheri de gider dostuna
Gidi rakiplerin bize kastı ne
Evvel bahar çayır çimen üstüne
Sarılıp yatmanın zamanı geldi

Sayfa 2909

Meğer sen yarattın bu merhem tuzu
Bunca sızlatılmaz bir yanık kuzu
Sevdiğim unutma verdiğin sözü
Pınarın çeşmenin zamanı geldi
Yıllardır içimde bir kuzu meler
Gönlü Ferhat olan dağları deler
Böylelikle bitmez bu uzun yollar
Dört nala koşmanın zamanı geldi

Kaynak: Aşık Gevheri

Zamanı Geldi (Ne Yatarsın)
Ne yatarsın deli gönül
Koşmanın zamanı geldi
Karğun seli gibi hey can
Taşmanın zamanı geldi
Gül yaprağı narin narin
Ol gülün sevdası derin
Bülbülü bağa gönderin
Coşmanın zamanı geldi
Bahar geldi tüm dağlara
Bir figan düştü bağlara
Cemre gibi şol toprağa
Düşmenin zamanı geldi
Haber salın dört bir yana
Haber dönsün gelsin bana
Aşk derdiyle yana yana
Pişmenin zamanı geldi
Ses ver bu Ferman Baba’na
Sesin gitmesin yabana
Kara öküzü sabana
Koşmanın zamanı geldi
Kaynak: Ferman Baba

Zamanı Geldi (Yine Bahar Oldu)
Yine bahar oldu bulandı çaylar
Kalkıp da geçmenin zamanı geldi
Heves köprüsünü sır yaylasını
At binip aşmanın zamanı geldi
Es bre gözünü sevdiğim rüzgar
Gel beni aşkınla daha çılgın sar
Muhabbet köşkünde yine cümbüş var
Çalıp da coşmanın zamanı geldi
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Seyyahi'nin sevdasında hile yok
Yar senin hasretin içimde bir ok
Senin için çektiğim çok çile çok
Yollara düşmenin zamanı geldi
Kaynak: Sefil Seyyahi

Zamanı Gelir
Üzülmeyin sonu ne olur diye
Hesap sorulmanın zamanı gelir
Bilmem bu ayrılık gayrilik niye
Sıkı sarılmanın zamanı gelir
Hainlerin maksatları sezile
Zayıf ezmek isteyenler ezile
Dolambaçlı olsa bile menzile
Dostlar varılmanın zamanı gelir
Ezilmişin dostu ise Mahrumi
Barıştırır küstü ise Mahrumi
Ölü gibi sustu ise Mahrumi
Tekrar dirilmenin zamanı gelir
Kaynak: Aşık Mahrumi

Zamanı Var
Gençliğinin kıymetini
Bilir amma zamanı var
Büyüğüne hürmetini
Verir amma zamanı var
İçtiğin şarabın tadın
Bülbül misli bu feryadın
İnce o dört harfli adın
Kalır amma zamanı var
Kaynak: Sabit İnce

Zamanın Derdi
07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Saman alevlerini kutup yıldızı sanır
Naehilin elinde oyuncak olmuş kalem
Mekanlar hücre gibi komşusunu kim tanır
Hatlar kısa devreli ulaşmaz oldu selam
Ölsen koca şehirde boğulsan bir nehirde
Belini bükmüş dertler çare arar zehirde
Yalnızlık adaları biçare ve kahırda
Kalp iki söze hasret yas mı tutuyor kelam
Her yönden eser rüzgar şekil verir fidana
Sınırından kovduğun kalkıp girmiş odana
Sözde reçete yazan yabancıdır sedana
Ağlanacak halime kalkıp da nasıl gülem
Önce çamur atılır bir sipere yatılır
Denizden suyu içip sonra balık tutulur
Domuz da pazar bulur salyangoz da satılır
Gücüm yetişse bugün bu fermanı ben delem
Dünya arenasının zaptiyesi boğalar
Kazdıkları kuyuya dilerim ki sığalar
Ne zalim abat olur ne kurtulur ağalar
Malkoç Ali yaz haykır ister bir kişi kalam
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Sayfa 2910

Bırakın Da Akarsular Yol Alsın
Değmeyin Bebeğe Doğup Ağlasın
Yaralı Gönlüme Bir Tas Tuz Basın
Konuşan Dillerin Zamanıyım Ben
Çelik Bir Bedene İşlemez Kurşun
Bir Çocuğun Canı Acep Kaç Arşın
Kan Kokar Toprağım Çok İyi Düşün
Bu Yalan Kulların Zamanıyım Ben
Karakuşlar Gibi Gökte Uçana
Dur Diyenler Olur Giden Zamana
Bir Ehli Sohbette Kendin Bilene
Konuşan Tellerin Zamanıyım Ben
Kaynak: Hüseyin Karakuş

Zamansız Şehire Dönmek
Sonunda ayrılmak var mıydı
Aşka boyun eğmek var mıydı
Geceleri uyku bölmek
Yerli yersiz aşka gelmek
Zamansız şehire dönmek

Zamanında Ağarmadın

Kaynak: Yavuz Bingöl

Zamanında ağarmadın
Beni yalancı çıkardın
Her gün kalbime saplandın

Zamansız Uyanıyordum Uykulardan

Dert yüküm çok ağırlaştı
Saçlarım birden kırlaştı
Buna aynalar da şaştı
Artık sana kızacağım
Seni tek tek yolacağım
Bahtım kara saçım beyaz
Gamlı geçti gene bu yaz
Kadir Mevlam güldür biraz
Dost ömrüm dost
Kaynak: Mustafa Dişli

Zamansız uyanıyordum uykulardan
Sensiz yalnızlığım içimi üşütüyordu
Sevdamın sesini arıyordum sessiz
Anlıyordum adını koyamıyordum
Mekansız gülüyordum koca eceme
Seninle hem de en derinden yüreğime
Sevdamın gülüşünü arıyordum mahzun
Anlıyordum adını koyamıyordum
Dertsiz ağlıyordum kendime her gece
Derdim sendin yandığım da koca ece
Koca Nur’umu arıyordum narsız
Anlıyordum adını koyamıyordum

Zamanıyım Ben

Kaynak: Sinan Oğuzhan

Beşinci Mevsimin Açmış Gülleri
Nerde Kalmış Hani İnsan Değeri
Kefende Gözü Yaşlı Anaların
Yeniden Doğmanın Zamanıyım Ben

Zandalya Getirin Gelin Otursun
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Zandalya getirin gelin otursun
Çığrın gızın anasını eksiğini görsün
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Bitmeyen işleri felek bitirsin
(Bağlantı)
Meleğim meleğim allı meleğim
Düşmanımız çoktur seni göreyim
Dolaştık da geldik bağdan bahçeden
Ellerin çıkmasın altın akçeden
Çeyizin toplansın gümüş bohçadan
Bağlantı
Geldiğimiz yollar bağlar arası
Gızım gelin oldu deyi ağlar anası
Eline yakışmış gelin gınası
Bağlantı
Ağbeyim kır atı çayıra bağlasın
Gır at kişnedikçe anam ağlasın
Şu benim gönlümü kimler eylesin

Sayfa 2911

Arif olan bilir aşkın halini
Mevlam var eylemiş hup kemalini
Hamdülillah gördüm dost cemalini
Zannettim cennete girdim bu sabah
Arif olan ancak çözer bu bağı
Çeşmimin surürü gönül durağı
Çok şükür şen oldu aşkın otağı
Erenler gülünü derdim bu sabah
O sultandır ben olmuşum gedası
İnayet kıl alemlerin Hudası
Enel Hak'tır dilimizin sedası
Mansurun darına durdum bu sabah
Dertli Daimi'yim yar ile yarım
Yare yar oldumsa ne bahtiyarım
Gül verdim gül aldım açtım pazarım
Ol veçhi kudreti gördüm bu sabah
Kaynak: Aşık Daimi

Bağlantı

Zap Suyu Derin Akar

Zabala gelecek atın eğerli
Alacamız olan senden değerli
Kızımızı sorarsan ondan hünerli

Zap suyu derin akar
Can alır yürek yakar
Ben sevdim eller ala
Bana da kimler bakar

Bağlantı
Gettığın yollar hep iniş yokuş
Seni göreyim gızım gaynana yakış
Eline yakışsın beklenen her iş
Bağlantı

(Bağlantı)
Oy sinem mi sinem mi
Yar sinem mi sinem mi
Ah sinem mi sinem mi
Yar sinem mi sinem mi

Ak çeşmenin suyu gurnadan akar
Heç anasız bubasız gelin mı galkar
Gelinlik şerbeti gaynanan çalkar

Zap suyu aktı geçti
Sinemi yaktı geçti
Güzellerin içinden
Benim yarimi seçti

Bağlantı

Bağlantı

Kaynak: Ali Çatlı

Zannettim Cennete Girdim
Bir vakti seherde seyran eyledim
Bir mahitabana erdim bu sabah
Gönül hanesinde mehman eyledim
Yüzüm damenine sürdüm bu sabah
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Zap suyu geçit vermez
Sırrına akıl ermez
Öyle bir yare düştüm
Dünyada yüzü gülmez
Bağlantı
Kaynak: Sami Yılmaztürk

Zara'dan Düştük (Tozlu Yollar)
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Zara'dan düştük de tozlu yollara
Süre süre bu ellere yetirdik
Ben feleği yere çaldım sanırdım
Kör talihi kambur gibi getirdik
Kahpe felek bize etti oyunu
Ben içmezdim buraların suyunu
Yetmiş iki millet insan soyunu
İşçi deyip bir hesaba yazdırdık
Gözlerim sılanın yoluna bakar
Deli gönül yalım yalım dert çeker
Bir ucundan insan girer Mark çıkar
Ömrümüzü fabrikaya yatırdık
Kaynak: Zülfü Livaneli

Sayfa 2912

Zaten Benim Bahtım Kara
Zaten benim bahtım kara oy
Ne yapayım kırık zara oy
Gönül düştü güzel yare oy
Can dayanmaz Hasandağı oy
Hasandağı iki çatal oy
Ortasında güller biter oy
Senin derdin benden beter oy
Ben de yandım Hasandağı oy
Hasandağında bir yar sevdim oy
Ben şaştım yolumu yitirdim oy
Uğruna ömrüm bitirdim oy
Yar sevmek zor Hasandağı oy

Zarlanma (Yaralı)

Kaynak: Beyzan Kaptan

Vurdun beni can evinde
Kolum kırık el yaralı
Senin için ağlıyorum
Gözlerim yaş sel yaralı

Zavallı Yüreğim Arar Durmadan

Boşboşuna beni yordun
Çiçek ektim dolu vurdun
Yaprağımı tek tek kırdın
Gül çürüdü dal yaralı
Gözlerimden akıttın yaş
Toprak sandım kalbin bir taş
Arı hasta kovan bomboş
Petek ölmüş bal yaralı
İçim yandı yandı pişti
Anlamadım bu ne işti
Bağırdıkça sesim düştü
Ağzım dönmez dil yaralı
Boşa gitti emeklerim
Zehir oldu yemeklerim
Boynu bükük çiçeklerim
Yaprak döktü gül yaralı
Kul Kevseri avazımda
Duramıyorum sızımda
Şu dert ortağı sazımda
Mızrap küskün tel yaralı
Kaynak: Aşık Kevseri
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Hani neredeler dost bildiklerim
Niye gelmiyorlar hep sevdiklerim
Bana gülmüyorlar o güldüklerim
Zavallı yüreğim arar durmadan
Gariban yüreğim bekler bıkmadan
Gözümdeki yaşlar akar ne diye
Yüreğim burkulur bekler dost diye
Deli gönül coşar zalim aşk diye
Zavallı yüreğim arar durmadan
Gariban yüreğim bekler bıkmadan
Ne acılar çektim ben bu hayatta
Boşuna yaşamak neden dünyada
Arıyorum seni düştüm aşkına
Zavallı yüreğim arar durmadan
Gariban yüreğim bekler bıkmadan
Hazan bulutları çöktü üstüme
Dakikalar kaldı artık ölüme
Vazgeçmiyor kalbim yanar sen diye
Zavallı yüreğim arar durmadan
Gariban yüreğim bekler bıkmadan
Daldaki sen yaprak düştü rüzgarla
Elveda bahara sana elveda
Gidiyorum artık kalmam dünyada
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Zavallı yüreğim arar durmadan
Gariban yüreğim bekler bıkmadan
Kaynak: Alim Aday

Zay Olan Ömre Yanarım
Sohbetler kurulup muhabet saçınca
Özümden gözümden taşıp yaş akınca
Hakkın tavafında bir gönülü yıkınca
Boş güne zay olan şu ömre yanarım
Varıp dost iline sersem bedestarı
O dostun can evinde kılsam nazarı
Düşündükce soğuk ölümü mezarı
Boş güne zay olan şu ömre yanarım
Medhi'dir Pir-i babam üstadım medhi
Biz bilmezik o kin öfke kem hiddeti
Bir gönülde kurmayınca dost mabeti
Boş güne zay olan şu ömre yanarım
Nuri Mevlevi çalar aşkın sazını
Duyan olmaz neden figan avazını
Kimse çekmez ey gönül senin nazını
Boş güne zay olan şu ömre yanarım
Kaynak: Aşık Mevlevi

Zay Oldum Geze Geze
Zay oldum geze geze
Geldim Şingahın düze
Düğün kalmasın güze
Sevdim inandım sözüne kandım
Ateşe yandım gel gel
Bayburtlu pek naza gelmez
Yandı ciğerim gel gel
Koruğun askı bağı
Göz yaşım sevda çağı
Arada şehit dağı
Sevdim inandım sözüne kandım
Ateşe yandım gel gel
Bayburtlu pek naza gelmez
Yandı ciğerim gel gel
Kaynak: Remzi Cavıldak
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Sayfa 2913

Zelhocan
Elmalar acı çalar Zelhocan
Gözleri mavi çalar Zelhocan
Çok gelip geçme burdan Zelhocan
Seni bir avcı çalar Zelhocan
Elmayı budamışlar Zelhocan
Dibini sulamışlar Zelhocan
İkimizin aşkını Zelhocan
Dillere dolamışlar Zelhocan
Elmayı soyamadım Zelhocan
Tadına doyamadım Zelhocan
Kaç gündür görmemişem Zelhocan
Günleri sayamadım Zelhocan

Söz: İsmail Özden

Zemheri Sözlüm
Sevdan uykulu düş gibi
Ayrılığı görmüş gibi
Bir manalı gülüş gibi
Zemheri sözlüm
Ağlayan gözlüm
Yüreği közlüm
Gülmeyen yüzlüm
Beni canına bağlarsın
Kimlere meyil eylersin
Eller güler sen ağlarsın
Zemheri sözlüm
Ağlayan gözlüm
Yüreği közlüm
Gülmeyen yüzlüm
Kaynak: Musa Eroğlu

Zemun Zemun Allı Zemun
Zemun Zemun allı Zemun
Taşın toprak karlı Zemun
Ben Zemun'a varacağım
Ben Zemun'da kalacağım
Zemun yolu uzun urgan
Üstümüzde yoktur yorgan
Ağla beni anneciğim
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Ben Zemun'da kaldım kurban
Zemun yolu gezilir mi
Tabur yola dizilir mi
Ağla beni anneciğim
Zemun'a dek gezilir mi

Sayfa 2914

Bir ömür yalnız geçmez (Lay lay larillim)
Elbet sever birisi (Lay lay larillim)
Kaynak: Nurettin Şenol

Zerdali Çiçeklendi

Çıktım Zemun'un düzüne
Eşmayzeri aldım dizime
Dediler düşman geliyor
Ölümü aldım gözüme

Zerdali çiçeklendi
Dalları pürçeklendi
Ağla da gözlerim ağla
Ayrılık gerçeklendi

Karavanlar çalıyor
Binbaşılar darılıyor
Darılmayın binbaşılar
Can ciğerden ayrılıyor

Ah karabiberim
Kömür gözlüm
Nerelere gidelim

Mapushane kapısına
Nail oldum yapısına
Asker oğlum kurban gitti
Kilit vurun kapısına
Kaynak: Fahri Vardar

Zerda
Taş duvarlar kara örtü ağrılı kalbim
Dile gelse zalım toprak söylese derdim
Zerda yare bir sevdam var yolunu şaşmış
Şaşmış ama del'olmamış yalan olmamış
Deli öfkem kara sevdam hangisi galip
Nerde gerçek nerde yalan bilen söylesin
Yalan diyen yalan olsun yüzü gülmesin
Zerdam yerin yanım olsun kimse bilmesin
Deli öfkem kara sevdam hangisi galip
Nerde gerçek nerde yalan bilen söylesin
Yalan diyen yalan olsun yüzü gülmesin
Zerda'm yerin yanım olsun kimse bilmesin
Kaynak: Kıraç

Zerdali Çiçek Açtı
Zerdali çiçek açtı (Lay lay larillim)
Bir daha var açacak (Lay lay larillim)
Güzeller burdan geçti (Lay lay larillim)
Var mı daha geçecek (Lay lay larillim)
Zerdalinin sarısı (Lay lay larillim)
Yere düştü yarısı (Lay lay larillim)
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Dut ağacı değilem
Dut yerine yiyilem
Salın boyun göreyim
Can alıcı değilem
Ah karabiberim
Kömür gözlüm
Nerelere gidelim
Kaynak: Sevim Turan

Zerdali Çiçeklendi
Zerdali çiçeklendi
Dalları pürçeklendi
Ağla da gözlerim ağla
Ayrılık gerçeklendi
Ah karabiberim
Karabiberim esmer güzelim
Ben seni küçük yaştan severim
Karabiberim yandı ciğerim
Kömür gözlüm nerelere gideyim
Bir taş attım dereye
Bir kız çıktı pencereye
Kız Allah'ını seversen
Al beni içeriye
Ah karabiberim
Karabiberim esmer güzelim
Ben seni küçük yaştan severim
Karabiberim yandı ciğerim
Kömür gözlüm nerelere gideyim
Kaynak: Mehmet Başaran
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Ezgi Diyarıdan Türküler

Zevk Alabilmez
Şirindi her kese öz istediyi
Kanmayan kanandan zevk alabilmez
Şirindi doğruya düz istediyi
Vefasız peymandan zevk alabilmez
Şirindi aşıka öz mehebbeti
Şirindi şaire sözün küdreti
Şirindi ovçuya ovun lezzeti
Şikar oh kamandan zevk alabilmez
Şirindi Azaflı adil hökmdar
Şirindi insanlık namus keyret ar
Bir hakkın başında yüz min bela var
Her dahi zamandan zevk alabilmez
Kaynak: Mikayil Azaflı

Zevzek (Bir Elinde Kadeh)
Bir elinde kadeh var nerden gelirsin canım
İçip de ağlamayı derman bilirsin canım
Dünya fani bahçedir bir gün ölürsün canım
Adam olamadın gitti zevzek
Beni bilemedin gitti zevzek
Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin
Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin
Halkı halkı halkı halkı Hakkı ne bilsin
Hele bak şu aynaya yüzün yüze benzer mi
Ta sabahtan uyumuş gözün göze benzer mi
Vay o boyun devrilsin özün bize benzer mi
Adam olamadın gitti zevzek
Beni bilemedin gitti zevzek
Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin
Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin
Halkı halkı halkı halkı Hakkı ne bilsin
Mahzuni bu hal ile nereye vardın canım
Sen bu ele gelmeden nerde yatardın canım
Belinde barabellon kimi kurtardın canım
Adam olamadın gitti zevzek
Beni bilemedin gitti zevzek
Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin
Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin
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Sayfa 2915

Halkı halkı halkı halkı Hakkı ne bilsin
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Zeybek Derler Adına
Zeybek derler adına
Şeker uymaz tadına
Uyma dedim uymuşsun
O dürzünün ardına
Haydindi zeybek havası
Benim ile yarin arası
Kavuşuruz bayram haftası
Arpa buğday geç olur
Güzeller güleç olur
Meyil verme güzele
Ayrılması güç olur
Haydindi zeybek havası
Benim ile yarin arası
Kavuşuruz bayram haftası
Kaynak: Yöre Ekibi

Zeybek Derler Adına
Zeybek derler adına
Şeker uymaz tadına
Uyma dedim uymuşsun
O soysuzun ardına
(Bağlantı)
Haydindi zeybek havası
Benim ile yarin arası
Kavuşuruz bayram haftası
Arpa buğday çecolur
Güzeller güleç olur
Meyil verme güzele
Ayrılması gücolur
Bağlantı
Kara üzüm kurusu
Sepet sepet dolusu
Seni candan seviyom
Ayrılamam doğrusu
Bağlantı
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Ezgi Diyarıdan Türküler
Kaynak: Yöre Ekibi

Zeybekname (Tavas Zeybeği)
Yarengüme derlerdi eski adına
Yıldızlar kıskanırdı beşikteki kızına
Nuri Efe'nin divan sazına
Bir başka oynardı Tavas Zeybeği
Üçkuyular Tepesi'ne karlar yağdı mı
Genç kızlar erkenden sütü sağdı mı
Sürüler yavaştan dağa ağdı mı
Bir başka keyiflidir Tavas Zeybeği
Sanattır yazmada iğneyle oya
Duygular işlenir tel kırmalara
Pencerelerden sarkan dantelalara
Bir başka bakar Tavas Zeybeği
Çok çalışkandır kızı kızanı
Herkes sever okuyanı yazanı
Barındırmaz yöresinde düzen bozanı
Bir başka vakarlıdır Tavas Zeybeği
Yorulmak bilmez terzi esnafı
Takım diker kod diker çırağı ustası
Boş durmayı sevmez yatalak hastası
Bir başka çalışkandır Tavas Zeybeği
Mahzundur unutulmaktan kunduracılar
İtalya'yla boy ölçüşürdü ayakkabılar
Ne oldu bize böyle uyanın ağalar
Bir başka uyanıktır Tavas Zeybeği
Dokunur çarşaflar perdeler kilimler
Adını sayamadığım nice üretken birimler
Hele bir kulak verin beyler alimler
Bir başka dertlidir Tavas Zeybeği
Bağları var sanki cennetten bir köşe
Bir ovası var adamı diksen de bite
Dağları var ardıç çam ve de meşe
Bir başka çevrecidir Tavas Zeybeği
Ağaçlar dallara özsu saldı mı
Dallarda meyveler tadı aldı mı
Sarı buğdaylar ambarında kaldı mı
Bir başka sevinçlidir Tavas Zeybeği
Medet Köyü'ndenim medeniyet beşiği
Kültür mirasının eşsiz eşiği
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Sayfa 2916

Ömer diye biri çıkmış söyler her şeyi
Söylerse bir başka söyler Tavas Zeybeği
Kaynak: Ömer Şayan

Zeyneb'in (Dün Gece Dün Gece)
Dün gece dün gece gördüm düşümde
Göçün çekmiş gider ili Zeyneb'in
İnci mercan gibi ufak dişinde
Tatlı tatlı söyler dili Zeyneb'in
Zeyneb pek küçüktür haldan bilmiyor
Ün eyledim hiç yanıma gelmiyor
Göz görüp de gönül karar kılmıyor
Aştı üstümüzden yolu Zeyneb'in
Yaz gelip de meyvaları yetmemiş
Şeyda bülbül konup figan etmemiş
Bahçasında mor menevşe bitmemiş
Açılmış goncası gülü Zeyneb'in
Sabah olur seher yeli estirir
Siyah zülfü mah yüzünde gezdirir
Zalım engel yari bize küstürür
Dolansın boynuma kolu Zeyneb'in
Bahar olup seher yeli esti mi
Zeyneb bizim ile kadem bastı mı
Acep bizden umudunu kesti mi
Karacaoğlan olsun kulu Zeyneb'in
Kaynak: Karacaoğlan

Zeynebim (Zeynep Türküsü)
Zeynep bu güzellik var mı soyunda
Elvan elvan güller biter bağında
Arife gününde bayram ayında
Zeynep'im Zeynep'im allı Zeynep'im
Beş köyün içinde şanlı Zeynep'im
Zeynep'e yaptırdım altından tarak
Tara zülüflerin bir yana bırak
Zeynep'e gidemem yollar pek ırak
Zeynep'im Zeynep'im allı Zeynep'im
Beş köyün içinde şanlı Zeynep'im
Söğüdün yaprağı narindir narin
İçerim yanıyor dışarım serin
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Zeynep'i bu hafta ettiler gelin
Zeynep'im Zeynep'im allı Zeynep'im
Beş köyün içinde şanlı Zeynep'im
Kangal'dan aşağı Mamaş'ın köyü
Derindir kuyusu serindir suyu
Güzeller içinde Zeynep'in huyu
Zeynep'im Zeynep'im allı Zeynep'im
Beş köyün içinde şanlı Zeynep'im
Zeynep'in alı var malı neylersin
Al yanak üstünde şalı neylersin
Bu yosmalık sende varı neylersin
Zeynebim Zeynebim allı Zeynebim
Beş köyün içinde şanlı Zeynebim
Mamaş'ın yolları dardır geçilmez
Soğuktur suları bir tas içilmez
Anadan geçilir yardan geçilmez
Zeynebim Zeynebim allı Zeynebim
Beş köyün içinde şanlı Zeynebim
Kaynak: Aşık Süleyman

Sayfa 2917

Seninle kavlimiz böyle miydi
Zeynebim Zeynebim
Soğan ekmek yiyelim dön gel
Zeynebim Zeynebi
Çocukların sensiz uyumuyor
Zeynebim Zeynebim
Kaynak: Ali Ercan

Zeynebin Başı Tellidir
Zeynebin başı tellidir
Zeynep kınalı ellidir
Gözleri sürmelidir
Zeynep ince bellidir
Zeynep köyünden gelir
Yüzü duvaklı gelir
Benim gibi aşığa
Bağdat mı ırak gelir
Çiçeğin özü baldır
Eğrisi düzü vardır
Bize nazar deymesin
Herkesin gözü vardır
Kaynak: Cemil Cankat

Zeynebim Zeynebim

Zeynep Nerden Geliyon

Zeynebim Almanya'nın yolunu tuttu
Ayşe'yle Fatma'nın boynunu büktü
Altı aylık Ahmet'ini nasıl unuttun
Yavan ekmek yiyelim dön gel
Zeynebim Zeynebim
Seninle kavlimiz böyle miydi
Zeynebim Zeynebim
Çocukların seni istiyor
Zeynebim Zeynebim

Zeynep nerden geliyon
Yaylalardan aşağı
Acem şalı kuşağı
Sarmış bele aşağı

Biri eşikte biri beşikte yavrular
Gece gündüz anne diye ağlarlar
Çocukların annemizi isteriz diyorlar
Seninle kavlimiz böyle miydi
Zeynebim Zeynebim
Soğan ekmek yiyelim dön gel
Zeynebim Zeynebim

Zeynebimin saçları
Oynar omuz başları
Zeynep benim olacak
Vermiyor gardaşları

Zeynebim sen gideli iki yıl oldu
Kuşa süt nasip olsa anadan olurdu
Altı aylık Ahmet'in anne der oldu
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Ah Zeynep Zeynep Zeynep
Ah Zeynep Zeynep Zeynep
Eller gınalı Zeynep
Gözler sürmeli Zeynep

Ah Zeynep Zeynep Zeynep
Ah Zeynep Zeynep Zeynep
Eller gınalı Zeynep
Gözler sürmeli Zeynep
Kaynak: Ahmet Başer
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Zeyno Bana Kar Getir
Zeyno bana kar getir
(Aman) Mendiline sar getir
Mendilin de yok ise
(Aman) Canı cana sar getir
Zeyno Zeyno Zeyno Zeyno
Aman eller kınalı Zeyno
Zeyno Maraş'ta durur
(Aman) Bağrına taşlar vurur
Yari gurbete gitmiş
(Aman) Hergün ağlayıp durur
Zeyno Zeyno Zeyno Zeyno
Aman eller kınalı Zeyno
Kaynak: Müslüm Örenel

Zeynom (Ankara Yolu Taşlı)
Ankara yolu taşlı le le
Zeynomun gözü yaşlı
Zeynoma ele vurmayın le le
Zeynom onbeş kardaşlı
Gidelim gidelim
Gidelim yavrum gidelim le le
Bin arabaya gidelim
Cihanbeyli’ye varınca le le
Şerefli düğün edelim
Yaz gününde kar olmaz le le
Seven gönül dar olmaz
Bir kez gönlünü verdi le le
Zeynom ele yar olmaz
Gidelim gidelim
Gidelim yavrum gidelim le le
Bin arabaya gidelim
Cihanbeyli’ye varınca le le
Şerefli düğün edelim
Cihanbeyli özünde le le
Otlar biter düzünde
Ben Zeynomu tanırım le le
Çifte ben var yüzünde
Gidelim gidelim
Gidelim yavrum gidelim le le
Bin arabaya gidelim
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Sayfa 2918

Cihanbeyli’ye varınca le le
Şerefli düğün edelim
Et aldım dirhem dirhem le le
Doktorlar dedi verem
Aç kapıyı gardiyan le le
Ben de yarimi görem
Gidelim gidelim
Gidelim yavrum gidelim le le
Bin arabaya gidelim
Cihanbeyli’ye varınca le le
Şerefli düğün edelim
Kaynak: Ozan Hasan Talayhan

Zeytin Dalı Çürük Olur
Zeytin dalı çürük olur basmaya gelmez
Elin kızı pek cavır olur küsmeye gelmez
Yenge çalsa kız oynasa allı da pulluya
Aman aman basma da donluya
İğdenin dalına basma kırılıverir
Elin kızı pek cavır olur sarılıverir
Yenge çalsa kız oynasa allı da pulluya
Aman aman basma da donluya
Portakalı soyamadım elimde kaldı
Yörük kızı pek güzel imiş gözümde kaldı
Yenge çalsa kız oynasa allı da pulluya
Aman aman basma da donluya
Kaynak: Ahmet Günday

Zeytin Yaprağı Yeşil
Zeytin yaprağı yeşil aman bir yar elinden
Altında kahve pişir yandım bir yar elinden
Beni sana vermezler aman da bir yar elinden
Aklın başına devşir yandım bir yar elinden
Aman bir yar elinden yar eli yar elinden
Koy beni sallanayım aman da bir yar elinden
Zülüfünün telinden oy nerelere gidem elinden
Aman bir yar elinden yar eli yar elinden
Yar bahçeye girdin mi aman bir yar elinden
Sevdiğini gördün mü yandım bir yar elinden
Sevdiğini görünce aman bir yar elinden
Saçlarını ördün mü yandım bir yar elinden
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Aman bir yar elinden yar eli yar elinden
Koy beni sallanayım aman da bir yar elinden
Zülüfünün telinden oy nerelere gidem elinden
Aman bir yar elinden yar eli yar elinden
Kaynak: Nevin Akol

Zeytinyağı Şişesi
Zeytinyağı şişesi
Ateşlere düşesi
Gel biraz konuşalım
Ciğerimin köşesi
Hop cilveli neler alayım
Ben bişey istemem senin olayım
Bayır bağın üzümü
Gel süzülü süzülü
İnkar etme sevdiğim
Dün gece gördüm yüzünü
Hop cilveli neler alayım
Ben bişey istemem senin olayım
Kaynak: Sevim Sütçü

Zeytinyağlı Yiyemem
Zeytinyağlı yiyemem (aman)
Basma (da) fistan giyemem
Senin gibi cahile
Ben efendim diyemem (aman)
Kaldım duman içi dağlarda
Sevgili yarim nerelerde
Kara üzüm asması
Yeşil olur yazması
Ben yarimden ayrılmam
Kara yazı yazması
Kaldım duman içi dağlarda
Sevgili yarim nerelerde
Asmadan üzüm aldım
Sapını uzun aldım
Verin benim yarimi
Annemden izin aldım
Kaldım duman içi dağlarda
Sevgili yarim nerelerde
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Sayfa 2919

Kaynak: İhsan Kaplayan

Zibadır Sevdiğim
Zibadır sevdiğim kadd-ü kametin
Nice vasfedeyin civanım seni
Beni Mecnun etti çeşm-i afetin
Leyla'ya benzettim a canım seni
Kaşların kemandır, müjganın oktur
Arz-ı halin çeker müşterin çoktur
Dünyayı verseler gönlümde yoktur
Vermezen ey hüsn-i fettanım seni
Erbabı aşıkım ey dil güvendim
Hasretinle yandım canım efendim
Hakikat eyle gel sen de levendim
Gönlümün tahtında sultatım seni
Hatadan saklasın İslam'ı Allah
Münacat'ım budur Ulu Subhan'a
Gelip geçer ömrümüzün kervanı
Bir gün de Azrail sunar bu cana
Dinleyin kelamı ahbab-ü yaran
Bakındi kalmadı Mühr-i Süleyman
Azrail bu canı aldığı zaman
Götürürler anı mezaristana
Ne ettiyse bulur anın içinde
Fayda yoktur asla anın içinde
İmam talkın verir başı ucunda
Ol vakitte mevta kalkıp uyana
Kaynak: Aşık Erbabi

Zibeyda (Sen Keşengsen Keşeng)
Alagöz Zibeyda sen keşengsen keşeng
Hasretin kalbimi yandırır ay melek
Senin men hicrine dözmerem
Senden men elimi üzmerem
Alagöz şirin söz
Zibeyda men sene yalvarıram
Derdinden heyva tek saraldım
Gel mene yalvarıram
Alagöz şirin söz
Zibeyda men sene yalvarıram
Derdinden heyva tek saraldım
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Gel mene yalvarıram
Yaz gelip her yana gül açmıştır çemen
Benövşe tek gamdan eğilmiştir kemden
Senin men hicrine dözmerem
Senden men elimi üzmerem

Sayfa 2920

Ardında boğası çoktur
Boğalardan karnı toktur
Mahzuni den haber yoktur
Bizim elde birkaç zilli
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Kaynak: Tofig Guliyev

Zilli De Maşa Darbuka

Zifir Saçların

Zilli de maşa darbuka
Ne davul ister ne zurna

Giderken hazandı bir usul yağmur
Bıraktı elimi o hüzzam şarkı
Zifir saçlarını savur içimde
Küller havalansın yürek tutuşsun

Haydi yarim çalsana çalsana
Oynasana sen bana
Yeşil çimen üzerinde üzerinde
Aşık oldum ben sana

Bölsün soluğumu paslı bir bıçak
Hayalin içimde düşün yorulsun

Ovalar yeşil ovalar
Bulutlar yağmur kovalar

Çok uzaklardan bir türkü geçiyordu
Bir şarkı kemanların tellerini eskitiyordu

Haydi yarim çalsana çalsana
Oynasana sen bana
Yeşil çimen üzerinde üzerinde
Aşık oldum ben sana

Zifir saçlarını savur içimde
Küller havalansın yürek tutuşsun
Bölsün soluğumu paslı bir bıçak
Hayalin içimde düşün yorulsun
Kaynak: Aydın Öztürk

Zilli (Taşlama)
Türkümü yaktı yıktılar
Bizim elde birkaç zilli
Ne erkektir ne dişidir
Bizim elde birkaç zilli
Sırası gelir yorumcu
Kıvır kıvır kıvırımcı
Aklı sıra çok devrimci
Bizim elde birkaç zilli
Akartürk'tür Akarsu'dur
Akanların sonu budur
Akbayram mı bilmem nedir
Bizim elde birkaç zilli
Benim türküm haykırırlar
Banıgır bangır baykırırlar
Adım demez sakınırlar
Bizim elde birkaç zilli
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Kaynak: Osman Şanlıtuna

Zincir-i Aşkına Etti Giriftar
Zincir-i aşkına etti giriftar
Bir şuh-i nazenin bir şuh-i Tatar
Naz u eda ile çok eyler reftar
Keman gibi kara kaşlar ok atar
Meşverlikte güzellere şan verir
İşve mektebinde imtihan verir
Kirpiği can alır la'li can verir
Sevda pazarmda can alır satar
Ey gönül kimedir naz u niyazın
Ah edip çıkarma arşa avazın
Damına çün düştü ol hilebazın
Huzuri bu yerde hele çok yatar
Kaynak: Huzuri Baba

Zinhar Kötü Kelam Söylemeyesin
Arzulayıp Hak demine gelince
Gönülde kin kibir eylemiyesin
Hakikatın kubbesine girince
Zinhar kötü kelam söylemeyesin
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Evliya cemidir sayılmaz hatır
Eğer isterlerse bir kelam yetir
Ağır ol sakin ol postunda otur
Her yerde ataklık eylemeyesin
Yeğlicelik edip gerine bakma
Delil çağrılırken gerine bakma
Aşnan musahibin odlara yakma
Yükünü günahla toplamayasın
Sen seni gör elin aybını görme
Tarikat ateştir tamuya girme
Sen de bu anlığın kimseye deme
Bu sözlerim garaz anlamayasın
Pir Sultan Abdal'ım mana bilemez
Kibrine yedirip haber alamaz
Kılavuzsuz giden yolu bulamaz
Bulunmaz yolda yola aramayasın
Kaynak: Pir Sultan Abdal

Zivzik Narı Mısan (Cano)
Zivzik narı mısan le
Huma kuşu musan le
Beni öldürmeye le
Cano kararlımısan
Cano cano yar cano
Sana bir çift sözüm var
Kara saçlı yar cano
Lele lele canocan
Ah saçlarına kurban
Canocanın dilleri
Tombul beyaz elleri

Sayfa 2921

Gevher pas tutar mı ne silinirsin
Baktıkça gözüme al görünürsün
Güzelliğin bugün dünden ziyade
Daim hizmetinde ben kulun geda
Cevreyleyip yakma gel beni oda
Serimi koymuşum yoluna feda
Sana kurban benim candan ziyade
Kuloğlu eydür ki muhabbet haktır
Halis muhabbetin ziyanı yoktur
Sineme vurduğun ne yaman oktur
Daha n'ideceksin bundan ziyade
Kaynak: Kuloğlu

Ziyade (Huri Melek Misin)
Huri melek misin gökten mi indin
Ben melek görmedim senden ziyade
Eski sevdiğimden vazgeçtim ise
Yeniyle sevdiğim ondan ziyade
Kara bağrım ezdin ne salınırısın
Cevahir pas tutmaz ne silinirsin
Baktıkça gözüme hoş görünürsün
Bugün güzelliğin dünden ziyade
Dedi gitme gitme ben de varayım
Dedi gel yanıma kadan göreyim
Güzel benlerine sarraf olayım
Saydım benlerini binden ziyade
Karac’oğlan der ki sözün iline
Çok bekledim yar gelmedi yanıma
Bir canım var feda olsun yoluna
Daha ne istersin candan ziyade
Kaynak: Karacaoğlan

Cano cano yar cano
Sana bir çift sözüm var
Kara saçlı yar cano

Ziyade (Evvelki Yarimden)
Evvelki yarimden vazgeldim ise
Şimdiki sevdiğim ondan ziyade
Bilmem huri midir gökten mi inmiş
Bir melek görmedim bundan ziyade

Ziyade (Talihin Kötüdür)
Talihin kötüdür kendin güzelsin
Seni düşünürüm senden ziyade
Ne oldu ki böyle üzgün gezersin
Seni düşünürüm senden ziyade
Bazen ah ederim bazen intizar
İnanma sevdiğim bu bir ahuzar
Korkuyorum sana değmesin nazar
Yalvardım Allah'a senden ziyade

Deldin ciğerimi ne salınırsın
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Nizam'iyim çoktur kalbimde yara
Öyle düşürdünkü sevdiğim dara
Sanki cehennemde yanarım nara
Ben ateş görmedim senden ziyade
Kaynak: Nizam Utlu

Ziyade (Yaz Gelip De Beş Ayları)
Yaz gelip de beş ayları doğunca
Çiçekler açılır gülden ziyade
Ben eski yarimden ayrı düşünce
Şimdi birin sevdim ondan ziyade
Bir kuşak kuşanmış saçağı dizde
Arzumanım kaldı böyle bir kızda
Yarısı gerdanda yarısı yüzde
Sayılmaz benleri binden ziyade
Selam versen selamını alırım
El bağlarım divanına dururum
Akıbeti yar yolunda ölürüm
Armağanım yoktur candan ziyade
Karac’oğlan der ki ne salınırsın
Cevahir pas tutmaz ne silinirsin
Ey kız gözüme huri hoş görünürsün
Atan sevmez seni benden ziyade

Sayfa 2922

Aslanım da efeler vay vay
Kaynak: Özay Gönlüm

Zor Bezirgan Bunun Adı
Zor bezirgan bunun adı
Geldi bu meydanın tadı
Yedi çift camus kuvveti
Vermiş Allah bilin beyler
Heybetinden aslan korkar
Düşmanları yarar yırtar
Aç kurt gibi adam kapar
Hep maşallah deyin beyler
Yumruk vursa dağı yıkar
Düşmanın temelin söker
Aslan gibi dağı teper
Dağı taşı söker beyler
Nice padişahlar bağlar
Zarbına dayanmaz dağlar
Yalvarsan beraber ağlar
Bir mürüvvet-kanı beyler

Kaynak: Karacaoğlan

Köroğlu'nun pehlivanı
Yoluna koymuşum canı
Ünü zaptetmiş cihanı
Budur kanlar içen beyler

Zobalarında Guru Da Meşe Yanıyor

Kaynak: Köroğlu

Sobalarında kuru da meşe yanıyor
Mehmet Ağam da üşümüş de donuyor
Boncuklu'nun gelini de ortalıkta dönüyor
Aslanım da efeler vay vay

Zor Dedi Bana

Kar mı yağmış da Yarengöme'nin dağına
Mehmet Ağam da oturuvermiş efelerin sağına
Çıkam ha ben de şu dağların başına
Aslanım da efeler vay vay
(<i>Türkünün yöresel hali</i>)
Zobalarında guru da meşe yanıyor efem
Yanıyor ya Memet ağam da üşümüş de donuyor
Boncuklu gelin ortalıkta dönüyor da dönüyor
Aslanım da efeler vay vay
Gar mı yağıpba Yarengöme'nin dağına efem
Memet ağam da oturudavermiş efelerin de sağına
Çıkam haden de şu dağların başına da başına
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Gittim bir doktora yaramı sarmaya
Sen kendi yaranı sar dedi bana
Bir kamile vardım adam olmaya
Senin adam olman zor dedi bana vay
Bir gün pire vardım adamım deyi
Pir öğretti bana şehiri köyü
Anasız doğurttu ulu bebeği
Öyleyse gözlerin kör dedi bana vay
Her çiçekten almışıdım rengimi
Yıllardır aradım bulmam dengimi
Bir gün aramaya çıktım kendimi
Gidip Mahzuni&#8217;den sor dedi bana vay
Söz: Aşık Mahzuni Şerif
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Sayfa 2923

Zor Değil (Güzeller Güzeli)

Aşığım bekletme

Güzeller güzeli sensiz olunmaz
Gel bayram edelim zaman er değil
Bu dünyaya iki defa gelinmez
Gönüldür bu sevdiceği bir değil

Çok zor günler geçirdim vaktiyle kalbimde
Firari endişeler nihayetinde
Aşık olmak çok zormuş yar sana
Aşık olmak çok zormuş yar

Sönmüş külleriyim yangın yerinin
Sırrı sorulur mu gönül erinin
Usulüne göre uçan arının
Her çiçekten bal alması zor değil

Bir gece çıkıp gelsen ölmezsin yar
Ölümlerden ölüm beğen gelmezsen yar
Öleceğim yar

Sesin alsam kanatlanır uçarım
Terk-i cihan eder serden geçerim
Deryalarda damla olsan seçerim
Emekçi'nin gönül gözü kör değil

Kaynak: Servet Kocakaya

Zor İş (Adam Olan Ayrı Düşmez)

Zor Gelir (Dalgın Dalgın Bakar)

Adam olan ayrı düşmez özüne
Aklım ermez
Şu feleğin işine
Yalnızım ben
Yalnız kalmak zor iş

Dalgın dalgın bakar gözlerim
Bir ses duysam sanırım ki yar gelir
Bilmem neyi arar neyi gözlerim
Su içinde suya yanmak zor gelir

Dar günümde koynumda
Bir yılan
İnsanlar hep çıyan
Yalnızlık vallah zor iş

Bahar gelir geçer bir tek gül vermez
El uzatsan umdukların el vermez
Yürü desen çetin zaman yol vermez
Gel dursan yiğitliğe ar gelir

Garip sever düşer elin diline
Teni değmez sevdiğinin tenine
Aklım ermez şu feleğin işine
Yalnızım ben yalnız kalmak
Zor iş
Zor günümde koynumda
Bir yılan
İnsanlar hep çıyan
Yalnızlık vallah
Zor iş

Kaynak: Aşık Emekçi

Erişilmez bir arzu var içimde
Tarif olmaz izah olmaz biçimde
Bazen kaybolurum zerre içinde
Bazen dünya tek başıma dar gelir
Kaynak: Orhan Hakalmaz

Zor Günler (Öleceğim Yar)
Çok zor günler geçirdim vaktiyle alemde
Savaşlar çırpınışlar nihayetinde
Aşık olmak kısmetmiş yar sana
Aşık olmak kısmetmiş yar
Bir gece çıkıp gelsen ölmezsin yar
Ölümlerden ölüm beğen gelmezsen yar
Öleceğim yar
Bu yaralar bereler sanadır bileler
Göreler aşkımı
Şahidim gök kubbe
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Kaynak: Servet Kocakaya

Zor Yıllar (Acılardan Bir Türkü)
Acılardan bir türkü
Düşünce yüreğine
Yetmiyor sevda sözleri
Yaralanmış ömrüne
Sığınaklar aramak
Kederli şarkılarla
Biraz daha yitip gitmek
Yıpranan dostluklarda
Yaralayan sözler gibi
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Sayfa 2924

Silinmeyen izler gibi
Zor yıllar

O yarin sırrına ereyım dedim
Arifler keşfeder sırımış meğer

Uykusuz gecelerde
Sarıveren kaygılar
Kuşkuyla gözlediğin
O ölüm dolu sokaklar

Gurbet ellerinde garip olanın
Yarin aşkıyınan derde dalanın
Yanılıp ta yarden ayrı kalanın
Her günü her anı zar imiş meğer

Eksildi ömrümüzden
Umut dolu o yıllar
Siz miydiniz bizler miydik
Yorgun düşen kuşaklar

Kaynak: Neşet Ertaş

Yaralayan sözler gibi
Silinmeyen izler gibi
Zor yıllar
Kaynak: Zülfü Livaneli

Zora Çevrilir (Hakkın İrşadıyla)
Hakkın irşadıyla aşık olanlar
Kalpte nokta ile tura çevrilir
Konuşman dünyada hükümet ile
Sohbetin arkası zora çevrilir
Şu yalan dünyada gittikçe azdı
Her kadın kendine bir yaran düzdü
Züğürtler zenginden azman mı sezdi
Şimdiki avratlar vara çevrilir
Yahudi Ermeni putperest oldu
Şu hain gidiler nara çevrilir
Hakkına razı bir insan kalmadı
Sultan Süleyman'dır kare çevrilir
İşlerimi her gün eylersin kayıt
Yarab cennetinden eyleme bait
Eğer maksuduna ermezse Said
Ol vakit işimiz dara çevrilir
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

Zorumuş Meğer
Derde düştüm dermanını aradım
Derdimin dermanı yarimiş meğer
Yari arar iken yarden ıradım
Yardan ayrı kalmak zorumuş meğer
Turap olup yare varayım dedim
Ayağına yüzüm sürüyüm dedim
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Zöhrem Gelmedi (Uzun Hava)
Sıra sıra gelen mektep uşağı
Neden eller geldi zöhrem gelmedi
Kaynak: Kurbani Kılıç

Zulmet Deryası
Zulmet deryasında kapıldım sele
Girdim bir mekana candan içeri
Safi kıl gönlünü dalma hayale
Girdim bir mekana candan içeri
Takdir ilahidir çaldı kalemi
Böyle ivben verdi zata kelamı
Lütf-i ihsan etti devr-i alemi
Girdim bir mekana candan içeri
Haki pay eyledim pir divanına
Yüz sürdüm oturdum pir dergahına
Kemer best eyleyip durdum darına
Girdim bir mekana candan içeri
Kaynak: Yüksel Yıldız

Zulümden Münezzeh Adil
Zulümden münezzeh adil padişah
Ey şahların şahı sana sığındım
Kulunum kapında kurbana geldim
Beklerim dergahı sana sığındım
Çok demdir çekerim aşk ile sevda
Oldum hasretinden bülbül-ü şeyda
Sen sakla gülümü har oldu peyda
Elaman ilahi sana sığındım
Yedi yıldır hasretini çekerim
Menekşe misali boynum bükerim
Göreli gözümden kan yaş dökerim
Çekiben bu ahı sana sığındım
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Sana sığınmışım ey bari hüda
Aşık maşuktan eyleme cüda
Hep senin gülündür şah ile geda
Alemin penahı sana sığındım
Seyyehı aşk olup rahlara düştüm
Neş'e den ayrılıp ahlara düştüm
Tut elimden derin cahlara düştüm
Yusuf'un hemrahı sana sığındım
Senden gayri penahım yok bilmişem
Rahmeti Rahman'a umut olmuşam
Settarı'ma yüzü kara gelmişem
Affeyle günahım sana sığındım
Bastı gam leşkeri tuttu meydanı
Ayırır sinemden iş bu gerdanı
Yetir imdadıma sahi merdanı
Hayber'in fatihi sana sığındım
Maşuk şirin sudur aşık balıkdır
Ne kadar nuş etse bağrı yanıktır
Ah bu nasıl seldir ne bulanıktır
Huda ben bir mahi sana sığındım
Hıfzı hayran oldu aşkın yasına
Ne kendine malik ne dünyasına
Daldı sefinesi gam deryasına
Yunus'un Allah'ı sana sığındım
Kaynak: Recep Hıfzı

Zühd-ü Riya İle Olan İbadet
Zühd ü riya ile olan ibadet
Hatadır hazret-i settar'a karşı
Böyle namaz ile olamaz ümmet
Hiç kimse Ahmed'i muhtar'a karşı
Allah gözlerine çekmiş bir perde
Yok dersin Allah'ı gökte ve yerde
Gösterelim gel de gör Hak'kı nerde
Secde eyleyesin didara karşı
Ebsem ol Harabi sen nasıl ersin
Halli müşkül böyle sözler söylersin
İçtinab et belki hata edersin
Haydar'ı kerrar'e hünkara karşı
Kaynak: Edip Harabi
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Zührem Türküsü
Deniz dibi pullu olur
Zühre'm güzel seven dilli olur
Güzel gülüm var deme
Zühre'm gülün ömrü az olur
Merdanesin hanım Zühre'm merdane
Seni saran bu dünyada bir dene
Mest ettin hanım Zühre'm mest ettin
Kendini cümle aleme dost ettin
Denizlerin kumuyum
Zühre'm balıkların puluyum
Aç koynunu Zühre'ciğim
Ben de Allah'ın kuluyum
Merdanesin hanım Zühre'm merdane
Seni saran bu dünyada bir dene
Mest ettin hanım Zühre'm mest ettin
Kendini cümle aleme dost ettin
Kaynak: Develioğlu Asım

Zühtü
Samanlıktan kaldıramadım samanı (Zühtü)
Sana yandım Zühtü
Şimdi geldi sarılmanın zamanı (Zühtü)
Sana yandım Zühtü
(Bağlantı)
Amanın yandım Zühtü
Sana yandım Zühtü
Hele hele yandım Zühtü
Sana kandım Zühtü
Evlerinin önü kerpiç sekisi (Zühtü)
Sana yandım Zühtü
Yel estikçe gelir yarin kokusu (Zühtü)
Sana yandım Zühtü
Bağlantı
Evinize varamadım dibekten (Zühtü)
Sana yandım Zühtü
Telli kemer biçemedim ipekten (Zühtü)
Sana yandım Zühtü
Bağlantı
Kaynak: Burhan Gökalp
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Züleyha

Kaynak: Seyfettin Sucu

Yaralı Bir Yaramaz
Sözlerinde Duramaz
Sen Açtın Bu Yarayı
Hiç Kimseler Saramaz
Züleyha Bekletme Ha
Züleyha Ağlatma Ha
Züleyha Geç Kalma Ha
Züleyha’m Derdin Bana

Zülfikarı Çal Ya Ali

Ağlarım Gülenim Yok
Gözyaşım Silenim Yok
Giderim Bu Ellerden
Dur Gitme Diyenim Yok
Züleyha Bekletme Ha
Züleyha Ağlatma Ha
Züleyha Geç Kalma Ha
Züleyha’m Derdin Bana

Sivas'taki yezidlere
Zülfikarı çal ya Ali
Pir Sultan'ı asanlara
Zülfikarı çal ya Ali
Otuz yedi can yakana
Aleviye hor bakana
Yolumuzu yıkanlara
Zülfikarı çal ya Ali
Hızırım Sivas kalede
Yezitte düşmüş inada
Yobaz kalleş hep orada
Zülfikarı çal ya Ali
Kaynak: Ladikli Hızır

Giderim Gider Oldum
Aşkından Heder Oldum
Züleyha Sen Gideli
Aşkından Beter Oldum
Züleyha Bekletme Ha
Züleyha Ağlatma Ha
Züleyha Geç Kalma Ha
Züleyha’m Derdin Bana

Züleyha (Bir Yalancı Yaramaz)
Bir yalancı yaramaz
Söz verip de aramaz
Sen açtın bu yarayı
Hiç kimseler saramaz
Züleyha geç kalma ha
Züleyha bekletme ha
Züleyha geç kalma ha Züleyha
(Züleyha Antilhaya gitme ha)
Giderem gider oldum
Sade gam keder oldum
Züleyha sen gideli
Yusuf'dan beter oldum
Züleyha geç kalma ha
Züleyha bekletme ha
Züleyha geç kalma ha Züleyha
(Züleyha Antilhaya gitme ha)
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Zülfün (Her Seherden)
Her seherden sığallayıb
Cerge düzdün yüze zülfün
Gah darayıb gah yağlayıb
Xoş gösterdin göze zülfün
Zülfün kemendin atmağa
Gece - gündüz oynatmağa
Müşteriyem gel satmağa
Birin allam yüze zülfün
Zülfün çekende şanaya
Dönüb yaşılbaş sonaya
Batırıban el xınaya
Boyadıbsan taze zülfün
Zülfün kimi ilan olmaz
Şair sözü yalan olmaz
Burda kadrin bilen olmaz
Dur aparaq bize zülfün
Zülfün gerdenine yayıb
Görenleri bihuş qoyub
Molla Cuma te'rif deyib
Götürübdür söze zülfün
Kaynak: Aşık Molla Cuma

Zülküf (İnişte Yokuşta)
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İnişte yokuşta ata binmezdim
Zülküf’üm kurşuna boyun eğmezdim
Yanımdan değseydi belki de ölmezdim

Evlerinin önü arpa
Koyun gelir kırpa kırpa
Anası kızından körpe

Nedem anam nedem kaderim böyle
Beynimden vuruldum gel otur ağla

Ah dudu dillim ince bellim
Kalem kaşlım sırma saçlım

Yiğıki bağlarının meyvesi değdi
Zülküf bir kurşuna boynunu eğdi
Atılan kurşunlar Zülküf’e değdi

Kaynak: Aziz Şeker

Nedem anam nedem kaderim böyle
Beynimden vuruldum gel otur ağla
Kaynak: Yöre Ekibi

Zülüf Dökülmüş Yüze
Zülüf dökülmüş yüze (aman)
Kaşlar yakışmış göze (aman aman)
Usandım bu canımdan (aman aman)
Derdimle geze geze
Bu ellerde gez gayrı (aman)
Katip ol da yaz gayrı (aman aman)
Bir kazma al bir kürek (aman aman)
Mezarımı kaz gayrı
Gün doğdu aştı böyle (aman)
Gönüldür coştu böyle (aman aman)
Sen orada ben burda (aman aman)
Ömrümüz geçti böyle

Zülüfünü Taramadım
Zülüfünü taramadım
Uy amman amman
Çok istedim alamadım
Uy amman amman yar amman amman
Cümle kuşlar yuva yapmış
Uy amman amman
Bir kuş kadar olamadım
Uy amman amman yar amman amman
Yenikapı'da atlılar
Uy amman amman
Derdime dertler kattılar
Uy amman amman yar amman amman
Yarim beni beğenmezdin
Uy amman amman
Bak bana nişan taktılar
Uy amman amman yar amman amman
Kaynak: Yusuf Tapan

Kaynak: Neşet Ertaş

Zülüfleri Tutam Tutam
Zülüfleri tutam tutam
Arasına güller katam
Seninle yaylaya gidem
Ah dudu dillim ince bellim
Kalem kaşlım sırma saçlım
Bir ufacık damla damlar
Damla damla göl eyledi
Onbeşinde bir güzel kız
Evimize yol eyledi
Ah dudu dillim ince bellim
Kalem kaşlım sırma saçlım
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Güldür Gül (Toprağın Gül Olmuş) ........................................................................................................................
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Güldürmedim Nazlım Birgün Ben Seni.................................................................................................................
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1432
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Güle Yel Değdi ......................................................................................................................................................
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Güzeller Dönmüş ...................................................................................................................................................
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Güzeller Güzeller ...................................................................................................................................................
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Güzellik Sözde Değil .............................................................................................................................................
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Güzelsiz Yayla .......................................................................................................................................................
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Ha Buradan Aşağı ..................................................................................................................................................
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Ha Buradan Görünür ..............................................................................................................................................
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Ha Gel Gel (Bu Gönül Tahtına) .............................................................................................................................
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Ha Leylim Leylanı .................................................................................................................................................
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Ha Vurun Kızlar Yürüsün ......................................................................................................................................
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Hab-ı Gafletten Uyanıp ..........................................................................................................................................
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Hab-ı Nazda Yatar İken Uyandım..........................................................................................................................
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Haber Gelmez (Dolanır Başımda)..........................................................................................................................
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Haber Sal Sevgilim ................................................................................................................................................
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Haberin Yok (Vefasız Yar) ....................................................................................................................................
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Habilban Oy Can Oğlan .........................................................................................................................................
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Kavuşmadan Yare ..................................................................................................................................................

1829

Kaya Dibi Kar İmiş (Şıkırdım) ..............................................................................................................................

1830

Kayada Keklik Alayı..............................................................................................................................................

1830

Kayadan Bakan Oğlan............................................................................................................................................

1830

Kayadan İndirdiler .................................................................................................................................................

1830

Kayadan İner Akrap ...............................................................................................................................................

1830

Kayaköy'ün Alt Yanında Değirmeni......................................................................................................................

1831

Kayalar Aşamazsun................................................................................................................................................

1831

Kayalar Direk Direk...............................................................................................................................................

1831

Kayalar Gayşamasın...............................................................................................................................................

1831

Kayalar Gölgelendi ................................................................................................................................................

1831

Kayalar Gölgelendi ................................................................................................................................................

1832

Kayalar Gölgelendi ................................................................................................................................................

1832

Kayalar Kadı Olurdu (Olsaydı)..............................................................................................................................

1832

Kayalar Kayalar Yüksek Kayalar 1........................................................................................................................

1832

Kayalar Kayalar Yüksek Kayalar 2........................................................................................................................

1833

Kayalar Yarılmasın ................................................................................................................................................

1833

Kayaların Arını.......................................................................................................................................................

1833

Kayalıca'nın Daşları ...............................................................................................................................................

1833

Kayanın Bedenleri..................................................................................................................................................

1834

Kayanın Dibinde Mal Mı Yayılır...........................................................................................................................

1834

Kayaserdir Yolumuz ..............................................................................................................................................

1834

Kayayı Gırcı Duttu.................................................................................................................................................

1835

Kaybedecek Neyim Kaldı ......................................................................................................................................

1835

Kaybolan Yıllar (Mahpus Damları) .......................................................................................................................

1835

Kaymakam Kızı .....................................................................................................................................................

1835
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Kaymakçı Kahvesi .................................................................................................................................................

1836

Kaynana Kişmiş Yemez.........................................................................................................................................

1836

Kaynar Kazan Taşmaz Mı......................................................................................................................................

1836

Kaynar Kazan Taşmaz Mı......................................................................................................................................

1836

Kaynar Kazan Taşmaz Mı......................................................................................................................................

1836

Kayseri Mektebine Oldum Candarma....................................................................................................................

1837

Kayseri Vilayet Sarız Kazamdır.............................................................................................................................

1837

Kayseri'nin Odaları Damgalı..................................................................................................................................

1837

Kazak Abdal Gibi...................................................................................................................................................

1837

Kazım'ın Ağıdı .......................................................................................................................................................

1838

Kazım'ın Evleri Bayır Değildir ..............................................................................................................................

1838

Kebap İnce Şiş İnce................................................................................................................................................

1838

Keçi Saldım Bayıra ................................................................................................................................................

1839

Keçi Vurdum Bayıra ..............................................................................................................................................

1839

Kedi (Paça Türküsü) ..............................................................................................................................................

1839

Kedi Ne Çok Seversin............................................................................................................................................

1839

Kediyi Koydum Torbaya........................................................................................................................................

1840

Kef Üstünde Kefimize............................................................................................................................................

1840

Keke (Bingöl Dağlarında) ......................................................................................................................................

1840

Kekillerin Neşte Neşte ...........................................................................................................................................

1840

Kekillerin Neşte Neşte -Orj- ..................................................................................................................................

1840

Kekliği Bıçakladım ................................................................................................................................................

1841

Kekliği Düz Ovada Avlayalım...............................................................................................................................

1841

Kekliği Vurdum Daşda ..........................................................................................................................................

1841

Kekliği Vurdum Geldim ........................................................................................................................................

1841

Kekliği Vurdum Uçtu (Sürmelim) .........................................................................................................................

1841

Kekliğim Kekliğim Kınalı Kekliğim .....................................................................................................................

1842

Kekliğimin Ayakları Mercan .................................................................................................................................

1842

Kekliğimin Kafesi ..................................................................................................................................................

1842

Kekliğin İzi Kanlı...................................................................................................................................................

1842

Keklik (Kekliğin Ganadı Da Sari)..........................................................................................................................

1843

Keklik Dağlarda Çağlar..........................................................................................................................................

1843

Keklik Gibi Dağdan Dağa......................................................................................................................................

1843

Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim..........................................................................................................................

1843

Keklik Gibi Kanadımı Üzmedim ...........................................................................................................................

1844

Keklik İdim Alayımı Düzmedim ...........................................................................................................................

1844

Keklik İdim Vurdular.............................................................................................................................................

1844

Keklik Kondu Kesmeye .........................................................................................................................................

1845

Keklik Kumda Eşinir..............................................................................................................................................

1845

Keklik Olsam Yuva Yapsam..................................................................................................................................

1845

Keklik Taşta Ne Gezer ...........................................................................................................................................

1845

Keklik Taşta Ne Seker ...........................................................................................................................................

1845

Keklik Vurdum Kalkmaz .......................................................................................................................................

1846

Keleci Bilen Kişinin...............................................................................................................................................

1846

Keleğim Yana Gider ..............................................................................................................................................

1846

Kelep Kelep Olmuş Dostun Zülüfü........................................................................................................................

1846
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Kelepçe (Hep Mahkumum)....................................................................................................................................

1847

Kelkit Çayı Coşmuş Köpürür.................................................................................................................................

1847

Kelli (Neyleyim Dünyada).....................................................................................................................................

1847

Kelo Gurban Söyleme ............................................................................................................................................

1847

Keltepe'nin Taşları .................................................................................................................................................

1848

Keman Yayı İnce Kaşın .........................................................................................................................................

1848

Kemanımın Telleri .................................................................................................................................................

1848

Kemençe Çala Çala ................................................................................................................................................

1848

Kemençemin Telleri...............................................................................................................................................

1849

Kemer Ağır (Göle Ağırlaması) ..............................................................................................................................

1849

Kemerim Yar Küpem Yar......................................................................................................................................

1849

Kemerin Altından Geçtim ......................................................................................................................................

1849

Kemerini Takmış Beline ........................................................................................................................................

1850

Kemerli Gaz Amat .................................................................................................................................................

1850

Kemerli Gaz Amat (Bucak) ...................................................................................................................................

1850

Kendi Düşen Ağlamaz ...........................................................................................................................................

1850

Kendi Güzel Mevlam Kader Vermemiş.................................................................................................................

1850

Kendi Kendime (Yine Benim) ...............................................................................................................................

1851

Kendi Noksanını Bil...............................................................................................................................................

1851

Kendim Ettim Kendim Buldum .............................................................................................................................

1851

Kendim Ettim Kendim Buldum .............................................................................................................................

1851

Kendini Beğenmiş Canlı ........................................................................................................................................

1852

Kendini Bilmeze (İnsan Sıfatı)...............................................................................................................................

1852

Kendini Bilmeze (İnsan Sıfatı)...............................................................................................................................

1852

Kendinizi Şoför Mü Sandınız.................................................................................................................................

1852

Kendisi Kahraman Eşeği Pişik...............................................................................................................................

1852

Kepçe Gelin Ne İster..............................................................................................................................................

1853

Kerbela (Biz Ezelden İkrar Verdik) .......................................................................................................................

1853

Kerbela Ağıdı (Merhaba) .......................................................................................................................................

1854

Kerbela Destanı......................................................................................................................................................

1854

Kerem Desem Kerem Gelmez ...............................................................................................................................

1854

Kerem Et Mürüvet Eyle .........................................................................................................................................

1854

Kerem Et Sevdiğim ................................................................................................................................................

1854

Kerem Eyle (Eylen Güzel) .....................................................................................................................................

1855

Kerem Eyle (Gel Otur Yanıma) .............................................................................................................................

1855

Kerem Eyle (Gel Yanıma) .....................................................................................................................................

1855

Kerem Eyle Gülüm ................................................................................................................................................

1855

Kerem Eyle Leylim Leylim ...................................................................................................................................

1856

Kerem Kıl Ey Saki (Gitti) ......................................................................................................................................

1856

Kerenfil (Seni Kimdir Seven) ................................................................................................................................

1856

Kerez Çiçek Açıyor................................................................................................................................................

1856

Kerim Aga..............................................................................................................................................................

1857

Kerimem (Taşavul'un Kuytusu) .............................................................................................................................

1857

Kerimoğlu Zeybeği 1 .............................................................................................................................................

1857

Kerimoğlu Zeybeği 2 .............................................................................................................................................

1857

Kerimoğlu Zeybeği 3 .............................................................................................................................................

1857
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Kerimoğlu Zeybeği 4 .............................................................................................................................................

1857

Kerkük Benim Öz Yurdum ....................................................................................................................................

1858

Kerkük Kal'ası........................................................................................................................................................

1858

Kerkük'e Düşti Yolım ............................................................................................................................................

1858

Kerkük'ten Alma Aldım .........................................................................................................................................

1859

Kerpiç Duvar Daşlıdır (Zeyno) ..............................................................................................................................

1859

Kerpiç Duvar Yan Uçtu .........................................................................................................................................

1859

Kerpiç Kerpiç Üstüne.............................................................................................................................................

1859

Kervan Geliyor Ucudan .........................................................................................................................................

1860

Kervanı Dağılmış Garip Yolcunun ........................................................................................................................

1860

Kervanım Geçmiyor Kardan ..................................................................................................................................

1860

Kervanlar Alemi.....................................................................................................................................................

1860

Kerwane .................................................................................................................................................................

1861

Kerwane (Türkçe) ..................................................................................................................................................

1861

Kesik Çayır Biçilir Mi............................................................................................................................................

1861

Kesik Hoyrat ..........................................................................................................................................................

1862

Kesin Şu Fırat'ı.......................................................................................................................................................

1862

Kesir Bağları ..........................................................................................................................................................

1862

Keskin'den Çıktım Mendil Salladım ......................................................................................................................

1862

Kesme Kiraz Dalini................................................................................................................................................

1862

Kesme Suyumu ......................................................................................................................................................

1863

Kestaneci Köyü'nden..............................................................................................................................................

1863

Kestanenin İrisi ......................................................................................................................................................

1863

Kestaneyi Kavurdum..............................................................................................................................................

1863

Kestim Kaküllerini .................................................................................................................................................

1864

Keşke Derviş Olaydım ...........................................................................................................................................

1864

Keşke Gelmeseydim...............................................................................................................................................

1864

Keşkem Bu Ellere Gelmez Olaydım ......................................................................................................................

1865

Keşkem Seni Görmeyeydim ..................................................................................................................................

1865

Keten Gömlek Filfili (Nineler)...............................................................................................................................

1865

Keten Gömlek Geyer..............................................................................................................................................

1865

Keten Gömlek Giymiş............................................................................................................................................

1865

Keten Göynek Geyme Dedim ................................................................................................................................

1866

Keten Könek Dizden Yar .......................................................................................................................................

1866

Keten Köynek Geyme Dedim ................................................................................................................................

1866

Ketenim Var Bezim Var.........................................................................................................................................

1866

Ketenim Var Üç Enden ..........................................................................................................................................

1867

Ketme Balam Ayıptır .............................................................................................................................................

1867

Kevengin Yollarında ..............................................................................................................................................

1867

Kevser Irmağında Saki Olan Yar ...........................................................................................................................

1868

Keyfo Ağam Gelecek.............................................................................................................................................

1868

Kezban Gelin..........................................................................................................................................................

1868

Kezban Yenge ........................................................................................................................................................

1869

Keziban'ın Alt Odası Sekili....................................................................................................................................

1869

Kıbrıs Şarabın İçmişler ..........................................................................................................................................

1869

Kıbrıscık (Terk Edilmiş Bir Dağım) ......................................................................................................................

1869
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Kıcılar Kavak Kıcılar .............................................................................................................................................

1870

Kılıç Kaşlar ............................................................................................................................................................

1870

Kılıçlı Maya ...........................................................................................................................................................

1870

Kımılo (Urfalılar Hep Ağlar) .................................................................................................................................

1871

Kına Alayım Kına ..................................................................................................................................................

1871

Kına Alim Ben Sene...............................................................................................................................................

1871

Kına Mı Yaktın Eline (Emine)...............................................................................................................................

1871

Kına Türküsü..........................................................................................................................................................

1871

Kına Türküsü (He Anam He Bacım) .....................................................................................................................

1872

Kına Yolladım Sana ...............................................................................................................................................

1872

Kınalı Kar...............................................................................................................................................................

1872

Kınalı Kekliğim İndi Pınara ...................................................................................................................................

1873

Kınalı Parmak Cez Tırnak......................................................................................................................................

1873

Kınamayın Aklım Yitirdiğimi................................................................................................................................

1873

Kınamayın Aklım Yitirdiğimi................................................................................................................................

1873

Kınamayın Beni Hakkı Sevenler............................................................................................................................

1874

Kınası Karılır Tasta ................................................................................................................................................

1874

Kınası Karılır Tasta ................................................................................................................................................

1874

Kınaya Gel Kınaya.................................................................................................................................................

1874

Kınayı Ezerler Taşda..............................................................................................................................................

1875

Kınayı Getir Anam.................................................................................................................................................

1875

Kınayı Getir Aney ..................................................................................................................................................

1875

Kır Ata Vurdum Kınayı .........................................................................................................................................

1875

Kır Beygirim Anlatalım .........................................................................................................................................

1876

Kıralın Kızı.............................................................................................................................................................

1876

Kırat Demiş Cümlenizin Başıyım ..........................................................................................................................

1876

Kırat Gemin Almış.................................................................................................................................................

1876

Kırat Gerekli (Zincirimi Kırdın) ............................................................................................................................

1877

Kırat Semahı...........................................................................................................................................................

1877

Kırat'ım Meydan Yerinde.......................................................................................................................................

1877

Kırat'ın (İnce Uzun Boylu).....................................................................................................................................

1877

Kırat'ın Değerin Sorarsın Kaça ..............................................................................................................................

1878

Kırata Vurdum Kaşayı ...........................................................................................................................................

1878

Kıratım ...................................................................................................................................................................

1878

Kırçiçeğim (Kısahasanlı) .......................................................................................................................................

1878

Kırda Vurulanların Türküsü...................................................................................................................................

1878

Kırıkhan'ın Methi ...................................................................................................................................................

1879

Kırım Halk Jırı .......................................................................................................................................................

1879

Kırım'dan Gelirim ..................................................................................................................................................

1879

Kırk Sekizin Taburu...............................................................................................................................................

1879

Kırk Üç Yıldır Bu Sevdaya Düşeli.........................................................................................................................

1880

Kırk Yıldır Saz Çalirem .........................................................................................................................................

1880

Kırklar Dağının Düzü.............................................................................................................................................

1880

Kırklar Semahı .......................................................................................................................................................

1880

Kırlangıçlar Yüksek Yapar ....................................................................................................................................

1881

Kırma Beni (Aziz Dostum) ....................................................................................................................................

1881
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Kırma Gönül Şişesini .............................................................................................................................................

1881

Kırma Hatırımı Gül Yüzlüm ..................................................................................................................................

1881

Kırma Taşın Kenarı................................................................................................................................................

1882

Kırmızı Buğday......................................................................................................................................................

1882

Kırmızı Gül Demet Demet .....................................................................................................................................

1882

Kırmızı Gül Goncasını Bağlarlar ...........................................................................................................................

1882

Kırmızı Gül Her Dem Olsa ....................................................................................................................................

1882

Kırmızı Gülden Dal Kestim ...................................................................................................................................

1883

Kırmızı Güllerin Sarı Tohumu ...............................................................................................................................

1883

Kırmızı Gülü Budarlar ...........................................................................................................................................

1883

Kırmızı Gülün Ali Var ...........................................................................................................................................

1883

Kırmızı Gülün Harmanı .........................................................................................................................................

1883

Kırmızı Gülün Hindası...........................................................................................................................................

1884

Kırmızı Kurdele .....................................................................................................................................................

1884

Kırmızılım (Düz Ayak) ..........................................................................................................................................

1884

Kırmızılım Kırmızılım ...........................................................................................................................................

1884

Kırmızılım Tutam Tutam .......................................................................................................................................

1885

Kırşehir Türküsü ....................................................................................................................................................

1885

Kıskanırım (Gel Dilberim).....................................................................................................................................

1885

Kısmet Kalktı (Dostum).........................................................................................................................................

1885

Kısmet Olsa Varsam Yarin Yanına........................................................................................................................

1886

Kış Demedim Yaz Demedim .................................................................................................................................

1886

Kış Gelince Kar Düşer ...........................................................................................................................................

1886

Kış Yaşadım ...........................................................................................................................................................

1886

Kışı Bitmez Şu Ömrümün Dağına .........................................................................................................................

1886

Kışlada Bahar .........................................................................................................................................................

1887

Kışlalar Doldu Bugün ............................................................................................................................................

1887

Kıyamadığım (Hey Bir Zaman) .............................................................................................................................

1887

Kıyamet Kopuyor Deseler Bile..............................................................................................................................

1887

Kıydık Ondandır (Bize Layık Bize).......................................................................................................................

1888

Kıyıktan Çıkdım Yoruldum ...................................................................................................................................

1888

Kıyma Felek (Şu Dağlara Çıkam)..........................................................................................................................

1888

Kıymet 1.................................................................................................................................................................

1888

Kıymet 2.................................................................................................................................................................

1888

Kıymet Mi Biçilir Cevher Taşına...........................................................................................................................

1889

Kız Bahçende Gül Var Mı......................................................................................................................................

1889

Kız Bahçende Üç Çiçek Var ..................................................................................................................................

1889

Kız Bahçeye Girdin Mi ..........................................................................................................................................

1889

Kız Belin İncedir ....................................................................................................................................................

1889

Kız Çocuğu (Hiroşima) ..........................................................................................................................................

1890

Kız Demedim Dul Demedim .................................................................................................................................

1890

Kız Emine Aşkın Beni Yandırır.............................................................................................................................

1890

Kız Entarin Var Mıdır ............................................................................................................................................

1890

Kız Evladı (Tez Yetişir) .........................................................................................................................................

1890

Kız Gülbeden .........................................................................................................................................................

1891

Kız Kara Kız Kara Kız...........................................................................................................................................

1891
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Kız Ne Güzel Olmuşsan.........................................................................................................................................

1891

Kız Neredeydin Neredeydin...................................................................................................................................

1891

Kız Niye Heyran Niye............................................................................................................................................

1892

Kız Pınar Başında...................................................................................................................................................

1892

Kız Pınar Başında...................................................................................................................................................

1892

Kız Pınar Başında Testi De Doldurur ....................................................................................................................

1892

Kız Saçların Taralı .................................................................................................................................................

1893

Kız Satıcıdan Aldım Be .........................................................................................................................................

1893

Kız Senin Derdinden Derbeder Oldum ..................................................................................................................

1893

Kız Suya Gider Bir İncecik Yolu Var ....................................................................................................................

1893

Kız Yazo Yazo Yazo..............................................................................................................................................

1893

Kız Zülüflerin Perde Perde.....................................................................................................................................

1894

Kızardı Kayalar (Doldur Pınar)..............................................................................................................................

1894

Kızdın Bana............................................................................................................................................................

1894

Kızhanım (Nice Bir Çekeyim) ...............................................................................................................................

1895

Kızıklılar (Bu Topraklar) .......................................................................................................................................

1895

Kızıl Ağaç Yaprağı ................................................................................................................................................

1895

Kızıl Irmak Yeşil Irmak .........................................................................................................................................

1895

Kızılbaş (İster Sövün İster Asın)............................................................................................................................

1896

Kızılcıklar Oldu Mu ...............................................................................................................................................

1896

Kızıldere.................................................................................................................................................................

1896

Kızılırmak (Bağlar Issız Kaldı)..............................................................................................................................

1897

Kızılırmak (Kara Koyun) .......................................................................................................................................

1897

Kızılırmak Boylarında............................................................................................................................................

1898

Kızılırmak Can İncitme..........................................................................................................................................

1898

Kızılırmak Parça Parça Olaydın.............................................................................................................................

1898

Kızılırmak Seni Seni ..............................................................................................................................................

1898

Kızılırmak Türküsü ................................................................................................................................................

1899

Kızım Be Kızım Naciye Kızım ..............................................................................................................................

1899

Kızım Sana Fistan Aldım .......................................................................................................................................

1899

Kızım Sana Fistan Aldım .......................................................................................................................................

1900

Kızım Seni Götürmeye Gelmişler..........................................................................................................................

1900

Kızıma Altın Öğütler..............................................................................................................................................

1900

Kızın Adı Hanife (Hele Hello Can) .......................................................................................................................

1900

Kızlar (Yolum Düştü) ............................................................................................................................................

1901

Kızlar Toplandı Mezara .........................................................................................................................................

1901

Kızma Bana (Gurbet Elde).....................................................................................................................................

1901

Kızma Birader (Futbol) ..........................................................................................................................................

1901

Ki Zava (Ne Kötü Zamanda)..................................................................................................................................

1902

Kibar Kızın Saçları Sallanıyor ...............................................................................................................................

1902

Kibarım (Elinde Maşrabası)...................................................................................................................................

1902

Kibirliye Olma Yakın.............................................................................................................................................

1902

Kilim ......................................................................................................................................................................

1903

Kilisli Kız (Benim Yarim) .....................................................................................................................................

1903

Kim Bilir (Katra İdim) ...........................................................................................................................................

1903

Kim Gelir (Ol Benim Şahımı)................................................................................................................................

1903
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Kim Gezdirir (Gel Seninle)....................................................................................................................................

1904

Kim Görmüştür Güzellerin Vefasın .......................................................................................................................

1904

Kim İdi (Hazreti Adem) .........................................................................................................................................

1904

Kim İdi (Uçan Kuşlar) ...........................................................................................................................................

1904

Kim Ne Bilür..........................................................................................................................................................

1904

Kim Ne Bilür..........................................................................................................................................................

1905

Kimbilir Ne Zaman Kimbilir Nerde.......................................................................................................................

1905

Kimde Var (Divan) ................................................................................................................................................

1905

Kimdir (Adam Var)................................................................................................................................................

1905

Kimdir (Ey Ağalar) ................................................................................................................................................

1906

Kime Gidim (Valla Yar Yar) .................................................................................................................................

1906

Kime Kahredelim Böyle ........................................................................................................................................

1906

Kime Kin Ettin De Giydin Alları ...........................................................................................................................

1906

Kime Kin Ettin De Giydin Alları ...........................................................................................................................

1906

Kime Yalvarayım ...................................................................................................................................................

1906

Kime Yanam ..........................................................................................................................................................

1907

Kimin Ağrıyır Canı ................................................................................................................................................

1907

Kimin Eli Kimin Cebinde ......................................................................................................................................

1907

Kimse Bana Yaran Olmaz......................................................................................................................................

1908

Kimse Bilmez Bağrımdaki Yarayı .........................................................................................................................

1908

Kimse Bilmez Yüreğimin Derdini .........................................................................................................................

1908

Kimse Bilmez Yürekteki Yarayı............................................................................................................................

1908

Kimselere Asla Kin Bağlamam..............................................................................................................................

1909

Kimsesi Yok Garip.................................................................................................................................................

1909

Kimseye Bakmaz Gözlerim ...................................................................................................................................

1909

Kimseye Kalmaz (Kahpe Felek) ............................................................................................................................

1909

Kimsin Anlat Bana.................................................................................................................................................

1909

Kiraz Aldım Çarşıdan ............................................................................................................................................

1910

Kiraz Aldım Dikmeden (Halimem) .......................................................................................................................

1910

Kiraz Çiçek Açayi 1 ...............................................................................................................................................

1910

Kiraz Çiçek Açayi 2 ...............................................................................................................................................

1911

Kiraz Da Dalda Dört Olur ......................................................................................................................................

1911

Kiraz Dalı Eymeli ..................................................................................................................................................

1911

Kiraz'ın Ağıtı (Kapımızın Önü) .............................................................................................................................

1911

Kiremidin Tozuyum ...............................................................................................................................................

1911

Kiremit Bacaları .....................................................................................................................................................

1912

Kiremit Bacaları (Le Le)........................................................................................................................................

1912

Kiremite Su Düşti...................................................................................................................................................

1912

Kiremitte Buz Musun.............................................................................................................................................

1912

Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman ............................................................................................................................

1912

Kirpikler Mevali Kaşlar Yay Gibi..........................................................................................................................

1912

Kirpiklerin Ok Mudur ............................................................................................................................................

1913

Kirpiklerin Ok Ok Eyle..........................................................................................................................................

1913

Kirpiklerini Ok Eyle...............................................................................................................................................

1913

Kirvem (Sana Gelen Yollarımı) .............................................................................................................................

1913

Kirvem Bu Yıl Bu Dağlarda ..................................................................................................................................

1913
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Kişi Ol (Alçak Olma) .............................................................................................................................................

1914

Kişne Kırat Kişne...................................................................................................................................................

1914

Kitaba Sığmaz (Masmavi Göklerin) ......................................................................................................................

1914

Kiziroğlu (Bir Hışımnan Geldi Geçti)....................................................................................................................

1914

Kiziroğlu (Bir Hışmınan Geldi Geçti)....................................................................................................................

1915

Kobak Köyünden Geçtim.......................................................................................................................................

1915

Koca Çamın Gürlemesi ..........................................................................................................................................

1915

Koca Dağ Yıkıldı Altında Kaldım .........................................................................................................................

1915

Koca Dağa Kurşun Attım.......................................................................................................................................

1916

Koca Dünya Dar Mı Geldi .....................................................................................................................................

1916

Koca Dünya Sana Sözüm.......................................................................................................................................

1916

Koca Kavak Yarıldı................................................................................................................................................

1916

Koca Kuşun Yüksektedir Oyunu ...........................................................................................................................

1916

Koca Mustafa Türküleri 1 ......................................................................................................................................

1917

Koca Mustafa Türküleri 2 ......................................................................................................................................

1917

Koca Mustafa Türküleri 3 ......................................................................................................................................

1917

Koca Mustafa Türküleri 4 ......................................................................................................................................

1918

Koca Mustafa Türküleri 6 ......................................................................................................................................

1918

Koca Öküz..............................................................................................................................................................

1918

Kocaldım Ayvaz Pir Oldum...................................................................................................................................

1919

Kocalık (Hayır Ameli Çoğusa) ..............................................................................................................................

1919

Kocaman Dağların Başı .........................................................................................................................................

1919

Kocayaylam............................................................................................................................................................

1919

Koç Kırat'a Binip İnem Sazan'a .............................................................................................................................

1920

Koçaklama (Çıktım Dağın Başına) ........................................................................................................................

1920

Koçari (Kız Tazeciksin Çok Taze).........................................................................................................................

1920

Koçarken Meyanını Gülseydin ..............................................................................................................................

1920

Koççeri (Yatma Yeşil Çimene)..............................................................................................................................

1921

Koçları Vurdum Deriye..........................................................................................................................................

1921

Kokladığın Güller Olam.........................................................................................................................................

1921

Koklamaya Kıyamam Ki........................................................................................................................................

1921

Koklaya Koklaya (Gel Yarim) ...............................................................................................................................

1922

Kol Bastı ................................................................................................................................................................

1922

Kolay Değil Destan Olmak ....................................................................................................................................

1922

Kolay Değildir........................................................................................................................................................

1922

Kolay Değildir (Güzelin Özünde)..........................................................................................................................

1923

Kollarıma Alsam Seni ............................................................................................................................................

1923

Kolum Çekip Elim Bağlamasınlar .........................................................................................................................

1923

Kolum Nerden Aldın..............................................................................................................................................

1923

Kolumda Bilezikler ................................................................................................................................................

1923

Kolumu Salladım Toplar Oynadı ...........................................................................................................................

1924

Kon Gülüne Konma Elin Harına............................................................................................................................

1924

Konma Bülbül Konma ...........................................................................................................................................

1924

Konuşanlar Kokuşanlar..........................................................................................................................................

1924

Konuşuyor (Ağzı Olan Değil)................................................................................................................................

1925

Konya Divan Ayağı................................................................................................................................................

1925
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Konya Yemek Destanı ...........................................................................................................................................

1925

Konya Yemek Destanı (Yekte) ..............................................................................................................................

1926

Konyalı Kız (Yeşil Olur)........................................................................................................................................

1926

Konyalım (Hani Benim Elli Dirhem).....................................................................................................................

1927

Kor Bir Ateştir Yüreğim ........................................................................................................................................

1927

Korkarım ................................................................................................................................................................

1927

Korkarım (Acı Söze) ..............................................................................................................................................

1928

Korkarım Gideceksin .............................................................................................................................................

1928

Korkirem Bala Korkirem .......................................................................................................................................

1928

Korkuyorum (Ta Küçücük)....................................................................................................................................

1928

Korunun Annacı Kumalar Dağı 1 ..........................................................................................................................

1929

Korunun Annacı Kumalar Dağı 2 ..........................................................................................................................

1929

Kostak Yeri (Yörü Yörü) .......................................................................................................................................

1929

Koşar Telden Tele Dökülür Saza ...........................................................................................................................

1929

Kotana Bak Kotana ................................................................................................................................................

1929

Kova Kova Endirdiler Yazıya................................................................................................................................

1930

Kova Kova İndirdiler Yazıya 1 ..............................................................................................................................

1930

Kova Kova İndirdiler Yazıya 2 ..............................................................................................................................

1930

Kova Kova İndirdiler Yazıya 3 ..............................................................................................................................

1930

Koy Ateşe Kazanı ..................................................................................................................................................

1930

Koydular (Kıriz Destanı)........................................................................................................................................

1931

Koymazam (Yola Düşmek Makamı) .....................................................................................................................

1931

Koynunda (Koca Kartal) ........................................................................................................................................

1931

Koyun Gelir Yata Yata...........................................................................................................................................

1932

Koyun Seni Güde Güde .........................................................................................................................................

1932

Koyun Sürdüm Yamaca .........................................................................................................................................

1932

Kozak Dağı'nın Çamları.........................................................................................................................................

1932

Kozan Dağı Çatal Matal.........................................................................................................................................

1932

Kozandağı ..............................................................................................................................................................

1933

Kozanoğlu 1 ...........................................................................................................................................................

1933

Kozanoğlu 2 ...........................................................................................................................................................

1933

Kozanoğlu Avdan Gelir .........................................................................................................................................

1934

Kozanoğlu Destanı .................................................................................................................................................

1934

Köğengin Ellerinde ................................................................................................................................................

1934

Köğengin Ellerinde ................................................................................................................................................

1935

Kömür (Yörü Bostan) ............................................................................................................................................

1935

Kömür Gözlüm (Aşık Bilir) ...................................................................................................................................

1935

Kömür Gözlüm (Gideyim).....................................................................................................................................

1935

Kömür Gözlüm (Niçin Böyle) ...............................................................................................................................

1936

Kömür Gözlüm (Suna Boylum) .............................................................................................................................

1936

Kömür Gözlüm Ateşine Düşeli..............................................................................................................................

1936

Kömür Gözlüm Ben Bu Yerden.............................................................................................................................

1936

Kömür Gözlüm Geçti Günüm................................................................................................................................

1936

Kömür Gözlüm Ne Gezersen .................................................................................................................................

1936

Kömür Gözlümsün Benim .....................................................................................................................................

1937

Kömürlük Dağı.......................................................................................................................................................

1937
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Könlüm (Yene Çağlayıb Daşırsan) ........................................................................................................................

1937

Köprü De Altında Miller........................................................................................................................................

1937

Köprüden Geçer İken .............................................................................................................................................

1938

Köprüden Geçti Gelin ............................................................................................................................................

1938

Köprüden Geçti Gelin ............................................................................................................................................

1938

Köprünün Altı Diken..............................................................................................................................................

1938

Köprünün Altı Diken..............................................................................................................................................

1939

Köprünün Altı Diken..............................................................................................................................................

1939

Köprünün Altı Diken..............................................................................................................................................

1939

Köprünün Altı Diken..............................................................................................................................................

1939

Köprünün Altı Testi ...............................................................................................................................................

1939

Köprünün Başlarında .............................................................................................................................................

1940

Köprünün Başlarında (Kamber).............................................................................................................................

1940

Köprüyü Dolanma..................................................................................................................................................

1940

Kör Olası Gözlerim ................................................................................................................................................

1941

Kör Olsun (Sürmeli Bey) .......................................................................................................................................

1941

Kör Yılan (Gurbet Bana)........................................................................................................................................

1941

Kördüğüm (Gözlerin Ufkumda).............................................................................................................................

1941

Körlenme Ey İnsanoğlu..........................................................................................................................................

1942

Körler Tanrı Arıyorlar............................................................................................................................................

1942

Köroğlu (Tokat Ellerinden)....................................................................................................................................

1942

Köroğlu Dediğin Delinin Biri ................................................................................................................................

1942

Köroğlu'nun Kör Bıçağı .........................................................................................................................................

1942

Köstence'nin İçi Pazar ............................................................................................................................................

1943

Köstüklü Osman Efe Türküsü................................................................................................................................

1943

Köşe Başı Beklerem...............................................................................................................................................

1943

Köşküm Var Deryaya Karşı ...................................................................................................................................

1943

Köşküm Vardır Aya Karşı .....................................................................................................................................

1944

Kötü Mü Olur.........................................................................................................................................................

1944

Köy Çocukları ........................................................................................................................................................

1944

Köy Düğünü ...........................................................................................................................................................

1945

Köy Güzeli Gül Hanım ..........................................................................................................................................

1945

Köy Kızı Oturmuş Dokuyor Halı 1........................................................................................................................

1946

Köy Kızı Oturmuş Dokuyor Halı 2........................................................................................................................

1946

Köyden Köye Gezerim...........................................................................................................................................

1946

Köye Gel (Akar Suya Karışır)................................................................................................................................

1946

Köylerim (Dağların Başına)...................................................................................................................................

1947

Köylü Gızı Çayda Gezer ........................................................................................................................................

1947

Köylü Kızı..............................................................................................................................................................

1947

Köylü Kızı (Doğunun İncisi) .................................................................................................................................

1948

Köylü Kızları..........................................................................................................................................................

1948

Köylük Yerden Köşk Gider ...................................................................................................................................

1948

Köylüler..................................................................................................................................................................

1948

Köyüm (Acın Tatlın Sıra Sıra)...............................................................................................................................

1949

Köyüm (Çok Özledim)...........................................................................................................................................

1949

Köyüm (Kucağını Açtın Bana) ..............................................................................................................................

1950
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Köyüm (Senden Ayrılalı).......................................................................................................................................

1950

Köyüm Benim Mekanımdır ...................................................................................................................................

1950

Köyüm Köyüm Yiğit Köyüm ................................................................................................................................

1950

Köyümde Yaşamak İsterim....................................................................................................................................

1951

Köyümden Başladım Söze .....................................................................................................................................

1951

Köyümün Kızı........................................................................................................................................................

1952

Köyümün Ne Sağlam Havası Vardır......................................................................................................................

1952

Köyün Bacaları Duman Tüterdi .............................................................................................................................

1952

Köyün Çobanı (Kaybetti Sürüyü) ..........................................................................................................................

1953

Köyün Develeri Çekilir Dağa.................................................................................................................................

1953

Köyün Muhtarı Cemal'e .........................................................................................................................................

1953

Kucağı Kundaklı Ağlar Bir Gelin ..........................................................................................................................

1954

Kuğular Kışlaları Annem .......................................................................................................................................

1954

Kuko Daldan Aşağı ................................................................................................................................................

1954

Kul Başına Gelen ...................................................................................................................................................

1954

Kul Kusursuz Olmaz İmiş Efendim .......................................................................................................................

1954

Kul Olayım Kalem Tutan Ellere ............................................................................................................................

1955

Kul Olmaya Geldim Sana ......................................................................................................................................

1955

Kul Yanmasın (Sefil Selimi'ye) .............................................................................................................................

1955

Kula Kulluk Yakışır Mı .........................................................................................................................................

1956

Kulak Ver Sözüme Dinle Vatandaş .......................................................................................................................

1956

Kulak Verdim Dört Köşeyi Dinledim ....................................................................................................................

1956

Kulak Verdim Dört Köşeyi Dinledim ....................................................................................................................

1956

Kulaksızda Kuyu Var.............................................................................................................................................

1956

Kulaları Gece Çeteler Bastılar ...............................................................................................................................

1957

Kullar Olam Seni Doğuran Anaya .........................................................................................................................

1957

Kuloğluyam Ben De...............................................................................................................................................

1957

Kulum Ben Kapında Ölene Kadar .........................................................................................................................

1957

Kulundan Utan .......................................................................................................................................................

1957

Kum Gibi................................................................................................................................................................

1958

Kumalar Dağı 1 ......................................................................................................................................................

1958

Kumalar Dağı 2 ......................................................................................................................................................

1958

Kumalı'ya Vara Gele ..............................................................................................................................................

1958

Kumarı'ya Vara Gele Yol Sandım .........................................................................................................................

1958

Kumaşım Var Bezim Var.......................................................................................................................................

1959

Kumkapı'nın Ah Kilidiye .......................................................................................................................................

1959

Kundurama Kum Doldu.........................................................................................................................................

1959

Kur'an Dile Geldi Ayet Seslendi............................................................................................................................

1959

Kurban (Küçüğüm Güzelim)..................................................................................................................................

1960

Kurban Olam Ben O Kaşı Karaya..........................................................................................................................

1960

Kurban Olam Gözlerinin Mestine..........................................................................................................................

1960

Kurban Olam Kalem Tutan Ellere .........................................................................................................................

1960

Kurban Olduğum....................................................................................................................................................

1960

Kurban Olduğum....................................................................................................................................................

1961

Kurban Olduğum (Naz ü Eda) ...............................................................................................................................

1961

Kurban Olum (Harda Varsa)..................................................................................................................................

1961
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Kurban Olurum (Anadolum Yurdum) ...................................................................................................................

1961

Kurban Olurum Mezeriyin Taşına .........................................................................................................................

1962

Kurbanım Aman.....................................................................................................................................................

1962

Kurbanın Olaram Yar.............................................................................................................................................

1962

Kurbanın Olayım (Seher Vakti) .............................................................................................................................

1962

Kurdelemin Uçları İpekten.....................................................................................................................................

1963

Kurdili ....................................................................................................................................................................

1963

Kurdular Ocak Taşını.............................................................................................................................................

1964

Kure Koymuş Yol Üstüne......................................................................................................................................

1964

Kurlar Kışlaları.......................................................................................................................................................

1964

Kurşun Yağmurları.................................................................................................................................................

1965

Kurşunlu Camide Kıldım Nemazı..........................................................................................................................

1965

Kurtköy'ün Dereleri................................................................................................................................................

1965

Kurtlarla Dans ........................................................................................................................................................

1965

Kurtulmalı Dünyamız.............................................................................................................................................

1966

Kuruçay'dan Öte Yana ...........................................................................................................................................

1966

Kurulalı Neler Çekmiş ...........................................................................................................................................

1966

Kurusa Fidanım......................................................................................................................................................

1966

Kusurum Çoktur Mürüvvet Ya Ali ........................................................................................................................

1966

Kusurum Var İse (Hey Erenler) .............................................................................................................................

1967

Kuş Olup Sılaya Uçasım Gelir...............................................................................................................................

1967

Kuşağına Dolu Geldi..............................................................................................................................................

1967

Kuşatma (Deniz Balığıyım) ...................................................................................................................................

1968

Kuşburnu Derde Derman .......................................................................................................................................

1968

Kuşburnu Pürlenir Mi ............................................................................................................................................

1968

Kuşburnunun Kurusu (Tarinnam) ..........................................................................................................................

1968

Kuşburnuyu Budarlar .............................................................................................................................................

1969

Kuşlar Gibiyim (Dardayım) ...................................................................................................................................

1969

Kuşlar Yare Vardınız Mı........................................................................................................................................

1969

Kuşları Vurdum Beriye Leyla................................................................................................................................

1969

Kutnu Döşek Yüzledim..........................................................................................................................................

1970

Kutuda Karabiber ...................................................................................................................................................

1970

Kutuda Karabiber (Livanoy) ..................................................................................................................................

1970

Kuyruk Sallıyor......................................................................................................................................................

1970

Kuyu Başında Bakır ...............................................................................................................................................

1971

Kuyu Başında Kova ...............................................................................................................................................

1971

Kuyu Başında Testi ................................................................................................................................................

1971

Kuyudan Su Çekerler .............................................................................................................................................

1971

Kuyunun Sereni (İmanım)......................................................................................................................................

1972

Kuzum (Evladın Acısı Zor Geldi)..........................................................................................................................

1972

Küçücükten Bir Yar Sevdim ..................................................................................................................................

1972

Küçüğüm (Bekle Beni) ..........................................................................................................................................

1972

Küçük Beyin Avlusunda (Feridem) .......................................................................................................................

1973

Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime .............................................................................................................................

1973

Küçük Yaşta Gurbet Elde.......................................................................................................................................

1973

Küçüksün Güzel Etme Bu Nazı .............................................................................................................................

1974
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Küçükten Bir Yar Sevdim......................................................................................................................................

1974

Küçükten Görmedim Ana Kucağı..........................................................................................................................

1974

Küçükten Görmedim Ana Kucağı..........................................................................................................................

1974

Küffar Sanur Hüccet Almış....................................................................................................................................

1974

Kül Başıma.............................................................................................................................................................

1975

Kül Eyle Beni.........................................................................................................................................................

1975

Küp Dibinde Bulgurum..........................................................................................................................................

1975

Küp Dibinde Pastırma ............................................................................................................................................

1975

Küp İçinde İreçel....................................................................................................................................................

1975

Küp İçinde Nişasta .................................................................................................................................................

1976

Küpeli Hatun ..........................................................................................................................................................

1976

Küpkıran Buz Bağladi............................................................................................................................................

1976

Küpkıran Ovaları....................................................................................................................................................

1976

Küpün İçinde Pekmez ............................................................................................................................................

1976

Kürdün Kızı............................................................................................................................................................

1976

Kürt Kızı (Dinle Kürd'ün Metini) ..........................................................................................................................

1977

Küsdürdün Gönülü Güldüremedim........................................................................................................................

1977

Küskün Yollar (Şu Dünyaya).................................................................................................................................

1977

Küsmüşem (Molla Cuma Divanı) ..........................................................................................................................

1978

Küstürdüm Barışamam...........................................................................................................................................

1978

Küstürdüm Gönülü Güldüremedim........................................................................................................................

1978

Kütahya Yolunda Bir Ocak İncir ...........................................................................................................................

1978

Kütahya'nın Camileri Çinili ...................................................................................................................................

1978

Kütahya'nın Pınarları..............................................................................................................................................

1979

La İlahe İllallah ......................................................................................................................................................

1979

Ladik'e Gelin ..........................................................................................................................................................

1979

Lale Sümbül Bağına...............................................................................................................................................

1980

Laleler (Yazın Evvelinde) ......................................................................................................................................

1980

Laleler Laleler ........................................................................................................................................................

1980

Lamba Da Şişesiz Yanmaz Mı...............................................................................................................................

1981

Larende...................................................................................................................................................................

1981

Layık (Sağ Melek Sol Melek) ................................................................................................................................

1981

Laylay Dedim Yatasan...........................................................................................................................................

1982

Laz Gelini (Kuşluk Vakti)......................................................................................................................................

1982

Laz Kızı..................................................................................................................................................................

1983

Lazutlar Den Den Oldu ..........................................................................................................................................

1983

Leb Demez (Canan Senin) .....................................................................................................................................

1983

Leblebi Koyarlar Tasa............................................................................................................................................

1983

Leblebi Koydum Tasa ............................................................................................................................................

1983

Leblebici Gel Buraya .............................................................................................................................................

1984

Leblerinin Balı İle ..................................................................................................................................................

1984

Lemi Lemi Deli Lemi.............................................................................................................................................

1984

Lemide Hayranın Olim ..........................................................................................................................................

1984

Letife (Perde Perde) ...............................................................................................................................................

1985

Leyl ü Nehar Yalvarırım ........................................................................................................................................

1985

Leyla (Aşk Elinden Susuz Kaldım)........................................................................................................................

1985
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Leyla (Güzellerin Sultanısın) .................................................................................................................................

1985

Leyla Leyla (Deli Gönlüm)....................................................................................................................................

1986

Leyla Leyla (Ey Kaşları Ebru) ...............................................................................................................................

1986

Leyla'm (Geceler Ay Geceler) ...............................................................................................................................

1986

Leyla'sını Arayan Mecnun .....................................................................................................................................

1986

Leylam (Ağlamakla Nazlım)..................................................................................................................................

1987

Leylam (Avcıyım Peşinde) ....................................................................................................................................

1987

Leylam (Yar Ben Senden Ayrı) .............................................................................................................................

1987

Leylamın Bakışları .................................................................................................................................................

1987

Leylek Gider Yuvasına ..........................................................................................................................................

1988

Leylek Yuvada Üç Olur .........................................................................................................................................

1988

Leyli Leyli (Hocam Vallah) ..................................................................................................................................

1988

Leyli Leyli (Yüce Dağ Başında) ............................................................................................................................

1988

Leylim Ley .............................................................................................................................................................

1989

Leylo Leylo ............................................................................................................................................................

1989

Leymos'un Dedikleri ..............................................................................................................................................

1989

Lezzetin (Yatağımda).............................................................................................................................................

1989

Lime Lime Limelendim Elinden............................................................................................................................

1989

Limo Zülfün Beliktir ..............................................................................................................................................

1989

Limonun Çiçeği Açılıyor .......................................................................................................................................

1990

Lingo Lingo Şişeler................................................................................................................................................

1990

Livera Rapatma ......................................................................................................................................................

1990

Liverimin Kaytanı (Helom)....................................................................................................................................

1991

Lofça'nın Ardında Kaya (Lofçalı) 1.......................................................................................................................

1991

Lofça'nın Ardında Kaya (Lofçalı) 2.......................................................................................................................

1991

Lokman Hekim Senden Destur ..............................................................................................................................

1992

Lorke ......................................................................................................................................................................

1992

Lovçanın Yanına Vardım.......................................................................................................................................

1992

Lurke Lurke............................................................................................................................................................

1992

Lütfet Sultanım ......................................................................................................................................................

1992

Lütfeyle Sevdiğim Hakk'ı Seversen.......................................................................................................................

1993

Lüzumu Yoktur ......................................................................................................................................................

1993

Maçin Dağı.............................................................................................................................................................

1993

Maçka Neşeli Maçka..............................................................................................................................................

1993

Maçka Yolları Taşlı................................................................................................................................................

1994

Maçka'nın İçi Şosa .................................................................................................................................................

1994

Maçka'nın Yolu Taşlık ...........................................................................................................................................

1994

Madem Dilber 1 .....................................................................................................................................................

1994

Madem Dilber 2 .....................................................................................................................................................

1995

Mademki ................................................................................................................................................................

1995

Maden Dağı Dumandır...........................................................................................................................................

1995

Maden Kuyusunda .................................................................................................................................................

1996

Madenciler (Kara Kuyular Derindir) .....................................................................................................................

1996

Madımak ................................................................................................................................................................

1996

Madımak Bitti M'ola ..............................................................................................................................................

1997

Madımak Oylum Oylum ........................................................................................................................................

1997
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Mah Cemalin Güneş Midir.....................................................................................................................................

1997

Mahi Güneş Gibi Doğdun ......................................................................................................................................

1997

Mahimi Gördüm Düşümde ....................................................................................................................................

1998

Mahkeme Meclisi...................................................................................................................................................

1998

Mahkemeye Vardım Leyla Söylemez....................................................................................................................

1998

Mahkemeye Versem Seni Asarlar..........................................................................................................................

1998

Mahkumların Türküsü............................................................................................................................................

1998

Mahkumluk (Bu Dert)............................................................................................................................................

1999

Mahleden Geçen Oğlan..........................................................................................................................................

1999

Mahnıların Yarıda Galdı ........................................................................................................................................

1999

Mahramamda Kişnişilen Badem Var .....................................................................................................................

1999

Mahsus Mahal ........................................................................................................................................................

2000

Mahur (Şenlik Dağıldı Bir Acı) .............................................................................................................................

2000

Mahzuni Şerif'im....................................................................................................................................................

2000

Mail Oldum Hub Cemale Bakmaya.......................................................................................................................

2000

Makaram Sarı Bağlar .............................................................................................................................................

2000

Makbüldür (Faydası Olmayan) ..............................................................................................................................

2001

Makinamın Burmaları ............................................................................................................................................

2001

Makinenin Koluyum ..............................................................................................................................................

2001

Makmara'nın Taşlarına...........................................................................................................................................

2001

Malatya Malatya Bulunmaz Eşin ...........................................................................................................................

2002

Malatya'nın Eline Serin Dediler.............................................................................................................................

2002

Malatya'nın Kavakları ............................................................................................................................................

2002

Male (Üç Güzel Geliyor) .......................................................................................................................................

2002

Malum Olsun Sana Bak Ne Haldeyim ...................................................................................................................

2002

Mamudo Kurban Niye Doğdun..............................................................................................................................

2003

Manastır'ın Ortasında (Dimetoka)..........................................................................................................................

2003

Manavgat Yolları Sade Mermerden .......................................................................................................................

2003

Manda Yuva Yapmış..............................................................................................................................................

2003

Mandıraya Vardın Mı.............................................................................................................................................

2004

Mani Bilirim (Dahdiri Havası)...............................................................................................................................

2004

Mani'nin Evlerine...................................................................................................................................................

2004

Manisa'yla Bergama'nın Arası ...............................................................................................................................

2004

Manzaralar (Temel Haklar Bile) ............................................................................................................................

2004

Mapus Damları.......................................................................................................................................................

2005

Mapushane Çeşmesi...............................................................................................................................................

2005

Mapushane Dedikleri .............................................................................................................................................

2005

Mapushane Gurbet Ele Benzemez .........................................................................................................................

2005

Mapushane İçinde Attım Postumu .........................................................................................................................

2006

Mapushane İçinde Üç Ağaç İncir...........................................................................................................................

2006

Mapushane İçinde Yanıyor Gazlar.........................................................................................................................

2006

Maral Gezer Dağ Üste............................................................................................................................................

2006

Maral Sen Güzelsin ................................................................................................................................................

2007

Maramamın Ucu Telli ............................................................................................................................................

2007

Maraş Abalı Çoban ................................................................................................................................................

2007

Maraş Halkı (Canana Doğru) .................................................................................................................................

2007
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Maraş Maraş Derler Bu Nasıl Maraş .....................................................................................................................

2007

Maraş'ın Parmak Üzümü........................................................................................................................................

2008

Maraş'tan Bir Haber Geldi (Meyrik) ......................................................................................................................

2008

Mardin Kapı Şen Olur............................................................................................................................................

2008

Marikam (Sıra Sıra Paytonlar) ...............................................................................................................................

2008

Marmara Benim Gölümdür ....................................................................................................................................

2009

Marmara Depremi (Ağlar) .....................................................................................................................................

2009

Mart İçin Hoyrat.....................................................................................................................................................

2009

Martinim Atılmıyor................................................................................................................................................

2010

Masa Üstünde Desti (Şengül).................................................................................................................................

2010

Masa Üstünde Tekne (Bilalım) ..............................................................................................................................

2010

Masada Yeşil Desti ................................................................................................................................................

2010

Maşallah (Ana Karnındayken) ...............................................................................................................................

2010

Maşallah (Çok Güzelsin)........................................................................................................................................

2011

Matem Ayında (Gene Bir Efkara)..........................................................................................................................

2011

Mavi Bağlar Başına................................................................................................................................................

2011

Mavi Boncuk Gözleri.............................................................................................................................................

2011

Mavi De Giymiş Allanır.........................................................................................................................................

2012

Mavi Kırep Başında ...............................................................................................................................................

2012

Mavi Tirşe Fıstığı...................................................................................................................................................

2012

Mavi Yeleğin Oğlan...............................................................................................................................................

2012

Mavi Yelek Mor Düğme ........................................................................................................................................

2013

Mavi Yelekli Yarim ...............................................................................................................................................

2013

Mavi Yorgan Düreyim ...........................................................................................................................................

2013

Mavi Yüzük Firuze ................................................................................................................................................

2013

Mavidir Maviş Tura ...............................................................................................................................................

2014

Mavili Mavili Ela Kız ............................................................................................................................................

2014

Mavilim (Giderken Bize Uğra) ..............................................................................................................................

2014

Mavilim Mavişelim................................................................................................................................................

2015

Mavilim Yaktın Beni .............................................................................................................................................

2015

Mavinin Türküsü....................................................................................................................................................

2015

Mavrova'dan Aldım Sümbül ..................................................................................................................................

2015

Mavulu (Garşıdadır Evleri) ....................................................................................................................................

2015

Mayın (Kilis'e Haber Saldım) ................................................................................................................................

2016

Mayıs (Aynı Yağmurda) ........................................................................................................................................

2016

Mayıs Ayı Gelende ................................................................................................................................................

2016

Mayıs Ayların Gülüdür ..........................................................................................................................................

2016

Mayısta Aşk Yeşildir..............................................................................................................................................

2017

Mazlumi'den Mahzuni'ye .......................................................................................................................................

2017

Mc Hükümeti .........................................................................................................................................................

2017

Meclis (Bir Meclise Mihman Oldum)....................................................................................................................

2017

Meclis-i Meyhaneler ..............................................................................................................................................

2018

Mecnun Edip Saldı Çöllere ....................................................................................................................................

2018

Mecnun Gibi Dolanırım Çöllerde ..........................................................................................................................

2018

Mecnun Gibi Düştüm Çöle ....................................................................................................................................

2019

Mecnun Olup Leylasını Bulanlar ...........................................................................................................................

2019

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 3106

Mecnun'um Leylamı Gördüm ................................................................................................................................

2019

Mecnun'un Sahrada Zevk u Safasın .......................................................................................................................

2020

Meçhul Aşıka (Obamızda Güzel)...........................................................................................................................

2020

Meço İbiram ...........................................................................................................................................................

2020

Meded (Menim Pirim)............................................................................................................................................

2020

Medet (Evel Bahar Yaz Ayları) .............................................................................................................................

2020

Medet Bir Şahine Medet ........................................................................................................................................

2021

Medet Dilber Medet Allah .....................................................................................................................................

2021

Medet Pirim............................................................................................................................................................

2021

Medet Pirim Ali Yetiş ............................................................................................................................................

2021

Medet Senden.........................................................................................................................................................

2022

Medet Senden.........................................................................................................................................................

2022

Medet Senden (Kaldım) .........................................................................................................................................

2022

Medet Sevdiğim .....................................................................................................................................................

2022

Medet Şahım Mürvet Şahım ..................................................................................................................................

2023

Medhedeyim Sevdiğimin Zülfünü .........................................................................................................................

2023

Medhine Meddah Olalım (Satranç)........................................................................................................................

2023

Medine Daşına Bak ................................................................................................................................................

2024

Meğer Bize İmdat Ali'den Ola ...............................................................................................................................

2024

Mehmedim (Şırnak Dağları) ..................................................................................................................................

2024

Mehmedim (Tiren Gelir Yamadan) .......................................................................................................................

2024

Mehmet (O Gün Yüreğimizde) ..............................................................................................................................

2025

Mehmet Çavuş (Usanmaz).....................................................................................................................................

2025

Mehmet Türküsü (Yandım Anneler)......................................................................................................................

2025

Mehralı Paşa (Şapkalı Kazak)................................................................................................................................

2026

Mehrali Bey (Ben Gidiyom) ..................................................................................................................................

2026

Mehriban (Dost Bağında).......................................................................................................................................

2026

Mehriban (Dost Bağında) -Orj-..............................................................................................................................

2027

Mekdup Yazdım Garadan ......................................................................................................................................

2027

Mektebin Bacaları (Vay Lele)................................................................................................................................

2027

Mektubu Gelmez Yarin..........................................................................................................................................

2027

Mektup (Gel Gitme Sevdiğim)...............................................................................................................................

2027

Mektup (Sevdalar Kimden Yana) ..........................................................................................................................

2028

Mektup Gider İsen Tayyare İle ..............................................................................................................................

2028

Mektup Saldım Garadan ........................................................................................................................................

2028

Mektup Selam Eyle ................................................................................................................................................

2028

Mektup Selam Söyle ..............................................................................................................................................

2028

Mektup Selam Söyle ..............................................................................................................................................

2029

Mektup Selam Söyle Benden Sılaya ......................................................................................................................

2029

Mektup Yazarım Mektup ......................................................................................................................................

2029

Mektup Yazdım Acele ...........................................................................................................................................

2029

Mektup Yazdım Alasın ..........................................................................................................................................

2030

Mektup Yazdım Yara Almadı................................................................................................................................

2030

Melankoli (Beni En Güzel Günümde) ...................................................................................................................

2030

Melek Hanım..........................................................................................................................................................

2030

Melek Hanım..........................................................................................................................................................

2031
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Melek Soylum (Bağlamayın Dağlar) .....................................................................................................................

2031

Meleme Koyunum Vazgeç.....................................................................................................................................

2031

Melemen Dağından İndi Sürüsü.............................................................................................................................

2031

Melez Göynek Giyinmiş ........................................................................................................................................

2031

Melik Şerif Düzü....................................................................................................................................................

2032

Melüllenme Deli Gönül..........................................................................................................................................

2032

Memberi (Kayalar Merdin Merdin) .......................................................................................................................

2032

Memedim (Kahvenin Önünde) ..............................................................................................................................

2032

Memedim Memedim Otur Dizime.........................................................................................................................

2033

Memikoğlan (On Dört Yaşım) ...............................................................................................................................

2033

Memikoğlan (On Dört Yaşın) ................................................................................................................................

2033

Memleket (Köyüm Şurut) ......................................................................................................................................

2033

Memleket Hasreti ...................................................................................................................................................

2034

Memlekete Destan Oldum......................................................................................................................................

2035

Memmi Hayranın Olam Memmi............................................................................................................................

2035

Memyane (Bitlis Çayı Bulanuk) ............................................................................................................................

2036

Men Ali'den Başka .................................................................................................................................................

2036

Men Aref Sırrını Kardaş.........................................................................................................................................

2036

Men Aşıh Dolan Bağı.............................................................................................................................................

2036

Men Aşigem ...........................................................................................................................................................

2037

Men Baharın Gızıyam ............................................................................................................................................

2037

Men Bu Elin Gızıyam ............................................................................................................................................

2037

Men Gülümü Deste Bağlaram................................................................................................................................

2038

Men Ne Dedim Ki..................................................................................................................................................

2038

Men Seni Seveli (Kerkük Divanı)..........................................................................................................................

2038

Men Unutabilmirem ...............................................................................................................................................

2038

Menderes (Ayağına Potini Giymiş) .......................................................................................................................

2039

Mendi De Mendi Mendili.......................................................................................................................................

2039

Mendi Yoldum Bahçadan ......................................................................................................................................

2039

Mendil (Lili)...........................................................................................................................................................

2039

Mendil Aldım Bir Deste.........................................................................................................................................

2040

Mendil Bağladım Yandan ......................................................................................................................................

2040

Mendil Serdim Urgana...........................................................................................................................................

2040

Mendilden Bohça M'olur .......................................................................................................................................

2040

Mendili Astım Tele ................................................................................................................................................

2041

Mendili Oyaladım ..................................................................................................................................................

2041

Mendilim Dalda Kaldı............................................................................................................................................

2041

Mendilim Dilim Dilim ...........................................................................................................................................

2041

Mendilim Dolu Yemiş ...........................................................................................................................................

2042

Mendilim İşle Yolla ...............................................................................................................................................

2042

Mendilim Yele Yele...............................................................................................................................................

2042

Mendilimde Kare Var ............................................................................................................................................

2042

Mendilimde Kişmiş................................................................................................................................................

2042

Mendilimde Kişmiş İle Badem Var .......................................................................................................................

2043

Mendilimde Tuz Taşı .............................................................................................................................................

2043

Mendilimin Dört Ucu.............................................................................................................................................

2043
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Mendilimin Ucu Pembe .........................................................................................................................................

2043

Mendilimin Ucuna .................................................................................................................................................

2044

Mendilimin Yeşili (Aman Doktor).........................................................................................................................

2044

Mendilinde Kar Getir .............................................................................................................................................

2044

Menekşe (Benden Selam Söyle) ............................................................................................................................

2044

Menekşe (Yaz Gelende).........................................................................................................................................

2045

Menekşe Açtım Derede..........................................................................................................................................

2045

Menekşe Kokulu Yarim .........................................................................................................................................

2045

Menekşe Koymuşlar Gülün Adını .........................................................................................................................

2045

Menekşesi Biçim Biçim .........................................................................................................................................

2046

Menem (Sırri Nümeyan) ........................................................................................................................................

2046

Menevşe Buldum Derede.......................................................................................................................................

2047

Menevşesi Tutam Tutam........................................................................................................................................

2047

Menevşesi Tutam Tutam........................................................................................................................................

2047

Meni Attın Ay Gız Ataşa .......................................................................................................................................

2048

Meni Çağır (Bahışların Üşüse)...............................................................................................................................

2048

Menim Belalı Başım ..............................................................................................................................................

2048

Menim İpek Yağlığım Var .....................................................................................................................................

2048

Mensure (Kaşı Kemane Benzer) ............................................................................................................................

2049

Menşure Hanım......................................................................................................................................................

2049

Menteşeli ................................................................................................................................................................

2049

Menzil Almak İster İsen.........................................................................................................................................

2050

Mercan Gözlü Dilberim .........................................................................................................................................

2050

Mercanlar ...............................................................................................................................................................

2050

Mercimeğin Tohumu..............................................................................................................................................

2050

Merd Ali Ağıdı.......................................................................................................................................................

2050

Merdivanım Kırkayak ............................................................................................................................................

2051

Merdiven Altında (Hacer) ......................................................................................................................................

2051

Merdiven Başında Gördüm Boyunu ......................................................................................................................

2051

Merdiven Üstündeyim............................................................................................................................................

2052

Merdivenden Aşağı ................................................................................................................................................

2052

Merdivenden İndim Düze ......................................................................................................................................

2052

Merdivenden İndirdiler ..........................................................................................................................................

2052

Merdivenden İndirdiler ..........................................................................................................................................

2053

Merdivenden İnerken .............................................................................................................................................

2053

Merdivenden Yukarı (Güllizarım) .........................................................................................................................

2053

Merdivenin Altında (Fındık Fıstık)........................................................................................................................

2053

Merdivenin Altından ..............................................................................................................................................

2053

Merdivenin Başındayım .........................................................................................................................................

2054

Merekte Sarı Saman ...............................................................................................................................................

2054

Merekte Sarı Saman ...............................................................................................................................................

2054

Merekte Sarı Saman ...............................................................................................................................................

2054

Merhaba (Dünyanın Ucunda).................................................................................................................................

2055

Merhaba (Dürr ü Gevher Kerem)...........................................................................................................................

2055

Merhamet Kıl .........................................................................................................................................................

2055

Merhamet Kıl Şah'ım .............................................................................................................................................

2055
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Merhametsiz Padişahlar .........................................................................................................................................

2056

Mert Dayanır Namert Kaçar...................................................................................................................................

2056

Mertler Baş Aldı Gitti ............................................................................................................................................

2056

Mescidim Mihrabım...............................................................................................................................................

2056

Mestane Bakışlı Nazlı Cananım.............................................................................................................................

2056

Meşe Ardahan Türkmanı........................................................................................................................................

2057

Meşe Meşeye Benzer .............................................................................................................................................

2057

Meşeden Gel Sürmelim..........................................................................................................................................

2057

Meşeler Gövermiş Varsın Göversin.......................................................................................................................

2057

Meşeli Dağlar .........................................................................................................................................................

2058

Meşeli Dağlar .........................................................................................................................................................

2058

Meşeli Dağlar Meşeli .............................................................................................................................................

2058

Meşelidir Engin Dağlar Meşeli ..............................................................................................................................

2058

Meşesiyim Meşesi..................................................................................................................................................

2059

Meşguliyet Hastalığı ..............................................................................................................................................

2059

Metel Metel Met Atar.............................................................................................................................................

2059

Meteris'ten İneydim................................................................................................................................................

2059

Metin (Çağlayanın Alemi) .....................................................................................................................................

2060

Metris .....................................................................................................................................................................

2060

Metris'in Önünde Durdum .....................................................................................................................................

2060

Mevla Çün Yarattı..................................................................................................................................................

2060

Mevlam (Aşkımı Layık Görmezsen) .....................................................................................................................

2061

Mevlam Alır Canı ..................................................................................................................................................

2061

Mevlam Bana Ömür Vermiş ..................................................................................................................................

2061

Mevlam Bir Adama Çocuk Verince.......................................................................................................................

2061

Mevlam Bir Çok Dert Vermiş................................................................................................................................

2062

Mevlam Der Ki Doğruca Gel.................................................................................................................................

2062

Mevlam Gör Diyerek İki Göz Vermiş ...................................................................................................................

2062

Mevlam Seni Bana Verse.......................................................................................................................................

2063

Mevlana (Yok Değilsin).........................................................................................................................................

2063

Meydan Başında Duranda ......................................................................................................................................

2063

Meydanda At Oynadı .............................................................................................................................................

2063

Meydanlar ..............................................................................................................................................................

2063

Meyhanaya Girdim Üç Konyağ İçtim....................................................................................................................

2064

Meyhaneler Yok.....................................................................................................................................................

2064

Meyro .....................................................................................................................................................................

2064

Meyus Olma Kel Deyenin Sözüne.........................................................................................................................

2064

Meyvalarda Üç Meyve Var....................................................................................................................................

2064

Meyvalardan Üç Meyva.........................................................................................................................................

2065

Meyvelerden Üç Meyve Var..................................................................................................................................

2065

Mezar Arası (Kazımım) .........................................................................................................................................

2065

Mezar Arasında Harman Olur Mu .........................................................................................................................

2065

Mezar Arasında Harman Olur Mu .........................................................................................................................

2066

Mezar Arasında Kanlı Kasaplar .............................................................................................................................

2066

Mezar Arasından Atlayamadım .............................................................................................................................

2066

Mezarımı Kızlar Kazsın .........................................................................................................................................

2067
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Mezarımı Yol Üstüne Kazsınlar.............................................................................................................................

2067

Mezarımın Taşı Bozdağ'a Karşı .............................................................................................................................

2067

Mezarımın Taşı Urfa'ya Karşı................................................................................................................................

2067

Mezarlık (Dünya Dedikleri)...................................................................................................................................

2067

Mezerlikte Gezerim................................................................................................................................................

2068

Mezire'den Çıktım Ağrıyor Başım.........................................................................................................................

2068

Mezire'den Çıktım Ağrıyor Başım.........................................................................................................................

2068

Mısırı Kuruttun Mu ................................................................................................................................................

2068

Mısırın Çardakları ..................................................................................................................................................

2069

Mısri Kızı (Adı Yasak Bir Çiçek) ..........................................................................................................................

2069

Mızıka Çalındı Düğün Mü Sandın .........................................................................................................................

2069

Mızrap Beni Üzdü Tel Beni Üzdü .........................................................................................................................

2069

Mihalmi Kızı Çayda Gezer ....................................................................................................................................

2070

Mihalmi Yari İsterim..............................................................................................................................................

2070

Mihman Canlar.......................................................................................................................................................

2070

Mihmanım Mihman ...............................................................................................................................................

2070

Mihmanlar Hoş Geldiniz........................................................................................................................................

2070

Mihnet Köşesinde Yatırıdım Hasta........................................................................................................................

2071

Mihrali Bey Destanı ...............................................................................................................................................

2071

Mihriban (Gam Kasavet)........................................................................................................................................

2072

Mihriban (Yeni) .....................................................................................................................................................

2072

Mihriban'ım Senden Kime Şikayet ........................................................................................................................

2072

Mihrican (Saçların Sarı Yarım)..............................................................................................................................

2073

Mihrican Mı Değdi Gülün Mü Soldu.....................................................................................................................

2073

Milas Köprüsü........................................................................................................................................................

2073

Milletvekilim..........................................................................................................................................................

2073

Milli Servet Hepimizin...........................................................................................................................................

2074

Milliyetim İnsan Dünyadır Yurdum.......................................................................................................................

2074

Min Defe (Tecnis) ..................................................................................................................................................

2074

Minarede Ezan Var ................................................................................................................................................

2075

Minarede Ezen Var ................................................................................................................................................

2075

Minarede Taş m'Olur .............................................................................................................................................

2075

Minarenin Alemi ....................................................................................................................................................

2075

Minarenin Alemi ....................................................................................................................................................

2075

Minarenin Alemi ....................................................................................................................................................

2076

Minarenin Alemi ....................................................................................................................................................

2076

Minarenin Uçları ....................................................................................................................................................

2076

Mineler (Eski) ........................................................................................................................................................

2076

Mineler (Keten Gömlek) ........................................................................................................................................

2077

Mineler (Yeni)........................................................................................................................................................

2077

Mini Etekli Kızımız ...............................................................................................................................................

2077

Minnet Eyledikçe Aksine Döner............................................................................................................................

2078

Miras Hak Değil Mi ...............................................................................................................................................

2078

Miri'nin Evleri ........................................................................................................................................................

2078

Mirkut.....................................................................................................................................................................

2078

Mirkut (Türkçe)......................................................................................................................................................

2079

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 3111

Mirze (Oğlan Adın Beydi Gel) ..............................................................................................................................

2079

Misafir (Anamın Rahminden) ................................................................................................................................

2079

Misafirhanedir Dünya ............................................................................................................................................

2080

Misket.....................................................................................................................................................................

2080

Molla (Evlerinin Önü Üzüm Asması) ....................................................................................................................

2080

Molla Ahmed .........................................................................................................................................................

2081

Molla Ahmet Türküsü ............................................................................................................................................

2081

Monastire Gideriken...............................................................................................................................................

2082

Mor Dağlar .............................................................................................................................................................

2082

Mor Keçeyi Boyamadım ........................................................................................................................................

2082

Mor Koyun Meler Gelir .........................................................................................................................................

2082

Mor Menekşe Tomurcuk Gül.................................................................................................................................

2082

Mor Yaşmaklım Bahar Geldi .................................................................................................................................

2083

Morcalı Dereleri Akıp Gider..................................................................................................................................

2083

Moymulun Altından Gelir Geçersin.......................................................................................................................

2083

Muhabbet Aşiyanımdır...........................................................................................................................................

2083

Muhabbet Eyledim Sadık Yar İle...........................................................................................................................

2083

Muhabbet Eyledim Sadık Yar İle...........................................................................................................................

2084

Muhabbet Kervanı..................................................................................................................................................

2084

Muhabbet Küpünün Olsam Şarabı .........................................................................................................................

2084

Muhabbet Nidüğün Bileyim...................................................................................................................................

2084

Muhabbet Sofrasın Dünya Güzeli..........................................................................................................................

2085

Muhabbet Yelleri ...................................................................................................................................................

2085

Muhabbeti Candan İle Gideriz ...............................................................................................................................

2085

Muhabbetler Kuruldu .............................................................................................................................................

2085

Muhammed'in Düğünü Var....................................................................................................................................

2085

Muhammet Ali'nin Güzel Yolları ..........................................................................................................................

2086

Muhammet Ali'nin Yolundan.................................................................................................................................

2086

Muhammet Ali'yi Candan Sevenler .......................................................................................................................

2086

Muhammet Mustafa Miraç Deminde .....................................................................................................................

2087

Muhanet (Yar Suya Giderken) ...............................................................................................................................

2087

Muhanetlik Değil Bizim Karımız...........................................................................................................................

2087

Muhannetin Acı Sözleri .........................................................................................................................................

2087

Muhtaç Eyleme ......................................................................................................................................................

2088

Muhtar (Bir Köyde)................................................................................................................................................

2088

Muhtarım (Yaptığın İşleri).....................................................................................................................................

2088

Mukadder Can Mukadder ......................................................................................................................................

2088

Mukaddes (Aldır Aldır)..........................................................................................................................................

2089

Munzur (Mahsun Mahsun).....................................................................................................................................

2089

Munzur Baba..........................................................................................................................................................

2089

Munzur Dağı ..........................................................................................................................................................

2089

Munzur Dağı Işıl Işıl Işıldar...................................................................................................................................

2090

Munzur Dağı Silelenmiş Garinen...........................................................................................................................

2090

Munzur Suyu..........................................................................................................................................................

2090

Munzur Suyu..........................................................................................................................................................

2090

Munzurlu ................................................................................................................................................................

2090

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 3112

Muradı Böyle .........................................................................................................................................................

2091

Muradın Oldu Mu ..................................................................................................................................................

2091

Muradiye Gider Koştan Yolmaya ..........................................................................................................................

2091

Murat Beyliyem (Riva-i Köroğlu) .........................................................................................................................

2091

Muratgil'in Damından Atlayamadım .....................................................................................................................

2091

Mustafa Kemal Geliyor..........................................................................................................................................

2092

Mustafa'dır Murtaza'dır ..........................................................................................................................................

2092

Mustafa'nın Kemali ................................................................................................................................................

2092

Muş'un Etrafında Fesli Gezerim ............................................................................................................................

2093

Mutlu (Hakikat Şehrinin Yolu) ..............................................................................................................................

2093

Mutlu Değil ............................................................................................................................................................

2093

Mutlu Olsun ...........................................................................................................................................................

2094

Mutluluğun Adını...................................................................................................................................................

2094

Mutluluk Kaynağım ...............................................................................................................................................

2094

Muttalıbın Bayırı....................................................................................................................................................

2094

Mübarek Mübarek..................................................................................................................................................

2095

Mübarek Olsun.......................................................................................................................................................

2095

Mübarek Olsun (Coştu Hasret) ..............................................................................................................................

2095

Müdür Beyin Yeşil Kürkü......................................................................................................................................

2096

Mühür Gözlerine Kurban Olduğum .......................................................................................................................

2096

Mühür Gözlüm .......................................................................................................................................................

2096

Mühür Gözlüm Sana Meyil Vereli.........................................................................................................................

2096

Müjdeler (Yine Gönül Tazelendi)..........................................................................................................................

2097

Mükremin (Koltuğunda Şarap) ..............................................................................................................................

2097

Mülayim (Yıldızları Sen Mi Yaktın)......................................................................................................................

2097

Mültezim Anbara Vurdu Kilidi..............................................................................................................................

2097

Mümkün Değil (Feleği Sakı) .................................................................................................................................

2098

Münacat Etsem Allaha ...........................................................................................................................................

2098

Münasiptir (Alemi Yıldırmış) ................................................................................................................................

2098

Münasiptir (Dünyada Bulunmaz)...........................................................................................................................

2098

Münkire Zülfikar Çala Sabahtan............................................................................................................................

2099

Mürekkebim Yoktur...............................................................................................................................................

2099

Mürselekli Kadınlar ...............................................................................................................................................

2099

Mürşide Sahip Olan Bir Kişi..................................................................................................................................

2100

Mürşide Teslim Ol .................................................................................................................................................

2100

Mürüvvet Kerem Erenler .......................................................................................................................................

2100

Mürvete Geldim .....................................................................................................................................................

2100

Müsayip (Hasretini Çekmek) .................................................................................................................................

2101

Müstakbel Eşim......................................................................................................................................................

2101

Müstezat (Gülzar-ı Hüsünsün) ...............................................................................................................................

2101

Müzeyyen'in Geydiği Al Değil Pembe ..................................................................................................................

2102

N'ideyin Gönül Seni ...............................................................................................................................................

2102

N'olur Gelin N'olur.................................................................................................................................................

2102

Nabalım Günahım Senin Boynuna.........................................................................................................................

2102

Naci Derler Bir Güruha Uğradım...........................................................................................................................

2103

Nafile (Çukur Mahalle) ..........................................................................................................................................

2103

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 3113

Nafile (Hasta Olup Baş Yastığa)............................................................................................................................

2103

Nahır Gelir (Eminem Halayı).................................................................................................................................

2103

Nalbandım ..............................................................................................................................................................

2104

Nalbant Oğlan ........................................................................................................................................................

2104

Nalbant Oğlan (Göleli Nalbant) .............................................................................................................................

2104

Nalinlim (Elma Attım Karşıya)..............................................................................................................................

2105

Nallıhan Tutkusu 1.................................................................................................................................................

2105

Nallıhan Tutkusu 2.................................................................................................................................................

2106

Name Gelin ............................................................................................................................................................

2106

Name Gelin (Bir Elinde Kantar) 1 .........................................................................................................................

2106

Name Gelin (Bir Elinde Kantar) 2 .........................................................................................................................

2107

Name Yazdım Sokuya............................................................................................................................................

2107

Name Yazmana Gerek Yok ...................................................................................................................................

2107

Namem Vardır Çamlıbel'im ...................................................................................................................................

2107

Namerdin Tokatı ....................................................................................................................................................

2108

Namert Sofrası .......................................................................................................................................................

2108

Namus Belası .........................................................................................................................................................

2108

Nana Bgara (Türkçe)..............................................................................................................................................

2109

Nar Ağacı Budam Budam ......................................................................................................................................

2109

Nar Ağacı Narsız Olur Mu.....................................................................................................................................

2109

Nar Ağacı Ulam Ulam ...........................................................................................................................................

2109

Nar Çocuk Naçar Çocuk ........................................................................................................................................

2110

Nar Gule (Köç Dedim)...........................................................................................................................................

2110

Nar Yedim Dene Dene ...........................................................................................................................................

2110

Narası Gafletten Beni Uyardı.................................................................................................................................

2111

Narçiçeğim (Ağlama).............................................................................................................................................

2111

Nare Esvap Yıkıyor................................................................................................................................................

2111

Narin (Maden'in Altı Dere) ....................................................................................................................................

2111

Narino.....................................................................................................................................................................

2112

Narman Kazasında Bir Gelin Gördüm...................................................................................................................

2112

Nas-ı Hoyrat Gelip .................................................................................................................................................

2112

Nası Diyem (Koşma)..............................................................................................................................................

2112

Nasıl Ağlamıyam Gurbet Ellerde...........................................................................................................................

2113

Nasıl Anlatayım .....................................................................................................................................................

2113

Nasıl Anlatayım Bizim Elleri.................................................................................................................................

2113

Nasıl Anlatayım Hasetim Seni ...............................................................................................................................

2113

Nasıl Ayrılayım Ellerimizden ................................................................................................................................

2113

Nasıl Çekeyim (Baş Pınara) ...................................................................................................................................

2114

Nasıl Da Başbaşaydık ............................................................................................................................................

2114

Nasıl Metedeyim Ardahan Seni .............................................................................................................................

2114

Nasıl Vasfedeyim Bir Danem ................................................................................................................................

2114

Nasıl Yar Diyeyim .................................................................................................................................................

2115

Nasıl Yar Diyeyim .................................................................................................................................................

2115

Nasılsınız (Gurbeti Terkedip) ................................................................................................................................

2115

Nasırlı Ellere Türkü................................................................................................................................................

2115

Nasibimiz Yokmuş.................................................................................................................................................

2116

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 3114

Nasibolsa (Belki Seni Bana Yazar)........................................................................................................................

2116

Nasihat (Bir Kamile) ..............................................................................................................................................

2116

Nasihat (Yar Oynamasın).......................................................................................................................................

2116

Nasip Bizi Atmış ....................................................................................................................................................

2116

Nasip Kısmet Ne Verdiyse Ezelden.......................................................................................................................

2117

Nasip Olsa Gine Gitsem.........................................................................................................................................

2117

Nasip Olur Amasya'ya Varırsan.............................................................................................................................

2117

Navruzluk Düzler Oluklu Göze .............................................................................................................................

2117

Naz Eyleme (Gurban Olduğum) ............................................................................................................................

2118

Nazan......................................................................................................................................................................

2118

Nazar Değmesin .....................................................................................................................................................

2119

Nazar Etsem ...........................................................................................................................................................

2119

Nazar Eyle Nazar Eyle ...........................................................................................................................................

2119

Nazar Kıl Arzuhalime ............................................................................................................................................

2120

Nazar Kıl Gönlüm Şehrine.....................................................................................................................................

2120

Nazara Mı Geldin...................................................................................................................................................

2120

Naze Naze (Diyarbekir Bedende) ..........................................................................................................................

2120

Nazındadır Nazında................................................................................................................................................

2121

Nazifimin Evleri.....................................................................................................................................................

2121

Nazilli (Ey Nazilli Nazilli) .....................................................................................................................................

2121

Nazilli'nin Hanları ..................................................................................................................................................

2121

Nazilli'nin Ovaları ..................................................................................................................................................

2121

Nazlanır (Bir Dilbere Selam Verdim) ....................................................................................................................

2122

Nazlı (Kurban Olam)..............................................................................................................................................

2122

Nazlı Dilber Düştüm Hakipayine...........................................................................................................................

2122

Nazlı Dostum Selam Salmış ..................................................................................................................................

2122

Nazlı Güzel (Bu Nasıl Sevdadır)............................................................................................................................

2122

Nazlı Kırat Çamlıbel'dir Geldiğin ..........................................................................................................................

2123

Nazlı Nazlı .............................................................................................................................................................

2123

Nazlı Pirin Mesti Hayranı ......................................................................................................................................

2123

Nazlı Yar (Eridim Aşkınla)....................................................................................................................................

2123

Nazlı Yar Geliyor Pınar Başına..............................................................................................................................

2124

Nazlı Yar Gelsene ..................................................................................................................................................

2124

Nazlı Yar Oturmuş .................................................................................................................................................

2124

Nazlı Yardan Ayrılalı.............................................................................................................................................

2124

Nazlı Yardan Bana Bir Haber Geldi ......................................................................................................................

2125

Nazlı Yardan Geldi Bana Bir Nağme.....................................................................................................................

2125

Nazlı Yare Fiske İle Taş Attım ..............................................................................................................................

2125

Nazlı Yare Halim İfade Eyledim............................................................................................................................

2125

Nazlı Yare Küskünüm............................................................................................................................................

2125

Nazlı Yarim (Sevdasına Yandığım) .......................................................................................................................

2126

Nazlı Yarim Aklın Başa .........................................................................................................................................

2126

Nazlı Yarim Olmayınca .........................................................................................................................................

2126

Nazlım (Kurban Olam) ..........................................................................................................................................

2126

Nazli Yarim Karaları..............................................................................................................................................

2126

Nazoğlu'nun Biber Gibi Benleri.............................................................................................................................

2126

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 3115

Ne Acayip Bir Haldeyiz .........................................................................................................................................

2127

Ne Acayip Bir Haldeyiz .........................................................................................................................................

2127

Ne Acıdır (Bizim Elde Fidanları)...........................................................................................................................

2127

Ne Ağlarsın Benim Divane Gönlüm ......................................................................................................................

2127

Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım ........................................................................................................................

2128

Ne Bağım Var Ne Bostanım ..................................................................................................................................

2128

Ne Bilir (Hakikat Bağının).....................................................................................................................................

2128

Ne Bilir (Sevgi Harmanında) .................................................................................................................................

2128

Ne Bilir (Yarı Yanı) ...............................................................................................................................................

2129

Ne Bilsin (Evvel Özün Sözün)...............................................................................................................................

2129

Ne Çare (Zincir-i Zülfünde) ...................................................................................................................................

2129

Ne Çemen Ne Saye-i Gül 1....................................................................................................................................

2129

Ne Çıkar (Şu Dünya İçinde)...................................................................................................................................

2129

Ne Dedi (Saba Arzuhal-i).......................................................................................................................................

2130

Ne Dedim De Durdum (Zeybek)............................................................................................................................

2130

Ne Dedim De Gelmedin.........................................................................................................................................

2130

Ne Dedim Gül Yüzlüm ..........................................................................................................................................

2130

Ne Dedim Ki Benden Küstün ................................................................................................................................

2130

Ne Dedim Neme Küstün ........................................................................................................................................

2131

Ne Demek (Hergün Böyle Adet)............................................................................................................................

2131

Ne Demeli (Hani)...................................................................................................................................................

2131

Ne Derse Desinler ..................................................................................................................................................

2131

Ne Dersin (Gönül Arzediyor).................................................................................................................................

2131

Ne Deyim Gardaşım...............................................................................................................................................

2132

Ne Deyim Ki Dünya Senin Halına.........................................................................................................................

2132

Ne Deyim Yazıklar Olsun......................................................................................................................................

2132

Ne Durursun Oralarda ............................................................................................................................................

2132

Ne Düz Olur Gelenbe'nin Ovası.............................................................................................................................

2133

Ne Elmadır Ne De Dar...........................................................................................................................................

2133

Ne Fayda (Bir Gün Olur) .......................................................................................................................................

2133

Ne Fayda (Bir Kulda Olmazsa)..............................................................................................................................

2133

Ne Fayda (Şu Dünyanın)........................................................................................................................................

2133

Ne Faydası Var.......................................................................................................................................................

2134

Ne Feryad Edersin Divane Bülbül .........................................................................................................................

2134

Ne Gelir (Ölüm Bize Birken).................................................................................................................................

2134

Ne Gelirse Sevdadan Gelir.....................................................................................................................................

2134

Ne Gezen Bacalarda...............................................................................................................................................

2134

Ne Gökçesin Kara Gözün.......................................................................................................................................

2135

Ne Görülmüş Şeydir Ne Duyulmuş .......................................................................................................................

2135

Ne Gün Gördüm.....................................................................................................................................................

2135

Ne Güzel.................................................................................................................................................................

2135

Ne Güzel (Ayışığı Pencereden)..............................................................................................................................

2136

Ne Güzel (Bir Güzel Gördüm)...............................................................................................................................

2136

Ne Güzel Oğlan......................................................................................................................................................

2136

Ne Güzel Uymuş ....................................................................................................................................................

2136

Ne Güzel Uymuş ....................................................................................................................................................

2137

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 3116

Ne Güzel Yakışmış Allar Ayşe'ye .........................................................................................................................

2137

Ne Güzel Yaratmış Çiftedir Beni...........................................................................................................................

2137

Ne Güzel Yaratmış Seni Yaratan ...........................................................................................................................

2137

Ne Haldayım Ala Gözün Süzenler.........................................................................................................................

2137

Ne Haldir (Bugün Gamda) .....................................................................................................................................

2138

Ne Haldir (Ey Erenler) ...........................................................................................................................................

2138

Ne Hayaldesin (Gönül Ne Beklersin) ....................................................................................................................

2138

Ne Hayaldesin (Gönül Ne Beklersin) ....................................................................................................................

2139

Ne Hayaldeyiz (Haftalar ve Aylar) ........................................................................................................................

2139

Ne Hayaller Kurduk ...............................................................................................................................................

2139

Ne Hoş İmiş (Şardağ'ın Suları) ..............................................................................................................................

2139

Ne Hoş İmiş Kalkandelen Ovası ............................................................................................................................

2140

Ne Hoş Rum Eli Eli ...............................................................................................................................................

2140

Ne Kaçarsın Benden...............................................................................................................................................

2140

Ne Kadar Bilirsen Bilene Danış.............................................................................................................................

2140

Ne Kadar Bilsen De Bilire Danış ...........................................................................................................................

2140

Ne Kadar Nasihat Etsen Kötüye ............................................................................................................................

2141

Ne Kaldı (Derya Kenarında) ..................................................................................................................................

2141

Ne Kaldı (Gel Ayvaz Seninle) ...............................................................................................................................

2141

Ne Kaldı (Yaz Gelip De)........................................................................................................................................

2141

Ne Kalem Bilirim Ne De Yazı ...............................................................................................................................

2142

Ne Karaymış Şu Alnımın Yazısı............................................................................................................................

2142

Ne Kefen İsterim ....................................................................................................................................................

2142

Ne Lazımdır Sürmelenmek ....................................................................................................................................

2142

Ne Mahzun Durursun.............................................................................................................................................

2142

Ne Mahzun Durursun.............................................................................................................................................

2143

Ne Minnet (Erişti Gönlüme) ..................................................................................................................................

2143

Ne Mutlu (Dünyanın Lezzeti) ................................................................................................................................

2143

Ne Mutlu Oldum Ne Buraya Alıştım .....................................................................................................................

2143

Ne Mutlu Türküm Diyene......................................................................................................................................

2144

Ne Nihan Edersin Benden Yüzünü ........................................................................................................................

2144

Ne Olacak Benim Halim ........................................................................................................................................

2144

Ne Olacak Bu Milletin Kaderi?..............................................................................................................................

2144

Ne Olur (Ala Gözlerini) .........................................................................................................................................

2145

Ne Olur (Gece Gündüz Hayalinle).........................................................................................................................

2145

Ne Olur Sevdiğim (Gel) .........................................................................................................................................

2145

Ne Ötersin Dertli Dertli..........................................................................................................................................

2145

Ne Sanat Tuttumsa .................................................................................................................................................

2146

Ne Sandın (Aylar Birbirini) ...................................................................................................................................

2146

Ne Sen Beni Unut...................................................................................................................................................

2146

Ne Sevgi (Yanar Eşkin) .........................................................................................................................................

2146

Ne Sırlar Vardır (Bir Meçhul Alem)......................................................................................................................

2146

Ne Söyleyeyim .......................................................................................................................................................

2147

Ne Uzundur Şu Fatsa'nın Yolları ...........................................................................................................................

2147

Ne Var (Dünya Bir Ağaçtır)...................................................................................................................................

2147

Ne Vefasın Gördüm Bezm-i Cihanın.....................................................................................................................

2147

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 3117

Ne Yanda (Elleri Belinde)......................................................................................................................................

2148

Ne Yapmalı (Üstüm Dertli)....................................................................................................................................

2148

Ne Yaşamış Ne Yaşar ............................................................................................................................................

2148

Ne Zalımdır Mapushane Havası.............................................................................................................................

2148

Ne Zaman Doğacak Güneş.....................................................................................................................................

2148

Ne Zaman Kalkınır Doğu İlleri ..............................................................................................................................

2149

Nebişıh Dedikleri ...................................................................................................................................................

2149

Necef Dünyası (Semah) .........................................................................................................................................

2149

Necibe'min Kaşları Kara ........................................................................................................................................

2150

Necibem Camdan Bakıyor .....................................................................................................................................

2150

Necipoğlan .............................................................................................................................................................

2150

Neden (Günlerdir Çok Uykusuzum) ......................................................................................................................

2151

Neden Bana Gönül Verdin .....................................................................................................................................

2151

Neden Garip Garip .................................................................................................................................................

2151

Neden Geldim İstanbul'a........................................................................................................................................

2151

Neden Gülmesin (Ağlarım)....................................................................................................................................

2152

Nedendir (Yayladan İnerken).................................................................................................................................

2152

Nedendir De Kömür Gözlüm .................................................................................................................................

2152

Nedendir Suna Boylum ..........................................................................................................................................

2152

Nedir (Aşık Olan)...................................................................................................................................................

2153

Nedir (Bir İnsanda Bir Gönül Var) ........................................................................................................................

2153

Nedir (Kainatın Sahibi) ..........................................................................................................................................

2153

Nedir Benim Melül Mahzun Gezdiğim..................................................................................................................

2154

Nedir Benim Melül Mahzun Gezdiğim..................................................................................................................

2154

Nedir Bu (Sinem Üzre Olan)..................................................................................................................................

2154

Nedir Bu Başımda Bu Sevda..................................................................................................................................

2154

Nedir Bu Çektiğim .................................................................................................................................................

2155

Nedir Bu Sendeki Fitnelik......................................................................................................................................

2155

Nedir Bu Telaşın Divane Gönlüm..........................................................................................................................

2155

Nedir Bu Telaşın Nedir Kederin ............................................................................................................................

2155

Nedir Senden Çektiğim ..........................................................................................................................................

2155

Nedir Sevdiğim ......................................................................................................................................................

2155

Nefes ......................................................................................................................................................................

2156

Nefes Harceyleme (Leyli Leyli).............................................................................................................................

2156

Nefesim Nefesine ...................................................................................................................................................

2156

Nefis Nere Dersen ..................................................................................................................................................

2157

Nefis Sen Ölmez Misin ..........................................................................................................................................

2157

Nefsim İle Eğer (Ben) ............................................................................................................................................

2157

Neler Ettin Bana.....................................................................................................................................................

2158

Neler Ettin Neler Ettin ...........................................................................................................................................

2158

Neler Var (Bu Serimden) .......................................................................................................................................

2158

Neler Var (Vücudum Mülkünden) .........................................................................................................................

2158

Nem Kaldı (Seni Terk Eylesem) ............................................................................................................................

2158

Neme Şad Olayım Neme Güleyim.........................................................................................................................

2159

Nemide (Aya Bak Nice Gider)...............................................................................................................................

2159

Nemrud'un Kızı ......................................................................................................................................................

2159

© İsmail Özer - www.ezgidiyari.com

07.01.2023 16:10:19

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 3118

Nennen Diyende Beleyim ......................................................................................................................................
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Nenni Balam Uyuyacak .........................................................................................................................................
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Nenni Nenni (Bunca Gamın) .................................................................................................................................
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Nenni Yarim (Benim Köyüm) ...............................................................................................................................
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Nenni Yavrum Nenni Nenni ..................................................................................................................................
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Nerde (Sevdiğimi Kayıp Ettim) .............................................................................................................................
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Nerde Gönül ...........................................................................................................................................................
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Nerde Kaldı Çıkıp Gelmez.....................................................................................................................................
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Nerde Şimdi Yüreğimde ........................................................................................................................................
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Nerden Bileceksiniz ...............................................................................................................................................
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Nerden Gelirsin ......................................................................................................................................................
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Nerden Nereye .......................................................................................................................................................

2165

Nerdesin (Hasretlik Ölümdür)................................................................................................................................
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2167

Neredesin Sen.........................................................................................................................................................
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Nereliyem...............................................................................................................................................................
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Neresinde (Kahır Zulüm) .......................................................................................................................................
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2168
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Nereye Ey Güzel İnsanlar ......................................................................................................................................
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Nevruz (Bir Oda Yaptırdım) ..................................................................................................................................
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Nevşehirim .............................................................................................................................................................
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Neyleyeyim (Boynu Bükük Biçare).......................................................................................................................
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Neyleyim Bayramı Yar Olmayınca........................................................................................................................
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Niçin Hep Ağlarsın ................................................................................................................................................
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Niçin Yanıma Gelmezsin .......................................................................................................................................
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O Da Yandı Ben De Yandım .................................................................................................................................
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Olaydı (Bu Suz-i Zulmetten)..................................................................................................................................
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Oldu (Acep Kande Gezer)......................................................................................................................................

2206

Oldu (Ben Neyleyim Kader Seni) ..........................................................................................................................

2206

Oldu (Gitti Çamlıbel Beyleri) ................................................................................................................................

2206

Oldu (Hey Ağalar)..................................................................................................................................................

2207

Oldu Yine (Elveda Zamanı) ...................................................................................................................................

2208

Oldum (Çıkayım Gideyim) ....................................................................................................................................

2208
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Olmasaydı (Bir Şemsi Aşk İle) ..............................................................................................................................
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Olmayınca (Gazel) .................................................................................................................................................

2211
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Olmaz (Güneş Gibi Şahım Olsa)............................................................................................................................
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Olmaz (Kalbi Taş Kesilmiş)...................................................................................................................................
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Olmaz Ki Gönül .....................................................................................................................................................
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2225
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Ortaca'da Evimiz ....................................................................................................................................................
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Ortak Benim Hakkımı Yeme .................................................................................................................................
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